






ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI 
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ADINA SAHİBİ
Özkan AYDIN

YAYIN KURULU BAŞKANI
Adnan DALGAKIRAN

YAYIN KURULU 
Kutlu KARAVELİOĞLU,Sevda Kayhan YILMAZ, 
Necmettin ÖZTÜRK, Hüseyin DURMAZ,
Ali EREN, Tamer GÜVEN, Ferdi Murat GÜL,
Mehmet AĞRİKLİ, Zeynep ARMAĞAN,
Abdullah YILMAZ, Özkan AYDIN, Esra ARPINAR,
Mehtap ÖNAL, Erinç TARHAN

YAYINA HAZIRLAYANLAR
Origami Medya

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Tugay SOYKAN (tugaysoykan@origamimedya.com)

EDİTÖR
Hüsne PAMUK (husne@origamimedya.com)

MUHABİR
Volkan ÜKÜNÇ (volkan@origamimedya.com)
Tolga ÇATAL (tolga@origamimedya.com)

GÖRSEL YÖNETMEN
Murat CERİT (murat@origamimedya.com)

YAYIN ADRESİ
Mecidiyeköy Mah. Atakan Sok.
No:6 Kat:2 D:7 Şişli - İSTANBUL
T: +90 212 252 87 76 - 77
F: +90 212 211 40 70
www.origamimedya.com

OAİB GENEL SEKRETERLİĞİ
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
Balgat - Çankaya 
Tel: 0312 447 27 40
Faks: 0312 446 96 05

BASKI VE CİLT
Belmat Baskı ve Ajans Çözümleri San. Tic. Ltd. Şti.
Oruçreis Mh. Tekstil Kent Cad. A7 Blok No: 51
Esenler - İstanbul - Türkiye
Tel: 0 212 698 26 28 
 www.belmatbaski.com

OCAK 2017



Türk makine sektörü, sorunlarla dolu 2016’yı mümkün olabilecek en iyi 
sonuçlarla kapattı. Türk ekonomisinin büyümesine yön vermeye devam ettik. 
Ara mal üretebilme ve imalatçı tüm sektörlere girdi sağlama yeteneğimiz, 
Türkiye üretiminin gelişiminde kilit rol oynamaya devam etti. Türk makine 
sektörünün toplam ihracat değeri, MAİB’in kuruluşundan bir yıl önce, 2001 
yılında 1,7 milyar dolardı. 2016’da bu rakam 13,4 milyar dolara yükseldi. 
2005-2015 döneminde makine ihracatının yıllık büyüme oranı yüzde 16 oldu 
ve aynı dönemde Türkiye’nin toplam ihracatındaki büyümeyi ikiye katladı.

2016 yılı Türkiye toplam ihracatından yüzde 9,4 pay almayı başardık. 2016 
yılında ihracatını artıran üç sektörden biri olduk. Bir önceki yıla göre miktar 
bazında yüzde 1,7, değer bazında yüzde 0,7 daha fazla ihracat yaptık. Üstelik 
bu artışları, dünya mal ticareti ve yine dünya makine ihracatı yüzde 4 kayıp 
yaşarken gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl da 200’ün üzerinde ülkeye makine 
ihraç etmeye devam ettik. Dünya makine ihracatı 2010’daki seviyesinde ilerler, 
Çin’in ihracatı ancak yüzde 9 artış gösterirken, Türkiye’nin küresel makine 
ticaretindeki pazar payı yüzde 30 arttı. Daha da önemlisi, dünyanın en önemli 
makine üreticisi ve ihracatçılarından Almanya, ABD ve İtalya’ya olan makine 
ihracatımızı 2016’da da önemli oranlarda artırmayı başardık. İhracatımızın 
yüzde 60’ını Avrupa ülkelerine yaptık.

Bu rakamları, bir de gerçekleşme şartları açısından değerlendirmemiz 
gerekiyor. 2016 yılında neler oldu? Dünyadaki istikrarsızlık, Türkiye’nin 
komşu bölgelerindeki savaşlar, politik istikrarsızlıklar ve petrol fiyatlarının 
düşüşü sürdürülebilir ekonominin temel ihtiyacı olan istikrar üzerinde baskı 
oluşturmaya devam etti. Bütün bunlara baktığımızda, Türkiye’nin ihracat 
rakamlarının istendiği şekilde artmadığı bir yıl oldu diyebiliriz. Ama makine 
sektörü açısından Türkiye’nin ihracat ortalamasının daha üstünde bir artış 
sergiledik. Daha iyi bir performans sergiledik. Bu artış yeterli mi? Elbette değil 
ama tüm olup bitene baktığımız zaman, kötü bir yıl geçirdiğimizi de söyleyemeyiz. 

Tüm bu çabalarımızın yanı sıra 2016’da yine ülkemizin ve sektörümüzün 
geleceği için yüzlerce çalışma yürüttük. Büyüme Makinesi iletişim kampanyamızı 
hayata geçirerek, sektörümüzü Türkiye’nin “Büyüme Makinesi” olarak 
tanımladık ve iç pazarda da yerli makine kullanımının önemini vurguladık.
2016 yılındaki çalışmalarımızın özetlendiği bu almanak çalışması, her zaman 
söylediğim gibi, sektörümüz için kıymetli bir kaynak olması açısından da önem 
taşıyor. Türkiye’nin Makinecileri’nin 2023 yılı hedeflerine ulaşma yolunda 
atacağı emin adımları, sektörümüzün yayıncılık alanındaki kurumsal aktörü 
Moment Expo’nun 2017 yılı sayılarında takip edebilirsiniz.

DÜNYA KÜÇÜLDÜ, 
BİZ BÜYÜDÜK

ADNAN
DALGAKIRAN

Makine İhracatçıları Birliği ve
Makine Tanıtım Grubu

Yönetim Kurulu Başkanı
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Elinizdeki almanak, önceki yılbaşlarında çıkardığımız benzerleri gibi, 
dergimizin bir önceki yıl  yayınlanan 12 sayısından seçme bölümleri içeriyor; 
yarıya yakını MAİB ve MTG etkinliklerine dairdir. 

2016 yılında katıldığımız fuarlar, reklam ve tanıtım kampanyalarımız, 
çıkardığımız kitaplar, ulusal ve uluslararası muhataplarımızla, paydaşlarımızla 
ilişkiler, sektörümüz için yaptırdığımız araştırmalar, anketler, envanterler, 
hazırladığımız raporlar, çalıştay özetleri ve saymakla bitmeyecek çeşitte 
faaliyetimiz her ay adresinize teslim edilen dergimizde yer almış, internet 
ortamındaki takipçilerimiz de dahil her ay 50.000’e yakın okuyucuya ulaşmıştı.

Sektörün diğer örgütlerinin, bilhassa MAKFED ve MSSP üyesi ihtisas dernek 
ve birliklerimizin çalışmaları, yönetimleri, yöneticilerinin düşünceleri, bilgi 
ve tecrübeleri ile makina imalat sektörüne katkıda bulunan hemen herkesin 
görüşlerini sayfalarımıza taşımıştık. Bunlardan bir kısmını, görece daha 
önemli değil ama farklı bulduklarımızı seçip bir almanakta toplayamayı, hem 
hafızalarımızı tazelemek hem de bu seçkin sektörün ihtiyaç duyduğu çalışmaların 
genişliğini ve ciddiyetini paydaşlarımızın bilgisine sunmak bakımından önemli 
buluyoruz. Geriye doğru almanaklarımızı incelediğimizde hep birlikte nereden 
nereye geldiğimizi de görebiliyoruz.

Bir başka öncelik verdiğimiz konu, “Makineci” diye kendimizce ve severek 
tariflediğimiz insanı, bilgisi, görgüsü, cesareti, yüksek değerleri ve bütün 
aydınlığı ile kamuoyuna tanıtmaktı. Sektörümüz büyük bir sorumluluk 
üstlenmiş durumda; ülkemizin refahını artırmak, onu ileri ülkelerin düzeyine 
yaklaştırmakta vazifenin büyüğünü omuzlarımızda hissediyoruz. Bu görevi 
makinalar değil, makineciler yerine getirecekler; onları anlatmak çabamız, 
Moment-Expo’yu soluk yüzlü bir mesleki dergi olmaktan çıkarıyor; sosyal ve 
kültürel bir mecra haline getiriyor.

MAİB yönetim kurulu üyeleri bizler, bu sektöre gönüllüce emek vermek şansına 
mazhar olmuş, onun bahtiyarlığını yaşayan meslekdaşlarınız, topyekün 
gayretlerimizin somut neticelere evrildiğini sevinerek izliyoruz. Artık çok 
daha büyük işler başarabilecek işbirliği ve dayanışma kültürüne kavuşmuş 
bulunuyoruz. Bu fırsatı değerlendirmek, sadece MAİB’in değil, bütün 
örgütlerimizin çalışmalarına hep beraber destek olmakla, onlara katılmakla 
mümkün olacaktır.

2017, MAİB’in kuruluşunun 15. MTG’nun  kuruluşunun 10. yılıdır. 
Moment Expo 9 yaşında; 100. sayısını geçen Kasım’da hep birlikte kutladık. 
İhracatçı Birliğimizden bahsederken, hayli tecrübeli bir kurumdan bahsetmiş 
oluyoruz; sektörünün bütün sorunlarını yakından bilen ve çözümler üretebilen, 
görüşlerine ve çalışmalarına değer verilen bir kurumdan. Almanaklar, bizler 
için bir nevi yıllık faaliyet raporu evsafına kavuştu. MAİB olgunlaştıkça, 
almanaklar da  kalınlaştılar, renklendiler. Tarihe bıraktığımız bu dokümanlar 
bizden sonra bu görevi üstlenecek arkadaşlarımız için birer yardımcıdır; kılavuz 
demeyeceğim çünkü bu sektör daima kendini aşmaya alışmış ve yenilikler 
üretmekte mahir bir sektör olmuştur.

MAİB 15, 
TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ
10 YAŞINDA

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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MAKİNE İHRACATININ 
KALBİ: MAİB 
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 
2016 yılı itibariyle 8 bin üyesi bulunuyor.

21 OCAK
Agrievolution 5. Dünya Tarım Makinaları Zirvesi, Türkiye’nin 
Makinecilerinin ana sponsorluğunda Türk Tarım Alet ve 
Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) tarafından 21 
Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirve ile eşzamanlı 
düzenlenen Agro Eurasia 2016 - 9. Uluslararası Tarım ve 
Tarımsal Mekanizasyon Fuarı da yerli ve yabancı katılımcılarla 
ziyaretçileri bir araya getirdi.

TÜRK MAKİNELERİNİN GÜVEN 
MARKASI: 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.

9 ŞUBAT 
Türkiye’nin Makinecileri 9-11 Şubat tarihleri arasında 
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta bu yıl yedincisi 
düzenlenen Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na stantla 
katıldı.  

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.

1 ŞUBAT 
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği 
(İMDER) ve İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları 
Derneği (İSDER), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığı 
protokol çerçevesinde “Eğiticinin Eğitimi Programı”nın 
dördüncüsünü düzenledi.

26-28

MOMENT 100. SAYISINI 
KUTLADI 

MAKİNE HİKAYELERİ 50+ 
5. KİTAP GELİYOR

17 ŞUBAT 
Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği’nin (TÜDÖKSAD) 
20. Olağan Genel Kurulu 17 Şubat’ta İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul sonrasında Uğur 
Kocaoğlu başkanlığındaki yönetim görevde kaldı.

23 ŞUBAT 
Türkiye’nin Makinecileri, ana pazarı olan Almanya’daki 
tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. 23-27 Şubat tarihleri 
arasında Düsseldorf’da düzenlenen uluslararası metal 
endüstrisi, otomasyon ve üretim teknolojisi fuarı METAV 
2016’ya ilk kez info stantla katılan Türkiye’nin Makinecileri, 
ziyaretçileri Türk makine sektörü hakkında bilgilendirdi.
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MAKİNE İHRACATININ 

RAKAMLARLA 2016 MACERASI 
Türkiye’nin makine ihracatı 2016 yılında 13,4 milyar 

dolar seviyesinde kaydedildi. Türkiye’nin en fazla ihracat 
gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise Almanya, ABD ve İngiltere 

olarak sıralanıyor.

MAKİNE İMALAT 
SEKTÖRÜNÜN EN ÜST SİVİL 

ÖRGÜTÜ: MAKFED 
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.

20 OCAK 
Akışkan Gücü Derneği (AKDER) 11. Olağan Genel Kurulu 20 

Ocak tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Suat Demirer’in 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildiği toplantıda yeni 

yönetimde görev yapacak isimler de belirlendi. 

1 ŞUBAT 
Akışkan Gücü Derneği (AKDER), 2015 yılının ikinci yarısından 

itibaren Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi (UAGEM) çatısı 
altında sürdürdüğü mesleki eğitim çalışmaları çerçevesinde 

kursiyerlere, CETOP onaylı sertifika vermeye başladı.

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
10 YAŞINDA  

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.

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 kuruldu.

21 OCAK 
Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği’nin 
(AYSAD) 45. Olağan Genel Kurulu 21 Ocak tarihinde 

İstanbul’da yapıldı.

11 ŞUBAT 
Metal işleme ve yüzey işlem teknolojilerinde gelinen son 

noktayı gözler önüne seren, bu yıl 21’incisi düzenlenen WIN 
EURASIA Metal WorkIng Fuarı, 11-14 Şubat tarihleri arasında 

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 

23 ŞUBAT 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) öncülüğünde kurulan Ortak 

Satın Alma Organizasyonu’nun (OSO) 2015 Yılı Olağan 
Genel Kurul Toplantısı 23 Şubat’ta Türkiye İhracatçılar Meclisi 

Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.
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3 MART 
Türkiye’nin Makinecileri, ana ihracat pazarı olan ABD’de Türk 
makinesinin imajının güçlendirilmesi kapsamındaki başarılı 
çalışmalardan birine daha imza attı. ABD’nin New Orleans 
kentinde düzenlenen tarım makineleri fuarı Commodity 
Classic’e katılan Türkiye’nin Makinecileri, Türk makine 
sektörü ile ilgili tanıtım çalışmaları gerçekleştirdi.

16 NİSAN 
Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği’nin 
(TARMAKBİR) 28. Olağan Genel Kurulu 16 Nisan’da 
Ankara’da gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul sonrasında 
Şenol Önal başkanlığındaki yönetim görevde kaldı.

1 NİSAN 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu üyeleri 
ile makine segmentlerini temsil eden dernek yöneticileri, 
İstanbul’da 1 Nisan tarihinde düzenlenen Halkbank Ortak Akıl 
Buluşmaları’nın ilkinde bir araya geldi. 

100

26 NİSAN 
Türkiye’nin Makinecileri ile Almanya’nın tek resmi 
Satınalmacılar Birliği arasında “Stratejik İşbirliği Protokolü” 
imzalandı.

17 MART 
Otomasyon alanında her türlü yeniliğin sergilendiği 
adreslerden biri olan WIN EURASIA Automation, 17-20 
Mart tarihleri arasında 23’üncü kez düzenlendi. Türkiye’nin 
Makinecileri de etkinliğe katılarak yerli makinecilere verdiği 
desteği yurt içinde düzenlenen fuarlarda da göstermeyi 
sürdürdü.

22 NİSAN 
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği’nin 
(İMDER) 22 Nisan’da İstanbul’da düzenlenen 8. Olağan 
Genel Kurulu’nda, Halil Tamer Öztoygar Başkanlığındaki 
Yönetim Kurulu güven tazeleyerek görevde kaldı.

4 NİSAN 
Makine İhracatçıları Birliği’nin (MAİB) hazırladığı “Modern 
Approaches For Manufacturing Technologies in Machinery 
Sector” isimli AB projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe 
almaya hak kazandı.

110

4 MAYIS 
ISK-SODEX 2016 4-7 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar 
Merkezi’nde düzenlendi. 46 ülkeden 1.293 firmanın katıldığı 
organizasyonda, pompa, vana ve kompresör firmaları 
ağırlığını hissettirdi.

118

5 MAYIS  
POMSAD’ın öncülüğünde, pompa, vana ve kompresör 
sektörünün her alanından temsilcileri bir araya getiren 
“9’uncu Pompa Vana Kompresör Kongresi  5-7 Mayıs tarihleri 
arasında ISK-SODEX İstanbul 2016 Fuarı ile eş zamanlı 
olarak İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi.

2 MART
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği 

(İMDER), UR-GE Projesi kapsamında yedi ülkeden yaklaşık 40 
iş insanının yer aldığı alım heyetini üyeleriyle bir araya getirdi. 

23 MART 
Türkiye’nin Makinecileri tarafından 23 Mart tarihinde 

İstanbul’da düzenlenen “ABD Pazarı Bilgilendirme 
Toplantısı”nda konuşan MAİB ve MTG Yönetim Kurulu 

Başkanı Adnan Dalgakıran, makine ihracatçılarının ABD 
pazarını dikkatle incelemeleri gerektiğini belirterek, “Burası 
çok büyük bir pazar, teşvikleri bol ve kar marjları yüksek” 

değerlendirmesinde bulundu. 

11 NİSAN 
İş makineleri alanında dünyanın hatırı sayılır fuarlarından olan 
Bauma Münih 31’inci Kez yapıldı. Türkiye’nin Makinecilerinin 

ikinci kez yer aldığı fuara 58 ülkeden 3 bin 423 firma 
katılırken, Türkiye de 140 firma ile fuarda yerini aldı. 

25 NİSAN 
Türkiye’nin Makinecileri Hannover Messe Fuarı kapsamında 
yıllardır gerçekleştirdiği yaygın ve etkili reklam çalışmalarına 
bir yenisini daha ekledi. Fuarı ziyaret eden 190 bin kişinin, 

Türk makinesinin kalitesi ve avantajları hakkında bilgi sahibi 
olmasıNI sağlayan Türkiye’nin Makinecileri, sektörün gücünü 

gözler önüne serdi.

14 MART
Türkiye’nin Makinecileri, Vereinigte Fachverlage Editörleri 

Carmen Maria Nawrath ve Marie Krueger’i ağırladı. Alman 
editörler Türkiye’nin Makinecilerinin organize ettiği ziyaret 

çerçevesinde Türk makine sektörünün yapısı ve üretim gücünü 
yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

2 NİSAN 
Makina İmalatçıları Birliği’nin 2 Nisan’da İstanbul’da yapılan 
9. Olağan Genel Kurulu’nda Ahmet Özkayan başkanlığındaki 

yeni yönetim kurulu görevi devraldı.

19 NİSAN 
Makine İhracatçıları Birliği 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu

19 Nisan’da Ankara’da toplandı.

102

3 MAYIS 
Makine İmalat Sanayi Dernekler Federasyonu’nun (MAKFED) 

çalışma ofisi, MAKFED üyesi dernek ve makine sektör 
temsilcilerinin katılımıyla 3 Mayıs’ta düzenlenen törenle 

açıldı. 

104

4 MAYIS 
Türkiye’nin Makinecileri, Meksika’nın Mexico City şehrinde 

4-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen FABTECH 2016 
Fuarı’na katılarak ziyaretçileri Türk makine sektörü ve üye 

firmaların çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi.

54

56

66

72

71

87

52

53

62

70

74

84

88
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101

5 MAYIS 
İstanbul’da 5 Mayıs’ta gerçekleştirilen Kazan ve Basınçlı Kap 

Sanayicileri Birliği Derneği’nin (KBSB) 2016 Olağan Genel 
Kurulu’nda, Hacı Ahmet İlhan başkanlığındaki Yönetim Kurulu 

görevde kaldı.

156

12 TEMMUZ 
Türkiye’nin Makinecileri’nin sponsor olarak destek verdiği 

Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi’nin 17’ncisi 
12-15 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’den ve yurt dışından 

çok sayıda bilim insanı, sanayici ve bürokratın katılımıyla 
Bursa’da gerçekleştirildi.

146

7 HAZİRAN 
Türkiye’nin Makinecileri, sektörün öncelikli pazarlarından 

olan İngiltere’de ilk fuar organizasyonuna katıldı. 7-9 Haziran 
tarihlerinde Birmingham kentinde düzenlenen Tedarik Zinciri 

ve Yan Sanayi Fuarı Subcon’un “Uluslararası Tedarikçiler” 
bölümü sponsorluğunu da üstlenen Türkiye’nin Makinecileri, 

Türk makine sektörünün potansiyeline vurgu yapan 
reklamlarla da dikkat çekti. 

168

14 EYLÜL 
3. Uluslararası Dönel Ekipmanlar Konferansı 14-15 Eylül’de 

VDMA (Alman Makine Federasyonu) ev sahipliğinde 
Düsseldorf’ta toplandı. Hazırlıkları iki yıla yakın zaman alan 

ve dört yılda bir düzenlenen konferansta, pompa, kompresör 
ve vakum teknolojilerindeki son gelişmeler irdeleniyor, Ar-Ge 
ve inovasyon çalışmalarının neticeleri sektör ve paydaşlarının 

bilgisine sunuluyor.

126

30 MAYIS 
Türk makine sektörünün tanıtım ve imaj çalışmaları için 

kendine yoğun bir fuar takvimi hazırlayan Türkiye’nin 
Makinecileri’nin Mayıs ayındaki duraklarından biri çevre 

teknolojileri konusunda gerçekleşen IFAT Fuarı oldu. 2014 
yılında Türkiye’den 62 türk firmasının yer aldığı fuara, bu yıl 

yüzde 30’luk artışla 81 firma katıldı. 30 Mayıs-3 Haziran 
tarihleri arasında gerçekleşen fuara ilk kez katılan Türkiye’nin 

Makinecileri, etkinliğe katılan türk firmalarına destek verdi.

157

12 EYLÜL 
Türkiye’nin Makinecileri, hedef ülke olarak belirlenen 

ABD’nin Chicago kentinde gerçekleştirilen uluslararası imalat 
teknolojileri fuarı IMTS’ye katıldı. ABD’deki çalışmalarına 

hız veren Türkiye’nin Makinecileri, “Platin Sponsor” olarak 
destek verdiği fuar kapsamında, Türk makine sektörünün 

imajının güçlendirilmesine yönelik önemli bir çalışmaya daha 
imza attı.

148

21 HAZİRAN 
Münih’te düzenlenen Automatica Fuarı’na katılan Türkiye’nin 
Makinecileri fuar alanı ve fuar metro girişlerindeki reklamlarla 
ziyaretçilerin dikkatini Türk makine sektörüne çekerken, robot 
ve otomasyon teknolojileri alanında Türkiye’nin de var olduğu 

mesajını verdi.

173

29 EYLÜL 
MAKFED üyesi derneklerden Türkiye Döküm Sanayicileri 

Derneği’nin (TÜDÖKSAD) desteğiyle düzenlenen ANKIROS,  
ANNOFER,  TURKCAST fuarları 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde 

gerçekleşti.

124

23 MAYIS 
Türkiye’nin Makinecilerinin sponsorluğunda Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ) IEEE Öğrenci Kulübü tarafından “Fikrini 
Geleceğe Taşı” sloganıyla 23 Mayıs’ta düzenlenen Yıldızlı 
Projeler 2016 Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

164

8 EYLÜL 
MSSP üyesi derneklerden AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Sabri Erol, 8 Eylül’de gerçekleştirilen genel kurulda 
sektörün Avrupa’daki çatı kuruluşu Avrupa Ağaç İşleme 
Makinesi İmalatçıları Federasyonu’nun (EUMABOIS) Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

151

9 HAZİRAN 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Makine ve 
Teçhizat İmalatı Meclis toplantısı 9 Haziran tarihinde TOBB 
Ankara Merkez Binası’nda gerçekleşti.

170

20 EYLÜL 
Türkiye’nin Makinecileri, Rusya pazarındaki faaliyetleri 
çerçevesinde Ekaterinburg’da düzenlenen ağaç işleme 
makineleri, iklimlendirme teknolojileri ile atık yönetimi fuarı 
Lesprom Ural’a katıldı. Türkiye’nin Makinecileri, Makine 
İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) üyesi üç 
alt sektör derneğiyle birlikte Türk makine sektörünün imajının 
güçlendirilmesine önemli bir adım daha atmış oldu.

136

31 MAYIS 
Türkiye’nin Makinecileri 31 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde 
Almanya’da gerçekleştirilen istif makineleri, intralojistik ve 
depolama sistemleri fuarı CeMAT’ta ilk kez yerini aldı. Son 
dönemlerde, makine alt sektörlerini kendi ihtisas fuarlarında 
destekleyen Türkiye’nin Makinecileri, fuar çerçevesinde etkin 
bir tanıtım çalışması gerçekleştirdi.

166

13 EYLÜL 
Türkiye’nin Makinecileri, 13-17 Eylül tarihlerinde Stuttgart’ta 
gerçekleştirilen metal işleme makineleri ve takım tezgahları 
fuarı AMB’ye katılarak, Türk makine sektörünün üretim 
gücünün altını çizdi.

152

1 TEMMUZ 
Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), 
Ekonomi Bakanlığı destekli Ür-Ge projesi kapsamında Turkish 
Business Platform ile işbirliği protokolü imzaladı. Makine 
ihracatçılarının tüm dünyada GTİP ve konşimento bazında 
müşterilerini arayabilmelerine olanak sağlayan anlaşma ile 
ihracatçılar aynı zamanda hedef pazar ve müşteri firmaların 
mali bilgilerine de ulaşabiliyor.

180

5 EKİM 
Türkiye’nin Makinecileri, 5-8 Ekim tarihlerinde Tahran’da 
düzenlenen Tahran Uluslararası Sanayi Fuarı’na katılarak, 
ambargonun kalkmasının ardından yeni fırsatlar sunan İran 
pazarında Türk makine sektörünün üretim gücünü gözler 
önüne serdi.

10
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186

11 EKİM 
Mesleki eğitimin geliştirilmesi hedefiyle Milli Eğitim ve 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İstanbul Sanayi 
Odası’nın (İSO) imzaladığı protokol çerçevesinde, Plastik 

Sanayicileri Derneği (PAGDER) 600 bin TL değerinde plastik 
işleme makinesi ve ekipmanıyla ikinci kez bağışta bulundu.

214

9 KASIM 
İtalya’nın Bologna şehrinde düzenlenen EIMA Fuarı’na 

MAKFED üyesi derneklerden ARÜSDER, POMSAD ve 
TARMAKBİR ile beraber katılan Türkiye’nin Makinecileri, fuar 

alanı ve şehir içindeki merkezi noktalara verdiği reklam ve 
ilanlarla Türk makine sektörünün üretim gücüne dikkat çekti. 

198

20 EKİM 
“Sürdürülebilir Ol, Geleceği İnşa Et” temasıyla 20-21 Ekim 

tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen “2. Uluslararası 
İş Makinaları Kongresi” sektörü bir araya getirdi ve gelecek 

stratejilerini tartıştı.

236

29 KASIM 
Türkiye’nin Makinecileri, Türk makine sektörünün yarım asrı 

geride bırakan firmalarını, Moment Expo dergisinin 100’üncü 
sayı lansmanında bir araya getirdi. Gecede, üretim güçleriyle 
Türkiye’nin sanayileşmesine katkı sağlayan firmaların kurucu 
nesli, üçüncü, hatta dördüncü nesil makinecilerle aynı karede 

buluştu.

190

17 EKİM 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), Türkiye Ulusal Ajansı 
tarafından 2015-2017 yılları için hibelendirilen “Makine 

Sektöründe Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar” 
isimli AB hibe projesi kapsamında ikinci yurt dışı faaliyetini 

gerçekleştirdi.

235

24 KASIM 
Türkiye’nin Makinecileri’nin ana sponsorluğunda 24-27 

Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen “10. TARMAKBİR 
Sektör Buluşması”nda sektörün sorunları ve çözüm önerileri 

değerlendirildi.

202

22 EKİM 
AİMSAD ve TÜYAP tarafından 22-26 Ekim tarihleri arasında 

eş zamanlı olarak düzenlenen  Ağaç İşleme Makineleri ile 
İntermob Fuarı, dünyanın 25 farklı ülkesinden 473 firmayı 

aynı çatı altında topladı.

296

3 ARALIK 
Tekstil makine ve aksesuarları alanında dünyanın en önemli 

üç fuarı içinde gösterilen INDIA ITME 2016, TEMSAD 
ve Türkiye’nin Makinecileri’nin etkili reklam ve tanıtım 

çalışmalarına sahne oldu.

188

14 EKİM 
Dünyanın en büyük havacılık şirketi olan Boeing’in Türkiye ile 
70 yıldan fazla süredir devam eden işbirliği güçleniyor. Halen 
Boeing programları Türkiye’de 2 bin 500’den fazla kişiye 
iş imkânı sağlarken, SAHA İstanbul işbirliğinde düzenlenen 
Boeing-SAHA İstanbul Havacılık Tedarikçi Zirvesi’nde, 
Boeing’e Türkiye’den daha fazla sayıda firmanın tedarikçi 
olmasının yöntemleri tartışıldı.

224

22 KASIM 
Katıldığı uluslararası fuarlarda Türk makinesinin gücünü 
anlatan ve dünya genelinde etkin bir tanıtım faaliyeti yürüten 
Türkiye’nin Makinecileri’nin Uzak Doğu turundaki ilk durağı 
Çin oldu. 

200

21 EKİM 
Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği’nin (POMSAD) 
10’uncu Olağan Genel Kurulu 21 Ekim’de İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Seçimli Genel Kurulda Kutlu Karavelioğlu 
başkanlığındaki yönetim, genç kuşaklarla güçlendirildi. 

293

30 KASIM 
Türkiye’nin Makinecileri, milli katılım organizasyonuyla 
Machine Tool Indonesia Fuarı’nda yer alarak Uzak Doğu 
pazarındaki tanıtım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

192

19 EKİM 
Türkiye’nin Makinecileri, Almanya’nın Düsseldorf şehrinde 
19-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen K Fuarı’na katılarak 
ziyaretçileri Türk makine sektörünün çalışmaları hakkında 
bilgilendirdi.

230

28 KASIM 
Türkiye’nin Makinecileri, Türk sanayisinin sembolü olacak 
“Büyüme Makinesi” temalı reklam filmini, Kasım ayı sonunda 
kamuoyuna tanıttı. Türkiye’nin Makinecileri’nin, her biri 
başka bir makine üretse de bir araya geldiklerinde Türkiye için 
bir Büyüme Makinesi’ne dönüştüğüne dikkat çekilen reklam 
filminde, Türk makine sektörünün üretmeye, Türkiye’nin de 
büyümeye devam edeceği vurgulanıyor.

204

25 EKİM 
Metal ve sac işleme teknolojileri alanında dünyanın en 
büyük ve prestijli fuarlarından biri olan Euroblech’e katılan 
Türkiye’nin Makinecileri, gerçekleştirdiği yaygın reklam ve 
tanıtım çalışmalarıyla fuar katılımcıları ve ziyaretçilerinin 
ilgisini Türk makine sektörünün üzerine çekti.

303

26 ARALIK 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından, Türkiye 
Ulusal Ajansı’nın desteğiyle yürütülen “Makine Sektöründe 
Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar” projesinin tanıtım 
toplantısı 26 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştirildi. 

11
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TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ İHRACATI

Türkiye’nin makine ihracatı 2016 yılında 13,4 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. 
Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise Almanya, ABD ve İngiltere olarak 

sıralanıyor.

MAKİNE İHRACATININ
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TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 2015 YILINDA 
DA ÜLKE İHRACATIMIZA BÜYÜK 

KATKILAR SUNMAYA DEVAM EDEREK, 
13,4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI. 

13,4

2,1200

100

6

5 6

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

MAKİNE 
İHRACATIMIZ 
SON 14 YILDA 
6 KAT ARTTI. 

2016 YILI RAKAMLARINA 
GÖRE ALMANYA, 

2,1 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. 

2016 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 

2,1 MİLYAR DOLAR MAKİNE İHRAÇ ETMEYİ BAŞARAN 
FİRMALARIMIZ, ABD’YE 955 MİLYON DOLAR, İNGİLTERE’YE 773 
MİLYON DOLAR, İTALYA’YA 623 MİLYON DOLAR VE FRANSA’YA 

524 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 birliği Türkiye’nin Makinecileri ile 
sektörün kalbi oldu. 

MAKİNE İHRACATININ
KALBİ: MAİB 

14



117 100 99 40 70 552

M akine ihracatçılarını bir çatı altında toplayan 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), ihracatın ar-
tırılmasını sağlayacak her türlü faaliyeti koor-
dine ediyor. Toplam 23 mal grubunda ihracatın 

gerçekleştiği makine sanayisi, ülkemizin lokomotif sektörleri 
arasında 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 firmayı bün-
yesinde barındırıyor.

HEDEF: YÜKSEK TEKNOLOJİ
Yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayisi inşa etme he-
defiyle yola çıkan Makine İhracatçıları Birliği, 15 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 15 YIL 
İÇİNDE 117 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 42, ABD’DE  8 
VE RUSYA’DA 1 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, 
ERASMUS+ PROGRAMI, 
HALKBANK ORTAK AKIL 
TOPLANTILARI GİBİ 99 
FAALİYET İLE TÜRKİYE 
MAKİNE İHRACATININ 
GELİŞİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ 
ADIMLAR ATILDI.

15 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 15 
YIL İÇİNDE 70 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 552 TOPLANTI, SEMİNER 
VE KONFERANS DÜZENLEDİ.

117 100 99 40 70 552
15 YILDA 1000’E YAKIN ETKİNLİK
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MAİB Yönetim Kurulu tara-
fından 2007 yılında kurula-
rak faaliyetlerine başlayan 
Makine Tanıtım Grubu (MTG), 

2015 yılında Türkiye’nin Makinecileri adını 
aldı. MAİB Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından seçilen Türkiye’nin Makinecileri 

yöneticileri, makine sektörünü yurt içinde 
ve yurt dışında daha etkin bir şekilde tanı-
tabilmek için çalışmalar düzenliyor. Fuar 
katılımları, toplantılar, reklam kampanya-
ları, seminerler gibi etkinliklerle makine 
sanayisinin tanıtımına ilişkin etkinlikler 
yapan Türkiye’nin Makinecileri bugüne 
kadar onlarca ülkede çok sayıda tanıtım 
faaliyetine imza attı.

10 yaşını dolduran Türkiye’nin Makinecileri, Türk sanayisinin sembolü olacak “Büyüme 
Makinesi” teması ile yeni yaşını kutladı. Türkiye’nin Makinecileri’nin, her biri başka bir 
makine üretse de bir araya geldiklerinde Türkiye için bir Büyüme Makinesi’ne dönüştüğüne 
dikkat çekildi. Türk makine sektörünün üretmeye, Türkiye’nin de büyümeye devam edeceği 
10 yaşında daha da güçlü vurgulandı. 

TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 
10 YAŞINDA 
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ DÜNYANIN 
DÖRT BİR YANINDA 
Türkiye’nin Makinecileri, Türk makine-
si ile ilgili algıyı güçlendirmek ve yerli 
makinelere talebi artırmak amacıyla ilk 
olarak yurt içinde tanıtım kampanyaları 
yaptı. Ülkemiz iş dünyasının öncü isimle-
ri Türk makine sanayisine destek vere-
rek Türkiye’nin Makinecileri’nin tanıtım 
kampanyası için kamera karşısına geç-
ti. İş dünyasının temsilcileri aynı ortak 
mesajları verdi: “Türk makineleri kali-
telidir” ve “Türk makineleri Tıkır Tıkır 
çalışıyor.” Yurt içindeki tanıtım kampan-
yasının ardından uluslararası reklam 
kampanyaları başladı. “Tıkır Tıkır” rek-
lam kampanyası dünyanın dört bir yanını 
dolaştı. “Tıkır Tıkır” Türk makinelerinin 
yurt dışındaki sesi oldu. Söz konusu rek-
lam kampanyasının ardından yeni slo-
ganlar 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 hedef pazarlarda tanı-
tım kampanyaları yaptı. 
Türkiye’nin Makinecileri, Türk sanayisi-
nin sembolü olacak “Büyüme Makinesi” 
temalı reklam filmini ise 2016 yılı 
Kasım ayı sonunda kamuoyuna tanıt-
tı. Türkiye’nin Makinecileri’nin, her biri 
başka bir makine üretse de bir araya 
geldiklerinde Türkiye için bir Büyüme 
Makinesi’ne dönüştüğüne dikkat çekilen 

reklam filminde, Türk makine sektörü-
nün üretmeye, Türkiye’nin de büyümeye 
devam edeceği vurgulandı.
Yurt içinde de sektörün dayanışması ve 
gücünün artması için çok sayıda top-
lantı ve seminer düzenleyen Türkiye’nin 
Makinecileri, Türk makine sektörünün 
yükselen değeri oldu.

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 2016 
YILINDA DA DÜNYANIN EN PRESTİJLİ 
FUARLARINA KATILDI
Türkiye’nin Makinecileri 2016 yılın-
da da dünyanın en prestijli fuarları-
na katıldı. Türkmenistan Türk İhraç 
Ürünleri Fuarı, METAV-Uluslararası 
Metal  İş leme Fuarı ,  Commodity 
Classic-Tarım Makineler i  Fuarı , 
Bauma Munih-İş ve İnşaat Makineleri 
Fuarı, Hannover Messe-Endüstri Fuarı, 
Fabtech Mexico-Metal İşleme, Kaynak 
ve Üretim Teknolojisi Fuarı, IFAT 
Eurasia-Çevre Teknolojileri Fuarı, 
CEMAT-İstif Makineleri, Intralojistik ve 
Depolama Fuarı, SUBCON-Komponent 
Fuarı, Automatica-Robot ve Otomasyon 
Fuarı, AMB- Metal İşleme Teknolojileri 
Fuarı, IMTS-İmalat Teknolojileri Fuarı, 
WIN Ural-Lesprom-Ağaç İş leme 
Makineleri Fuarı, K-Plastik ve Kauçuk 
Fuarı, Euroblech-Takım Tezgahları 
Fuarı, Tahran Sanayi Fuarı, EIMA-
Tarım Makineleri  Fuarı ,  BAUMA 

China-İş ve İnşaat Makineleri Fuarı, 
Machine Tool Indonesia-Metal İşleme 
Teknolojileri Fuarı, India-ITME- Tekstil 
Makineleri Fuarı’nda yaygın tanıtım 
kampanyaları sayesinde Türk makine 
sektörünün kalitesi ve üretim kabili-
yetleri tanıtıldı.

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ NELER 
YAPIYOR?
Türkiye’nin Makinecileri, yurt içinde ve 
yurt dışında sektörün tanıtımı ve ihraca-
tın artırılmasına yönelik reklam ve ileti-
şim faaliyetleri gerçekleştiriyor. Yurt içi 
ve yurt dışında fuar, ticaret ve alım he-
yeti organizasyonları düzenliyor. MSSP 
ve MAKFED üyesi dernek, birlik, oda ve 
OSB’lerin sektörel proje ve faaliyetlerine 
maddi destek sağlamak da Türkiye’nin 
Makinecileri faaliyetleri arasında. Ayrıca 
Türk makine üreticisi ve ihracatçıları ile 
yurt dışındaki önemli alıcılar arasında 
etkileşimi sağlamak ve işbirliği imkan-
ları yaratmak, üyelerden gelen proje 
tekliflerini inceleyerek sonuçlandırmak, 
Türk makine sektörünün ve sanayisinin 
tanıtımı amacıyla yayınlar çıkarmak, 
sektörün gelişimine yönelik stratejiler 
belirlemek üzere pazar araştırmaları 
yapmak Türkiye’nin Makinecileri’nin ça-
lışmalarından 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 ak ine  Sanay i i  Sektör 
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)

AKDER
AKIŞKAN GÜCÜ 

DERNEĞİ

®

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.

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

resmen kuruldu. Makine İhracatçıları 
Birliği’nin (MAİB) destekleriyle, Ocak 
2007’de kurulan MSSP, zaman içinde 
sayıları 33’e ulaşan dernek, birlik ve 
odadan müteşekkil üyesi ile düşünsel bir 
platformdan öte, bir federasyonun üst-
lenebileceği birçok görevi yürütmüş ve 
sektörün ortak bir dile ve kültüre kavuş-
masına önemli katkı sağlamıştı. 8 yıllık 
geçmişinde, sektörü yurt içindeki birçok 
zeminde temsil etmiş bulunan MSSP, 
ortak sorunlar ve çözümleri üzerine yap-

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

•  Mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini 
geliştirmektir.

Federasyonun temel ilkesi, üye dernek-
ler ve bunlara üye meslek mensupları 
arasında var olan dayanışmayı en üst 
seviyeye çıkarmak olarak belirlendi. Bu 
ilke çerçevesinde, tüm üye dernekler 

ve bunların mensupları, sektörel görev 
ve sorumluluklarını icra ederken birey-
sellikten, özel amaç ve çıkarlardan uzak 
kalmayı kabul, beyan ve taahhüt etti. 
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
17 DERNEK

AKDER
AKIŞKAN GÜCÜ 

DERNEĞİ

®
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TÜRK MAKİNELERİNİN 
GÜVEN MARKASI: 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 
çeşitli denetimlerden geçme-
sinin ardından hak kazandığı 
TURQUM markası üretici firma-
ların markalarının yanına monte 
edilerek değerlerine değer katmak-
tadır. İhracatı yapılan Türk makine-
lerinde güven ve kalite algısını pe-
kiştirmek amacını güden TURQUM 

markasına sahip 33 firmaya her yıl ye-
nileri 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
ERENSAN ISI TEKNİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş

ERKUNT TRAKTÖR SANAYİ 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.
MERİH ASANSÖR 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 FİRMALAR
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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.

O SO 2005 yılının ikinci yarısında 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 
d e s t e ğ i  i l e  M a k i n e 
İhracatçıları Birliği’nin (MAİB) 

öncülüğünde pilot proje olarak makine 
sektöründe imalatçı-ihracatçı niteliğin-
de faaliyet gösteren firma ve temsilcile-
rin bir araya gelerek oluşturduğu geniş 
tabanlı bir satın alma organizasyonudur. 
Türk İmalat Sanayi’sinde girdi maliyet-
lerinin yüksekliği temel sorunlardan 
biridir. Küçük, orta ve mikro ölçekli çok 
sayıda firmanın oluşturduğu dağınık bir 
yapıya sahip olan imalat sanayisinde uy-
gulanamayan ölçek ekonomisi, yüksek 
seviyelerde seyreden girdi maliyetleri 
ile firmalarımızı karşı karşıya bıraktı-
ğından, imalatçı firmalar yurtdışı reka-
bette zorlanmaktadır. Oysa üreticilerin 
imalatlarını gerçekleştirmeleri için ge-
rekli olan malzeme ve hizmetler konso-
lide edildiğinde ortaya çıkan miktarlar, 
tedarikçiler ile yan sanayinin anlamlı 
fiyat ıskontoları sunabileceği bir sevi-
yeye yükselebilmektedir. Bu noktada 
çözüm üretecek bir proje olarak dev-
reye sokulan OSO, imalat sanayisinin 
alımlarının tek bir merkezde toplanma-
sından elde ettiği yüksek pazarlık gücü 
ile girdi maliyetlerini minimize ederek, 
ölçek ekonomisine entegrasyonu sağla-
mada yardımcı bir mekanizma görevini 
üstlenmektedir.

KAZAN KAZAN STRATEJİSİ
OSO aynı zamanda, imalat sektöründeki 
değişimleri anında ortaklarına aktararak 
onlara, stratejilerini çevresel gelişmele-
re göre revize etme imkanı sağlayan ve 
teknolojik ilerlemeleri iş süreçlerine 
uyarlamalarını özendirerek geliştirilen 
bir bilgi portalı niteliğindedir. Her geçen 
gün hızla büyüyerek sektörde önemli bir 
cazibe merkezi haline gelen organizas-
yonun firma ve dernek bazında ortak sa-
yısı 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 başlat-

mış ve yine sektörünün önde gelen fir-
malarıyla 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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MOMENT 100. SAYISINI
KUTLADI
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T ürk makine imalat sektörü gün-
deminde yer alan gelişmeleri, 
firma tanıtımları ve araştırma 
yazılarıyla beraber makine alt 

sektörlerini inceleyen kapak konuları, 
geniş bir yelpazede ele aldığı röportaj-
ları ve dikkat çeken makine tarihi çalış-
malarıyla Moment Expo, her ay kesin-
tisiz olarak sektörün buluşma noktası 
olmaya devam ediyor. Haziran 2008’de 
yayın hayatına başlayan Moment Expo 9 
yaşına girdi. Birlik üyesi firmalara, kamu 
kurumlarına ve makine sektörü dernek-
lerine her ay ücretsiz dağıtılan ve 7 bin 
500 adet basılan dergimizin en önemli 
misyonu, yerli makine üreticileri ve ihra-
catçılarını aynı yayın organında buluştu-
rarak bir platform görevi görmektir.

103. SAYI YAYINLANDI
Moment Expo’da 9 yıldır her ay birbi-
rinden farklı kapak konularıyla makine 
üretiminin alt sektörlerine ışık tutuluyor. 
Bugüne kadar makine ihracatının ger-
çekleştiği 91 alt sektör hakkında bilgile-
rin yer aldığı kapak konularında yüzlerce 
firmanın görüşüne yer verildi. 

228 FİRMA TANITILDI
Firma tanıtımlarında ise toplam 228 fir-
ma yer aldı. Okuyucularımızı bilgilendir-
mek adına gerçekleşen tanıtımlarımıza 
makine sektöründe faaliyet gösteren 
her alt sektörden önemli firmalar katıl-
dı. Firmaların imalathanelerinden, yeni 
çıkan ürünlerine, yapılanmasından, gele-
cek hedeflerine kadar geniş bir yelpazede 
ilgili kişilerle sektör sorunları konuşuldu.
Problemlerin çözümü için alınması gere-
ken tedbirler hakkında da beyin fırtınasının 
yaşandığı röportajlarımız okuyucularımızın 
ilgisini çekmeye devam ediyor. Türkiye’nin 
dört bir yayına dağıtılan ve internette de 
www.moment-expo.com web adresinde 
ziyaret edilebilen dergimiz, bugüne kadar 
on binlerce okuyucuyla buluştu.

MSSP VE MAKFED ÜYELERİNİN SESİ 
OLDUK
MSSP üyesi 33, MAKFED üyesi 17  ku-
ruluş ile hem yüz yüze röportajlar ger-
çekleştirildi, hem de ilgili dernek, birlik 
ve sektörel kuruluşların haberlerine yer 
verildi. İlk yıllarda MSSP üyeleri ile yap-
tığımız söyleşilerimiz özellikle son üç yıl-
dır MSSP Focus başlığı altında genişledi. 
Ardından Yönetim Kurulu Başkanları ile 
görüşmeler gerçekleştirdik. En az üç 
yetkili ile yaptığımız bu yuvarlak masa 
sohbetlerimiz üç ana çerçevede gerçek-
leştirildi. Alanında uzman bir akademis-
yen, söz konusu sektörde önde gelen bir 
firmanın 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 101 farklı ülkenin makine sektö-

rünün tanıtımı yapıldı. Ülke tanıtımla-
rında üretim kapasitemiz ve ihracat ra-
kamlarımızla söz konusu ülkenin ithalat 
rakamları araştırıldı. Hem bahsi geçen 
ülkeye ihracat yapmak isteyen firmalar 
için merak ettiği her şeyi öğrenebileceği, 
tablolarla rakamsal değerlerin anlatıldı-
ğı 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.
Mak ine  İhracatç ı lar ı  B i r l iğ i  ve 
Türkiye’nin Makinecileri’nin faaliyetleri-
ni adım adım takip edip okuyucularımıza 
duyurduk. Okuyucularımızı makine sek-
töründe yaşanan tüm olaylardan haber-
dar ettik.
2017 yılında da 2016 yılında olduğu gi-
bi makine üreticileri ve ihracatçılarının 
bilgilenmesi ve gelişmesi için Moment 
Expo ekibi olarak üzerimize düşen so-
rumlulukları eksiksiz olarak yerine 
getireceğiz.

RAKAMLARLA MOMENT EXPO

228 makine imalatçısı ve 
ihracatçısı tanıtıldı.

57 üst 
düzey kadın 
yönetici ile 

röportaj 
yapıldı. 

803.000 
dergi 

ücretsiz 
olarak 

adreslerine 
teslim 
edildi. 

Sektörün güncel sorun-
larıyla ilgili 61 araştırma 

dosyası yayınlandı. 

MAKFED ve MSSP 
üyelerine 844 sayfa yer 

ayrıldı. 

20 Ar-Ge Merkezi 
tanıtıldı. 

101 ülkenin makine 
üretimi ve ihracatı analiz 

edildi. 

Makine 
sektörü ve 
ihracatıyla 

ilgili 65 
makaleye 
yer verildi. 

91 makine alt sektörü 
hakkında kapak konuları 

hazırlandı. 

Sektörde 
“iz bırakan” 
aramızdan 

ayrılmış 
22 ismin 
portresi 

paylaşıldı.

43 üniversitenin makine 
mühendisliği bölümü 
tanıtımı ve 25 lisenin 
robotikle ilgili proje 

tanıtımına yer verildi. 
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Türk Makine sektörüne 50 yıl 
ve üzeri süreden bu yana hizmet 

veren firmaların anlatıldığı 
“Makine Hikayeleri 50+” kitabının 

dördüncüsü 2016 yılında yayınlandı. 
Makine Hikayeleri ile başlayan kitap 

serisi “Makine Hikayeleri 50+”nın 
beşincisinin yayınlanması ile altı 

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. 2016 yılında Makine 
Hikayeleri 50+’nın dördüncü kitabı yayınlandı. 

Mümkün olduğunca firma kurucularıyla görü-
şülerek hazırlanan “Makine Hikayeleri 50+”nın 

dördüncü kitabında firmaların başarıları, başarı-
sızlıkları; mutlulukları, üzüntüleri; hayal kırıklıkla-

rı 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. 
2017 yılında da Makine Hikayeleri 50+ serisi devam 

edecek.

MAKİNE HİKAYELERİ 50+ 
5. KİTAP GELİYOR
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AKDER YENİ YÖNETİMİNİ SEÇTİ
Akışkan Gücü Derneği (AKDER) 11. Olağan Genel Kurulu 20 Ocak tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Suat Demirer’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildiği toplantıda yeni 
yönetimde görev yapacak isimler de belirlendi.

A KDER üyeleri, yeni Yönetim 
Kurulu’nu belirlemek için 20 
Ocak’ta bir araya geldi. Dernek 
üyesi firma yetkililerinin katılımıy-
la gerçekleştirilen genel kurulda, 

10. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Haydar 
Atılgan’ın konuşmasının ardından divan baş-
kanı ve üye seçimine geçildi. Dönem içindeki 
faaliyetlerin aktarılmasından sonra derneğin 
denetim kurulu raporu okunarak 2016-2017 
yılı taslak bütçesi onaylandı. Yönetim ve dene-
tim kurullarının oybirliğiyle ibrasının ardından, 
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri yerine Başkan 
Yardımcılığı ihdas edilmesi ile dernek üyeliği-

nin kişiler yerine tüzel kişi olan şirketlerden 
oluşması yönündeki tüzük değişiklikleri de oy-
birliğiyle kabul edildi.  
Yönetim Kurulu Başkanlığına Suat Demirer’in 
seçildiği AKDER Genel Kurul’unda 2016-2018 
yılları arasında görev yapacak yeni yönetim 
kuruluyla birlikte denetleme kurulu, etik ku-
rulu ve Makine İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu (MAKFED) temsilcileri de belir-
lendi. Oylamanın ardından yaptığı kısa konuş-
mada AKDER’in yeni dönemde de çalışmala-
rına hız kesmeden devam edeceğini belirten 
Suat Demirer, genel kurula katılan üyelere 
teşekkür etti.

Suat DEMIRER 
AKDER Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı
Suat Demirer 

Yönetim Kurulu Üyeleri
Altan Bağatur 
Osman Türüdü
Semih Kumbasar
Servet Akkaynak
Sevda Kayhan Yılmaz
Süleyman Kara

AKDER
2016-2018 
YÖNETİM 
KURULU

AKDER
AKIŞKAN GÜCÜ 

DERNEĞİ
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TARMAKBİR, AGRIEVOLUTION 
ZİRVESİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI 
Agrievolution 5. Dünya Tarım Makinaları Zirvesi, Türkiye’nin Makinecilerinin ana 
sponsorluğunda Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) tarafından 
21 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirve ile eşzamanlı düzenlenen Agro Eurasia 2016 
- 9. Uluslararası Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon Fuarı da yerli ve yabancı katılımcılarla 
ziyaretçileri bir araya getirdi.

T arım makineleri endüstrisinin mev-
cut durumu ve geleceğinin tartışıl-
dığı Agrievolution 5. Dünya Tarım 
Makinaları Zirvesi’ne Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı 

Mehmet Daniş, TARMAKBİR Yönetim Kurulu 
Başkanı Şenol Önal ve Makine İhracatçıları 

Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep 
Erkunt Armağan başta olmak üzere sanayi, 
akademi, bürokrasi, finans ve meslek kuru-
luşlarını temsilen yerli ve yabancı yaklaşık 160 
isim katıldı. Zirve kapsamında düzenlenen üç 
ayrı oturumda uluslararası kurumlarla sek-
tör firmalarının üst düzey yöneticileri; “Dünya 
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Tarımı, Küresel Pazar Fırsatları, Tarımsal 
Mekanizasyonda Küresel Eğilimler ve Başarı 
Hikayeleri” konu başlıkları çerçevesinde birer 
sunum gerçekleştirerek katılımcıların sorula-
rını yanıtladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan 
Yardımcısı Mehmet Daniş, Zirve’nin açılışında 
yaptığı konuşmada Türkiye’nin bugün itibarıyla 
yaklaşık 18 milyar dolarlık tarım ihracatı yaptı-
ğını belirterek, Türkiye’nin 10 yıl önce gayrisafi 
tarımsal hasılada dünyada 11’inci, Avrupa’da 
ise dördüncü sırada olduğunu söyledi. Daniş, 
sözlerine şöyle devam etti: “Ancak bugün ge-
linen noktaya baktığımızda Avrupa’da birinci, 
dünyada ise yedinci büyük tarımsal ekonomiye 
sahip olduğumuzu görüyoruz. Yine 10 yıl önce-

sinde 23 milyar dolar olan tarımsal gayrisafi 
milli hasılamız da bugün 63 milyar dolara yük-
selmiş durumda. Bu başarıda siz üreticilerin, 
sanayicilerin ve ihracatçıların büyük payı var”. 
Konuşmasında fuarda emeği geçen kişi ve ku-
ruluşlara teşekkür eden Daniş, Bakanlık ola-
rak her zaman bu tür organizasyonlara destek 
verdiklerini ve söz konusu desteklerin bundan 
sonra da artarak devam edeceğinin altını çizdi.

AGRIEVOLUTION DÖNEM BAŞKANI: 
TARMAKBİR
Zirve’nin ardından, sektörün uluslararası çatı 
örgütü Agrievolution Tarım Makineleri İmalatçı 
Birlikleri Küresel İttifakı (Agrievolution 
Global Alliance for Agriculture Equipment 
Manufactur ing  Assoc iat ions)  Dönem 
Başkanlığı görevini Hindistan’dan devralan 
TARMAKBİR aynı zamanda İttifak’ın forum, 
ekonomi, istatistik ve sanayi komitelerinde-
ki üyeliklerini de sürdürecek. Yeni yönetim 
döneminde, Dönem Başkan Yardımcılığına 
Çin Tarım Makinaları Distribütörleri Birliği 
(CAMDA) ve Dönem Sekreterliği görevine de 
ABD Ekipman Üreticileri Birliği (AEM) getirildi. 
2008’de Roma, 2010’da Orlando, 2011’de Paris, 
2013’te Yeni Delhi ve son olarak İstanbul’da 
düzenlenen Zirve’nin, 2017 yılındaki ev sahibi 
ise Çin olacak. 
13 ülke ile Avrupa Birliği’nin tarım makineleri 
birliklerinin mutabakat anlaşması çerçevesin-
de bir araya gelerek oluşturduğu Agrievolution 
Tarım Makineleri İmalatçı Birlikleri Küresel 
İttifakı’nın kuruluş amaçları: Tarım mekani-
zasyon sektörünün dünya genelindeki ekono-
mik ve endüstriyel konumunun nabzını tutmak 

Mehmet DANIŞ
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakan Yardımcısı

Zirve ile eş 
zamanlı olarak 
gerçekleştirilen 
Agro Eurasia 2016 
- 9. Uluslararası 
Tarım ve Tarımsal 
Mekanizasyon 
fuarı’nda 350’ye 
yakın firma 
yeni ürünlerini 
ziyaretçilerin 
beğenisine sundu.
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ve geleceği hakkında öngörülerde bulunmak, 
üyeler arasında iletişimi arttırmak, bilgi ve 
fikir paylaşımı yapmak, sektörün sorunlarını 
dünya ölçeğinde tartışmaya açarak politika 
oluşturmak ve çözüm yolları aramak şeklin-
de sıralanıyor. Türkiye, Brezilya, ABD, İtalya, 
Fransa ve Hindistan’ın kurucu üyeleri olduğu 
İttifak’a daha sonra Rusya, Almanya, İngiltere, 
Güney Kore, Japonya ve Çin de dahil oldu.

YILIN İLK SEKTÖREL ORGANİZASYONU 
“Tarım sektörünün İstanbul zirvesi” olarak ad-
landırılan Agro Eurasia 2016-9. Uluslararası 
Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon Fuarı, 
TARMAKBİR ve Tüyap Fuarcılık işbirliği kap-
samında Zirve ile eş zamanlı olarak ger-
çekleştirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile 
Tarım Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Küçük ve 
Orta Ölçekte Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 
yılın ilk sektörel organizasyonu kapsamında, 
350’ye yakın firma, sergilediği yeni ürünleri zi-
yaretçilerin beğenisine sundu.

MAİB’DEN ALIM HEYETİ PROGRAMI  
Tarımsal mekanizasyon ve ilgili teknoloji-
ler, traktör ve tarımsal mekanizasyon yan 
sanayisi, su ve sulama teknolojileri, gübre, 
tohum ve organik tarım ekipmanlarının tek 
çatı altında sergilendiği fuar çerçevesinde; 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), Ekonomi 
Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde Alım Heyeti 
Programı düzenledi. Bulgaristan, İsrail, 
Kosova, Hırvatistan, Romanya, Bosna Hersek 
ve Brezilya’dan gelen firma yetkililerinden 
oluşan heyet, fuar boyunca ikili iş görüşmeleri 
ve stant ziyaretleri gerçekleştirerek çeşitli te-
maslarda bulundu.
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AYSAD OLAĞAN GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği’nin (AYSAD) 45. Olağan 
Genel Kurulu 21 Ocak tarihinde İstanbul’da yapıldı.

U yelerin yoğun ilgi gösterdiği 
AYSAD Genel Kurul’unda, divan 
heyetinin seçiminin ardından 
gündem doğrultusunda 2015 yılı 
faaliyet ve denetleme raporları 

okunarak ibra edildi. AYSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Sefa Targıt’ın konuşmasını takiben 
yeni dönem yönetim, denetim ve disiplin ku-
rulunda görev yapacak isimlerin seçimine ge-
çildi. Oybirliğiyle göreve gelen yeni yönetimde, 

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
2016-2017 dönemi için İzzet Güven üstlene-
cek. AYSAD, Asansör ve yürüyen merdiven sa-
nayisinin nitelikli girişimcilerini bir şemsiye 
altında toplamak, üyeleri arasında dayanışma 
temeline dayalı işbirliği platformu oluşturmak, 
üyelerini ulusal ve uluslararası düzeyde temsil 
etmek ve belirlediği kalite politikası doğrultu-
sunda gelişimini sürdürmek amacıyla 1972 yı-
lından bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetim Kurulu Başkanı
İzzet Güven 

Yönetim Kurulu Üyeleri
Aziz Bilge
Can Mutu
Oğuzhan Bugurluoğlu
Rıza Latif
Sefa Targıt
Selçuk Altıer

AYSAD
2016-2018 
YÖNETİM 
KURULU

®
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T ÜDÖKSAD’ın 20. Olağan Genel 
K u r u l  T o p l a n t ı s ı  d e r n e ğ i n 
İstanbul’daki yeni merkezinde ger-
çekleştirildi. İki yılda bir yapılan 
ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden 

üyelerin katıldığı genel kurulda Can Akbaşoğlu 
Divan Başkanlığı, Sebahattin Karalar Divan 
Başkan Yardımcılığı, Seyhan Tangül Yılmaz ise 
Divan Katipliği görevini üstlendi. Toplantıda 
2014-2015 yılı faaliyet raporu ile mali tablo-
lar, 19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Uğur 
Kocaoğlu ve Genel Sekreter Kubilay Dal’ın su-
numuyla üyelerle paylaşıldı. 
Sektörün eğitim talebine cevap vermek ama-
cıyla hayata geçirilen TÜDÖKSAD Akademi’nin 
etkinlikleri kapsamında üyelere bilgi veren ko-
mite başkanı Seyfi Değirmenci’nin ardından, 
başkanlık görevini Niyazi Akdaş’ın üstlendiği 
Avrupa Dökümhaneler Birliği (CAEF) çalışma-
ları hakkında Kubilay Dal da bir sunum ger-

çekleştirdi. Uğur Kocaoğlu toplantıda yaptığı 
konuşmada, 2014-2015 yönetim döneminde 
85 olan dökümcü üye sayısının 114’e yüksel-
mesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, 
dernek faaliyetlerinin çok daha geniş bir kitle-
ye ulaştığını ve yeni dönemde de Türkiye’deki 
tüm döküm sanayicilerinin TÜDÖKSAD şem-
siyesi altında toplanmasına önem verecekle-
rini söyledi. Konuşmaların ardından yapılan 
oylama sonucunda yönetim ve denetim kuru-
lu raporları ibra edildi. 2016-2017 yılı çalışma 
programı ve tahmini bütçenin de oy birliğiyle 
kabul edilmesinin ardından toplantıya 20. dö-
nem yönetim ve denetim kurullarının seçimiy-
le devam edildi. Divan başkanı Can Akbaşoğlu, 
TÜDOKSAD Yönetim Kurulu Başkanlığına ye-
niden seçilen Kocaoğlu ve 19. dönemde görev 
alan yönetim kuruluna hizmetleri için tüm üye-
ler adına teşekkür edip, yeni yönetim kuruluna 
da başarılar diledi.

TÜDÖKSAD 20. GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği’nin (TÜDÖKSAD) 20. Olağan Genel Kurulu 17 Şubat’ta 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul sonrasında Uğur Kocaoğlu başkanlığındaki 
yönetim görevde kaldı.

Yönetim Kurulu Başkanı
Uğur Kocaoğlu 

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adnan Aytekin
Emin Uğur Yavuz
Erdoğan Nas
Mehmet Ali Acar
Mehmet Özalp
Murat Atik
Okan Deniz
Umur Denizci

TÜDOKSAD 
2016-2018 
YÖNETİM 
KURULU
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İMDER VE İSDER’DEN MESLEKİ 
EĞİTİME DESTEK
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve İstif Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığı 
protokol çerçevesinde “Eğiticinin Eğitimi Programı”nın dördüncüsünü düzenledi.

İ MDER üyesi firmalardan Hidromek’in 
Ankara SSH Merkezi’nde 1-5 Şubat 
tarihleri arasında gerçekleştirilen eği-
tim programının açılış törenine der-

nek yetkililerinin yanı sıra; Batman, Sivas, 
Elbistan, Trabzon, İzmir, Malatya, Bursa 
ve İstanbul’da bulunan 17 meslek lisesin-
den gelen öğretmenler ve Afyon İscehisar 
Meslek Yüksek Okulu İş Makinaları 
Operatörlüğü Bölümü’nden akademisyenler 
katıldı.

“EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Eğiticinin 
Eğitimi Programı’nın açılışında; eğitimin 
gerçekleştiği tesisteki olanaklardan, İMDER 
ve İSDER eğitim komitesi çalışmalarından 
ve MEB’in desteğiyle önümüzdeki dönemde 
gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerden 
bahseden İMDER Genel Sekreter Yardımcısı 
Oğuz Yusuf Yiğit, “Mesleki eğitim, kurum-
larımız tarafından en çok önemsenen faali-
yetler arasındadır. MEB’in, İMDER ve İSDER 
eğitim komitesi çalışmaları dolayısıyla bize 
teşekkürlerini iletmesi, konu hakkında mo-
tivasyonumuzu daha da artırdı. Bu şevkle 
sektör adına daha güzel işleri hayata geçir-
menin planlarını yapacağız ve sektörümüzde 
mesleki eğitimin çıtasını uluslararası seviye-
ye çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız” 
dedi. İMDER ve İSDER’in mesleki eğitim 
konusunda çok heyecanlı olduğunu belirten 
Yiğit, her iki derneğin de eğitim komitesi fa-
aliyetlerinin bundan sonra da hızla devam 
edeceğini sözlerine ekledi. 
Program sonunda düzenlenen törenle öğ-
retmenlere, MEB adına Sincan Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Atılkan 
ve İMDER’i temsilen Hidromek Mesleki 
Eğitim Yöneticisi Hayri Akguş tarafından 
sertifikaları verildi.
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AKDER, CETOP SERTİFİKALI 
EĞİTİMLERE BAŞLADI
Akışkan Gücü Derneği (AKDER), 2015 yılının ikinci yarısından itibaren Ulusal Akışkan Gücü 
Eğitim Merkezi (UAGEM) çatısı altında sürdürdüğü mesleki eğitim çalışmaları çerçevesinde 
kursiyerlere, CETOP onaylı sertifika vermeye başladı.

M esleki eğitime verdiği 
önemi Ulusal Akışkan 
Gücü Eğitim Merkezi 
(UAGEM) çat ıs ı  a l-
tında devam ettirdi-

ği çalışmalarla ortaya koyan Akışkan 
Gücü Derneği (AKDER), Avrupa Hidrolik 
Pnömatik Komitesi (CETOP) onaylı serti-
fika ile sektörün karşısına çıktı.
Söz konusu sertifika ile sektöre yetişmiş 
insan gücü kazandırma hedefi doğrul-
tusunda, katılımcı personelin hidrolik 
ve pnömatik konusunda bilgi düzeyini 
artıran, daha hızlı arıza çözümü, da-
ha etkin bakım ve gerektiğinde mevcut 
sistemlerde revizyon yapabilme beceri-
lerini geliştiren bir eğitim programı uy-
guladıklarını söyleyen AKDER Direktörü 
Abdullah Parlar, “CETOP bizim de üyesi 
bulunduğumuz bir Avrupa derneği ve 
sektörel eğitimler konusunda bir ko-
mitesi mevcut. AKDER olarak UAGEM’i 
kurarken CETOP’un eğitim konusunda-
ki tavsiye ve yöntemlerini dikkate aldık. 
CETOP, eğitim tavsiyelerine uyan ve be-

lirli standartları sağlayan eğitim kuru-
luşlarına kendi onayını taşıyan sertifika 
verilmesine destek oluyor. Bu sertifika, 
her şeyden önce Avrupa içinde bilinen, 
tanınan, güvenilen bir vasfa ve bir nevi 
mesleki pasaport niteliğine sahip” dedi. 

“EĞİTİMLER HERKESE AÇIK”
UAGEM’in 2009 yılından bu yana faaliyet 
gösterdiğini ve katılımcılara da UAGAM 
sertifikası verdiğini söyleyen Parlar, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitimlerimizi 
2015 yılına kadar İstanbul Sanayi Odası 
Vakfı’nın (İSOV) Akatlar’daki binasında 
sürdürüyorduk. Çevre koşulları müsaa-
de etmediği için CETOP’a başvuru yap-
mamıştık. 2015 yılında Perpa’daki mev-
cut yerimize taşınınca kütüphane kurduk 
ve ISO standartlarını arşivledik. Teorik 
ve pratik eğitimler için daha rahat bir 
alana sahip olunca CETOP’a başvurduk. 
Hemen onay aldık ve bu durumu katılım-
cılara da ilan ettik.” 
CETOP Sertifikası için ciddi bir sına-
vın söz konusu olduğuna dikkat çeken 

Parlar, bağımsız bir gözetmen eşliğinde 
yapılan teorik ve pratik sınavda başarılı 
olunması halinde CETOP Sertifikası’nın 
verildiğini ifade etti.
2015 yılının ikinci yarısından itibaren 
CETOP Sertifikası vermeye başladıkla-
rını belirten Parlar,  “Şu ana kadar 30 
civarında katılımcı sertifika almaya hak 
kazandı. CETOP Sertifikalı eğitimlere 
pratik olarak herkes katılabilir. Hatta 
UAGEM’de eğitim almadan da sınava gi-
rerek başarılı olunması halinde sertifika 
verilebiliyor” diye konuştu. 

“MAİB, UAGEM’İN HAYATA GEÇMESİNDE 
BÜYÜK PAY SAHİBİ”
Eğitim içeriklerinin genel itibariyle CETOP 
tavsiyeleri doğrultusunda belirlendiği 
ifade eden Parlar, Hidrolik Seviye 1 ve 2, 
Pnömatik Seviye 1 ve 2 olmak üzere dört 
kategoride eğitim verildiğini, ayrıca söz 
konusu eğitimlerin uygulamalı olarak ger-
çekleştiğini de sözlerine ekledi. Talep doğ-
rultusunda elektrik, elektronik ve otomas-
yon eğitimleri de düzenlediklerinin altını 
çizen AKDER Direktörü Abdullah Parlar, 
“Eğitimlerimiz genelde Eğitim Uzmanımız 
Levent Yontar tarafından veriliyor. Ancak 
biz 76 üyeli bir dernek olarak bütün üye-
lerimizin uzmanlığından istifade etme im-
kanına sahibiz. Çok özel bir konuda bilgi 
istenmesi halinde, o konunun uzmanı fir-
madan çok rahat destek alabiliyoruz. Bu 
nedenle tüm üyelerimize de müteşekki-
riz. Ayrıca eğitim için gerekli tüm araç ve 
gereçler, laboratuvar malzemeleri üye-
lerimiz tarafından, bedelsiz olarak temin 
edildi. UAGEM’in kuruluşu sürecinde sağ-
ladığı ciddi maddi destekten ötürü Makine 
İhracatçılar Birliği’ne de ayrıca teşekkür 
ediyorum” dedi.
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
AŞKABAT’TA
Türkiye’nin Makinecileri 9-11 Şubat tarihleri arasında Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta 
bu yıl yedincisi düzenlenen Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na stantla katıldı. 

G üvenlik sistemlerinden mobilya ve 
mobilya yan sanayi ürünlerine, gı-
da, tarım ve ambalaj ürünlerinden 
tekstil malzemelerine kadar geniş 
bir ürün yelpazesine sahip olan 

“Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı” bu 
yıl 9-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. 
Sektörel Tanıtım Grupları dahil 94 Türk firma-
sının yer aldığı fuarda firma temsilcileri potan-
siyel müşterileri ile olası işbirliklerini değer-
lendirme imkanı buldu. 

TÜRK FİRMALARINA YOĞUN İLGİ 
Türkiye’den fuara katılan firmaların ürünleri-
nin yoğun ilgi gördüğü organizasyonun açılışını 
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Türkmenistan 
Bakanlar  Kurulu  Başkan Yardımcıs ı 
Şamuhammet Durdulyyew, Türkiye’nin 
Aşkabat Büyükelçisi Mustafa Kapucu, DEİK 
Başkanı Ömer Cihat Vardan ve TİM Başkan 
Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu birlikte gerçekleş-
tirdi. Fuar süresince Türkiye’nin Makinecileri 
standında ziyaretçilere üye veri tabanını içeren 
CD, USB ile Makine Sanayi Sektör Platformu 
(MSSP) üye bilgilerini kapsayan katalog dağı-
tılarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında 
bilgi verildi. Fuara, Türkiye’nin Makinecilerini 
temsilen Makine Şubesi Uzman Yardımcısı 
Şeyda Yıldız ve Mevzuat ve Teşvik Şubesi 
Personeli Halit Hasırcı katıldı. 
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OSO GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) öncülüğünde kurulan Ortak Satın Alma 
Organizasyonu’nun (OSO) 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Şubat’ta Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

M AİB öncülüğünde, çok 
sayıda firmanın bir ara-
ya gelerek kurduğu ge-
niş tabanlı bir satınal-
ma organizasyonu olan 

Ortak Satın Alma Organizasyonu (OSO), 
yüksek pazarlık gücüyle girdi maliyet-
lerini minimize ederek, ölçek ekonomi-
sine entegrasyonu sağlamada yardım-
cı bir mekanizma görevini üstleniyor. 
OSO A.Ş.’nin 23 Şubat’ta İstanbul’da 
gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda organizasyonun çalışma-
ları, faaliyet raporları ve finansal tablo-

ları hakkında bilgi veren OSO A.Ş. Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Suat 
Sarı, 2016 yılı hedefleri ve sisteme yeni 
dahil olacak tedarik konularıyla ilgili ça-
lışmaları da üyelerle paylaştı. Sunumun 
ardından yapılan oylama sonucunda yö-
netim kurulu üyeleri, faaliyet raporları 
ve finansal tabloları ibra edildi. 

95 BİN İHRACATÇIYA ULAŞIYOR
MAİB,  İKMİB,  PAGDER,  PAGEV, 
TARMAKBİR, AMD, ASD, TEMSAD, İSKİD 
ve İŞİM gibi kurumları çatısı altında top-
layan OSO, 95 bin ihracatçı üyesini an-

laşmalı 28 tedarikçi firmayla buluşturan 
ve düşük maliyetlerle alışveriş yapabi-
lecekleri bir platformu hayata geçirdi. 
İhracatçıların “www.osoline.com.tr” web 
sitesine üye olarak platformda yer alan 
tedarikçilere en uygun fiyatlarla sipariş 
verebilecekleri söz konusu uygulama, 
kapsamı ve üyelerine sağladığı avantaj-
larla Türkiye’de bir ilk olma özelliğine 
sahip. Dünyada da sayılı örneği bulunan 
elektronik satınalma sistemi sayesin-
de ölçeği ne olursa olsun firmalar ma-
liyetlerini ciddi oranda azaltma şansı 
yakalıyor.
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Metal işleme ve yüzey işlem teknolojilerinde gelinen son noktayı 
gözler önüne seren, bu yıl 21’incisi düzenlenen WIN EURASIA Metal 
Working Fuarı, 11-14 Şubat tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti. “Türkiye’nin Makinecileri”nin stantla yerini 
aldığı fuarın ana gündemi, akıllı makineler devrinin başlangıcı olarak 

kabul edilen “Endüstri 4.0” oldu.
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O zellikle üretici firmalar için dara-
lan iç piyasa karşısında, gelişen 
yeni pazarlara ulaşmak ve bu 
doğrultuda doğru araçları kul-
lanmak büyük önem kazanıyor. 

Bu noktada, en büyük pazarlama mecrası olan 
fuarlar darboğaza giren sektörler için bir çıkış 
kapısı olurken, pazardaki rekabet gücünü kay-
betmek istemeyen firmaların bu platformda 
yerini alması zaruri bir ihtiyaç haline geliyor. 
Katılımcı ve ziyaretçi profilinde uluslarara-
sı bir ölçeğe sahip olan WIN EURASIA Metal 
Working Fuarı da doğru satıcı ile doğru alıcıyı 
bir araya getirerek tarafların olası işbirliklerini 
değerlendirmelerine imkan tanıyan en doğru 
platformlardan biri olarak gösteriliyor. 
Bu yıl 11-14 Şubat tarihleri arasında 21’inci-
si düzenlenen WIN EURASIA Metal Working 
Fuarı yerli ve yabancı firmaları dünyanın 
değişik noktalarından gelen ziyaretçilerle 
buluşturdu.
Metalworking Eurasia ve Surface Treatment 
Eurasia fuarlarını tek bir çatı altında buluş-
turan etkinlik, metal işleme ve yüzey işlem 
teknolojileri zincirinin tamamını ziyaretçilerin 
beğenisine sundu. Delme, frezeleme, kesme, 
bükme ve zımbalama gibi çeşitli işlemlerde 
kullanılan endüstriyel robot kolları gibi ye-
nilikçi teknolojilerin öne çıktığı fuar, önceki 
yıllara kıyasla bu yıl oldukça yoğun ilgi gö-
ren özel bölümler ile de içerik bakımından 
zenginleştirildi.
Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, 
Ortadoğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu 

ülkelerinden 29 bin 821 ziyaretçiyi ağırlayan 
fuara ayrıca Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 
gelen 50 farklı Anadolu delegasyonu katıldı. 
Fuarın 11 Şubat’ta gerçekleşen açılış töreni-
ne; Hannover Messe Fuarcılık Genel Müdürü 
Alexander Kühnel, Deutsche Messe AG 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andreas Gruchow, 
Alman Mühendislik Federasyonu VDMA 
Türkiye Ülke Müdürü Friedrich Wagner, 
VDMA Alman Mühendislik Federasyonu 
Yüzey Teknolojileri Başkanı Martin Riester, 
Türkiye’nin Makinecileri Yönetim Kurulu Üyesi 
Sevda Kayhan Yılmaz, Endüstriyel Otomasyon 

“Safe@Work 
etkinlikleri 
kapsamında 
oluşturulan özel 
forum alanında 
ve konferans 
salonlarında 
İSAG işbirliğiyle 
gerçekleşen 
etkinlikler 
aracılığıyla, sac 
işleme ve yüzey işlem 
süreçlerindeki iş 
sağlığı ve güvenliği 
riskleri ele alındı.”
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Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Başkanı 
Dr. Hüseyin Halıcı, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Profesyonelleri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Levent Kavlak ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 
İstanbul Grup Başkanı Zeki Kömürcü katılarak 
birer konuşma gerçekleştirdi. 

13 ÜLKEDEN 474 FİRMA 
Hannover Messe Fuarcılık Genel Müdürü 
Alexander Kühnel  fuarın açılışında yaptığı 
konuşmada, “Endüstri dünyasında artık yeni 
bir dönem başlıyor. Endüstri 4.0 olarak adlan-
dırılan bu yeni dönem, dijital teknolojik geliş-
melerin ışığında şekilleniyor ve ‘akıllı üretimi’ 
endüstrinin merkezine taşıyor. Bu yeni geliş-
melerle birlikte, artık üretim sürecindeki ma-
kina, bilgisayar, sürücü ve kontrol cihazlarının 
birbiriyle iletişim kurması; insanlardan nere-
deyse tamamen bağımsız olarak kendilerini 
koordine ve optimize edebilmeleri mümkün. 
Böylece, üretim süresi, maliyeti ve harcanan 
enerji miktarı düşerken, üretim kalitesi artı-
yor” dedi. 
WIN EURASIA Metalworking çatısı altında bu 
yıl 13 ülkeden 474 katılımcının, yeni dönemde 
rekabet gücünü korumak isteyen ziyaretçilere 
rehberlik edecek yenilikçi çözümlerini ser-
gileyeceğini söyleyen Kühnel, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Fuar boyunca paketleme, otomo-
tiv, demir-çelik, plastik, alüminyum gibi çeşitli 
imalat endüstrilerinden ziyaretçiler işlerine 
değer katacak en iyi çözümleri bulma şansı 
elde edecek.”

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NDEN ALIM 
HEYETİ PROGRAMI
Türkiye’nin Makinecilerinin yurt dışı fuar or-
ganizasyonlarındakine benzer tanıtım çalış-
malarıyla yerli makine üreticilerinin yanında 

olduğunu hissettirdiği etkinlik kapsamında; 
fuarın ana girişinde yer alan afiş, ziyaretçi 
servis alanı billboardları ve fuarda ziyaret-
çilere yol gösteren rehberin arka kapağın-
da “Biz Üretiyoruz, Türkiye Büyüyor” ibareli 
reklamlar yer aldı. Organizasyon çerçeve-
sinde Türkiye’nin Makinecileri tarafından 
Ürdün, İran, Fas, Kamerun ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden 25 firmanın katılımıyla bir 
Alım Heyeti Programı düzenlendi. Heyet, ikili 
iş görüşmelerinin ardından fuarı ziyaret etti. 
Türkiye’nin Makinecilerinin davetiyle Almanya, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve İran’dan gelen 
editörler de fuar alanının gezerek, Türk firma-
ları ile röportajlar gerçekleştirdi. Türkiye’nin 
Makinecilerinin standında ayrıca Makine 
İhracatçıları Birliği (MAİB) üyesi firmaların 
iletişim bilgilerini içeren katalog, CD ve USB 
bellek ziyaretçilere sunuldu.

ANA GÜNDEM ENDÜSTRİ 4.0
Robotik teknolojilerin üretim süreçlerinde-
ki artan önemine dikkat çekmek amacıyla ilk 
kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve yoğun ilgi gö-
ren “Robotics” bu yıl Endüstriyel Otomasyon 
Sanayicileri Derneği (ENOSAD) işbirliğiyle ye-
niden ziyaretçilerle buluştu. 14 firmanın robo-
tik çözümlerini sergilediği özel forum alanın-
da dört gün boyunca imalat sanayisinde robot 
teknolojileri ve Endüstri 4.0 konularında 20’yi 
aşkın sunum gerçekleştirildi. 
Bu yıl ilk kez düzenlenen  “Automotive Supply 
Chain” bölümü ile de metal ve yüzey işlem 
sektörünün otomotiv üretimindeki yeri, kuru-
lan üretim bandında canlı olarak ziyaretçile-
re aktarıldı. Surface Treatment Eurasia Fuarı 

Yenilikçi 
teknolojilerin 
öne çıktığı 
fuar, dört gün 
boyunca 29 bin 
821 ziyaretçiyi 
ağırladı.

13 ülkeden 474 
katılımcı, yeni 
dönemde rekabet 
gücünü korumak 
isteyen ziyaretçilere 
rehberlik edecek 
yenilikçi çözümlerini 
sundu.

Organizasyon 
çerçevesinde 
Türkiye’nin 
Makinecileri 
tarafından Ürdün, 
İran, Fas, Kamerun 
ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden 25 
firmanın katılımıyla 
bir Alım Heyeti 
Programı düzenlendi.

29 BİN 821 
ZİYARETÇİ 

13 ÜLKE
474 KATILIMCI

25
FİRMA

FUARDAN SATIR BAŞLARI 
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kapsamında parts2clean markası altında 
oluşturulan uluslararası pavilyonda endüstri-
yel parça ve yüzey temizleme teknolojileri bir 
arada sergilendi. VDMA ve GALDER işbirliği ile 
gerçekleştirilen, iki gün süren “Metal işleme 
Endüstrisinde Yüzey İşlem” konulu forumda 
ise endüstrinin yeni eğilimleri tartışıldı. 
İş kazaları ve bunların doğurduğu maddi ve 
manevi kayıplar göz önünde bulundurularak, 
“İş Sağlığı ve Güvenliği” (İSG) ile ilgili yüksek 
risk taşıyan imalat sanayisine yönelik alınması 
gereken önlemler, İSG konusunda Türkiye ve 
dünyada yaşanan son gelişmeler bu yıl ikinci-
si düzenlenen  Safe@Work etkinlikleri kapsa-
mında değerlendirildi. Oluşturulan özel forum 
alanında ve konferans salonlarında İSAG (İş 
Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği) 
işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikler aracılığıy-
la, sac işleme ve yüzey işlem süreçlerindeki iş 
sağlığı ve güvenliği riskleri ele alındı. 

“TÜRKİYE, ENDÜSTRİ 4.0 ÇAĞINI 
YAKALAMAK ZORUNDA”
WIN EURASIA Metalworking Fuarı’nın ka-
panışı dolayısıyla bir değerlendirme yapan 
Türkiye’nin Makinecileri Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye’nin, süreç 
otomasyonunda devrimci yeniliklerin yaşana-
cağı Endüstri 4.0 çağını yakalamak zorunda 
olduğunu söyledi. Akıllı makineler devrinin 
başlangıcı olarak kabul edilen Endüstri 4.0 ko-
nularındaki tartışmaların WIN EURASIA fua-
rında gördüğü ilgiyi değerlendiren Dalgakıran, 
Türkiye’nin Makinecileri olarak destek ver-
dikleri fuarın sektör için önemli bir tartışma 
platformu sunduğunu söyledi. Teknoloji ala-

nında hızla devam eden dönüşümün, geliş-
miş sanayileri fiziksel süreçlerden bağımsız 
bir üretim sistemine doğru taşıdığını belirten 
Adnan Dalgakıran sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Gelişmiş ülkeler, sanayide yeni bir evreye 
geçiyor. Geleneksel sanayideki standart işçi-
lik anlayışının yerini akıllı fabrika sistemleri-
nin alacağı bir endüstri anlayışı gelişiyor. İleri 
teknolojili ülkeler, tedarik ve müşteri ağlarını 
data analiziyle yönetecek, Endüstri 4.0 diye 
adlandırılan bir sanal fabrika sistemine ha-
zırlanıyor. Uluslararası rekabette Endüstri 
4.0 anlayışının öne çıkacağı 21. yüzyıl, inter-
net üzerinden yönetilen ve birbirleriyle konu-
şan makinelerin çağı olacak. Türkiye olarak, 
süreç otomasyonunda devrimci yeniliklerin 
yaşanacağı Endüstri 4.0 çağını yakalamak 
zorundayız. Türkiye’nin Makinecileri bu yön-
de özverili bir çalışma içine girmiş durum-
da. Makine İhracatçıları Birliği olarak biz de 
dünyadaki gelişmeler konusunda üyelerimizi 
ve sektörümüzde faaliyet gösteren tüm ku-
rumları bilgilendirmek üzere çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.”

Fuarın ana gündemi, 
akıllı makineler 
devrinin başlangıcı 
olarak kabul edilen 
Endüstri 4.0 oldu.

14 firmanın robotik 
çözümlerini 
sergilediği özel 
forum alanında 
imalat sanayisinde 
robot teknolojileri 
ve Endüstri 4.0 
konularında 20’yi 
aşkın sunum 
gerçekleştirildi.

Fuara Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinden 
gelen 50 
farklı Anadolu 
delegasyonu katıldı. 

ENDÜSTRİ 
4.0

20
SUNUM

50 
DELEGASYON
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“Fuara gösterilen ilginin bu yıl daha az 
olduğu gördük. Yurt dışı ziyaretçi po-
tansiyeli beklentilerimizin altındaydı. 
Yine de firma olarak odak müşteriler 
olarak tanımlayabileceğimiz ziyaret-
çilerle bir araya gelmekten mutluluk 
duyduk. Vinç uygulamalarında 1 tondan 
200 tona kadar çıkan standart ürünleri-
mizle fuarda yer aldık.” 

“Üye olduğumuz İstif Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği 
(İSDER) ve Elektrikli Vinç İmalatçıları 
Derneği’ni (TEVİD) aynı çatı altında bu-
luşturan Makina İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu’nun (MAKFED) faaliyete 
geçmesiyle 
Türkiye’nin Makinecilerinin elinin güçle-
nerek yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü 
tanıtım faaliyetlerine daha avantajlı şekilde 
devam edeceğine inanıyorum.”

ALI DURGUD
GÜRALP VINÇ
MARMARA BÖLGE MÜDÜRÜ

“SEKTÖRÜMÜZ 
MAKFED İLE DAHA 

DA GÜÇLENDİ”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİNDEN 
BAŞARILI BİR ORGANİZASYON DAHA”

“SESİMİZİ TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ DUYURUYOR”

“Makine imalatı ile metal ve yüzey işleme 
teknolojilerinin sunulduğu WIN EURASIA 
Metalworking Fuarı, ülkemiz imalat sanayi-
sindeki üretici ve hizmet sağlayıcı önemli fir-
maların katılımı ile paralel olarak zengin bir 
ziyaretçi profiline sahip. “Robotics” özel bölü-
münde bu yıl derneğimizin desteğiyle robot ve 
çevre birimleri konusunda faaliyet gösteren 
üye firmalarımızın yer aldığı ve oldukça yoğun 
ilgi gören, başarılı bir etkinlik gerçekleştirdik. 
Fuar süresince firmalarımız, kendi uzmanlık 
alanlarındaki uygulamalarını sergiledi. Bu 
etkinlik sayesinde ENOSAD olarak bir kez da-
ha sesimizi duyurma imkanına sahip olduk. 
Karşılıklı işbirliği çerçevesinde fuarın üyele-
rimize ve üyelerimizin de fuara önemli ölçüde 
katkı sağladığına inanıyorum.”

“Türkiye’nin Makinecileri, Alım Heyeti Programı 
ve ikili iş görüşmelerinin yanı sıra, fuardaki firma-
ların ziyaret edilmesi, çeşitli ülkelerden davet edilen 
editörlerin fuardaki Türk firmalarıyla röportajlar 
yapmasıyla da Türkiye’nin Makinecileri başarılı bir 
organizasyona daha imza atmış oldu.”

“WIN EURASIA Metalworking Türkiye’de ma-
kine sektörüne yönelik düzenlenen en nitelikli 
organizasyonlardan bir tanesi. Bu seneye ka-
dar katılımcı ve ziyaretçi sayısının her geçen 
yıl biraz daha arttığını gözlemlemiştim. Bu 
yıl tahsis edilen hollerin sayısından da anla-
şılacağı gibi fuarda bir küçülme söz konusu. 
Mevcut durum katılımcı ve ziyaretçi sayısını 
da etkilemiş. Vibrasyon, çapak alma, par-
latma ve kurutma makineleri üretimi ger-
çekleştiren bir firma olarak skalamızda yer 
alan ürünlerimizin tamamını fuar çerçeve-
sinde müşterilerimizin beğenisine sunduk. 
Gerçekleştirdiğimiz verimli temasların neti-
cesini fuardan sonra görmeyi umuyoruz.” 

“Türkiye’nin makinecilerinin çalışmalarını sektö-
rümüz adına faydalı buluyorum. Dünyanın çeşitli 
ülkelerine makine ihraç eden üreticiler olarak ula-
şamadığımız yerlerde bizlerin sesini duyurmaların-
dan memnunuz.”

DR. HÜSEYIN HALICI
ENDÜSTRIYEL OTOMASYON 
SANAYICILERI DERNEĞI 
(ENOSAD) Y. K. BAŞKANI

ISMAIL PEKEL
VIBROMAK 
SATIŞ MÜDÜRÜ

WIN EURASIA Metalworking Fuarı’na katılan, 
görüşlerini aldığımız firma ve sektörel dernek 
yetkililerinin üzerinde hem fikir olduğu konu, 

ziyaretçi ve katılımcı sayısında düşüş yaşanmış 
olsa da fuarın verimli geçtiği yönündeydi. 
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“Kaynak otomasyon alanında üre-
tim yapan bir firmayız. Isı, kazan, 
ısıtma, inşaat, çelik yapı, gemi ve 
araç üstü ekipman dahil çok sayıda 
sektörde makinelerimiz kullanılı-
yor. Fuar boyunca beklentilerimizin 
çok üstünde bir taleple karşılaştık 
bu anlamda oldukça memnunuz. 
Bu durumu da ürettiğimiz sistem-
leri Türkiye’de imal eden fazla sa-
yıda firma olmamasına bağlıyoruz. 
Geçen yıl fuara katılmamıştık. Bu 
yıl gördüğümüz ilgi çerçevesin-
de bundan sonra WIN EURASIA 
Metalworking Fuarı’nda düzenli 
olarak yer almayı arzu ediyoruz.”

“Türkiye’nin ürettiği makinelerle yurt 
dışında bir ülke markası haline gel-
mesinde Türkiye’nin Makinecilerinin 
üstlendiği rolü takdir ediyorum. Türk 
makine sanayisinin güçlenmesine destek 
olan herkese teşekkür ediyorum.”

KEMALATTIN BAĞCI
ROWES MAKINE
TEKNIK MÜDÜRÜ

“TÜRKİYE 
ÜRETTİĞİ 

MAKİNELERLE 
MARKA HALİNE 

GELDİ”

“TÜRKİYE ARTIK MAKİNE İMALATINDA 
YURT DIŞINA BAĞIMLI DEĞİL”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİNİN 
ÇALIŞMALARI YAKIN KADRAJIMIZDA”

“Çeşitli özelliklere sahip kaynak makineleri 
ürün grubumuzla fuara katıldık. Tozaltı ve ga-
zaltı kaynak makinelerimizin ikisi de hidrolik 
sistemle çalışıyor. Fuara, yeni müşterilerle 
tanışıp ürünlerimizin özelliklerini sergileye-
rek firmamızın tanınırlığını artırmak için ka-
tıldık. Fuarın beklentimizi karşıladığını söyle-
yebilirim. Özellikle fuarın ilk günü çok sayıda 
yabancı ziyaretçi ağırladık, son iki günde ise 
daha çok yerli ziyaretçilerimiz oldu.”

“Türkiye’nin makine imalatı alanında yurt dışına 
bağımlı olmaktan kurtulduğuna inanıyorum. Artık 
makinecilerimiz her ürün grubunda oldukça kali-
teli ve nitelikli ürünler imal edip dünyanın çeşit-
li ülkelerine ihraç ediyor. Yakalanan bu başarıda 
Türkiye’nin Makinecileri de dahil olmak üzere kat-
kı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

“Firmamız şeritli ve daire testere üretimi 
alanında faaliyet gösteriyor. Firma olarak bu 
yılki WIN EURASIA Metalworking Fuarı’nın 
çok güzel ve başarılı geçtiğini söylemek is-
terim. Üretiminin yüzde 60’ını ihraç eden bir 
firma olarak fuar, yurt dışından gelen potan-
siyel müşterilerle tanışıp iletişim kurmamıza 
olanak sağladı. Fuar sonrası sürdüreceğimiz 
görüşmeler neticesinde bayilik anlaşmaları 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl 
da yine fuarda yer almayı düşünüyoruz.”

“Türkiye’nin Makinecilerinin çalışmalarını olduk-
ça başarılı buluyor ve hemen her fuar organizasyo-
nunda yakından takip etmeye çalışıyorum. Ayrıca 
kurumsal yayınınız Moment Expo Dergisi’ni de 
ilgiyle okuyor ve çalışma ofisimdeki kütüphanemde 
saklıyorum. Özellikle sektörde başarılı olmuş firma-
ların öykülerini görmek bu anlamda bize de örnek 
oluyor.”

MAHIR SELÇUK
ÇABA MAKINA 
FIRMA YETKILISI

MERVE SAYLA
DISPA MAKINA
FIRMA YETKILISI
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“Bu yılki WIN EURASIA Metal-
working Fuarı’na sac büküm-ke-
sim, sac işleme, lazer ve plazma 
kesim makinelerimizle katıldık. 
Geçen yıllara kıyasla bu yıl katılımcı 
ve ziyaretçi sayısının daha az oldu-
ğunu gözlemledim. Fakat genel iti-
barıyla fuarın firmamız açısından iyi 
geçtiğini söyleyebilirim. Eski müş-
terilerimizle tekrar bir araya gelme 
ve potansiyel müşterilerimizle ileti-
şim kurma olanağı sağladığı için bu 
fuarı önemli buluyoruz.”

“Türk makinesinin marka değerini an-
latmak için dünyanın hemen her nok-
tasında yılmadan çalışan Türkiye’nin 
Makinecilerinin çalışmalarından büyük 
mutluluk duyuyoruz.”

MÜREN ÖZLEM
BAYKAL MAKINE 
MAKINE TEKNISYENI

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 

DÜNYANIN 
HER YERİNDE 
YANIMIZDA”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİYLE 
İMAJIMIZ GÜÇLENİYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİNİN 
ÇALIŞMALARININ ETKİSİ BÜYÜK”

“Firmamız vinç ve vinç ekipmanları alanında 
üretim yapıyor. Fuara, bir hidroelektrik sant-
rali için imal ettiğimiz 200 tonluk vincimizi ge-
tirdik. Bunun dışında diğer vinç çeşitlerimizi 
de standımızda sergiledik. WIN Fuarı’nı müş-
terilerimizle bir araya geldiğimiz bir buluş-
ma noktası olarak değerlendiriyorum. Ayrıca 
firma bilinirliği için de burada yer almanın 
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yılki fua-
rın katılımcı sayısı bakımından oldukça yeter-
siz olduğunu gördüm. Fuar alanı da bir hayli 
daralmıştı.”

“Yurt dışında katıldığımız fuarlarda da 
Türkiye’nin Makinecilerinin başarılı reklam ve ta-
nıtım faaliyetlerini birebir görüyoruz. Son olarak 
Endonezya’daki fuarda kendileri yine yanımızday-
dı. Türk makinesinin imajını güçlendiren çalışma-
ların daima fayda sağlayacağına inanıyorum.”

“Bu yılki WIN EURASIA Metalworking Fuarı’na 
plazma-metal kesim makinelerimizle katıldık. 
Fuar beklentimizi tam anlamıyla karşılamasa 
da standımızda makinelerimizle ilgilenen çok 
sayıda potansiyel alıcıyı ağırladık. Fuar alanı-
nın küçültülmüş olmasının etkilerini hissettik. 
Özellikle WIN Fuarları’na her yıl yurt dışından 
ve özellikle Avrupa’dan gelen ziyaretçilerin 
gösterdiği yoğun ilginin bu sene yaşanmadığı-
nı gördük. Fuarın tanıtım ayağında belli eksik-
liklerin olduğunu düşünüyorum.”

“Özelikle yurt dışında katıldığımız ve sektörün 
önemli fuarları arasında yer alan bütün organi-
zasyonlarda Türkiye’nin Makinecileri, gerçekleştir-
diği etkili reklam ve tanıtım faaliyetleriyle kaliteli 
Türk makinesi algısının oluşmasına büyük katkı 
sağlıyor.”

SELÇUK DURMA
CESAN VINÇ 
SATIŞ VE PAZARLAMA 
MÜDÜRÜ

SERDAR OKUMUŞ
LOYALMAK
SATIŞ SORUMLUSU
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
BİR “TIK” UZAKTA

T ürk makine sektörünün mar-
kası Türkiye’nin Makinecileri 
artık sosyal medyada. Gelişen 
teknoloji ile birlikte değişen 
yeni ortama ayak uyduran 

Türkiye’nin Makinecileri, Türk makine 
sektörünün yurt içi ve yurt dışında daha 
etkin bir şekilde tanıtılabilmesi ve imajı-
nın geliştirilmesine yönelik hayata geçir-
diği çalışmaları sosyal medyaya taşıdı.

İhracatçı için uzak pazarla yakın temas 
kuran Türkiye’nin Makinecileri, sosyal 
medya aracılığıyla daha kısa sürede ve 
daha etkin biçimde tanıtım faaliyetlerini 
yürütecek.

/turkiyeninmakinecileri /turkiyeninmakinecileri /tr_makineciler
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
İLK KEZ METAV FUARI’NDA
Türkiye’nin Makinecileri, ana pazarı olan Almanya’daki tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. 
23-27 Şubat tarihleri arasında Düsseldorf’da düzenlenen uluslararası metal endüstrisi, 
otomasyon ve üretim teknolojisi fuarı METAV 2016’ya ilk kez info stantla katılan 
Türkiye’nin Makinecileri, ziyaretçileri Türk makine sektörü hakkında bilgilendirdi.

T ürkiye’nin Makinecileri 23-
27 Şubat tarihleri arasın-
da Almanya’nın Düsseldorf 
şehrinde düzenlenen METAV 
2016 Fuarı’na katılarak Türk 

makine sektörü hakkında ziyaretçile-
ri bilgilendirdi. Metal işleme alanın-
da, 2015 yılının Ekim ayında Milano’da 
gerçekleştirilen EMO Fuarı’ndan sonra 
Kuzey Avrupa’da düzenlenen ilk fuar 
olma özelliğine sahip fuara, Türkiye’nin 
Makinecileri Yönetim Kurulu Üyesi 
Sevda Kayhan Yılmaz ve Makine Şubesi 
Uzmanları Bahar Özcan ile Aydan Işıl 
Aydın katıldı. 

Makine alt sektör derneklerini kendi 
ihtisas fuarlarında desteklemeye de-
vam eden Türkiye’nin Makinecilerinin 
standında, Makine Sanayii Sektör 
Platformu (MSSP) Üyesi dernekler-
den Makine İmalatçıları Birliği (MİB) 
ve Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri 
Derneği (ENOSAD) temsilcileri de ha-
zır bulunarak ziyaretçilere sektörleri, 
dernek faaliyetleri ve üye firmaları hak-
kında ayrıntılı bilgi verdi. Türkiye’nin 
Makinecileri Almanya Danışmanı Ahmet 
Yılmaz da Türkiye’nin Makinecilerinin 
standında fuar süresince çeşitli temas-
larda bulunan isimler arasındaydı. Üç 

Türk firmasının da info stantla yer aldı-
ğı Metav Fuarı çerçevesinde Türkiye’nin 
Makinecilerinin faaliyetleri hakkındaki 
haberler ve Yönetim Kurulu Üyesi Sevda 
Kayhan Yılmaz ile yapılan röportaj fuar 
alanında dağıtılan MM Maschinen Markt 
ile Vogel Media ve Konstruktion Praxis 
adlı yayınlarda yer aldı.

25 ÜLKEDEN 700 FİRMA
Türkiye’nin Makinecileri fuar süresince 
çeşitli dernek, kurum ve firma temsil-
cileriyle ikili temaslar gerçekleştirdi. 
Düsseldorf Ticaret Ataşesi Mustafa 
Hilmi Aşkın ve fuar organizatörleri 
VDW ve VDMA yetkilileri Türkiye’nin 
Makinecilerinin standını ziyaret ederek 
temaslarda bulundu. Deutsche Messe 
Direktörü Kai Varrelmann ile de bir ara-
ya gelen Türkiye’nin Makinecileri önü-
müzdeki dönemde yapılacak çalışma-
larla ilgili görüş alışverişinde bulundu. 
Beş gün süren fuar boyunca standda 
ziyaretçi ve katılımcılara Türk makine 
sektörü hakkında kapsamlı bilgiler ve-
rilirken Türk firmaları da ziyaret edi-
lerek görüş alışverişinde bulunuldu. 
Türkiye’nin Makinecilerinin standında 
ziyaretçilere; üye veri tabanını içeren 
katalog, CD ve Türk makine sektörü ile 
ilgili bilgileri içeren İngilizce broşür de 
dağıtıldı. Dünya genelinde 25’in üzerin-
de ülkeden, 700’e yakın firmanın katıl-
dığı METAV Fuarı’nı yaklaşık 30 bin kişi 
ziyaret etti.
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“Bu yılki fuarda ziyaretçi sayı-
sının önceki yıllara kıyasla da-
ha fazla olduğunu gözlemledim. 
Metav Fuarı’na hidrolik atölye ile 
C ve H tipi preslerimizle katıldık. 
Düsseldorf, ağır sanayi ve otomotiv 
yedek parça firmalarının ağırlık-
lı olduğu bir bölge olduğu için söz 
konusu sektörlerin ihtiyaçlarına yö-
nelik makinelerimizi sergilemenin 
firmamıza fayda sağladığını gördük. 
Katılımcı firma sayısı bu yıl az olsa 
da düzenli ve planlı bir fuar organi-
zasyonuyla karşılaştık.”

“Sektörümüzle ilgili uluslararası 
önem taşıyan fuarlarda Türkiye’nin 
Makinecilerini görmekten mutluluk 
duyuyoruz. Ülkemizden daha fazla sa-
yıda firmanın fuarda yer alması için 
Türkiye’nin Makinecilerinin Metav’ın 
önemine dikkat çeken daha fazla çalış-
ma gerçekleştirmesini arzu ediyoruz.”

YAŞAR SERÇE
HIDROLIKSAN HALIM USTA
BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 

YANIMIZDA”

“ALMANYA’DA TURKISH MACHINERY 
ADINI HERKES BİLİYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİNİN 
DESTEĞİ, İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR”

“Fuar boyunca öğrenci ağırlıklı bir ziyaretçi kit-
lesi mevcuttu. Bu durumun organizatörlerin, 
meslek okulları ile yaptıkları protokol gereği 
olduğunu öğrendik. Destekçisi olduğumuz ye-
rel fuarlarda da meslek okulu öğrencilerinin bu 
tür fuar ziyaretlerinde bulunmaları gerektiğini 
düşünüyoruz. Genel ziyaretçi portföyünün, ne 
aradığını bilen ve daha önceden hazırlıklı ola-
rak nokta atışıyla firma ziyareti yaptığını göz-
lemledik. Yabancı firmaların üye firmalarımızla 
temas kurduğu organizasyon oldukça verimli 
geçti. Lokal bir fuar olan Metav’ın Türkiye’de ta-
nıtımının artırılmasıyla Türk katılımcı sayısının 
artacağını düşünüyoruz.”

“MİB, diğer sektörel dernek ve üyelerini her za-
man destekleyen Türkiye’nin Makinecileri ile ça-
lışmak bizler için büyük bir mutluluk. Türkiye’nin 
Makinecileri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, 
sadece Türk makine sektörünü tanıtmakla kalmamış, 
aynı zamanda Türkiye’deki potansiyel hakkında da 
katılımcılara bilgi vermiş oldu. Ayrıca Almanya’da 
“Turkish Machinery” isminin oldukça tanındığını ve 
Türkiye’nin Makinecilerinin katıldığı fuarların ilgiy-
le takip edildiği de memnuniyetle gördük.”

“Metal işleme ve kalıp ağırlıklı çalışan firmalar 
ve makine bölümü öğrencileri, fuarın genel zi-
yaretçi profilini oluşturuyordu. Fuarda, ne ara-
dığını bilen bilinçli bir ziyaretçi kitlesinin yanında 
katılımcı olarak daha çok ufak metal işleme ve 
freze ağırlıklı firmalar mevcuttu. Almanya’da 
metal işleme alanında faaliyet gösteren otomo-
tiv ve kalıp firmaları çoğunlukla eski makine ve 
ekipmanlarla üretim yapıyor. Bu açıdan Türk 
makinecilerinin sektörde büyük bir şansa sahip 
olduğunu düşünüyorum. Önemli olan müşteriye 
ulaşmak ve güven vermek. Hürsan Pres olarak 
fuarda 200 ton kapasiteli hidrolik derin çekme 
presimizi sergiledik. Önümüzdeki yıllarda da 
fuarın sunduğu potansiyeli değerlendirmeyi 
düşünüyoruz.”

“Türkiye’nin Makinecilerinin fuar kapsamındaki ça-
lışmaları ve katılımcı Türk firmalarına her konuda 
sunduğu destek bizlerin işini oldukça kolaylaştırıyor. 
Türkiye’nin Makinecilerini yanımızda görmek bizim 
için önemli bir avantaj.”

FULYA ÇINAR ÖNAL 
MIB
EKONOMIST 

SERKAN HIZLI 
HÜRSAN PRES 
YURT DIŞI 
SATIŞ DIREKTÖRÜ

4.
KATILIM

1.
KATILIM
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İMDER YEDİ ÜLKEDEN  
40 İŞ ADAMINI AĞIRLADI
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), 
URGE Projesi kapsamında yedi ülkeden yaklaşık 40 iş insanının yer aldığı 
alım heyetini üyeleriyle bir araya getirdi.

URGE Projesi kapsamında 
gerçekleştirdiği çalışma-
lara bir yenisini daha ekle-
yen Türkiye İş Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları 

Birliği (İMDER), Ekonomi Bakanlığı’nın 
desteğiyle üyelerini dünyanın farklı kıta-
larından gelen iş adamları ile buluştur-
du. İstanbul’da 2 Mart’ta gerçekleştiri-
len organizasyonun açılışında konuşan 
İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Halil 
Tamer Öztoygar, “Cumhuriyetimizin 
2023 vizyonu doğrultusunda, 10 milyar 
dolar ihracat, 22 bin adet iş ve inşaat 
makinesi yıllık satış adedi ile dünyada ilk 
sekiz, Avrupa’da ilk üç pazar arasına gir-
me yolunda ilerliyoruz. Derneğimiz iş ve 
inşaat makinaları sektörünün en büyük 
ve en etkin temsilcisidir” dedi. Öztoygar; 
“Sektör, geçtiğimiz sene bölgemizdeki 
ülkelerde yaşanan siyasi ve ekonomik 
sıkıntılardan fazlasıyla etkilendi. Söz ko-
nusu sıkıntılar ihracat hedefimizi yakala-
mamıza engel oldu. Yaşanan bu sıkıntı-
lar dolaylı olarak aslında ihracatçıyı yeni 

pazarlar bulması için teşvik ediyor. 2023 
vizyonu kapsamında çok ciddi strateji 
eylem planları oluşturulmaya başlandı. 
Yeni eylem planımız içerisinde sadece 
komşu pazarlara değil tüm dünyaya ih-
racat yapmak var” dedi.

“2023 HEDEFLERİMİZİ 
YAKALAYACAĞIZ”
İki yıl süren çalışmaların ardından URGE 
projelerinin faydasını görmeye başla-
dıklarını söyleyen Öztoygar, “İMDER 
olarak URGE faaliyetlerine 2014 yılın-
da 11 üyemiz ile başladık. Ekonomi 
Bakanlığımızın desteği ve birebir yön-
lendirmesi ile gerçekleştirdiğimiz URGE 
projesinde öncelikle üyelerimize eğitim 
verdik. 2015 yılının Eylül ayında ise ilk 
resmi ticari heyetimizi Güney Afrika’ya 
gerçekleştirdik. Ekonomi Ba-kanlığı’nın 
desteğiyle düzenlediğimiz bu ticari he-
yette üyelerimizi 100’e yakın iş adamıyla 
görüştürdük. Ayrıca iki ülkenin iş adam-
larına B2B görüşmeler organize ettik. 
İkili iş görüşmelerinin karşılığını önü-

müzdeki dönemde almaya başlayacağız. 
Üyelerimizden biri Güney Afrikalı bir iş 
adamı ile yaklaşık 10 milyon dolarlık bir 
yatırım yapma kararı aldı. İkinci ticari 
heyetimizi de tekrar Güney Afrika’ya dü-
zenlemeyi düşünüyoruz. Afrika bizim için 
keşfedilmemiş bir pazar” dedi.
Düzenledikleri alım ve ticaret heyetleriyle 
KOBİ’lerin yönünü ihracata çevirdiklerini 
belirten İMDER Genel Sekreteri Faruk 
Aksoy da konuşmasında, Türkiye’nin ih-
racata verdiği önemin son 10 yılda fazla-
sıyla arttığının altını çizdi. Aksoy sözlerini 
şöyle sürdürdü: “2023 rakamlarına ulaşa-
bilmek için ihracatımızı artırmamız şart. 
Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle düzen-
lediğimiz URGE faaliyetleri KOBi’lerimizin 
ihracattan aldıkları payı artıracaktır.” 
Önümüzdeki dönemde Afrika’da temsil-
cilik açmayı hedeflediklerine dikkat çe-
ken Aksoy, “Türk firmaları olarak kaliteli 
ve dayanıklı ürünler pazarlıyoruz. Güney 
Afrika’da yatırımcıları desteklemek için 
bir temsilcilik açmayı düşünüyoruz” ifa-
delerini kullandı.
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
ALMAN BASININDA
Türkiye’nin Makinecileri, Vereinigte Fachverlage Editörleri Carmen Maria Nawrath ve 
Marie Krueger’i ağırladı. Alman editörler Türkiye’nin Makinecilerinin organize ettiği 
ziyaret çerçevesinde Türk makine sektörünün yapısı ve üretim gücünü yerinde gözlemleme 
fırsatı buldu.

T ürkiye’nin Makinecilerinin  
ana pazarı olan Alman-
ya’daki tanıtım faaliyetleri  
kapsamında, Alman ya-
yın kuruluşu Vereinigte  

Fachverlage Editörleri Carmen Maria 
Nawrath ve Marie Krueger 14-15 Mart 
2016 tarihleri arasında Konya’da firma 
ziyaretleri gerçekleştirdi. Türk makine 
sektörü hakkında hazırlanacak haber ça-
lışması kapsamında altı makine firması 
ve Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni  
(InnoPark) ziyaret ederek röportaj gerçek-
leştiren editörler, Türk makine sektörü-
nün üretim gücünü yerinde gözlemledi. 
Türk makine sektörünün potansiyelini 
okuyucularına aktaracak olan Vereinig-

te Fachverlage, Almanya’da yayınlanan 
10 farklı endüstri dergisini bünyesinde 
toplayan bir basın kuruluşu. Türkiye’nin 
önemli sanayi şehirlerinden Konya ziya-
retlerinde editörler, Türk makine sana-
yisinin alt sektörleri ve farklı ölçekteki 
firmalar hakkında da detaylı bilgi edindi. 
Alman editörler ayrıca Makine İhracatçı-
ları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Türkiye’nin Makinecileri Almanya So-
rumlusu Sevda Kayhan Yılmaz ile de bir 
araya gelerek Türk makine sektörü ve 
Türkiye’nin Makinecilerinin çalışmalarını 
içeren bir röportaj gerçekleştirdi.
Türkiye’nin Makinecileri Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye’nin 
en önemli ana pazarlarından biri olan 

Almanya’daki sektörel basın aracılığıy-
la Türk makine sanayisini ve firmalarını 
tanıtmak için her türlü olanaktan ya-
rarlanıldığını belirterek şunları söyledi: 
“Türkiye olarak dünyanın en büyük eko-
nomilerinden biri olmayı hedefliyorsak, 
her sektör için devler ligindeki en etkin 
aktörlerle yakınlık kurmaya gayret gös-
termemiz gerekiyor. Almanya bugün 
makine sektöründe dünyanın en önemli 
merkezlerinden biri durumunda. Biz de 
makine sektörü olarak, Almanya ile baş-
ta Endüstri 4.0 dönüşümü olmak üzere 
pek çok alanda iş birliği yapıyor, Türk 
makinelerinin Alman basınında daha ge-
niş yer bulması için çalışıyoruz. Sektör 
olarak yurt dışı pazarlarda atacağımız 
yeni adımlarla Türk sanayisi için örnek 
olmaya devam edeceğiz.”
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN 
ABD ÇIKARMASI
Türkiye’nin Makinecileri, ana ihracat pazarı olan ABD’de Türk makinesinin imajının 
güçlendirilmesi kapsamındaki başarılı çalışmalardan birine daha imza attı. ABD’nin 
New Orleans kentinde düzenlenen tarım makineleri fuarı Commodity Classic’e katılan 
Türkiye’nin Makinecileri, Türk makine sektörü ile ilgili tanıtım çalışmaları gerçekleştirdi.

Türkiye’n in  Makineci ler i , 
3-5 Mart tarihleri arasın-
da ABD’de düzenlenen ve 
tarım makineleri  sektö-
rünün en önemli organi-

zasyonlarından biri olan Commodity 
Classic Fuarı’na stantla katıldı. Bu yıl 
New Orleans kentinde 20’ncisi gerçek-
leştirilen organizasyonda 433 firma 
ürünlerini sergiledi. 9 bin 770 ziyaret-
çinin takip ettiği etkinlik, Türkiye’nin 
Makinecileri’nin ABD’de katıldığı 
dördüncü fuar olma özelliği taşıyor.  
Türkiye’nin Makinecileri, fuar kapsamın-
da hazırladığı reklamlarda Türkiye’de 
tarım makinelerinin dünden bugüne 
ulaştığı noktayı vurgulayan görselle-
re yer vererek sektörün üretim gücüne 
dikkat çekti. Fuar alanının girişindeki 

kapı, pencere ve kolonlara; ABD’de ta-
rım makineleri sektörüne yayın yapan 
Successful Farming Dergisi’ne verilen 
“Turkish Machinery” temalı ilanlar da 
ziyaretçilerin beğenisini topladı. Fuar 
standı ve reklamlarında yeni logosunu 
kullanan Türkiye’nin Makinecileri ayrıca 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) üyesi 
firmaların bilgilerini ve Türkiye’nin ma-
kine ihracatı ile ilgili verileri gösteren 
broşürlerleri standında ziyaretçilere 
dağıttı. Türk makine sektörüne ilişkin 
veriler sunan tipografik film de ilk kez 
Commodity Classic Fuarı’nda gösterildi.
Her yıl düzenlenen ve ABD’de tarım ma-
kineleri sektörünün en önemli fuarların-
dan biri olarak kabul edilen Commodity 
Classic Fuarı; gerçek anlamıyla teknolo-
jik gelişmeyi, pazardaki yeni ürünler ile 

firmaları takip etmeyi hedefleyen alıcıla-
rı ve işinin erbabı çiftçileri bir araya ge-
tirmeyi hedefliyor. Giriş ücreti en yüksek 
fuarlardan biri olan Commodity Classic 
Fuarı’nda çiftçi belgeli ziyaretçilerden 
300, belgeye sahip olmayanlar için 400 
dolar ücret tahsil ediliyor.

DÜNYA DEVLERİ TÜRK MAKİNECİLERLE 
BULUŞTU
Fuara Türkiye’nin Makinecilerini tem-
silen Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep 
Erkunt Armağan, Makine Şube Şefi 
Erinç Tarhan ve Makine Şubesi Uzman 
Yardımcısı Tuğçe Karabörk katıldı. 
Makine alt sektör derneklerini kendi 
ihtisas fuarlarında desteklemeye de-
vam eden Türkiye’nin Makinecilerinin 
standında, Makine Sanayii Sektör 
Platformu (MSSP) Üyesi dernekler-
den TARMAKBİR (Türk Tarım Alet 
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ve Makineleri İmalatçıları Birliği) 
ve POMSAD (Türk Pompa ve Vana 
Sanayicileri Derneği) Genel Sekreterleri 
sektörleri, dernek faaliyetleri ve üye 
firmaları hakkında ziyaretçilere de-
taylı bilgi verdi. Fuarda Association of 
Equipment Manufacturers (AEM) tem-
silcileriyle bir araya gelen Türkiye’nin 
Makinecileri yapılabilecek işbirliği çalış-
maları hakkında bilgi alışverişinde bu-
lundu. Fuar organizatörü, sponsor der-
nek ve firmaların fuar alanında organize 
ettiği kokteyle de katılan Türkiye’nin 
Makinecileri, benzeri kurum ve kuruluş-
larla temas kurarak Türk makinesinin 
öne çıkan yönlerini anlatma fırsatı ya-
kaladı. Successful Farming Dergisi edi-
törünü standında ağırlayan Türkiye’nin 
Makinecileri, gelecek dönemde gerçek-
leşecek faaliyetlerle ilgili görüşmeler 
gerçekleştirdi. Ayrıca dünya çapında 
tanınan büyük tarım makinesi üreticisi 
firmalar da Türkiye’nin Makinecilerinin 
standını ziyaret etti. Söz konusu firma 
temsilcilerine Türkiye’de hangi marka 
traktörlerin üretildiği, toplam ekilebilir 
ve sulanabilir tarım alanlarının büyük-
lüğü ile traktör ve ekipman üreticileri 
hakkında detaylı bilgi verildi. Fuar süre-
since tarım makinelerinde kullanılabi-
lecek ileri teknolojili yazılım üreten fir-
malarla da irtibat kurularak, Türkiye’de 
hangi uygulamaların yapılabileceğiyle 
ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

“İLK TOHUMLARI ATTIK”
ABD’nin, Türkiye’nin bir numaralı trak-
tör pazarı olduğunu söyleyen Türkiye’nin 
Makinecileri Yönetim Kurulu Üyesi 
Zeynep Erkunt Armağan, fuarla ilgili şu 
açıklamalarda bulundu: “ABD’ye 2014 
yılında 170 milyon dolar seviyesinde, 5 
bin 600 adet traktör sattık. İthalatımız 
ise 28 milyon dolar. Yani ihracatçı kim-
liğimiz daha önde ve göze çarpıyor. 
Ekipman satışındaysa arzu edilen sevi-
yede değiliz. 2,1 milyon dolar seviyesin-
deki ihracatımıza rağmen, 28,5 milyon 
dolarlık ithalatımız var. Niyetimiz bu 
oranı dengelemek. Commodity Classic 
Fuarı ile bu pazara daha güçlü gir-
mek için ilk tohumları attık. Amacımız, 
ABD’nin önde gelen çiftçilerinde Türkiye 
lehine bir farkındalık yaratmak.”  
Önümüzdeki dönemde de ABD’de yoğun 
tanıtım faaliyetlerinde bulunmayı plan-
layan Türkiye’nin Makinecileri, dünyanın 
en önemli makine ithalatçısı ABD’de fu-
ar ile eşzamanlı gerçekleştirdiği toplan-
tılar ve kapsamlı görüşmelerle verimli 
bir çalışma gerçekleştirdi.

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ SESİMİZİ 
ABD’DE DUYURDU”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
GELİŞMİŞLİK SEVİYEMİZİN 

GÖSTERGESİ”

“Yerel çiftçi birliklerinin yanı sıra ABD 
Ekipman Üreticileri Birliği (AEM) tarafından 
da desteklenen Commodity Classic Fuarı her 
sene farklı bir bölgede düzenleniyor. Fuar 
ziyaretçilerinin toplamda neredeyse 5 milyar 
dolar seviyesinde tarımsal geliri temsil etti-
ğini görüyoruz. Diğer yandan fuarın katılım-
cıları da bizim potansiyel müşterimiz olabili-
yor. Nitekim fuara katılan çok büyük bir firma 
Türkiye’den görece katma değeri yüksek bir 
ürünü tedarik etmek istediğini belirtti.”

“Türkiye’nin Makinecileri burada da sektörümüzü 
başarıyla temsil etti. Fuar girişinde yer alan rek-
lamların yanı sıra, Successful Farming adlı sektörel 
yayında çıkan ilanla da varlığımızı daha çok his-
settirme imkanına kavuştuk. Amerikalı ziyaretçilere 
ve katılımcılara sektörümüzü tanıtma, Türk tarım 
makineleri sektörüne özel bir farkındalık yaratma 
ve onları ürünlerimiz hakkında bilgilendirme şansı 
yakaladık. Türkiye’nin Makinecilerine sektörümü-
zün sesini, ABD gibi önemli ve güçlü bir pazarda 
da duyurma imkanını bizlere sağladığı için teşek-
kür ederim.”

“Türkiye’nin Makinecileri organizatörlüğünde 
TARMAKBİR ile birlikte katıldığımız fuarda 
öncelikli amacımız; ziyaretçilere ve fuara ka-
tılan firmalara Türk pompa ve vana sektörünü 
tanıtmak, ülkemizde imal edilen ürünler hak-
kında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve bu 
amaca yönelik üye firmalarımızın yer aldığı 
kataloğumuzu basılı ve elektronik ortamda 
dağıtmaktı. Fuar kapsamında katılımcı firma-
ların ağırlıklı olarak üzerinde durduğu konu 
hassas tarım uygulamalarıydı.”

“Fuarda Türkiye’nin Makinecileri tarafından ger-
çekleştirilen tanıtım çalışmalarının ilgi çektiğini, 
standımızda ağırladığımız ziyaretçilerin büyük bir 
oranının reklam ve tanıtım çalışmaları hakkında 
sorduğu sorular neticesinde memnuniyetle gör-
dük. Bu bağlamda Türk makinesi imajının ABD 
pazarında tanınmasına yönelik atılan bu adımla-
rın olumlu olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin 
Makinecilerinin gündemine alacağı daha büyük ve 
uluslararası fuarlarla ABD pazarında faaliyetleri-
ne devam etmesi gerektiğine inanıyoruz.”

SELAMI ILERI
TARMAKBIR  
GENEL SEKRETERI

GÖKHAN TÜRKTAN
POMSAD 
GENEL SEKRETERI
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OTOMASYONUN KALBİ
23’ÜNCÜ KEZ ATTI
Otomasyon alanında her türlü yeniliğin sergilendiği adreslerden biri olan WIN EURASIA 
Automation, 17-20 Mart tarihleri arasında 23’üncü kez düzenlendi. Türkiye’nin Makinecileri 
de etkinliğe katılarak yerli makinecilere verdiği desteği yurt içinde düzenlenen fuarlarda da 
göstermeyi sürdürdü.

B u yıl 23’üncüsü düzenlenen 
ve Avrasya’nın en önem-
li endüstri fuarı olan WIN 
EURASIA Automation, 17-20 
Mart tarihleri arasında Tüyap 

Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçek-
leşti. Automation Eurasia, Electrotech 
Eurasia, Hydraulic & Pneumatic Eurasia 
ve Materials Handling Eurasia fuarlarını 
bir araya getiren etkinlik; kablolardan 
akışkan güç teknolojilerine, sürücü tek-
nolojilerinden yazılım ürünlerine, robo-

tik kollardan insansız forkliftlere kadar 
fabrikalar için gereken tüm çözümleri 
tek çatı altında ziyaretçilere sundu. Yurt 
dışı fuarlardakine benzer tanıtım faa-
liyetleriyle yerli makine üreticilerinin 
yanında olduğunu gösteren Türkiye’nin 
Makinecileri, fuarın çanta sponsoru 
oldu. 

25 ÜLKEDEN 1556 FİRMA
Fuarın gerçekleştiği dört gün bo-
yunca  Avusturya, Brezilya, Çin, Çek 

Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, Hindistan, İran, 
İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, 
Pakistan, Romanya, Güney Afrika, Güney 
Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, 
İngiltere ve Amerika olmak üzere 25 ül-
keden 1556 firma, yeni ürünlerini tanıta-
rak kapsamlı görüşmeler gerçekleştir-
me fırsatı buldu. 
Fuarın açılış törenine Bilim, Sanayi 
ve  Teknolo j i  Bakanı  F ikr i  Iş ık , 
Deutsche Messe AG Kıdemli Başkan 

56

MARTGÜNDEM



Yardımcısı Wolfgang Pech, Hannover Fairs 
Türkiye Genel Müdürü Alexander Kühnel, 
Alman Elektrik ve Elektronik Üreticileri 
Derneği,  ZVEI, Şalt, Kumanda ve Endüstriyel 
Kontrol Sistemleri Bölümü Müdürü Dr. Markus 
Winzenick, Elektrik Tesisat Mühendisleri 
Derneği (ETMD )Yönetim Kurulu Başkanı V. 
Tuncer Özekli, Akışkan Gücü Derneği (AKDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Suat Demirer, İstif 
Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları 
Derneği (İSDER) Genel Sekreteri Faruk Aksoy, 
Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği 
(ENOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Hüseyin Halıcı ve İstanbul Maden ve Metaller 
İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Rıdvan Mertöz katıldı. 

“FABRİKALAR CANLI ORGANİZMALAR GİBİ 
DAVRANACAK”
Fuarın açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, reel sektörün yeni 
nesil teknolojilere olan yoğun ilgisinin mem-
nuniyet verici olduğunu söyledi. Endüstri 4,0 
olarak ifade edilen üçüncü sanayi devrimine 

vurgu yapan Bakan Fikri Işık, “Bilgi teknolo-
jileri ve kısmen de otomasyon sistemlerinin 
sanayi üretiminde kullanılmasıyla bu devrim 
yaşanıyor. Yeni sanayi devriminin özelliğiyse 
nesnelerin interneti yoluyla tüm cihazlar ara-
sındaki aşırı bağlantı ve aşırı otomasyon ola-
cak. Önümüzdeki süreçte, sanayi üretiminde 
düşük beceri gerektiren tüm rutin işlemler 
otomasyon yoluyla yapılacak. Hatta karar al-
ma gerektiren orta beceri seviyesindeki birçok 
işlem dahi yapay zeka tarafından yapılacak” 
dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, fabrikaların adeta canlı organizmalar gibi 
davranış sergilediği bir dönemin yaşanacağını 
da ifade ederek şunları kaydetti: “Bunun işa-
retlerini şimdiden görebiliyoruz. Uluslararası 
Robotik Federasyonu araştırmalarına göre, 
2015 yılında toplam 80 bin robot sanayi üreti-
minde kullanılıyordu. 2018 yılında bu rakamın 
çok hızlı bir artışla 2,3 milyon olması, bunun 
da yarıdan fazlasının Asya ülkelerinde kullanıl-
ması bekleniyor. 2020’de ise robot sayısının üç 
milyona ulaşacağı öngörülüyor. Robotlar artık, 
belli eylemleri sistemli bir şekilde tekrar eden 
varlıklar değil, adeta düşünen, farklı durumla-
ra nasıl tepkiler vereceğini keşfeden, problem 
çözen eşyalar olacak.”

AKDER, ENOSAD VE İSDER’İN 
ORGANİZASYONUYLA FORUMLAR 
DÜZENLENDİ
Automation Eurasia’da ziyaretçiler, hayvan ve 
insan hareketlerini taklit ederek tasarlanan 
ve daha kompakt bileşenlerle donatılan en-
tegre ve robot endüstriyel çözümlerini görme 
fırsatına sahip oldu. Teknolojik ilerlemenin 
yüksek düzeyine işaret eden ve doğal ölçülere 
sahip insansı robot tasarımı “RoboThespian” 
ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Materials 
Handling Eurasia Fuarı’nda da ziyaretçilere 
yenilikçi ve enerji tasarruflu yük kaldırma 
araçları ve endüstriyel araçlar, tam otomatik 
elleçleme, raf ve depolama sistemleri sergi-

“Fuarda, kablolardan 
akışkan güç 
teknolojilerine, 
sürücü 
teknolojilerinden 
yazılım ürünlerine, 
robotik kollardan 
insansız forkliftlere 
kadar fabrikalar 
için gereken 
tüm çözümler 
ziyaretçilerin 
beğenisine sunuldu.”
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lendi. Uygulama parkı alanında, paletsiz ula-
şıma olanak sağlayan forkliftler, ziyaretçile-
re canlı çözüm gösterisi sundu. Electrotech 
Eurasia Fuarı kapsamında da IP numarasına 
sahip ve birbiriyle haberleşebilen elektronik 
komponentler, akıllı ve inceltilmiş emniyet 
röleleri gibi çeşitli ürünler sergilendi. Ayrıca 
Hydraulic & Pneumatic Eurasia Fuarı’nda, 
otomasyon teknolojilerini geliştirmeyi des-
tekleyen ve enerji tasarruflu sızdırmazlık 
formülüne sahip ürünler gibi akışkan güç 
sistemlerindeki yenilikler de beğeni topladı. 
Fuarlarda sunulan ürünler ve çözümlere ek 
olarak, sektör içinde ve dışında bilgi alışve-
rişine olanak sağlayan forumlarla panellerde 
de, üretim sektöründe geleceğin teknolojileri 
ön plandaydı. 
AKDER desteğiyle 5. salonda hidrolik ve pnö-
matikte otomasyonun yeri ve önemine iliş-
kin bir panel düzenlendi. İSDER ve İSAG’ın 
desteğiyle 12. salonda oluşturulan Materials 
Handling Forum Alanı’nda ise iç lojistik sek-

töründeki yenilikçi çözümler ve lojistikte iş 
sağlığı ve güvenliği gibi önemli konular gö-
rüşüldü. Fuar boyunca düzenlenen bir diğer 
etkinlik de ENOSAD desteğiyle gerçekleşen 
Automation Forumu’ydu. Dört gün süren fo-
rumların bir parçası olarak ENOSAD Yönetim 
Kurulu Üyeleri ayrıca çeşitli firmalar ve aka-
demisyenlerin katılımıyla Endüstri 4.0 adlı bir 
panel de gerçekleştirildi.

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NDEN ALIM 
HEYETİ PROGRAMI
Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Avrupa, Afrika 
ve CIS ülkelerinden toplam 69 bin 751 ziyaret-
çiyi ağırlayan fuar kapsamında, Türkiye’nin 
Makinecileri tarafından Bulgaristan, Hindistan, 
Romanya, Kamerun ve Özbekistan’dan yedi 
firma yetkilisi ve iki editörün katılımıyla alım 
heyeti programı düzenlendi. Gerçekleştirilen 
ikili iş görüşmelere Türkiye’den dokuz firma 
katıldı. Heyet ikili iş görüşmelerinin ardından 
fuar alanını ziyaret etti.

✓ Dünyanın önde gelen 
makine üreticisi ve 
ihracatçılarına ulaşma fırsatı
✓ Sektörünüz için yeni ve 
uygun maliyetli çözümler
✓ Dünya çapında yeni iş 
fırsatları ve işbirlikleri
✓ Potansiyel iş ortaklarınızı 
belirleyebileceğiniz ikili iş 
görüşmeleri organizasyonu
✓ Güncel konuları ve 
yenilikçi çözümleri içeren 
konferans ve forumları 
içermesi

NEDEN ZİYARET 
ETMELİSİNİZ?

Automation 
Eurasia’da 
ziyaretçiler, 
hayvan ve insan 
hareketlerini taklit 
ederek tasarlanan 
ve daha kompakt 
bileşenlerle 
donatılan entegre 
ve robot endüstriyel 
çözümlerini görme 
fırsatına sahip oldu.
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“AKDER üyeleri fuara daha az ilgi 
duymaya başladı. Nitekim bu yıl fuara 
katılan üye sayısı da oldukça azdı. Bu 
durum fuarın iyi olmamasından değil, 
firmaların artık daha farklı ve kendi-
lerine göre daha etkin tanıtım yön-
temleri bulduklarını düşünmesinden 
kaynaklanıyor. İnternet bu yöntem-
lerden birisi olarak öne çıkıyor. İyi bir 
web sitesiyle fuar tanıtım fonksiyo-
nunu yerine getirdiklerini düşünüyor 
olabilirler. Ziyaretçi sayısı ilk üç gün 
oldukça yoğundu. Fakat yurt dışından 
gelenlerin oranı önceki yıllara göre 
ne yazık ki daha azdı. Derneğimize bu 
yıl oldukça geniş bir stant alanı tahsis 
edildi. Memnuniyetle karşıladığımız 
bu durumun sonraki fuarlarda da de-
vam etmesini diliyoruz.” 

“Türkiye’nin Makinecileri sektörümüzü 
her platformda başarıyla dünyaya tanı-
tıyor. Türkiye’nin Makinecilerinin yurt 
içi ve yurt dışında Türk makine sektö-
rünün yegane temsilcisi olarak üstlen-
dikleri rolü hakkıyla yerine getirdiklerini 
düşünüyorum.”

ABDULLAH PARLAR
AKIŞKAN GÜCÜ DERNEĞI 
(AKDER)
GENEL SEKRETERI

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 

SEKTÖRÜMÜZÜ 
DÜNYAYA 

TANITIYOR”

“HEDEF KİTLEMİZLE WIN’DE 
BULUŞUYORUZ”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
GELİŞMİŞLİK SEVİYEMİZİN 

GÖSTERGESİ”

“WIN EURASIA Automation Fuarı’nda yakla-
şık 10 yıldır yer alıyoruz. Daha önceki yıllarda 
fuarın her iki fazına birden katılırken bu yıl 
sadece Automation başlığı altında düzenle-
nen organizasyonda olmayı uygun bulduk. 
Taşıma-istifleme kasaları ve palet imalatı ko-
nusunda faaliyet gösteren bir firmayız. Fuarda 
da bu ürünlerimizi sergiledik. Yurt içi ve yurt 
dışından gelen tedarikçilerle yan sanayiciler 
ulaşmak istediğimiz hedef kitleyi teşkil edi-
yor. Bu yıl ki fuar ne yazık ki beklentilerimizi 
karşılamadı.” 

“Türkiye’nin Makinecilerinin reklam çalışmaları 
özellikle yurt dışında katıldığımız fuarlarda olduk-
ça etkili oluyor. Kendilerinin burada da yanımızda 
olduğunu görmekten mutlu olduk.”

“Firmamızı ve ürünlerimizi tanıtmak ama-
cıyla WIN EURASIA Automation Fuarı’na bu 
yıl üçüncü kez katıldık. Katılımcı ve ziyaretçi 
sayısı bakımından oldukça verimli bir ortamla 
karşılaştık. Standımızda çok sayıda ziyaretçi 
ağırlayarak başarılı bir fuar dönemi geçirdik. 
Kurduğumuz temasların fuar sonrası geri dö-
nüşleri olacağını düşünüyorum.” 

“Türkiye’nin Makinecilerinin ilan ve reklamlarıyla 
neredeyse her fuarda karşılaşıyoruz. Türk makine 
sektörünün ulaştığı gelişmişlik seviyesini göstermesi 
bakımından gerçekleştirilen çalışmaların faydalı 
olduğunu düşünüyorum.”

ALP KAYNAR
BEYDEMIR
MUHASEBE MÜDÜRÜ

BUĞRA ÖZCAN
ARKEN JENERATÖR 
SATIŞ MÜDÜRÜ
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“Teknolojideki gelişmelerin ulusal ve 
uluslararası ziyaretçilere sunulduğu 
WIN EURASIA Automation Fuarı’nda 
derneğimiz üyesi, ileri teknolojileri 
üreten ve kullanan birçok firma da 
yer aldı. Bu yılki fuarda özellikle ça-
ğımızın dijital evriminin örneklerine 
şahit olduk. Fuar; otomasyon, elekt-
rik-elektronik, hidrolik-pnömatik ve 
lojistik sektörlerindeki yenilikleri bir 
arada sunması nedeniyle de olduk-
ça geniş bir ziyaretçi profiline hitap 
ediyor. Fuarda sunulan ürünler ve 
çözümlere ek olarak, bilgi yoğun fo-
rumlar ve panellerde de üretim sek-
töründe geleceğin teknolojileri ön 
plana çıktı. Henüz yaşamaya başladı-
ğımız ve üretimde dijital evrim olarak 
nitelendirebileceğimiz Endüstri 4.0 
ana gündem maddelerinden biriydi.”

“Her fuarda olduğu gibi WIN 
EURASIA Automation kapsamında da 
Türkiye’nin Makinecileri çeşitli ülkeler-
den gelen katılımcıların yer aldığı alım 
heyeti programı düzenledi. VDMA ile 
Türkiye’nin Makinecileri tarafından or-
taklaşa hazırlanan ve fuarda dağıtılan 
kitapçık ise Endüstri 4.0 alanında önemli 
bir kaynak niteliğindeydi. Türkiye’nin 
Makinecileri, gerçekleştirdiği bu çalışma-
larla yurt içi ve yurt dışında sektörü başa-
rıyla temsil etmeye devam ediyor.

HÜSEYIN HALICI
ENDÜSTRIYEL 
OTOMASYON SANAYICILERI 
DERNEĞI (ENOSAD) 
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

“ANA GÜNDEM  
ENDÜSTRİ 4.0”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ ÖNEMLİ 
BİR GÖREV ÜSTLENİYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
KALİTEMİZİ DUYURUYOR”

“Hidrolik-pnömatik, lineer hareket ve va-
kum grubu ürünlerimizle yer aldığımız WIN 
EURASIA Automation Fuarı’na yaklaşık 15 
yıldır katılıyoruz. Kendi imalatımız olan yeni 
ürün gruplarımızı da fuar kapsamında ser-
gileme imkanımız oldu. Ürün yelpazemizin 
genişliği, müşteri yelpazemizin genişliğine 
de yansıyor. Fuar kapsamında gerçekleştir-
diğimiz ikili iş görüşmelerinden memnunuz. 
Umarım fuar sonrası faydalı sonuçlar elde 
ederiz.” 

“İmal ettiğiniz ürünün reklam ve tanıtımının ya-
pılması en az söz konusu ürünü imal etmek kadar 
önem taşıyan bir uğraş. Bu noktada Türk makine 
sektörünün dünya çapında bilinirliğinin artırıl-
ması için Türkiye’nin Makinecilerinin üstlendiği 
görevin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.”

“Hidrolik ve pnömatik ürün grubumuzla yer 
aldığımız bu seneki WIN EURASIA Automation 
Fuarı’nın beklentilerimizi karşıladığını düşü-
nüyorum. Fuar, özellikle yurt dışında bulunan 
ve ulaşmakta zorlandığımız potansiyel müşte-
rilerle bir araya gelmek için gayet elverişli bir 
ortam sunuyor. Önümüzdeki yıllarda da fuar-
da yer almayı arzu ediyoruz.” 

“Türk makinelerinin kalitesini öne çıkaran reklam 
çalışmaları fuara katılan yerli ve yabancı herkesin 
dikkatini çekiyor. Ülkemizin makine imalat kalitesi-
ne vurgu yapan böylesi çalışmaların artarak devam 
etmesini diliyorum.”

MUSTAFA BÜKE
HIDTEK PAZARLAMA VE 
SATIŞ PROJE YÖNETICISI

SERHAT ÖZKAN
ÖZKAN HIDROLIK
FABRIKA MÜDÜRÜ
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“ W I N  E U R A S I A  A u t o m a t i o n 
Fuarı’na dördüncü kez katılıyoruz. 
Standımızda otomasyon ürün seviye 
kontrol, manyetik seviye kontrol ve 
ultrasonik seviye kontrol cihazları 
ile basınç ve akış ölçer olmak üzere 
beş farklı ürün grubumuzu sergile-
dik. Fuara katılmaktaki temel ama-
cımız yurt içi ve yurt dışında daha 
fazla potansiyel müşteriye ulaşabil-
mekti fakat organizasyonun bizim 
için çok verimli geçtiği söyleye-
mem. Yapacağımız değerlendirme 
sonrası önümüzdeki yıllarda fuara 
katılıp katılmayacağımız konusunda 
bir karar vereceğiz.” 

“Türkiye’nin Makinecilerinin reklam ve 
ilanlarının, sektörümüzün bilinirliğini 
artırma noktasında pozitif bir etkisi söz 
konusu.”

SERKAN ÇÖL
KAYSE
MAKINE MÜHENDISI

“POTANSİYEL 
ALICILARA 

ULAŞMAK İÇİN 
BURADAYIZ”

“FUARA BU YIL DAHA YOĞUN  
İLGİ GÖSTERİLDİ”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİNİN 
ÇALIŞMALARI İLGİ ÇEKİCİ”

“Bu yılki fuara alçak, orta gerilimli harmonik 
filtre reaktörleri, kompanzasyon panoları ve 
çeşitli özel filtrelerden oluşan ürünlerimizle 
katıldık. Bunların yanında nötr topraklama 
dirençleri ile hız kontrol cihazları uygulama-
larında kullanılan ürünlerimizi de sergiledik. 
İzmir’de faaliyet gösteren bir firma olduğu-
muz için İzmir dışındaki potansiyel müşteri-
lerle görüşmek ve ağırlamak için fuara katıl-
dık. Fuar süresi boyunca gayet başarılı görüş-
meler gerçekleştirdik. Bizim için çok verimli 
geçen bir fuardı. Bu sene fuarın daha fazla ilgi 
gördüğünü düşünüyorum.” 

“Türkiye’nin Makinecilerinin gerçekleştirdiği ta-
nıtım çalışmalarının, Türk makinelerine duyu-
lan güveni artırma noktasında önemli olduğunu 
düşünüyorum.”

“Fuarın bu dönemine önceki senelerden daha 
büyük bir alan üzerine kurulu bir stantla ka-
tıldık. Ürün grubunuzun neredeyse tamamını 
sergileme şansına sahip olduk. Kablo kanal-
ları, tesisat, otomasyon ve anahtar priz grubu 
ürünlerimiz oldukça ilgi gördü. Firmamız açı-
sından gayet başarılı geçen fuar kapsamında 
çok sayıda müşteri ağırlayarak bünyemize 
yeni bayiler de dahil ettik.”

“Türkiye’nin Makinecileri ilgi çekici çalışmalara 
imza atıyor. Başarılı çalışmalarını önümüzdeki fu-
arlarda da sürdürmelerini diliyorum.”

SINEM ERGUN
ERGUN ELEKTRIK
GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI

ÖZLEM GÜLER
MUTLUSAN 
PAZARLAMA SORUMLUSU
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ABD, TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN 
MARKAJINDA
Türkiye’nin Makinecileri tarafından 23 Mart tarihinde İstanbul’da düzenlenen “ABD 
Pazarı Bilgilendirme Toplantısı”nda konuşan MAİB ve MTG Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Dalgakıran, makine ihracatçılarının ABD pazarını dikkatle incelemeleri 
gerektiğini belirterek, “Burası çok büyük bir pazar, teşvikleri bol ve kar marjları yüksek” 
değerlendirmesinde bulundu.

D ünyanın en önemli pazarla-
rından biri olan ABD, dün-
yanın en büyük ithalatçı-
sı olma özelliğinin dışında, 
dünyanın en büyük doğru-

dan yabancı sermaye kaynağı olmasıyla 
da dikkat çekiyor. Bu özelliği sayesinde 
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ülkelerin yöneldiği pazar olan ABD, 
Türk makinecilerinin de yakın markajın-
da yer alıyor. Özellikle son dönemlerde 

Türkiye’nin komşu ülkelerinde yaşanan 
iç karışıklıklar ve bu karışıklıkların ihra-
cat oranlarına yansıması bir çok sektörü 
alternatif pazar arayışına sürüklerken 
ABD de bu pazarlardan biri olarak dikkat 
çekiyor.  
Türkiye’den ABD’ye makine ihraç eden 
ve etmek isteyen firmaları 23 Mart 2016 
tarihinde Feriye Lokantası’nda düzenle-
diği toplantı ile bilgilendiren  Türkiye’nin 
Makinecileri söz konusu pazarda ihra-

catçıları nelerin beklediğini enine boyu-
na ele aldı.
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve 
Makine Tanıtım Grubu (MTG) Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran’ın  
açılış konuşmacısı olarak yer aldığı top-
lantıya MAİB Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile birlikte çok sayıda firma ve dernek 
temsilcisi de katıldı. MAİB Ekonomi 
Danışmanı Can Fuat Gürlesel’in mode-
ratörlüğünde gerçekleşen toplantıda ka-
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tılımcılar, ABD’li firmaların önemsediği ticari 
hususlardan Türkiye-ABD dış ticaret verilerine 
kadar birçok konuda bilgilendirildi. 

“ENERJİDEN SONRA EN BÜYÜK İHRACAT 
PAYINA SAHİBİZ”
Bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını 
yapan MAİB ve MTG Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Dalgakıran, makine sektörünün önemi-
ne dikkat çekerek sözlerine başladı. Makine 
ihracatının dünyada enerjiden sonra en bü-
yük payı alan sektör olduğunu ifade eden 
Dalgakıran, sektörün teknoloji üretiminde 
de önemli bir yerde durduğuna vurgu yaptı. 
Dalgakıran, “Türkiye’de teknoloji tabanlı alan-
lara baktığımızda gelişmeye en uygun sek-
törün makine sanayisi olduğunu görüyoruz. 
Makine sanayisinin daha hızlı gelişebilmesi 
için elektronik üretim ve yazılımda Türkiye’nin 
ciddi atak yapması gerekiyor. Endüstri 4.0’ın  
sık sık konuşulduğu şu günlerde sektör için bu 
trendi yakalamak son derece önemli” dedi.

“PERAKENDE MANTIĞIYLA MAKİNE 
SATILMAZ”
İhracata nasıl bakılması gerektiği konusun-
da da görüşlerini dile getiren Dalgakıran, 
ihracatın bir sonuç olduğunu ve Türkiye’nin 
Makinecilerinin bu sonucu elde etmek için 
ürününün kalitesine ve standardizasyonuna 
güvenmesi gerektiğini belirtti. Dalgakıran, 
“Eğer doğru ürünü yaptıysak, her pazar bizim 
için iyi pazar. Rakiplerimizi çok iyi bilmeliyiz. 
Biz daha ucuza satıyoruz demekle ürünümü-
zü satamayız. Ürünümüzü satarken ne kadar 
enerji harcandığını, problem yaşandığında ser-

vis sorununu nasıl çözeceğimizi bilmeliyiz. Bu 
konuları çözmeden perakende mantığıyla ma-
kine satmaya çalışmamalıyız” dedi.

“AVRUPA VE AMERİKA’YA ODAKLANMALIYIZ”
Sektör olarak Çin’e makine ihraç etmenin ol-
dukça zor olduğunu dile getiren Dalgakıran, 
Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler için de ay-
nı durumun söz konusu olduğunu ifade etti. 
Bir ülkenin ihracatının en hızlı gelişebilece-
ği alanın komşu ülkeleri olduğunu söyleyen 
Dalgakıran, “Türkiye’nin komşu ülkelerinde 
yaşanan iç karışıklıklar göz önüne alındığında, 
gerek sektör olarak gerekse de ülke olarak 
bu pazarlarda dilediğimiz ihracat rakamlarını 
yakalamamız zor görünüyor. Komşu ülkelerde 

• 400 milyar dolarlık satış hacmi ile sektörün dünyadaki en büyük pazarı,
• Sektörün dünyadaki üçüncü büyük ihracatçısı,
• Piyasanın yüzde 59’u yerel üreticiler ile domine ediliyor,
• Yoğun rekabetin olduğu bir sektör,
• Sektörde rekabetçi olabilmenin yolu inovasyondan geçiyor,
• Sektör rekabetçiliğini sürdürülebilir kılmak adına üniversiteler ile  

yakın iş birliği içinde çalışıyor,
• Sektörde 1.3 milyon kişi istihdam ediliyor, 2010 yılından bu yana  

sektörde 140 bin İistihdam yaratılmış,
• Sektördeki 29 bin 964 firmanın büyük bölümü küçük ve orta ölçekli  

işletmelerden oluşuyor.
• Piyasada satılan makinelerin yüzde 40’ı ithal makinelerden oluşuyor. 
• ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre; tarımsal üretimin bu yıl yüzde 13 oranında  

büyümesi beklentisi tarım makinelerine olan talebi artıracak.

• ABD’nin ithal ettiği başlıca ürün fasılları: 
 Elektrikli makine ve cihazlar, aksam/parça
 Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar, aksam/parça
 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisiklet, motosiklet, aksam/parça

ABD MAKİNE VE EKİPMAN SEKTÖRÜ
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durum böyleyken, geriye odaklanabileceğimiz 
pazarlar Avrupa ve Amerika olarak karşımıza 
çıkıyor” dedi. Türkiye’nin ihracatta daha iyi bir 
noktaya gelebilmesinin makine sektörünün 
başarısına bağlı olduğunu belirten Dalgakıran, 
bu başarının elde edilebilmesi için her şeyden 
önce nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyuldu-
ğunu söyledi. Diğer taraftan rant ekonomisinin 
dönüşmesi, sanayiyi destekleyen politikaların 
ve eğitim sisteminin oluşması gerektiğini dile 
getiren Dalgakıran, “Bu değişimlerin yaşana-
bilmesi için zihniyetlerin değişmesi gerekiyor” 
diyerek sözlerini tamamladı.  

“AMERİKA, 2.2 TRİLYON DOLARLIK İTHALAT 
HACMİNE SAHİP”
Amerika pazarı ve bu pazara giriş yöntemle-
ri ile ilgili sunum yapan Chicago Eski Ticaret 
Müşaviri Sevtap Akgüloğlu, Amerika’nın dış 
ticaret rakamları ile ilgili detaylı  bilgi verdi. 
Amerika’nın toplam 2.2 trilyon dolarlık itha-
lat hacminin olduğunu belirten Akgüloğlu, 
“ABD’nin ithal ettiği ürünlere bakacak olursak 
birinci sırada elektrikli makine ve cihazlar ile 

aksam parçaları, makineler, mekanik cihaz-
lar, aksam ve parçaları, motorlu kara taşıtla-
rı, traktörler, bisikletler, motosikletler ve ak-
sam parçaları ve devamında yakıtlar, eczacılık 
ürünleri, optik cihazlar şeklinde ilerliyor” dedi. 
Amerika’nın en önemli ithalat pazarının Çin 
olduğunu söyleyen Akgüloğlu, onu sırasıyla 
Kanada, Meksika, Japonya, Almanya, Güney 
Kore, İngiltere, Fransa, Hindistan ve İtalya’nın 
izlediğini belirtti. Akgüloğlu, “2015 verilerine 
göre Amerika’nın ithalatında 41’inci sırada yer 
alan Türkiye, söz konusu dönemde ülkenin it-
halatından 7.8 milyar dolarlık pay aldı” dedi. 

“REKABETÇİ OLABİLMENİN YOLU  
İNOVASYONDAN GEÇİYOR”
Makine ekipman sektörü ve aksam parçalarına 
yönelik Amerika pazarının dinamikleri ile ilgili 
de bilgi veren Akgüloğlu konuşmasına şöyle 
devam etti: “Amerika’da rekabetçi olabilme-
nin yolu  inovasyondan geçiyor. Dolayısıyla 
Amerika’daki makine ve ekipman üreticileri 
üniversitelerle bile çok yoğun bir iş birliği içe-
risinde çalışıyor. Sektördeki 29 bin 964 firma-
nın büyük bölümü küçük ve orta ölçekli işlet-
melerden oluşuyor ve aynı zamanda sektörün 
içinde büyük markalar da pay sahibi konumun-
da. ABD’nin 47 eyaletinde makine ve ekipman 
üretimi mevcut. Sanayi konsantrasyonu Orta 
Batı Amerika’daki 12-13 eyalette yoğunlaşmış 
durumda. Ohio,  makine ve çelik kesim ekip-
manlarının üretildiği bir eyalet olarak karşı-
mıza çıkarken Illinois ise tarım makinelerinin 
merkezi konumunda bulunuyor.”

“ZAMAN PARAYLA EŞ DEĞER”
Konuşmasının son  bölümünde Amerika’da iş 
yapma yöntemlerine de değinen  Akgüloğlu, 
Amerika piyasasına orta ve uzun vadeli stra-
tejiyle girmenin mantıklı olduğunu belirtti. 
Amerikalıların zamana çok önem verdiğine 
vurgu yapan Akgüloğlu, “Her piyasaya girer-
ken kültürel farklar önemli bir etkendir, ama 

• ABD genel ithalatında Türkiye 38. sırada 
• İki ülke arasındaki ticaret hacmi toplam 19 milyar dolar 
• 2015’te Türkiye ABD’den toplam 11,1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi 
• 2015’te Türkiye’den ABD’ye toplam 6,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi 
• Türkiye’nin ABD’ye ihracatında ilk altı eyalet: Texas, New Jersey, New York, Michigan, 

California, Florida1

• ABD iş yapma kolaylığı açısından 189 ülke arasında 7. sırada2

• ABD’nin tüm dünyaya ihracatı 1,5 trilyon dolar (2015)
• ABD’nin tüm dünyadan ithalatı 2,24 trilyon dolar (2015)

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

1: US Census Bureau verilerine göre  
2: Dünya Bankası 2015 verilerine göre

Bilgilendirme 
toplantısının kapanış 
konuşmasını MAİB 
ve MTG Yönetim 
Kurulu Üyesi Ferdi 
Murat Gül yaptı.

Türkiye, ABD’nin 
makine ithalatı 
gerçekleştirdiği 
ülkeler arasında 
29’uncu sırada 
yer alıyor.
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Amerika ölçeğinde özellikle üzerinde durul-
ması gereken konu Amerikalıların zamana çok 
önem vermesi. Zaman onlar için parayla eş 
değer. Dolayısıyla Amerikalılar ile olan görüş-
melerde mutlak suretle zamana sadık kalmak 
gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.
Bilgilendirme toplantısının konuşmacılarından 
biri olan Avukat Serkan Açıkgöz ise sunumun-
da ABD’de hukuki prosedürlere değindi. İş in-
sanları ve müşteriler ile gerçekleştirilen her 
ticari işlemin belgeye dökülmesinin önemli ol-
duğunu söyleyen Açıkgöz, “Özellikle üst düzey 
yöneticilere yönelik işe alım süreçlerinde mut-
laka işe alım sözleşmesi imzalatılmalı. Baştan 
hazırlanmış iyi bir sözleşme ileride size karşı 
açılacak dava ve tazminat gibi meselelerin be-
lirlenmesinde çok önemli” dedi.
ASME Denetim Firması Nükleer Kontrolörü 
Volkan Palabıyık, ABD’nin standart kuruluşu 
olan ASME ile katılımcıları bilgilendirirken, UL 
VS Laboratuar Hizmetleri  Uzmanı Ali Tolgay 
Gül ise ABD standartları ile ilgili bir sunum 
yaptı.

“ABD TEK BİR PAZAR OLARAK 
DÜŞÜNÜLMEMELİ”
Toplantının öğleden sonra gerçekleşen ve 
Türk firmalarının deneyimlerine yer verilen 
oturumların konuşmacıları; Türk Amerikan 
İş Adamları Derneği İcra Kurulu Başkanı 
Erdal Çakıcı, Mikropor Makine Genel Müdür 
Yardımcısı Volkan Ayhan ve Ermakusa Yurt 
Dışı Satış Şefi Serhan Şenyurt oldu. 
Firmaların hedef pazar olarak neden 
Amerika’ya yoğunlaştığını anlatan Türk 
Amerikan İş Adamları Derneği İcra Kurulu 
Başkanı Erdal Çakıcı, “ABD pazarının bü-
yüklüğü, komşuları ve diğer bölgeler ile 
olan yüksek ticaret hacmi, bu pazarda kalıcı 
olmak, dünya çapında büyümek ve marka-
laşmak, ayrıca Amerika’nın çok sayıda teş-
vik planlarına sahip olması pazarı cazip hale 
getiriyor” dedi. Amerika’da iş yapmak isteyen 

herkesin başarılı olmayabileceğini dile geti-
ren Çakıcı, doğru ve gerçekçi bir planlamanın 
olmaması, uzman kişiler tarafından ön araş-
tırma yapılmaması, geleneksel yöntemlerin 
yeterliliğinde ısrar edilmesi, ABD’nin tek bir 
pazar olarak düşünülmesinin başlıca hatalar 
olduğunu söyledi.

“DENEYİMLERE GÖRE SÖZLEŞMELER 
YENİLENMELİ”
Yüksek teknolojili yatırımlarla Amerika pa-
zarında önemli isimlere hitap ettikleri-
ni söyleyen Mikropor Makine Genel Müdür 
Yardımcısı Volkan Ayhan, 1987 yılından bu ya-
na Amerika’ya ihracat yaptıklarını dile getirdi. 
En fazla ABD ve Avrupa’ya ihracat gerçekleş-
tirdiklerine vurgu yapan Ayhan, Amerika pa-
zarındaki zorlukları da katılımcılarla paylaş-
tı. Standartların Avrupa’dan farklı olduğunu 
belirten Ayhan, “Standartlara sahip olmadan 
ürün pazarlaması yapılamıyor olması, uzak ol-
ması nedeniyle yüksek stok zorunluluğu, yük-
sek finansman maliyeti, Türkiye’nin şu an iz-
lediği dış politikanın olumsuz etkileri Amerika 
pazarında karşı karşıya kalınan belli başlık 
zorluklar” diyerek sözlerini tamamladı. 
Sunumunda firmalara önerilerde bulunan 
Ermakusa Yurt Dışı Satış Şefi Serhan Şenyurt, 
her şeyden önce firmaların kendileri için en 
uygun avukat ve muhasebecileri seçmeleri ge-
rektiğini söyledi. Satılacak ürün veya servise 
göre ‘bayilik anlaşması’, ‘satış sözleşmesi’ ve 
‘garanti şartlarının’ belirlenmesi gerektiğini 
belirten Şenyurt sözlerine şöyle devam etti: 
“Firmaların deneyimlerine göre belli aralık-
larla bu sözleşmeleri güncellemesi önemli bir 
konu olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan 
firmaların en zorlu şartlarda bile müşteri ve 
bayileri ile iletişim içerisinde olması önemli bir 
nokta. Toplantı saat ve tarihlerine hassiyetle 
dikkat edilmesi önem arz ediyor. Bir dakikalık 
bir gecikmenin bile olumsuz bir önizlenim ya-
ratacağının unutulmaması gerekiyor.”

Toplantıda Chicago 
Eski Ticaret Müşaviri 
Sevtap Akgüloğlu, 
Amerika pazarında 
iş yapma yöntemleri 
ve Amerika’nın dış 
ticaret rakamları 
ile ilgili detaylı bilgi 
verdi.
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HALKBANK ORTAK AKIL 
BULUŞMALARI MAKİNE SEKTÖRÜ 
İLE BAŞLADI
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu üyeleri ile makine segmentlerini 
temsil eden dernek yöneticileri, İstanbul’da 1 Nisan tarihinde düzenlenen Halkbank Ortak 
Akıl Buluşmaları’nın ilkinde bir araya geldi. Sektör temsilcilerinin yaşadıkları sorunlarla 
çözüm önerilerini aktararak değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, teknoloji ağırlıklı 
üretimin yolunun makineden geçtiğinin altı çizilerek, Türk sanayisinin teknolojik sıçrama 
gerçekleştirebilmesi için yapılması gerekenler 10 madde halinde özetlendi.

M akine sektörünün ge-
l işmiş  ülkeler  iç in 
stratejik bir sektör ol-
duğunu vurgulayan 
MAİB Yönetim Kurulu 

Başkanı Adnan Dalgakıran, toplantının 
açılış konuşmasında; Türkiye’nin konu-
mu ile dünya makine sanayisindeki ge-
lişmeleri aktardı. Makine İmalat Sanayii 
Dernekleri Federasyonu’nu (MAKFED) 
kurarak makine alt sektör derneklerini 
tek bir çatı altında birleştirdiklerini söy-
leyen Adnan Dalgakıran, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “MAKFED’in kuruluşuyla bir-
likte sektörün ana merkezini oluştur-
duk. Bu çerçevede çok geniş bir çalışma 
yaparak önümüzdeki 10 yılı planlama 
arzusundayız. Çünkü yarı resmi kurum-
lar içerisinde yaptığımız planlamalar, 

resmi kurumlar ve diğer sektörlerin de 
işin içerisine girerek ciddiyetini kaybet-
tiği bir mekanizmaya dönüşüyor” dedi. 
Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun 
oldukça açık ve net olduğunu ifade eden 
Dalgakıran, bir ekonominin büyük, geliş-
miş ve güçlü olması için devletin şeffaf-
laşarak, hukuk ve eğitim normlarını sağ-
lam temeller üzerine oturtması gerekti-
ğini belirtti. Makinecilerin söz konusu 
bu başlıkların hiçbirine müdahale ede-
mediğini vurgulayan Adnan Dalgakıran, 
“Bunların dışındaki alan yüzde 5’lik 
küçük, dar bir alan. Bizden bu alan dahi-
linde bir fikir üreterek mucize yaratma-
mız bekleniyor. Bu ne yazık ki mümkün 
değil. İnovasyon kelimesi herkesce her 
fırsatta dile getirilmesine rağmen son 
beş yılda inovasyon liginde beş sıra ge-

riledik. Çünkü bunlar konuşularak olan 
şeyler değil. Ar-Ge ve inovasyonun öne-
mini ilgili bakanlıklar nezdinde 15 yıldır 
dillendiriyoruz. İlerleyebilmek için ek-
sikliklerimizi söylemekten kaçınmama-
lıyız. Yıllardır en büyük ülke ekonomisi 
sıralamasında 17 ile 22. sırada gidip 
geliyoruz. Türkiye üretmeden zenginle-
şemez. Bu çerçevede baktığımız zaman 
sanayinin gayrı safi milli hasıladaki payı 
yüzde 15’lere geriledi. Yani zenginliğimi-
zin sadece yüzde 15’i üretimden geliyor. 
Peki hangi alandaki üretimden geliyor? 
Yüzde 70’i orta düşük ve düşük teknolo-
jiden geliyor. Mevcut durumun değişme-
si gerek. Nitelikli ara eleman ihtiyacını 
konuşurken nitelikli girişimci ihtiyacını 
hiç konuşmuyoruz. Sermayenin daha 
nitelikli insanların eline doğru evrilme-
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si gerekiyor. Üretim alanı kolay para kazanı-
lan bir yer olmadığı için söz konusu dönüşüm 
gerçekleşmiyor. Biz sadece makine sektörü 
değiliz. Katma değeri, nitelikli insan kayna-
ğını, farklı bir endüstriyel alanı yani Türk sa-
nayisinin dönüşümünü temsil eden grubuz. 
‘Türkiye’de bir sürü sektör var, bunlardan bir 
tanesi de makinedir’ yaklaşımını asla kabul 
etmiyoruz. Son 60 yıldır dünyada orta gelir 
tuzağını aşabilen sadece iki ülke var. Kore ve 
Tayvan bunu makine sektörüyle aştı. Türkiye 
bir dönüşüm yaşayacaksa herkes bilmeli ki 
bunun lokomotifi makine sektörü olarak bi-
ziz. Biz güçleneceksek Türkiye başaracak, 
güçlenemeyeceksek başaramayacak. Türkiye, 
makineyi stratejik sektör ilan etmenin gereği-
ni de yerine getirmeli. İhracatımızın yüzde 70’i 
orta düşük ve düşük teknolojiye sahipse bunun 
beslendiği tek bir nokta olabilir o da daha ucuz 
iş gücüdür” dedi.

“SEKTÖRDE KONSOLİDASYONA GİDİLMESİ 
GEREKİYOR”
Gelişmenin koşullarının sadece demiri işle-
mekle sağlanamayacağına değinen Dalgakıran 
sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizde yazılım 
ve elektronik sektörünün aynı şekilde geliş-
mesi lazım. 11 bin makine firmamız var, bu-
ralarda 177 bin kişi çalışıyor. Yani firma başına 
ortalama 17 kişi düşüyor. Çok özel ve spesi-
fik bir şey üretmiyorsanız 17 kişiyle yaptığınız 
imalatın bir faydası olmaz. Bu 11 bin firma-
nın 6 bin tanesi dokuz kişiye kadar personel 
çalıştırıyor. Söz konusu 11 bin firmanın top-
lam ihracatı 13,5 milyar dolar civarındayken 
Almanya’da 6 bin tane makine üreticisi var ve 
250-300 milyar dolar civarında üretimleri var. 
Dolayısıyla eğer bir çayır ayrık otlarıyla dol-
muşsa siz hala orada çayır var diyemezsiniz. 
Herhangi bir alanda Almanya’da dört firma 
üretim yaparken ülkemizde bu sayı 54’e ula-
şıyor. Bunların zaten çoğu varlıklarını kayıt 
dışı olarak sürdürüyor. Bu firmaların adı KOBİ 
değil. Dolayısıyla bu alandan büyük faydalar 
bekleyemezsiniz. Sistemin bu noktada kendini 
yeniden düzenlemesi lazım. Geçmişte geliş-
miş ülkelerin hepsi bu aşamalardan geçmiş 
ve işlerin yolunda gitmediği noktada müdahale 
etmiş. Artık o ülkelerde kurallar herkes için 
geçerli hale getirilerek büyük bir konsolidas-
yona gidilmiş ve elenen elenmiş. Bu elenme 
sürecini Türkiye yaşamadan Türk sanayisi yeni 
bir kabuğa bürünemez. Türk makine sektörü 
Türkiye’nin ihracat ortalamasının üzerinde 
büyümeye devam edecektir. Fakat potansiyeli 
ve ulaşması gereken yer itibarıyla bu durum 
tatmin edici olmaktan son derece uzaktır.”

“UYGULANMAYAN KURALLAR ZAAF 
YARATIR”
MAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Kutlu Karavelioğlu ise bir veriye göre 
Türkiye’de 22 bin kadar makine imalatçı-
sı bulunduğunu, Bilim, Teknoloji ve Sanayi 
Bakanlığı kayıtlarına göre ise bu rakamın 
10 binden biraz fazla olduğunu söyleyerek, 
“Rakamlar ileri ülke emsallerinin çok çok 
üzerindedir. Teşvik sistemimiz ve bölgesel 
toleranslar, doğal seleksiyona izin vermiyor; 
herkesi teşvik eden veya gözeten mekanizma-
lar aslında sektörün bütününe zarar veriyor. 
Kuralları objektif ve tavizsiz uygularsak ilerle-
me elde edebiliriz.  Sektörün rekabetçiliği bu 
agresif ortama rağmen üretimde ölçek soru-
nunu aşabilmiş firmalar üzerinde sağlanıyor. 
Bunu başaran 50 kişiden fazla istihdamı olan 
bin 800 firmamıza, kendi niş pazarlarına gö-
re hiçbir zaman bu istihdamı sağlamak iste-
meyecek ama kendi teknolojilerini geliştiren 
firmaları da eklemek lazım. Bu firmalarımı-
zın desteklenmesi ve haksız rekabetten ko-
runması gerekir; bilhassa kayıt dışı istihdam 
ve satış ile fikri mülkiyet hakları konusunda. 
İşini doğru yapan firmalarımızı, yaşayamaya-
cak olanları oksijen çadırında tutarak zaafa 
uğratmayalım” dedi. Teknolojinin makineler 
üzerinden gerçek olup hayata karıştığını ifade 
eden Karavelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Makinelerini üretemediğiniz bir proseste tek-
nolojiyi bilemez, geliştiremezsiniz. Ülkenizde 
de, dünyada da o üretim alanında rekabetçi 
olamazsınız. Çünkü size teknolojilerini satan-
lar çoktan daha ilerisini geliştirmiştir. Yani bu 
ülkenin teknolojisi, işini doğru yapan makine 
imalatçılarımızın bünyesinde birikip, ekle-
nerek gelişiyor. Sektörümüzün entelektüel 
sermayesi, büyük ölçüde, artık MAKFED ça-
tısı altında bir araya gelmiş 1450 firmadadır. 
Bu çok güçlü bir örgütlenme oldu; 17 der-
neğin üyeleri, kendi segmentlerinin en seç-
kin firmaları. Bu derneklerimizin başkanları, 
Avrupa federasyonlarına yöneticilik veya baş-
kanlık edecek kadar yüksek mesleki birikime 
sahipler. “Tıkır Tıkır” kampanyamızla, Türk 

“İhracatımızın yüzde 
70’i orta düşük ve 
düşük teknolojiye 
sahipse bunun bes-
lendiği tek bir nokta 
olabilir o da daha 
ucuz iş gücüdür. 
Teknoloji transferi-
nin en önemli un-
surlarından biri, bu 
alanda uzmanlaşmış 
insan kaynağının 
Türkiye’ye aktarılma-
sıdır.”

“Biz sadece maki-
ne sektörü değiliz. 
Katma değeri, nite-
likli insan kaynağını, 
farklı bir endüstriyel 
alanı yani Türk sana-
yisinin dönüşümü-
nü temsil eden bir 
grubuz. ‘Türkiye’de 
bir sürü sektör var, 
bunlardan bir tanesi 
de makinedir’ yak-
laşımını asla kabul 
etmiyoruz.”
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makinelerinin kalitesini ortaya koymuştuk. 
Bu sene yapacağımız tanıtım kampanyasında 
Türkiye’nin Makinecilerinin entelektüel biri-
kimini öne çıkaracağız; yani makinelerimizin 
ardındaki beyin gücünü. ‘Potansiyelini Keşfet” 
meselesine gelince, bizler çoktan farkındayız 
da, Türkiye’nin Makinecilerinin potansiyelini 
ülkemizden evvel Batı keşfetti. En büyük üç 
müşterimiz Almanya, İngiltere ve ABD.”

“MAKFED ÇATISI ALTINDA YENİ BİR ÇALIŞMA 
YAPIYORUZ”
Toplantıda söz alan MAİB Yönetim Kurulu 
Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, MAKFED 
bünyesinde, makinelerin bankalar tarafından 
teminat olarak kabul edilmesi konusunda bir 
çalışma yaptıklarından bahsederek şunları 
söyledi: “Ruhsatlandırmanın devreye girmesi 
bekleniyor ama biz bunun haricinde MAKFED 
çatısı altında bir sistem kurarak üyelerimizin 
makinelerini teminat olarak verebilmesini 
düşünüyoruz. Kefalet sigortası çözümlerden 
biri olarak öne çıkıyor. Bir nevi itibar sigorta-
sı olan bu yöntemin yasası ve yönetmeliği ol-
masına rağmen uygulanmıyor. Yakın zamanda 
Halkbank Genel Müdürü ile bir görüşme ger-
çekleştireceğiz. Bu konuyu Maliye ve Ekonomi 
Bakanlıkları, bankalar ve sigorta kurumları gi-
bi birçok kanal üzerinden takip ediyoruz.”

HALKBANK’TAN İMALATÇI KOBİ’LERE KREDİ 
KOLAYLIĞI
Halkbank KOBİ Pazarlama Daire Başkanı 
Hüsnü Devrim yaptığı konuşmada, makine 
sektörünün temsilcileriyle bir araya gelme-
yi önemsediklerini söyledi. Ağırlıklı olarak 
KOBİ’lerin bankası olarak konumlandıklarını 
ifade eden Devrim, “Bilançomuzun üçte birin-
den fazlası KOBİ’lere plase edilmiş vaziyette. 
120 milyar TL üzerindeki kredi ile piyasayı fon-

larken, makro projelerden yatırım projelerine 
kadar Türkiye’nin tüm projelerinde yer alıyo-
ruz. Makine sektörünün bizim açımızdan şöy-
le bir farkı var: İmalat sanayisi kapsamındaki 
KOBİ’lere kredi kullandırırken yüzde 5 BSMV 
muafiyeti sadece Halkbank’ta uygulanıyor. Bu 
sayede bankamızdan kredi kullanarak makine 
alımı yapan imalatçı KOBİ’lere maliyet avantajı 
sağlıyoruz” dedi.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TARTIŞILDI
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede, İklimlendirme-
Soğutma-Kl ima İmalatç ı lar ı  Derneği 
(İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı, 
Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Derneği 
(TEVİD) Yönetim Kurulu Başkanı Önder 
Bülbüloğlu, Bağlantı Elemanları Sanayici 
ve İşadamları Derneği (BESİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Necati Tecdelioğlu, 
Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Cem Büyükcıngıl, Plastik 
Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu 
Üyesi Burç Angan, Kazan ve Basınçlı Kap 
Sanayicileri Birliği Derneği (KBSB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Hacı Ahmet İlhan, Endüstriyel 
Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Halıcı, 
MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Durmaz, 
İSO Meclis Üyesi ve MAİB Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Ağrikli, Türkiye İş Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği, (İMDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Halil Tamer Öztoygar 
ve Tekstil Makina ve Aksesuar Sanayicileri 
Derneği (TEMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Adil Nalbant’ın da söz alarak yaşanan sorunlar 
ve çözüm önerilerini dile getirdiği toplantının 
sonunda, Türk sanayisinin teknolojik sıçrama 
gerçekleştirebilmesi için yapılması gerekenler 
10 madde şeklinde sıralandı.

“Türkiye’nin 
potansiyelini bizden 
önce dünya keşfetti”

“Eğer bir çayır ayrık 
otlarıyla dolmuşsa 
siz hala orada çayır 
var diyemezsiniz. 
Herhangi bir 
alanda Almanya’da 
dört firma üretim 
yaparken ülkemizde 
bu sayı 54 rakamına 
ulaşıyorsa ve 
bunların zaten çoğu 
varlıklarını kayıt dışı 
olarak sürdürüyor 
ve var olanı 
bozuyorsa, gelişmiş 
ülkelerin yaşadığı 
süreçten geçilmeli 
ve kurallar herkes 
için geçerli hale 
getirilerek büyük 
bir konsolidasyona 
gidilmelidir. Bu 
elenme sürecini 
yaşamadan Türk 
sanayisi yeni bir 
kabuğa bürünemez.”
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1- Devlet destekleri şu andaki toptan 
anlayıştan çıkarılmalı, seçici şekilde 
verilmelidir. Bölgeye göre değil sektöre 
göre destek gerekmektedir. Orta yüksek 
ve yüksek teknoloji yatırımları geliş-
miş şehirlerde yapılır. Bu şehirlerdeki 
yüksek arazi maliyetleri, yatırımlar 
önünde bir engeldir. Orta yüksek ve ileri 
teknoloji yatırımlarını teşvik etmek için 
devlet, organize sanayi bölgelerini tüm 
altyapısıyla kendisi kurup yatırımcılara 
sunmalıdır.

2- Orta yüksek ve yüksek teknoloji yatı-
rımları için organize sanayi bölgeleriyle 
birlikte insanlar ve malların trafiği de 
planlanmalıdır. Organize sanayi bölgele-
rinde çalışacak insanların şehirden taşın-
ması ve malların limana nakli için gerekli 
ulaştırma altyapısı devlet tarafından 
kurulmalıdır. Büyük sanayi alanları içinde 
üniversite, sosyal ve hizmet alanları 
(banka, otel, danışmanlık hizmetleri vb.) 
ile yaşam alanları da yer alacak şekilde 
planlanmalıdır.

3- Sanayi, inşaat kadar kârlı bir sektör 
olmadığı için yatırım finansmanında 
devletin desteğine ihtiyaç duyulmak-
tadır. Devlet, orta yüksek ve yüksek 
teknoloji içeren yatırımların (gelişime 
ve büyümeye, sosyal refaha çok büyük 
etkisi olduğu da düşünülerek) finans-
manı için kullanılan kredilerin faizinin 
bir kısmını üstlenmelidir. Sınai Kalkınma 
Bankası ve Eximbank’ın ihracatta oyna-
dığı rol yurt içi yatırımları destekleyecek 
şekilde yeniden yapılandırılmalı ve aktif 
hale getirilmelidir.

4- Finansmanı kolaylaştırmak için sana-

yicinin büyük bir değer olarak elinde var 
olan ve yatırım harcamalarının en önemli 
kalemi olan makinelerin kredi teminin-
de teminat olarak gösterilebileceği bir 
sistemin kurulması gerekmektedir. Bunun 
yolu makinelerin ruhsatlandırılmasından 
ve bankaların bu alan için ayıracakları 
karşılıklarla ilgili yeni bir düzenleme yapıl-
masından (bina ve diğer gayrimenkulde 
olduğu gibi) geçmektedir.

5- Orta yüksek ve yüksek teknoloji üretimi 
yapan yabancı sermayenin ne paha-
sına olursa olsun Türkiye’ye gelmesini 
sağlayacak yatırım ve üretim iklimi temin 
edilmelidir.

6- AB mevzuatına uygun teşvik sistemi, 
Türkiye’yi orta yüksek ve yüksek teknoloji 
alanında istenen hedeflere taşıyamaz. 
Bu alandaki yatırımcılara nakit destek 
sağlamanın yolları bulunmalıdır.

7- Orta yüksek ve yüksek teknolojili sek-
törlerde; sektörel bilgi ve yetenekte kritik 
kütle varlığı, çok uluslu teknik personel 
ve nitelikli iş gücü son derece önem-
lidir. Bu nedenle nitelikli teknik eğitim 
ve yüksek öğrenim için eğitim sistemi 
yeniden gözden geçirilmelidir. Sektörün 
ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji 
enstitüleriyle işbirliği için mekanizmalar 
oluşturulmalıdır. Yurt dışından teknoloji 
transferinin en önemli unsurlarından 
biri de, bu alanda uzmanlaşmış insan 
kaynağının Türkiye’ye transferidir. Orta 
yüksek ve yüksek teknolojinin üretimi 
ve pazarlamasında uzmanlaşmış insan 
gücünün Türkiye’ye çekilebilmesi için 
gerekli altyapı ve destek mekanizma-
ları hazırlanmalıdır. Bu alanda çalışan 

uzmanların vergi yükü devlet tarafından 
üstlenilmelidir.

8- İç pazarda yerli makine alımını 
teşvik edici önlemler alınmalıdır. Kamu 
alımlarında yerli sanayiye yönelik mevcut 
destek, ihale şartnamelerinin istenildi-
ği şekilde düzenlenmesi nedeniyle işe 
yaramamıştır. İhale şartnameleri bu 
alana yönelik olarak kurulacak bir birim 
tarafından denetlenmeli ve orta yüksek 
ve ileri teknoloji alımları için Türkiye’de 
üretimi bulunması halinde yerli ürünün 
alımını zorunlu özel şartnameler ha-
zırlanmalıdır. KOSGEB, Eximbank, İller 
Bankası, DMO gibi kamu kuruluşlarının 
makine alımlarına yönelik destekleri, 
Türkiye’de üretimi olan makineler için 
yerli makine alımlarını zorunlu hale geti-
rici şekilde tanzim edilmelidir.

9- Uluslararası pazarda gerekli olan 
sertifikasyonla ilgili olarak yatırımcılara 
destek verilmelidir. Belgelendirme konusu 
da yerli ürün tercihi politikası ile ele 
alınmalı ve belgelendirme kuruluşları ala-
nında da yerli kapasite oluşturulmalıdır. 
İç pazarda ve gümrüklerde şu an 10 ayrı 
kurum ve kuruluş tarafından dağınık ve 
verimsiz şekilde yapılan piyasa gözetimi 
ve denetimi hizmetleri, “Piyasa Gözetimi 
ve Denetimi Kurumu” olarak tek bir elde 
toplanmalı daha etkin ve verimli hale 
getirilmelidir.

10- Orta, yüksek ve ileri teknoloji alanında 
üretim yapan küçük şirketlerin konsoli-
dasyonu sağlanarak yan sanayi oluşturul-
malı, verimlilik artırılmalıdır. Ekonomide 
ölçek büyüklüğünü temin edici önlemler 
alınmalıdır.

SANAYİDE TEKNOLOJİK SIÇRAMANIN 10 ŞARTI
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MİB’DE GÖREV DEĞİŞİMİ
Makina İmalatçıları Birliği’nin 2 Nisan’da İstanbul’da yapılan 9. Olağan Genel Kurulu’nda 
Ahmet Özkayan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu görevi devraldı.

M akina İmalatçıları Birliği 
üyeleri, yeni yönetim ku-
rulunu seçmek için san-
dık başına gitti. 2 Nisan 
tarihinde İstanbul’da ger-

çekleştirilen genel kurulda, MİB Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Özkayan seçildi. 
Toplantıda 2016-2019 yılları arasında görev 
yapacak yeni yönetim kurulunun yanı sıra, de-
netleme kurulu, etik kurulu ve Makine İmalat 
Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) 
temsilcileri de belirlendi. 
Makine ve aksam imalatı yapan firmaların üye 
oldukları sektörel bir birlik olarak, 1990 yılında 
kurulan MİB, günümüzün değişen beklenti ve 
piyasa koşullarına yönelik hayata geçirdiği fa-
aliyetlerle sektörün gelişimine de yön veriyor. 
Makine sektörünün tümünü kapsayan tek sivil 
toplum kuruluşu olma özelliğiyle bünyesinde 
200’e yakın üye firma bulunan MİB, “Teknoloji 
Üreten ve Endüstri 4.0’a hazırlanan Yeni 
Makine Sanayi” temasıyla sektörün geleceğini 
şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 

Gıda, paketleme, iklimlendirme sistemleri, ta-
kım tezgahları, iş ve inşaat makineleri ile sac, 
ağaç, plastik işleme makineleri vb. yatırım ti-
pi makinelerin üretiminde söz sahibi önemli 
firmalardan oluşan MİB üyeleri, 2014 ve 2015 
yıllarında Türk makine ihracatının önemli bir 
bölümünü gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet ÖZKAYAN

Yönetim Kurulu Üyeleri
Aslı Saracoğlu Özer
Burç Angan  
Emre Gencer   
Ender Yılmaz   
Hakan Altınay   
Mustafa Erol      
Mustafa Kılıç          
Selçuk Ataseven

MİB 2016-2019 
YÖNETİM 
KURULU

Ahmet ÖZKAYAN
MİB Yönetim Kurulu Başkanı
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TARMAKBİR 28. GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği’nin (TARMAKBİR) 28. Olağan Genel 
Kurulu 16 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul sonrasında Şenol Önal 
başkanlığındaki yönetim görevde kaldı.

T ürkiye’nin farklı şehirlerinden ge-
len 40’a yakın TARMAKBİR üyesi-
nin ve davetlilerin hazır bulunduğu 
TARMAKBİR’in 28. Olağan Genel 
Kurulu, divan başkanı ve üyeleri-

nin seçiminin ardından 27. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Şenol Önal’ın açılış konuş-
masıyla başladı. “Bundan tam 39 yıl önce bir 
toplantı düzenleyip, ‘Bir araya gelmenin fay-
dalı olduğuna inandık!’ cümleleri ile başlayan 
bir tutanağa imza atan ve TARMAKBiR fikrini 
oluşturan yedi büyüğümüzü, bugün şükran-
la anıyoruz. 1978 yılında resmen kurulup ilk 
genel kurulunu yapan Birliğimiz, bugün çok 
önemli bir noktaya gelmiş durumda. Sadece 
tarımın değil, Türk makine sektörünün de 
öncü ve güçlü bir birliği olan TARMAKBiR, 
ulusal ve uluslararası platformlardaki tem-
sil görevlerine her geçen yıl yeni bir değer 
kazandırıyor. Elde ettiğimiz başarıyı, sek-
törümüzün küresel çaptaki çatı örgütün-
de, yani Agrievolution’da bu yıl gösterdik ve 
Tarım Makinaları İmalatçı Birlikleri Küresel 
İttifakı’nın dönem başkanlığını yürütmeye 
başladık” diyen Önal sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Bizler yönetim kurulu üyeleri olarak, 

Birliğimiz için maddi ve manevi tüm ilgimizi 
hiçbir şahsi menfaat gözetmeden sunduk ve 
bize verilen göreve layık olmaya gayret ettik. 
Yeni seçilecek yönetim ve denetim kadroları-
nı, sektörü daha ileri götürecek yeni görevler 
beklemektedir. Bu görevi sürdürürken, des-
teğini esirgemeyen değerli üyelerimize, bir 
kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.” 
Davetlilerin de söz aldığı genel kurul toplantı-
sında TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri 
yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyarak 
mali konularda bilgi verdi. Sunumun ardın-
dan gündemin ilgili maddeleri doğrultusunda 
genel kurul delegeleri yeni dönemde görev 
alacak yönetim, denetleme, etik kurulu üyele-
rinin yanı sıra Makine İmalat Sanayi Dernekleri 
Federasyonu (MAKFED) temsilcisini de belir-
ledi. Genel Kurul seçimleri sonrası bir teşek-
kür konuşması yapan Şenol Önal, “Bizlere gü-
venen ve destekleyen üyelerimize, şahsım ve 
çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyor, 
şükranlarımı sunuyorum. Geçmiş dönemlerde 
edindiğimiz tecrübeleri, yeni dönemin şevk ve 
heyecanıyla harmanlayıp, üyelerimizin deste-
ğiyle çok daha başarılı işler yapacağımıza olan 
inancımız tamdır” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Şenol ÖNAL

Yönetim Kurulu Üyeleri
Ahmet Küçükbacak
Ahmet Özer
Bilgin Türkay
Gökhan Bayramoğlu
Güven Çetin
Halil Uğur
Hüseyin Finiş
Kaan Uyguntüzel
Kutlu Karavelioğlu
Mümtaz Özalp
Nurullah Büyükgıcık
Zeynep Erkunt Armağan

TARMAKBİR
2016-2018 
YÖNETİM 
KURULU

Şenol ÖNAL
TARMAKBİR
Yönetim Kurulu Başkanı
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MAİB ERASMUS+ KAPSAMINDA 
AB’DEN İLK HİBE DESTEĞİNİ ALDI
Makine İhracatçıları Birliği’nin (MAİB) hazırladığı “Modern Approaches For Manufacturing 
Technologies in Machinery Sector” isimli AB projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe 
almaya hak kazandı.

E RASMUS+ programı kap-
samında, KA2 Yenilik ve İyi 
Uygulamaların Değişimi için 
İşbirliği-Stratejik Or-taklıklar 
Mesleki Eği-tim başlıklı, 

“Modern Approaches For Manufacturing 
Technologies in Machinery Sector” AB 
projesi, üç ülkenin ortaklığıyla yürütülüyor. 
MAİB üyeleri arasından seçilen 10 Türk 
firmasıyla birlikte, Almanya’dan otomo-
tiv ve makine mühendisliği alanında özel 
ve kamu sektörleri için Ar-Ge faaliyetleri 

yürüten Fraunhofer Makine Ekipmanları 
ve Şekillendirme Teknolojileri Enstitüsü 
(Fraunhofer Institute for Machine Tools 
and Forming Technology – Fraunhofer 
IWU) ve Polonya’dan da Aşağı Silesian 
Yenilik ve Bilim Parkı A.Ş. (Dolnoslaski 
Park Innowacjı i Nauki S.A.-DPIN) projenin 
diğer ortakları arasında yer alıyor.

PROJEDE 10 TÜRK FİRMASI  
YER ALIYOR
Projenin genel yapısı; projenin ortak-

ları olan ve MAİB üyeleri arasından se-
çilen 10 Türk firmasının Almanya’da, 
eğitim ihtiyaç analizi sonucu öne çı-
kan “Endüstri 4.0 Başta Olmak Üzere 
Modern Üretim ve Üretimde Tasarım 
Teknikleri (2016)” ve “Üretimde Kaynak 
Verimliliği Optimizasyonu (2017)” adlı iki 
başlıkta kısa dönemli eğitim almaları, 
akabinde Polonya ile Türkiye’de gerçek-
leşecek ve Polonya ortağının katılacağı 
firma ziyaretleriyle bilgi alışverişi kap-
samındaki atölye çalışmalarıyla işbirliği 
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zincirinin sağlanması biçiminde tanımlanıyor. 
Bu kapsamda 4-15 Nisan tarihleri arasında 
düzenlenen projenin ilk yurt dışı faaliyetin-
de Almanya Chemnitz’de “Endüstri 4.0 Başta 
Olmak Üzere Modern Üretim ve Üretimde 
Tasarım Teknikleri” eğitimi için iki MAİB uz-
manı, proje ortağı firmalardan 14 katılımcı ve 
proje ortağı Fraunhofer IWU’dan uzmanlar 
bir araya geldi. Ayrıca farklı modern tasarım 
ve üretim tekniklerini uygulayan firmalar da 
ziyaret edildi. Düzenlenen program sayesin-
de firma katılımcıları, Fraunhofer IWU uz-
manlarıyla modern teknikler konusunda bilgi 
alışverişinde bulunarak, tesisleri yerinde in-
celeme imkanı buldu. Ayrıca eğitimler kap-
samında; çok fonksiyonlu hafif tasarımlar ve 
metal köpük teknolojileri, yüksek derecede 
elastik sac şekillendirme teknolojileri, yeni-
likçi yüksek hızda darbeli kesim teknolojile-
ri, sac şekillendirilmesinde yenilikçi temaslı 
ısıtma yöntemi, elektromanyetik şekillendir-
me ve akıllı pres sertleştirme gibi çok çeşitli 
konu başlıklarında sunumlara da yer verildi. 
Volkswagen, Porsche, Siemens, USK, Niles 
Simmons, Starrag Heckert, Auma Drives gi-
bi firmaların da ziyaret edildiği eğitim çerçe-
vesinde firma katılımcıları, Chemnitz Teknik 
Üniversitesi’ndeki dijital planlama ve süreç 
simulasyonuna da iştirak etti. Fraunhofer 
IWU’dan alınan eğitim kapsamında, “Metal 
Köpük” konusu hemen hemen tüm katılımcı-
ların dikkatini çeken yeni bir uygulama oldu. 
Söz konusu “Metal Köpük” teknolojisi ağır hiz-
met tipi olan makinelerin hafifletilmesinde ve 
titreşim makinelerin veriminin artırılmasında 
kullanılıyor. Proje ortağı  firmaların  eğitimler 

çerçevesinde edindikleri kazanımların sonuç-
larının ve eğitim sonrasında kendi bünyele-
rinde hayata geçirecekleri yeni uygulamaların 
projenin çıktısını oluşturması amaçlanıyor. 
Bunun yanında Türkçe ve İngilizce olarak ha-
zırlanan web sitesi (www.modernmachines.eu) 
ve konuyla ilgili olarak eğitimler sonrası hazır-
lanacak kitapçık da projenin çıktıları arasında 
bulunuyor.

• ACT OTOMOTİV 
MÜHENDİSLİK 
DANIŞMANLIK SAN. TİC. 
LTD. ŞTİ. / BURSA

• ARMAŞ SU ARMATÜRLERİ 
SAN. VE TİC A.Ş. / KONYA

• DİRİNLER MAKİNA SAN. 
VE TİC. A.Ş. / İZMİR 

• DORA MAKİNA İMALAT 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / 
ANKARA

• DURMAZLAR MAKİNA 
SAN. VE TİC. A.Ş. / 
BURSA

• HİDROTUR HİDROLİK 
SILİNDİR MAK. 
METALURJİ VE MAD. 
SAN. TİC. A.Ş. / KONYA

• KONSANTAŞ KONYA 
DÖKÜM MAK. SAN. TİC. 
A.Ş. / KONYA

•LAYNE BOWLER POMPA 
SANAYİ A.Ş. / ANKARA

• NACE MAKİNE SAN. A.Ş. / 
ANKARA

• ÜNVER AĞAÇ İŞLEME 
MAKİNALARI SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ. / ANKARA

PROJEDE  
YER ALAN TÜRK 
FİRMALARI:
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İş makineleri alanında dünyanın 
hatırı sayılır fuarlarından olan Bauma 
Münih 31’inci kez yapıldı. Türkiye’nin 
Makinecilerinin ikinci kez yer aldığı fuara 
58 ülkeden 3 bin 423 firma katılırken, 
Türkiye de 140 firma ile fuarda yerini aldı. 
Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 
fuarda, Türkiye katılımcı firma sayısı 
bakımından üçüncü sırada yer aldı.

74

NİSANGÜNDEM



75

NİSAN GÜNDEM



I nşaat makineleri, inşaat malzemesi ma-
kineleri ve madencilik makineleri için 
önemli bir buluşma noktası olan Bauma 
Münih Fuarı 31’inci kez kapılarını açtı. 
11-17 Nisan tarihlerinde Münih’te ger-

çekleşen Bauma Fuarı’nda firmalar 605 bin 
metrekarelik alanda son teknoloji ürünlerini 
ziyaretçilerin beğenisine sundu. 58 ülkeden 3 
bin 423 katılımcı firmanın son teknolojik ürün-
lerini sergilediği fuarı yedi gün boyunca 200 
ülkeden toplamda 580 bin kişi ziyaret etti.
İş ve inşaat makineleri alanında üç yılda bir 
düzenlenen fuarda Türkiye’nin Makinecileri 
ikinci kez yar alırken, Türkiye’den etkinliğe ka-
tılan firma sayısı ise 140 oldu. Katılımcı firma 
sayısı bakımından Almanya’nın ilk sırada bu-
lunduğu fuara, İtalya ikinci sırada en fazla ka-
tılım gösteren ülke olurken, Türkiye de üçüncü 
sırada yer aldı. 
Türk makine firmalarının uluslararası plat-
formlarda sesi olmaya devam eden Türkiye’nin 
Makinecileri, tanıtım çalışmaları, fuarın en ka-
labalık noktasında yer alan standı ile dikkat-
leri Türk makine sektörünün üzerine çekmeyi 
başardı. Makine ve Aksamları İhracatçıları 
Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Üyesi Sevda 
Kayhan Yılmaz’ın Türkiye’nin Makinecilerini 
temsilen katıldığı fuarda, AKDER (Akışkan 
Gücü Derneği), ARÜSDER (Araç ve Araç 
Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri 
Birliği Derneği) ve İSDER (İstif Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği) alt sek-
törleri hakkında bilgi vermek üzere hazır bu-
lundu. Türkiye’nin Makinecilerinin standında 

görev alan diğer isimler ise Şeyda Yıldız Sarıca 
ve Aybüke Tuğçe Karabörk oldu.
İlgili sektörel dernek temsilcilerinin katılım 
sağladığı fuarda, aynı zamanda yabancı fir-
maların stantları ziyaret edilerek, yeni tek-
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nolojilerden haberdar olma, ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile temasa geçme fırsatı da elde 
edildi.

“FUARA KATILAN TÜRK FİRMALARINA İLGİ 
YOĞUNDU”
Bauma Münih’e Türkiye’nin Makinecileri ola-
rak ikinci kez katıldıklarını belirten MAİB 
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, 
gerek fuar öncesinde, gerekse de fuar esna-
sında gerçekleştirdikleri tanıtım çalışmaları 
ile hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin 
dikkatini Türk makine sektörüne çektikleri-
ni söyledi. Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: 
“Türkiye’nin Makinecileri olarak bu organizas-
yona büyük emek harcadık, geldiğimiz nok-
tada bu çabalarımızın meyvesini yavaş yavaş 
aldığımızı görüyorum. Fuar alanında birden 
fazla noktada verdiğimiz reklamlarla organi-
zasyonun ev sahibi olduğumuz izlenimi oluştu. 
Diğer taraftan yaptığımız görüşmelerde Türk 
makine sektörü ile ilgili aldığımız tepkiler son 
derece olumluydu. Gelinen nokta bize şunu 
gösteriyor: Türk makine sektörü dünyanın dört 
bir yanında tanınmakla kalmıyor, aynı zaman-
da güvenilen, tercih edilen bir dünya markası 
olarak değerlendiriliyor.” 
Bauma Fuarı’nda 140 Türk firmasının yer al-
masının son derece gurur verici olduğunu 
ifade eden Yılmaz, “Diğer taraftan yaptığımız 
araştırmalar bu sayının gelecek dönemlerde 
daha da artacağına işaret ediyor. Topladığımız 
tüm veriler, sektör olarak bu fuarın öneminin 
kavranmış olduğunu bize gösteriyor” diyerek 
sözlerini tamamladı.

SEKTÖREL DERNEKLERLE TEMAS
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz 
stantta Türk makine sektörü ve Almanya ile 
Türkiye arasındaki dış ticaret hakkında zi-
yaretçilere bilgi verdi. Fuar boyunca stan-
dında önemli isimleri ağırlayan Türkiye’nin 
Makinecilerinin ilk gün konuğu Messe 
München temsilcileri oldu. Fuarın ikinci gü-
nü Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 
Başkonsolos Yusuf Koç, Münih Ticaret Ataşesi 
İsmet Salihoğlu ve beraberindeki heyet standı 
ziyaret ederek Türkiye’nin Makinecilerinin fa-
aliyetleri hakkında bilgi edindi. Sonrasında ise 
Sevda Kayhan Yılmaz heyet ile birlikte Türk 
katılımcıların stantlarını ziyaret ederek fuarın 
nabzını yokladı.
Fuarın üçüncü günü, Hollanda Dışişleri 
Bakanlığı tarafından gelişmekte olan ülke-
lerden ithalatı artırmak amacıyla kurulan, 
“Centre for the Promotion of Import from 
Developing Countries (CBI)” ile görüşülerek 
kurumun faaliyetleri hakkında bilgi alındı. 

1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
Türk makine sektörünün güçlü olduğu mal 
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gruplarından biri olan iş ve inşaat makineleri, 
sektörün ihracatında dördüncü sırada yer alı-
yor. Türkiye’nin her yıl 1 milyar dolar düzeyin-
de ihracat gerçekleştirdiği inşaat ve maden-

cilikte kullanılan makineler sektörü için ayrı 
bir öneme sahip olan Bauma, kendi alanında 
düzenlenen hatırı sayılır fuarlardan biri olarak 
gösteriliyor. Bu nedenle sektör çevreleri tara-

Bauma Münih Fuarı’na 
bu yıl 58 ülkeden  
3 bin 423 firma katıldı.

3 BİN 423 
FİRMA

200 ülkeden 580 bin 
ziyaretçiyi ağırlayan 
fuar, geçtiğimiz döneme 
göre ziyaretçi sayısında 
yüzde 9’luk bir artış 
yaşadı.

% 9
ARTIŞ

Türkiye’den  
fuara katılan  
firma sayısı 
140 oldu.

140
FİRMA

Fuar dünyanın dört 
bir yanından gelen 
makine üreticilerini 
605 bin metrekarelik 
alanda bir araya 
getirdi.

605 BİN 
METREKARE

Fuara ev sahipliği 
yapan Almanya, 
1.263 firması ile 
etkinlikte yerini aldı.

1.263 ALMAN 
FİRMASI

Fuara katılan Makine 
İhracatçıları Birliği üye 
sayısı 85 oldu.

85  
FİRMA

RAKAMLARLA BAUMA MÜNİH 2016

Fuar gelecek dönem 
8-14 Nisan 2019 
tarihleri arasında 
gerçekleşecek.

8-14 NİSAN 
2019

Fuarı yedi gün boyunca 
49 ülkeden 1.423 
gazeteci ve medya 
mensubu takip etti.

1.423  
GAZETECİ

Türkiye’nin her 
yıl 1 milyar dolar 
düzeyinde ihracat 
gerçekleştirdiği 
inşaat ve 
madencilikte 
kullanılan makineler 
için ayrı bir öneme 
sahip olan Bauma 
Fuarı, sektörün 
en büyük buluşma 
merkezlerinden biri 
olarak gösteriliyor.
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fından, Bauma’da yer almanın ayrı bir öneme 
sahip olduğu belirtiliyor. 
Türkiye’nin Makinecileri tarafından hedef pa-
zarlar arasında belirlenen Almanya’da yoğun 
tanıtım ve PR faaliyetleri tüm hızıyla devam 
ediyor. Bu faaliyetler kapsamında Türkiye’nin 

Makinecileri sanayi fuarlarının yanı sıra 
önemli alt sektör fuarlarına da katılıyor. Bu 
fuarlarda daha etkili faaliyet gösterebilmek 
için ilgili alt sektör derneği temsilcileri de 
Türkiye’nin Makinecilerinin standına davet 
ediliyor.

Fuar boyunca etkili bir 
tanıtım kampanyası 
yürüten Türkiye’nin 
Makinecileri, Türkiye ve 
Almanya’daki sektörel 
yayınlara verdiği basın 
bültenleri ile fuar 
öncesinde de etkili 
çalışmalar gerçekleştirdi. 
Fuar öncesinde Türk 
firmalarının lokasyonu 
ve ürünlerinin yer aldığı 
bir broşür tasarlatan 
Türkiye’nin Makinecileri, 
ilgili broşürleri fuar 
boyunca standında 
katılımcılara dağıttı. 
Türkiye’nin Makinecileri; 
fuarın park alanındaki 
megaposter, doğu ve 
kuzeybatı girişinde 
posterler, doğu batı 
girişindeki küpler, batı 
girişindeki megaposter 
ve İTO milli katılım 
kitapçığının arka 
sayfasında verdiği 
ilanlarla ziyaretçilerin 
ilgisini Türk makine 
sektörüne çekerek, 
etkin bir şekilde tanıtım 
çalışmaları yürüttü. Fuarın 
çanta sponsorluğunu 
da üstlenen Türkiye’nin 
Makinecileri yedi gün 
boyunca 50 bin adet 
çantayı ziyaretçilere 
dağıttı.

TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİNİN 
BAUMA 
ÇIKARMASI
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“Biz bu fuara 2007 yılında ilk katıl-
dığımızda 30 metrekarelik bir stan-
dımız vardı. Bugün ise daha geniş 
bir alanda ürünlerimizi sergiliyoruz. 
Firma olarak son derece yoğun bir 
ziyaretçi ilgisi ile karşılaştık. Tabi ki 
fuarların kalabalık olmasından yola 
çıkarak iyi geçtiğini söylemek çok da 
doğru olmaz. Gelenlerin çoğu ileri-
ye yönelik bağlantı kurabileceğimiz 
insanlar. Bauma’da yeni bir ürünü-
müzün lansmanını gerçekleştik. Bu 
fuar uluslararası bir niteliğe sahip 
olduğu için dünyanın her yerinden 
alıcıları ağırlıyor. Burada çok gü-
zel bir kültür var aslında. Almanlar 
dört-beş yaşında çocuklarını alıp fu-
ara getiriyor. Türkiye’de bu kültür ne 
yazık ki yok. Teknolojiyi küçük yaş-
tan itibaren çocuklarına aşılıyorlar.”

“Türkiye’nin Makinecilerinin yaptığı 
çalışmalar her şeyden önce insanların 
gözünde Türk ürünlerinin imajını ar-
tıracak nitelikte. Bu iş aslında bir imaj 
çalışması. Ben fuarlarda kurulan çoğu 
ilişkinin sıcak satış olarak değil imaj ça-
lışması olarak görülmesi gerektiğine ina-
nanlardanım. Türkiye’nin Makinecileri 
de hem kendi sektöründe hem diğer sek-
törlerdeki Türk algısının ve imajının art-
masında önemli bir rol oynuyor.”

BURAK BAŞEĞMEZLER
TEKSAN JENERATÖR
YÖNETIM KURULU ÜYESI

“FUARLARDA 
KURULAN 
İLİŞKİLER 

İMAJ ÜZERİNE 
OLMALI”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
DERNEKLERİN DE YANINDA”

“KATILIMCILAR POTANSİYEL 
MÜŞTERİMİZDİ”

“Bauma fuarı dünya iş makineleri sektörünün 
vazgeçilmez bir buluşma noktası. Öyle olunca 
tabi ki önemi daha fazla artıyor. Gönül isterdi ki 
böylesine global bir buluşmayı Türkiye’de ger-
çekleştirelim. Bauma’ya katılan bir firma dün-
ya pazarına açılıp, yabancı firmalarla görüşüp, 
bağlantı kurma şansı elde ediyor. Diğer taraf-
tan fuarlara sıcak satışların yapıldığı yerler ola-
rak bakılmamalı. Genelde Türk firmaları olarak 
katıldığımız bir çok fuarda ‘hemen geri dönüş 
sağlansın, satış yapılsın’ mantığıyla yaklaşı-
lıyor. Aslında bu bir anlamda imaj çalışması. 
Bauma gibi platformlara bu gözle bakılmalı.”

“Türkiye’nin Makinecilerinin standının burada ol-
ması sektörün temsil edilmesi açısından çok önemli. 
Bizi ağırlayan Türkiye’nin Makinecilerinin stan-
dında iş geliştirmek isteyen yabancı alıcılarla ikili 
diyalog fırsatı bulduk. Bunu tek başımıza gerçekleş-
tirmemiz maalesef mümkün değildi. Çünkü dernek-
lerin mali yapıları bu tür organizasyonlara katılma-
ları için pek müsait olmuyor. Bu anlamda Turkish 
Machinery’nin derneklere bu şekilde katkı vermiş 
olması bizim açımızdan çok önemli.”

“İş makinelerine yan ürün imal eden bir fir-
mayız. Dolayısıyla buradaki ziyaretçilerin ya-
nında katılımcıların bir kısmı da bizim potan-
siyel müşterimiz aslında.  Sektörün en büyük 
fuarı olarak lanse edilen Bauma, geçtiğimiz 
dönem olduğu gibi bu yıl da gayet başarılı 
geçti. Dünyanın dört bir yanından katılımcılar 
Bauma’ya adeta akın ederken standımıza da 
ziyaretçilerin yoğun ilgisi söz konusuydu. Bu 
nedenle bazı zamanlar ekip olarak ziyaretçi-
lere cevap vermekte zorlandığımızı söyleye-
bilirim. Fuar aslında çok büyük ve gezilmesi 
gereken de bir fuar. Ama yoğun ziyaretçi ilgi-
sinden buna fırsat bulamadık.”  

“Sektörün ihtiyaç duyduğu temel eksikliklerden 
biri tanıtım ve imaj çalışmaları. Evet bir süredir 
Türkiye’nin Makinecileri tarafından eksik olan bu 
yönümüzün tamamlanması için  bir takım çabalar 
söz konusu, ama bunlar yeterli mi bu noktada çok 
emin değilim. Tabi ki diğer taraftan şunu da söy-
lemek gerekiyor; bu tür çalışmaların karşılığını al-
mak kısa vadede mümkün değil. Bu noktada zama-
na ihtiyaç duyuyoruz. Bauma’da olduğu gibi farklı 
fuarlarda da Türkiye’nin Makinecilerini görüyo-
ruz. Bence iyi bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar.”

BURHAN FIRAT
ARÜSDER
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

ÇAĞLAR ÇELIKBILEK 
AKON HIDROLIK VALF
PAZARLAMA MÜDÜRÜ
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“Bauma’nın geniş katılımlı bir fuar 
olmasının avantajını dernek olarak 
yaşadık. İMDER ve İSDER’in çok sa-
yıda kardeş dernekleri var. Hepsiyle 
Bauma çatısı altında bir araya gel-
me şansını elde ettik. Şimdiye kadar 
görüşmek istediğimiz ve araların-
da Hindistan, Çin, Brezilya, İtalya, 
İspanya temsilcileri olan birçok kar-
deş dernekle toplantı yapma fırsatı-
mız oldu. Fuarın rengini, dokusunu, 
sektörü var eden çeşitliliği görebile-
cek en iyi platform olması nedeniyle 
firmaların Bauma’da yer alması ge-
rektiği kanaatini taşımaktayız.” 

“Yakın coğrafyalardaki tanıtım çalış-
maları son derece iyi bir noktada, ama 
uzak yerlerde de kapsamlı tanıtım faa-
liyeti yapılması gerekiyor. Bu hususa yö-
nelik,  ilgili resmi kurumlarca yoğun bir 
tanıtım faaliyeti yürütülmekte ve önemli 
destekler sunulmaktadır. Türkiye’nin 
Makinecilerinin bu anlamda önemli 
atımlarda bulunacağına inanıyorum. 
Türkiye’nin Makinecilerinin yaptığı 
tanıtım çalışmalarının yanı sıra ilgili 
sektörlerdeki kurumlara verdiği destek 
de çok önemli. İMDER / İSDER ola-
rak bu desteği Bauma’da açık bir şekilde 
gördük. Gelecek dönemlerde, ülkemizin 
iş, inşaat ve istif makineleri sektörleri-
nin temsilcilerinin daha fazla sayıda 
ve daha aktif bir şekilde bu önemli or-
ganizasyonda yer almalarını temenni 
etmekteyiz.”

FARUK AKSOY
IMDER &ISDER 
GENEL SEKRETERI

“KARDEŞ 
DERNEKLERLE 

BULUŞTUK”

“BAUMA KATILIMCISI BİZİ SON 
DERECE MUTLU ETTİ”

“ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK”

“Yurt dışında yeni bir firmayız. Bundan önce 
bir fuara daha katılmıştık ama bir karşılaştır-
ma yaptığımızda Bauma Fuarı’nın bize çok da-
ha uygun bir organizasyon olduğunu söyleye-
bilirim. Fuar, genel havasından da anlaşılacağı 
gibi firmamız adına da son derece verimli geç-
ti.  Alanında dünyanın en büyük fuarlarından 
bir tanesi olan Bauma Münih, dünyanın her ta-
rafından ziyaretçileri ve katılımcıları ağırlıyor. 
Bu fuara on binlerce kişi geliyor. Bu nedenle 
firmaların göz ardı etmeden katılması gerek-
tiği bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 
global arenada söz sahibi olmak istiyorsanız 
burada kendinize sağlam bir yer edinmeniz 
önemli. Evet bu fuara bizim ilk katılımımız, 
ama gördüğümüz tablo bize bu fuara her dö-
nem katılmamız gerektiğine işaret ediyor.” 

“Türkiye’nin Makinecilerini biliyoruz ama şu ana 
kadar firmamıza somut bir etkisi olmadı. Mesela 
bizim şöyle bir problemimiz var: Çin pazarına 
açılmak, o pazara ihracat yapmak istiyoruz. Bu 
konuda bize yardımcı olabilecek kurumlarla ileti-
şime geçmemiz gerekiyor. Bu noktada Türkiye’nin 
Makinecilerin yol gösterici olması bizim için son 
derece faydalı olacak.”

“Güven Çelik Halat olarak yaklaşık 30 sene-
dir Türkiye pazarında çelik halat ve kaldırma 
ekipmanları alanında hizmet veriyoruz. Yapmış 
olduğumuz ürünlerimizde TSE ve CE belge-
miz mevcut. Bizi aslında Türkiye’deki birçok 
firmadan ayıran özellik de bu. Bizim ürünle-
rimizin hitap ettiği sektör çok riskli bir alan. 
Bu sebepten dolayı işimize son derece önem 
vererek nitelikli personelle bu işi yapmaya ça-
lışıyoruz. Üretimini yapmış olduğumuz ürünleri 
Avrupa’ya ve Orta Doğu ülkelerine pazarlamak 
adına atılım gerçekleştirmek istedik ve bu fu-
arda yerimizi aldık. Fuar son derece olumlu bir 
havada geçti. Burası büyük makine ihracatçıla-
rının gövde gösterisi yaptığı bir platform. Biz de 
onlara yedek parça üzerine hizmet verdiğimiz 
için burada yer almamız doğru bir karar oldu.”  

“Makine sektörü adına yapılan her türlü tanıtım 
girişiminin genelde sektöre, özelde de biz firmalara 
uzun vadede de olsa fayda sağlayacağı kanaatinde-
yim. Türk makine sektörü kaliteli bir üretim anlayı-
şına sahip. Söz konusu kalitenin doğru bir şekilde 
anlatılması. Bu anlamda Türkiye’nin Makinecileri 
önemli bir görevi yerine getiriyor.”

CANSU TASLI
MATEKS MAKINA
PAZARLAMA DIREKTÖRÜ

HAKAN ÇELIK
GÜVEN ÇELIK HALAT
PAZARLAMA MÜDÜRÜ
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“Fuara ilk katıldığımız dönem tecrü-
besizdik, durum böyle olunca odak 
noktayı ve müşterileri tam seçeme-
dik. Ancak bu dönem daha bilinçli 
bir şekilde fuardaki yerimizi aldık. 
Bu anlamda geçen döneme göre 
bu yıl daha verimli bir fuar geçirdik. 
Standımızda ağırlıklı olarak Uzak 
Doğu’dan çok fazla müşteri ağır-
ladık. Almanya’da gerçekleşen bu 
fuar iş makineleri sektörü açısından 
son derece önemli. Özellikle Avrupa 
genelinde çok büyük bir yere sahip.”

“Türkiye’de sektörel anlamda tanıtım 
çalışmaları elbette ki yapılıyor, ama çok 
etkili oluyor mu ondan emin değilim. 
Yurt içinde bir takım yayınlarda bulun-
mak önemli. Diğer taraftan bu işin yurt 
dışı ayağına baktığımızda bu alandaki 
çalışmaların eksik olduğunu düşünüyo-
rum. Bu anlamda Türk makine sektörü 
açısından yapılan tanıtımların çok da-
ha gelişmesi gerektiğini söyleyebilirim. 
Türkiye’nin Makinecilerinin bu yolda 
önemli adımlar attığını duyuyoruz. 
Bundan sonraki süreçte bu çalışmaların 
daha yoğunlaşması önemli.”

HÜLYA TÜRKKAL KARAKUŞ
MTK
IHRACAT MÜDÜRÜ

“ZİYARETÇİLERİMİZ 
AĞIRLIKLI  

UZAK DOĞU’DAN 
OLDU”

“YENİ ÜRÜNLERİMİZLE 
BAUMA’DAYIZ”

“GLOBAL ARENADA TANINIR 
OLDUK”

“Hema Endüstri için global fuarlardan yer al-
mak son derece önemli. Bu sene ilk defa dört 
fuara birden katılma kararı aldık. Bauma da 
bunlardan bir tanesi oldu. Her ne kadar inşaat 
sanayi çok gelişmiş olmasa da bizim inancımız 
önümüzdeki altı sene içinde inşaat sektörünün 
daha da ciddi anlamda büyüme kaydetmeye 
başlayacağı yönünde. O yüzden bizim de sundu-
ğumuz yeni ürünlerimiz var. Daha önce sadece 
hidrolik ve dişli ürün gruplarımızı ve alt parçala-
rını sergilerken, şimdi iş makineleri için komple 
sistemler tasarladık bu fuarda onları sunma fır-
satı bulduk. Fuarda, hem global olarak pazarın 
nereye gittiğini izledik hem de müşterilerimizle 
bir araya gelip yeni ürünlerimizi tanıttık.” 

“Türkiye’nin Makinecileri gibi organizasyonların fay-
dalı olduğuna inanıyorum. Türkiye’nin her manada 
rekabetçi, batıyla entegre bir yapıya sahip olduğu-
nun gösterilmesi gerekiyor. Bu anlamda  Türkiye’nin 
Makinecileri gibi platformların genişletilmesi tarafta-
rıyız. Ülke olarak bu tarz işlere geç girdik, ama inanı-
yoruz ki zaman içerisinde başarılı işlerin altına imza 
atacağız.”

“Bu fuar bizim için çok yeni, fakat bulundu-
ğumuz yer itibari ile yoğun ikili görüşmeler 
gerçekleştirdik. Bauma iş makineleri ala-
nında dünyanın en büyük fuarı. Bu nedenle 
global arenada yer almak isteyen firmaların 
mutlaka takip etmesi gereken bir organizas-
yon. Kayahan olarak buraya mobil ekipman-
lara yönelik silindirlerimizi getirdik ve bu 
ürünlerimiz son derece ilgi gördü. Standımıza 
gelen ziyaretçi profiline baktığımızda en çok 
İskandinav ülkelerinden katılım olduğunu 
söyleyebiliriz. Almanların ilgisi ise çok fazla 
olmadı. Hidrolik sektörünün aslında dünyada 
birkaç tane odağı var. Almanya, Japonya ve 
Amerika. Bu ülkeler yıllardır bu işleri yaptık-
ları için satın alma açısından da ilişki odakları 
vs. her şeyi oturtmuş vaziyetteler.”

“Türkiye’nin Makinecilerinin çalışmaları ile Türk 
makine sektörü olarak dünyada daha da tanınır 
hale gelmekle birlikte, imaj açısından da iyi bir 
noktaya geliyoruz. Geçmişle bir mukayese yap-
tığımızda, eskisinden çok daha fazla bilinirliği-
miz söz. Bundan sonraki beklentimiz Türkiye’nin 
Makinecilerinin yaptığı etkinliklerin artarak de-
vam etmesi yönünde.”

ISKENDER ULUSAY
HEMA ENDÜSTRI SATIŞ 
PAZARLAMA VE IŞ GELIŞTIRME 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

KAMIL BABACAN
KAYAHAN
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
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“Fuar bizim için oldukça başarılı 
geçti. Birçok talebi fuar esnasın-
da topladık ve fuar sonrasında da 
talepler gelmeye devam ediyor. 
Standımıza gelenler sektör ile bi-
rebir ilgili, havalandırmanın öne-
mini bilen bir kesimdi. Biz şuan 
havalandırma sistemleri konusu-
na odaklanmış bir firmayız. Stant 
alanımızda iki adet havalandırma 
fanımız vardı. Bunlardan biri tünel 
havalandırması ya da metalik ma-
den tali havalandırmasında görev 
alabilecek fanlara örnek teşkil et-
ti. Diğeri ise Atex sertifikalı kömür 
madenlerinde yer altında kullanıma 
özgü olan bir fandı. Ziyaretçilerimiz 
bunların dışında fuarın dış alanın-
daki fanımızı da görme fırsatı bul-
du. Bu ürün ise madenlerin ana 
havalandırmaları ve kesiti büyük 
karayolu, demir yolu gibi tünellerin 
havalandırmasını sağlayabilecek 
fan örneği teşkil etti.” 

“Türkiye’nin Makinecilerinin böylesine 
büyük bir fuarda bizlerle birlikte olması 
ve Türk makinecilerin desteklemesi, biz-
lere mutluluk verdi. Tabi alan girişin-
deki reklam, stant ve hemen hemen her 
yerde görülebilecek çanta reklamları ile 
iyi bir atak yapıldığı düşüncesindeyiz. 
Bu destek ile makinecilerin sektördeki 
yerini sağlamlaştıracağına inanıyoruz.”

MEHMET EMIN YILMAZ
TEKNIMA METALURJI VE 
MALZEME MÜHENDISI

“BAŞARILI 
BİR FUAR 
GEÇİRDİK”

“GERİ DÖNÜŞLERİ İLERLEYEN 
SÜREÇLERDE GÖRECEĞİZ”

“HER FUAR YENİ BAĞLANTILAR 
DEMEK”

“Küresel ekonomi perspektifinden baktığımız-
da Bauma’nın kendi alanında düzenlenen en 
etkili fuarlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. 
Aralarında 14O Türk firmasının da yer aldığı 3 
bin 423 katılımcı firma fuarda yer alırken, 200 
farklı ülkeden toplamda 580 bin kişi fuarı ziya-
ret etti. Hidrolik pnömatik konusunda faaliyet 
gösteren değişik ülkelerden 200’e yakın firma 
Bauma 2016’da yer alırken bunlardan 12 tane-
si de aynı zamanda derneğimizin üyesiydi. Bu 
rakamlardan da anlaşılacağı üzere ilgili sek-
törler bu fuarın ne kadar efektif bir alan oldu-
ğunun farkında.” 

“Türkiye’nin Makinecileri bundan önce birçok orga-
nizasyonda olduğu gibi Bauma 2016’da da başarılı 
bir çalışma yürüttü. Tabi ki Turkish Machinery’nin 
bu fuarda yaptığı çalışmalarla bir anda ihracatın 
artmasını beklemek doğru değil. Bu işin bir çok 
ayağı var. O ayaklardan biri de tanıtım çalışmaları. 
Ürünlerimizin hak ettiği değere ulaşmasını sağla-
mamız  için tanıtım çalışmaları ile ekstra efor har-
canması gerekiyor. Türkiye’nin Makinecileri de bu 
işi büyük emekler ortaya koyarak yapıyor. Bu çalış-
maların çıktılarını ilerleyen süreçlerde göreceğimizi 
düşünüyorum.”

“PİMMAKSAN olarak yurt dışı fuarlarında 
yaklaşık 1999 yılından bu yana varız. Dünya 
pazarında var olan müşterilerimizi birebir zi-
yaret etme şansımız olmadığı için bu anlamda 
Bauma Fuarı bizim için ayrı bir öneme sahip. 
Ticari ilişki içesinde olduğumuz firmaların bir 
çoğu bu fuara geliyor ve hepsiyle iletişim kur-
ma şansımız oluyor. Diğer taraftan burada yeni 
müşterilere de ulaşıyoruz. Potansiyel müşteri-
lerle temas edemesek bile var olan müşteri-
lerimizle iletişime geçmek bile bizim için son 
derece önemli. Kaldı ki her katılışımızda yeni 
bağlantılar kurabiliyoruz. Buradaki ürün yelpa-
zemizden söz etmek gerekirse, iş makineleriy-
le alakalı pim ve bağlantı ekipmanlarıyla fuara 
katıldık. Ürün olarak yaklaşık 118 bine yakın 
çeşidimiz söz konusuyken 100’ün üstünde 
markaya hitap ediyoruz. Bu fuarda da dünyada 
az bulunan yüksek tonajlı makinelerin pimleri-
ni sergiledik.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin  yurt içinde ve yurt 
dışında yaptığı çalışmaları son derece başarılı bu-
luyorum. Türkiye’nin Makinecileri gibi yapıların 
şemsiyesi altında ya da onların öncülüğünde bu tür 
fuarlara katılmak firmalar için son derece faydalı.”

LEVENT YONTAR
AKDER
EĞITIM UZMANI

MURAT DEMIREL
PIMMAKSAN
FIRMA YETKILISI 

1.
KATILIM

5.
KATILIM

83

NİSAN GÜNDEM



“EN BÜYÜK VAZİFEYİ 
ÜSTLENMEKTEN KORKMADIK”
Makine İhracatçıları Birliği 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu 19 Nisan’da Ankara’da toplandı.

M akine İhracatçıları Bir-
liği’nin (MAİB) 2015 Yılı 
Olağan Genel Kurul 
Toplantısı 19 Nisan ta-
rihinde Orta Anadolu 

İhracatçı Birlikleri’nin (OAİB) Genel 
Sekreterlik Hizmet Binası’nda yapıldı. 
Yönetim ve denetim kurullarının 2015 
yılı faaliyetlerinin oybirliğiyle ibra edil-
diği toplantıda, 2016 faaliyet programı 
ve bütçesi de onaylandı. Sefa Targıt’ın 
Divan Başkanlığı’nda yürütülen toplantı, 
MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri Başkan 
Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu’nun 23 
makine imalat segmentinin 2015 perfor-

mansını ve sektörün 2023 ihracat hedef-
lerini irdelediği sunumu ile açıldı. 

“DÜNYA MAKİNE TİCARETİ YÜZDE 
9 DÜŞERKEN BİZ YÜZDE 6,7’DE 
KALABİLDİK”
Türkiye’nin 2023 hedefi 500 milyar dolar 
olarak koyulurken makinecilere 100 mil-
yar dolar pay belirlenmesinde sektörün 
MAİB kurulur kurulmaz yakaladığı  üs-
tün performansın etkisinin bulunduğu-
nu belirten Karavelioğlu, “Biz 2002’den 
2008’e kadar, altı yıl içinde ihracatımızı 
5’e katlamış, potansiyelimizi göstermiş-
tik. Bunu tekrar yapabilmemizin koşul-

ları var; ilki, ülkeyi ileri götürebilecek 
yegane sektör olduğumuzun kabulü ve 
gelişmiş ülke makine sektörlerinin sa-
hip oldukları olanaklara kavuşturulma-
mızdır” dedi.
2015’in dünya mal ticaretinin yüzde 10, 
makine ticaretinin yüzde 9 kadar daraldı-
ğı zor bir dönem olduğunun, fakat maki-
necilerimizin ihracatının ileri ülkelerden 
daha az ve yüzde 6,7 düştüğünün altını 
çizen Karavelioğlu, küresel belirsizlik-
ler altında büyümenin sağlanamayışının 
en çok yatırım mallarını etkilediğini be-
lirterek, “Bu dramatik düşüş sonrasın-
da hedeflerimiz 450 milyar ve 90 milyar 
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dolar oluvermiş gibi algılanabilir. Asıl hedef 
Türkiye’nin dünya ticaretindeki payının yüzde 
0,5’ten yüzde 1,5’e yükselmesi ama makinecile-
rin payının da yüzde 0,5’ten yüzde 2,5’e çıkması 
idi. Bu sorumluluğu üstlenmekten korkmak gibi 
bir lüksümüz olamazdı, çünkü hiçbir ülke ileri 
makine teknolojisine sahip olmadan orta gelir 
tuzağından çıkamadı. Bugün sıkça örnek verilen 
Kore, makine ticaretinden yüzde 2,9 pay alarak 
12. sıraya gelmişse ‘stratejik sektör’ uygulama-
ları ile sektörün önceliklerinin hızla hayata ge-
çirilmiş olmasındandır” dedi. 

“MAKİNELERİN OLMADIĞI YERDE TEKNOLOJİ 
ALGILANAMAZ” 
3 trilyon dolara yakın makine ve elektrikli teç-
hizat pazarının en büyük kalemlerinin yüzde 
20 ile büro makineleri, yüzde 10 ile motor ol-
duğunu vurgulayan Karavelioğlu, “Teknoloji 
bütüncül bir kavramdır ve hayata makineler 
üzerinden yansır. Makine, elektronik ve mal-
zeme teknolojileri, birlikte, eklektik bir yapı-
da gelişirler. Her gün, her yeni makine ile bir 
basamak daha çıkarsınız. Çünkü KOBİ tabanlı 
sektörlerde genellikle sipariş üzerine yapılan 
her imalat bir öncekinden daha gelişmiş özel-
likler taşır. Yani inovasyon sınai yaşamın bir 
parçasıdır. Bir başka deyişle bütün segmentle-
rimiz kendi içlerinde düşük teknolojiden yük-
sek teknolojiye doğru evrilen makineler üre-
tirler; hiçbir segmentten sarfı nazar edemeyiz. 
Bugün Endüstri 4.0 adı altında gündemimize 
oturan sistem yaklaşımları kapsamında, ister 
domestik ister endüstriyel olsun, bütün maki-
neler vardır” dedi.

“YOL HARİTAMIZ VE TANITIM KAMPANYAMIZ 
2016’YA DAMGA VURACAK”
2016 faaliyetleri içinde en çok önemsedikleri 
konunun sektörün kendi hazırlayacağı yol ha-

ritası olduğunu belirten Karavelioğlu: “MAİB 
kuruluşundan itibaren çok önemli görevler 
üstlendi. Yarı resmi hüviyeti ile kendinden bek-
lenenin fevkinde işler yaptı; bir ihracatçı birli-
ğinden çok bir tepe örgütü gibi çalıştı. Ortaya 
çıkan faydalar diğer sektörlerce de takdir ve 
ilgiyle takip edildi. Benzer uygulamalar üze-
rinde çalışan birliklerimiz var ve biz tecrübe-
lerimizi aktarmak için amadeyiz. Bu başarının 
arkasında çok dar ama çok inanmış ve feda-
karca çalışan kadromuz var. Çözüm ortakları-
mız arasında ise segment örgütleri bulunuyor. 
MAKFED ve çatısı altındaki 17 segment derne-
ği hep yanımızda. Onlardaki niş  uzmanlık ve 
deneyimler ile küresel ilişkiler hiçbir ihracatçı 
birliği bünyesinde birikemez; istifade etmek 
şarttır. 2016’da hep beraber çalışıp yol harita-
mızı çizeceğiz; kamu ve yan sektörlerden pay-
daşlarımız da bu stratejik plana katkıda bulu-
nacaklar” diye konuştu.
Etkili bir lobi gücüne kavuşmanın algıda se-
çicilik tesis etmeye bağlı olduğunu ifade eden 
Karavelioğlu, “Tıkır Tıkır kampanyamızla ma-
kinelerimizin kalitesini ortaya koymuştuk. 
2015’te en büyük pazarlarımız Almanya, ABD 
ve İngiltere oldu, toplamda yüzde 50’ye doğ-
ru gidiyorlar. Bu sonbaharda yapacağımız 
kampanyanın odağında insan var; Türkiye’nin 
Makinecileri dediğimiz, bu ülkenin kültürü ile 
yoğurulmuş, evrensel değerleri mas etmiş, 
analitik düşünme yeteneği yüksek, sorgula-
yan, düşünen, üreten insanlar. Onları tanıtmak 
istiyoruz; iddiaları, özlemleri nedir; bu ülkeyi 
ileri götürmekte en büyük sorumluluğu ken-
dilerinin taşıdığına dair kanıları, başarıya olan 
inançları nereden geliyor?” dedi.

“BİR YILDA 16 FUARA KATILDIK”
Genel Kurul, MAİB Yönetim Kurulu Üyesi 
Sevda Kayhan Yılmaz’ın, her iki kurumun fa-

Sevda KAYHAN YILMAZ 
MAİB Yönetim Kurulu Üyesi

Kutlu KARAVELIOĞLU
MAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

“Türkiye payını 
3’e katlarken biz 
5’e katlayacaktık; 
sorumluluğumuzdan 
vazgeçmiş değiliz.”

“Ayda iki ihtisas 
fuarına katılıyoruz. 
Mutad hale gelen 
bu görev, 
yaptıklarımızın 
sadece küçük bir 
kısmı.”
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aliyetleri ve 2016 yılı çalışma takvimini içeren 
sunumuyla devam etti. MAİB’in, Türk makine 
sektöründe faaliyet gösteren tek ihracatçı bir-
liği olduğunu vurgulayan Yılmaz, gerçekleşti-
rilen ve sürdürülen projeleri maliyet unsur-
larıyla beraber ayrıntılı biçimde katılımcılara 
aktardı. Sevda Kayhan Yılmaz konuşmasında 
özetle şu konulara yer verdi: “2015 yılında 16 
ihtisas fuarında Türkiye’nin Makinecilerine ya-
kışır, görkemli stantlar açtık. 2016 yılında ise 
bu rakam 20’ye çıkacak. Yurt içi ve yurt dışında 
yer aldığımız tüm fuarlarda Türk imalatçılarına 
yönelik pozitif bir algı oluşturmak için reklam 
ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. 12-
19 Kasım 2015 tarihinde 15 medya mensu-
bunu da ağırladığımız ITMA Milano Fuarı’nda 
Türkiye’nin Makinecileri kavramı üzerine tesis 
ettiğimiz yeni logo ve sloganımızın lansmanını 
gerçekleştirdik” dedi. Segment derneklerinin 

ihtiyaç ve deneyimlerine önem verdiklerine, 
ihtisas fuarları ve alım heyeti programlarını 
bu doğrultuda belirlediklerine değinen Yılmaz, 
Türkiye’nin Makinecileri için önemli bir he-
def pazar olan Almanya’da, işbirliği yaptıkları 
kurumlarla yürütülen faaliyetler hakkında da 
bilgi verdi. Konuşmasında Almanya’dan son-
ra önem verdikleri ikinci büyük pazar olan 
ABD’ye yönelik çalışmalar konusuna da yer 
ayıran Yılmaz, Makine Ticaret Merkezleri’nin, 
2016 içinde somutlaşması umulan  projeler-
den olduğunu vurguladı. Yorulmadan, yılma-
dan ve rehavete kapılmadan çalışmaya devam 
edeceklerini söyleyen Yılmaz, sektör mensup-
larının katkılarının bütün kurum ve örgütler 
için önemine değinerek ve katılımcılara teşek-
kür ederek konuşmasını sonlandırdı. 
Genel kurul toplantısı üyelerin dilek ve temen-
nilerini aktarmasıyla son buldu.

“Yeni 
kampanyamızın 
odağında makine 
değil makineci 
var. Türkiye’nin 
Makinecileri 
dediğimiz, bu 
ülkenin kültürü ile 
yoğurulmuş, evrensel 
değerleri mas etmiş, 
analitik düşünme 
yeteneği yüksek, 
sorgulayan, düşünen, 
üreten insanlar. 
İddiaları, özlemleri 
nedir; bu ülkeyi 
ileri götürmekte en 
büyük sorumluluğu 
kendilerinin 
taşıdığına dair 
kanıları, başarıya 
olan inançları 
nereden geliyor?”
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İMDER YÖNETİMİNE GÜVENOYU
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği’nin (İMDER)  
22 Nisan’da İstanbul’da düzenlenen 8. Olağan Genel Kurulu’nda, Halil Tamer Öztoygar 
Başkanlığındaki Yönetim Kurulu güven tazeleyerek görevde kaldı.

D erneğin genel merkezinde ger-
çekleştirilen genel kurulun ar-
dından, değerlendirme toplantı-
sı için The Marmara Otel’de bir 
araya gelen yönetim kurulu üye-

lerine hitap eden Halil Tamer Öztoygar, önü-
müzdeki iki yıl boyunca tekrar sektörü  temsil 
edecek olmaktan gurur duyacağını ifade etti. 
Öztoygar özetle şunları söyledi: “Üyelerimiz, 
Türkiye’nin en büyük holdinglerinden ve sek-
tör için önem arz eden firmalardan oluşuyor. 
İMDER, yeni dönemde de sektörün sorunla-
rının çözümünde ortak bir platform oluştur-

ma faaliyetlerini hız kesmeden sürdürecek. 
İlgili tüm bakanlıklar, müsteşarlıklar ve genel 
müdürlüklerle görüşmelerimize devam edip; 
sektör açısından önemli konularla ilgili özel 
çalışmalarla, üyelerimize faydalı olmayı sür-
düreceğiz. Bizlere güvenerek, bu görevi tekrar 
layık görmenizden ötürü sizlere derneğimiz 
ve yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimi 
sunuyorum.”
14 Mart 2002 tarihinde kurulan İMDER, 
Türkiye’de geçmişi yaklaşık 70 yılı bulan iş ve 
inşaat makineleri ile ekipmanları sektörünün 
yüzde 93’ünü temsil ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı

Halil Tamer Öztoygar

Yönetim Kurulu Üyeleri 
Aydın Karlı
Cevdet Alemdar 
Cüneyt Aksu
Cüneyt Divriş
Ediz Calapoğlu 
Mahir Hocaoğlu
Merih Özgen 
Murat Erkmen  
Nadir Akgün 
Serkan Karataş 
Tansel Büyükakten

İMDER 
2016-2018 
YÖNETİM 
KURULU

Halil Tamer ÖZTOYGAR
İMDER Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye’nin Makinecileri Hannover Messe Fuarı 
kapsamında yıllardır gerçekleştirdiği yaygın ve etkili reklam 

çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Fuarı ziyaret eden 
190 bin kişinin, Türk makinesinin kalitesi ve avantajları 

hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan Türkiye’nin 
Makinecileri, sektörün gücünü gözler önüne serdi.
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H er yıl düzenlenen ve dünyanın 
en önemli endüstri teknoloji-
leri fuarları arasında yer alan 
Hannover Messe, 25-29 Nisan 
tarihleri arasında kapıları-

nı 69’uncu kez katılımcılara ve ziyaretçilere 
açtı. 75 ülkeden 5 bin 200 firmanın katıldığı 
fuarda 135 Türk firması da yerini aldı. Ev sa-
hibi Almanya’nın yanında bu yıl fuarın partner 
ülkesiyse “Select USA” sloganıyla ABD oldu. 
Türkiye’nin Makinecileri’nin yıllardır devam 
eden başarılı çalışmalarının sonucu olarak 
bu seneki organizasyonda da ilgi odağı hale 
gelen Türkiye, fuara en fazla firmayla katı-
lan beşinci ülkeydi. Türkiye’nin Makinecileri, 
5’inci holdeki standında ziyaretçilerine Türk 
makine sektörü hakkında bilgi verirken, ha-
vaalanı ve fuar alanının çeşitli yerlerindeki 
reklam çalışmalarıyla da dikkatlerin Türk 
makine sektörünün üzerine yoğunlaşmasını 
sağladı. “Turkish Machinery” logosuyla ha-
zırlanan reklamlar havaalanından başlaya-
rak, fuar alanında, reklam kulelerinde, küp 
ilanlarda, otobüslerde, taksi duraklarında, 
billboardlarda, fuar  kataloğu ve fuar ga-
zetesi Messe Daily’de yer aldı. Türkiye’nin 
Makinecileri gerçekleştirdiği yaygın ve etkili 
reklam çalışmalarıyla fuarı ziyaret eden 190 
bin kişinin, Türk makinesinin kalitesi ve avan-
tajları hakkında bilgi sahibi olmasını sağladı. 

Ayrıca fuara katılan Türk firmalarının holleri-
ni ve stant numaralarını gösteren el ilanları 
ile üye bilgileri ve sektör verileri içeren bro-
şür de Türkiye’nin Makinecileri’nin standında 
ziyaretçilere dağıtıldı.

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ FUARIN İLGİ 
ODAĞIYDI
Türkiye’nin Makinecileri, Almanya Şansölyesi 
Angela Merkel ve ABD Başkanı Barack 
Obama’nın katıldığı açılış seremonisine de 
sponsor oldu. Endüstri 4.0 ile Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması’nın ağır-
lıklı gündem maddeleri olduğu fuara, Makine 
İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Türkiye’nin 
Makinecileri’ni temsilen Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Kutlu Karavelioğlu ile 
Necmettin Öztürk’ün yanı sıra Yönetim Kurulu 
Üyeleri Sevda Kayhan Yılmaz, Ali Eren ve 
Menderes Akar katıldı. Makine Şube Şefi 
Erinç Tarhan ve Uzman Aydan Işıl Aydın’ın 
da hazır bulunduğu fuar heyetinde ayrı-
ca Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür 
Yardımcısı Hakan Kızartıcı, Türkiye’nin 
Makinecileri Almanya Danışmanı Ahmet 
Yılmaz ile Türkiye’nin Makinecileri İletişim 
Danışmanı Meltem Gürler yer aldı. Makine alt 
sektör derneklerinden ENOSAD (Endüstriyel 
Otomasyon Sanayicileri Derneği), MİB (Makina 
İmalatçıları Birliği) ve POMSAD (Türk Pompa 

Türkiye’nin 
Makinecileri’nin 
yıllardır devam 
eden başarılı 
çalışmalarının 
sonucu olarak 
bu seneki 
organizasyonda da 
ilgi odağı haline 
gelen Türkiye, 135 
katılımcıyla fuara en 
fazla firmayla katılan 
beşinci ülkeydi.
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ve Vana Sanayicileri Derneği) temsilcileri de 
Türkiye’nin Makinecileri’nin standında, ziya-
retçilere sektörleri ve üyeleriyle ilgili detaylı 
bilgi verdi. 
Türkiye’nin Makinecileri fuar kapsamında 24-
25 Nisan tarihlerinde bir basın heyeti organi-
zasyonu düzenledi. 25 Nisan’da gerçekleşti-
rilen basın toplantısına ise Türk ulusal bası-
nından 11 gazeteci katıldı. Fuarın ilk gününde 
Türkiye’nin Makinecileri’nin standında gerçek-
leştirilen ve 400 davetlinin katıldığı kokteylde 
de Türk ve yabancı firma temsilcileriyle Alman 
ve Amerikan sivil toplum kuruluşlarının yetki-
lileri bir araya geldi. 
Türkiye’nin Makinecileri heyeti, Hannover 
Messe temasları çerçevesinde; Alman 
Mühendislik Federasyonu (VDMA) Başkanı 
ve Genel Müdürleri, OstWestfalen-Lippe-
Makine ve İnşaatçıları  Birl iği  (OWL), 
Saksonya Makine İnovasyon Birliği (VEMAS), 
Robotation Academy, Economic Development 
from Dortmund, Virginia Beach Economic 
Development ve Deutsche Messe yetkilileri 
ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Almanya 
Satınalmacılar Birliği (BME) ile gelecek dö-
nem birlikte hareket edilecek faaliyetleri be-
lirleyerek bir işbirliği protokolü de imzalayan 
Türkiye’nin Makinecileri yetkilileri, düzenlenen 

etkinlikler kapsamında gala gecesi programı-
na katıldı.

“TÜRKİYE, MAKİNE SEKTÖRÜYLE YENİ BİR 
HİKAYE YAZMALI”
Düzenlenen basın toplantısına video kon-
feransla katılan MAİB ve Türkiye’nin 
Makinecileri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran, Türkiye’yi hedefine ulaştırabi-
lecek ve bu anlamda yeni bir hikaye yaza-
bilecek sektörün makine olduğuna dikkat 
çekerek, “Türkiye’nin son 30 yıllık süreçte 
turizm, tekstil ve inşaata öncelik verdiğini ve 
bu sektörlerde dönüşümünü tamamladığını 
belirtti. “Dünyanın Endüstri 4.0’ı konuştu-
ğu bu dönemde Türkiye teknoloji tabanlı bir 
sektör oluşturmak zorunda diyen Dalgakıran 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu teknolojinin de 
en fazla makine sektöründe olduğunu söyle-
yebiliriz. Makine sektörü sadece makine değil; 
teknoloji, bilgi, katma değer, kültür ve istih-
dam da demek. Dünya birbiriyle konuşan ma-
kineleri konuşuyor. Kısa vadede ne yapmamız 
gerektiğinin cevabını vermemiz lazım. Dünya 
endüstriyel bir dönüşüm geçiriyor. Mesafeyi 
kapatacak teşvik ve desteklerin verilmesini 
bekliyoruz. Buna en hazır ve doğru sektör ma-
kine sektörüdür.”

Adnan Dalgakıran: 
“Dünyanın Endüstri 
4.0’ı konuştuğu bu 
dönemde Türkiye, 
teknoloji tabanlı bir 
sektör oluşturmak 
zorunda. Bu 
teknolojinin de 
en fazla makine 
sektöründe olduğunu 
söyleyebiliriz.”
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“RADİKAL DÖNÜŞÜMLERE İHTİYAÇ VAR”
Makine sektörünün durumunu ve hedeflerini 
değerlendiren MAİB Başkan Yardımcısı Kutlu 
Karavelioğlu ise, 500 milyar dolarlık 2023 he-
definin dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay almak 
üzere belirlenmiş olduğunu bu esnada maki-
necilerimize de makine ticaretinden yüzde 2,5 
gibi bir pay almak ödevinin verildiğini belirterek 
“geçen zaman zarfında 0,5’ten 0,8’e gelebildik; 
2023’de yüzde 1,5’i yakalamak için dahi radi-
kal dönüşümler gerçekleştirmek zorundayız. 
Hiçbir sektör ülke kültüründen bağımsız bir 

endüstriyel yaşam içinde kendi ekosistemi-
ni kuramaz; bu topyekün bir irade gerektirir” 
dedi. Mal ve bilgi üretim altyapımızda, piyasa 
gözetimi ve serbest rekabet koşullarında, fikri 
mülkiyet ve kayıt dışında, özetle yatırım orta-
mında önemli noksanlar bulunduğunun altını 
çizen Karavelioğlu, “yabancı sermaye bizim gibi 
devasa bir makine pazarında yatırım yapmak-
tan imtina ediyor ise bunun sebeplerini teşvik 
sisteminde aramak büyük bir yanlış olur. İleri 
gidecek isek işini iyi yapanları destekleyecek 
tedbirler alınmalıdır.” dedi. Son dönemlerde 
gündemden düşmeyen Endüstri 4.0 ile ilgili de 
düşüncelerini aktaran Karavelioğlu, bu kavra-
mın artık küresel rekabetin yeni temelini oluş-
turduğuna dikkat çekti. Karavelioğlu: “Üretim 
teknolojilerinde söz sahibi olan Almanya ve 
Amerika, Doğu’daki yatırımları nedeniyle ihra-
cat şampiyonluğunu Çin’e kaptırdıktan sonra 
rekabeti yeni bir temele oturtuyor. Obama-
Merkel  buluşması çok stratejik bir hamle. 
Batı son yıllarda imaj olarak kaybettiği zemi-
nini, dünya lideri olarak algılanan Obama’nın 
Hannover Messe’ye gelmesi ile dengelemeye 
çalışıyor. ABD-Almanya birlikteliği aslında 
Doğu-Batı rekabetini de görünür hale getirmiş-
tir.” diyerek, gelecekte rekabetin ileri teknoloji 
ekseninde ölçüleceğine vurgu yaptı.
Türkiye’nin Makinecileri Yönetim Kurulu Üyesi 
Sevda Kayhan Yılmaz da yeni işbirlikleriyle 
Almanya, ABD ve İran’daki etkinliklerini artı-
racaklarını kaydetti.

“Obama-Merkel 
buluşması ile 
verilmek istenilen 
mesaj ‘dünyaya 
liderlik etmenin yolu 
teknolojiye liderlik 
etmekten geçer; 
bunu en iyi ABD-
Almanya başarıyor’ 
idi.”
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“Hannover Messe tam anlamıyla ge-
niş kapsamlı bir sanayi fuarı. Fuarın 
bu denli kapsayıcı olması çok önemli 
çünkü bizim de çok farklı sektörler-
de faaliyet gösteren üreticilerimiz 
mevcut. Amerika ve Almanya’nın 
yaptığı anlaşmayla bu sene de çok 
önemli bir fuar olduğunu kanıtladı. 
Son iki yılda tüm Avrupa’da eko-
nomik anlamda bir sallantı oldu 
ve bu durum ülkemize de yansıdı. 
Bu yılın ilk iki ayına bakarak sanayi 
üretimimizde bir artışın söz konusu 
olacağını söyleyebiliriz. Bu durum 
da Avrupa’da da bir dinamizm oldu-
ğunu gösteriyor. Ayrıca Avrupa’nın 
dinamik yapısını ve Endüstri 4.0’a ne 
kadar bütçe ayırdığını bu fuarda çok 
net gördük.  Fuar, üç boyutlu bas-
kı ve daha bir çok teknolojik alan-
da Endüstri 4.0’ı tüm katılımcılara 
hissettirdi.” 

“Türkiye’nin Makinecileri ile daima 
koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bu tip 
fuarlara bizleri de davet etmeleri çok 
önemli çünkü böylece hem kendi üyele-
rimizi yalnız bırakmamış oluyoruz, hem 
de Türkiye’nin Makinecileri’ni kendi 
uzmanlık alanlarımızda temsil ediyoruz. 
Türkiye’nin Makinecileri gerçekleştirdiği 
reklam ve tanıtım çalışmalarıyla ülkemi-
zin nitelikli bir makine üreticisi olduğu-
nu tüm dünyaya duyuruyor.”

FULYA ÇINAR ÖNAL
MAKINA IMALATÇILARI 
BIRLIĞI (MIB)
EKONOMIST

“GENİŞ KAPSAMLI 
BİR SANAYİ 

FUARI”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ  
BİLİNİRLİĞİMİZİ ARTIRIYOR”

“TANITIMI EN FAZLA GÖZE ÇARPAN 
ÜLKE TÜRKİYE’YDİ”

“Hannover Messe Fuarı’nın ziyaretçi profili 
önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı 
olarak Almanya ve AB ülkelerinden gelenler-
den oluşuyordu. Hannover Messe büyük bir 
fuar olmasına rağmen müşterilerle üreticiler 
hızlı ve efektif bir şekilde bir araya geliyor. 
Hannover Messe Fuarı’nın firmamızın Avrupa 
pazarına açılmasında rolü büyük. İhracat ger-
çekleştirdiğimiz hemen hemen her müşte-
rilerimizi bu fuar vasıtasıyla edindik. Bunun 
dışında da burada bulunmak firmamıza bir 
prestij sağlıyor.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam ve tanıtım 
çalışmalarıyla katıldığımız her fuarda karşılaşı-
yoruz. Türk makine sektörünün bilinirliğini ar-
tırmak adına üstlendikleri bu çabayı memnuni-
yetle karşılıyoruz. Ancak bu noktada, Türkiye’nin 
Makinecilerinin yanında tüm sanayi ve meslek 
odalarımız da birlikte hareket ederek üretimi ve 
ihracatı arttırmak için topyekun bir seferberlik 
ilan etmeli. Dünyanın en büyük sanayi fuarında 
ülkemizden hiçbir sanayi odasının bulunmaması 
gerçekten de çok tuhaf bir durum. Oturduğumuz 
yerden dünyayı yakalayamayız.”

“Fuar geçtiğimiz yıllara oranla daha az sa-
yıda ziyaretçiyi ağırladı. Almanya içerisin-
den de daha az sayıda firma fuarda yer aldı. 
Sanıyorum Alman firmalar daha çok sektörel 
fuarlara ilgi göstermeye başladı. Son yıllar-
da olduğu gibi Asya kıtasından katılımcı sa-
yısının artmaya devam ettiğini gözlemledim. 
Ülkemizden de her sene daha da artan bir 
ilgi söz konusu. Hannover Messe, firmamızın 
uluslararası tanınırlığı olan bir marka haline 
gelme yönündeki çalışmalarına katkı sağlıyor. 
Bununla birlikte rakiplerimizin bulundukları 
noktayı, sektörümüzdeki yenilikleri, endüstri-
yel gelişmeleri de burada takip edebiliyoruz.” 

“Türkiye’nin Makinecilerinin reklam ve ilanları-
na fuarın hemen hemen her köşesinde rastlamak 
mümkündü. Şunu söyleyebilirim ki yabancı bir 
ülke olarak tanıtımı en fazla göze çarpan Türkiye 
oldu. Gerek fuar alanında gerek alanın dışında-
ki ilanlarla ülkemizin kaliteli makineler imal eden 
bir makine sektörüne sahip olduğu net bir biçimde 
şekilde vurgulanıyordu. Ayrıca Türk mantalitesiyle 
düşünülüp üretilmiş, okuduğumuzda gülümseme-
mize sebep olan sloganların bu yıl terk edildiğini 
görmek bizi sevindirdi.”

BURÇ UZMAN
UZMAN MAKINA
GENEL MÜDÜR  
YARDIMCISI

CEMALETTIN AYTIS
YILMAZ REDÜKTÖR
YURT DIŞI  
SATIŞ YÖNETICISI

10.
KATILIM

20.
KATILIM
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“Dünyanın sayılı sanayi fuarlarından 
biri olan Hannover Messe Fuarı’na 
Türkiye’nin Makinecileri standı içe-
risinde katıldık. 75 ülkeden 5 bin 200 
firmanın ürünlerini sergilediği ve 
yüzde 30’u Almanya dışından olmak 
üzere 190 bin kişinin ziyaret ettiği 
fuarın bu seneki partner ülkesinin 
ABD olması, fuara ABD firmalarının 
da yoğun ilgi göstermesini sağladı. 
Fuarda 135 Türk firmasının olma-
sı da ülkemiz için bu fuarın ne denli 
önemli olduğunun göstergesiydi. Bir 
önceki Hannover Fuar’ında öne çıkan 
“Endüstri 4.0” kavramının bu fuar-
da artık bir çok firma tarafından en 
önemli unsur haline gelmiş olduğu-
nu fuarda firmaların stantlarında bu 
konuya yapmış olduğu vurgulardan 
gözlemledik. Diğer taraftan POMSAD 
olarak biz de elektronik ve basılı ka-
taloglarımızla üyelerimizi ziyaretçi-
lere tanıtmak ve bir talep olması du-
rumunda bunu üyelerimize iletmek 
amacıyla fuarda yerimizi aldık.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin her se-
ne olduğu gibi bu sene de Hannover 
Fuarı’nda etkin bir tanıtım çalışması 
yaptığını gördük. Bununla birlikte fuar 
boyunca birçok farklı kurum ve kuruluşla 
gerçekleştirilen görüşmelerin meyveleri-
nin de önümüzdeki yıllarda toplanmaya 
başlanacağına inanıyoruz. Bu faaliyetle-
rinden ve derneklere olan sonsuz destekle-
rinden dolayı Türkiye’nin Makinecileri’ne 
POMSAD olarak teşekkürlerimizi sunu-
yoruz. ”

GÖKHAN TÜRKTAN
TÜRK POMPA VE VANA 
SANAYICILERI DERNEĞI 
(POMSAD) GENEL 
SEKRETERI

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 

DAİMA YANIMIZDA”

“HANNOVER MESSE OTOMASYONUN 
ANA FUARI OLDU”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
FARKINDALIK OLUŞTURDU”

“Teknolojik gelişmeler neticesinde fabrika-
larda otomasyonun da gelişmesi, daha önce 
fabrikada kullanılan makinelerin yer aldı-
ğı Hannover Messe’nin otomasyona ağırlık 
vermesini sağladı. Böyle olunca otomasyon, 
makine ve imalatçılar aynı platformda buluş-
muş oldu. Endüstri 4.0 bizim ENOSAD olarak 
Türkiye’de ilk kez bir buçuk yıl önce üzerine 
sempozyum yaptığımız ve ana başlık olarak 
öne çıkardığımız bir konu. O zamandan bu ya-
na hem dünyada hem de Türkiye’de daha çok 
telaffuz ediliyor. Endüstri 4.0 otomasyon, ha-
berleşme, dijitalizasyon, kontrol gibi disiplin-
lerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bu kavram 
üretim biçimi olarak öne çıkaracak.”

“Türkiye’nin Makinecilerinin fuara yönelik reklam 
ve tanıtım yatırımlarının karşılığını aldığımızı dü-
şünüyorum. Fuarda, özellikle Türkiye ile bağlantısı 
olan ya da iş yapmak isteyen çeşitli gruplarlarla 
çok verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye’nin 
Makinecilerin fuar süresince temas kurdukla-
rı kurum ve kişilerle geleceğe yönelik iş fırsatları 
yaratma yönündeki faaliyetlerini de burada mem-
nuniyetle gördüm. Sektörümüzü adına kendilerine 
teşekkür ediyorum.”

“Hannover Messe; özellikle elektrik enerjisi-
nin üretimi, depolanması, iletilmesi gibi konu-
larda pek çok farklı meslek grubu, imalatçı, 
projeci ve akademisyenle sektör profesyonel-
lerini bir araya getiren çok önemli bir fuar. 
Ayvaz olarak fuar sayesinde ziyaretçilerimiz-
le; ürünlerimizi, müşterilerimize sağladığımız 
imkanları, kaynaklarımızı, referanslarımızı, 
global satış, üretim ve servis ağımızı paylaş-
ma imkanı bulduk. Ayrıca hedeflediğimiz sek-
tör ve pazarlarda mevcut müşterilerimizle bir 
araya gelip, halihazırdaki işlerimizi ve gelecek 
projelerimizi değerlendirdik. Tüm bunlara ek 
olarak yeni firmalar ve potansiyel müşteri-
lerle tanışıp firmamızla ürünlerimizi tanıttık. 
Bu yıl özellikle gaz türbinleri, dizel motorlar, 
CHP ünitelerinin yakıt besleme ve egzost hat-
larında kullanılan kompansatörleri ve titreşim 
yutucu özelliğe sahip esnek metal hortumla-
rımızı standımıza sergileme şansı bulduk.”

“Türkiye’nin Makinecilerinin; çok şık ve kaliteli ta-
sarlanan tanıtım, reklam, afişler ve düzenledikleri 
organizasyonlarla Türk makinelerine dair önemli 
bir farkındalık oluşturduklarını düşünüyorum.”

HASAN TERZIOĞLU
ENDÜSTRIYEL OTOMASYON 
SANAYICILERI DERNEĞI
(ENOSAD) Y. K. ÜYESI

KADIR OKUMUŞ
AYVAZ
YURT DIŞI PAZARLAMA 
TEMSILCISI

1.
KATILIM
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“Hannover Messe’nin bu yıl ziya-
retçi ve katılımcı sayısı bakımından 
geçen yıllara oranla daha sakin 
geçtiğini gözlemledim. Fuara firma 
bilinirliğimizi artırmak ve gelişen 
teknolojiyi yakından gözlemlemek 
amacıyla katıldık. Bu yıl mevcut 
ürünlerimizin yanında ürün gamı-
mıza yeni kattığımız parçaları da 
sergiledik. Fuarda genel olarak ro-
bot teknolojisi ve otomasyonla ilgili 
oldukça fazla tanıtım mevcuttu.” 

“Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin 
ürünlere yönelik talebi artırdığını düşü-
nüyorum. Bu açıdan doğru bir yöntem 
izleyen Türkiye’nin Makinecileri’nin 
çalışmalarının sektör açısından faydalı 
olduğuna inanıyorum.”

MURAT ÜST
ÜSTEK MAKINA
GENEL MÜDÜRÜ

“TEKONOLOJİDE 
GELİNEN NOKTA 
BURADA TAKİP 
EDİLEBİLİYOR”

“FUAR MARKA ALGISINI ARTTIRIYOR”

“DÖKÜM SEKTÖRÜMÜZÜN AĞIRLIĞI 
HİSSEDİLİYORDU”

“Fuar, ABD Başkanı Obama’nın ziyareti için 
alınan yoğun güvenlik önlemleri ve ikinci gün 
de toplu ulaşım grevi gibi zorlayıcı durumlar-
la başladı. Fakat devam eden günlerde gerek 
ziyaretçi sayısı gerekse de ciddi miktarda 
alım yapan firmalar sayesinde önceki birkaç 
yıla kıyasla daha iyi geçti. Standımıza gelen 
ziyaretçilerle sonuç odaklı ve ciddi görüşme-
ler gerçekleştirdik. Fuar sayesinde Avrupa 
pazarında marka algımızı oluşturma ve yeni 
müşterilere ulaşma şansı buluyoruz. Bunun 
yanında var olan müşterilerimizle de görüş 
alışverişinde bulunuyoruz. Fuarda bu yıl bü-
yük ebatlı vana ürünlerimizi ve yeni dizayn 
edilen CNC tezgah parçalarını sergiledik ve 
söz konusu ürünlerimiz oldukça ilgi gördü.”

“Türkiye’nin Makinecileri yurt dışında düzenlenen 
fuarlarda Türk makine sektörünü başarıyla temsil 
ediyor. Bunun yanında daha büyük organizasyon-
lar düzenleyerek fuar süresince ikili iş görüşmele-
ri organize etmeleri de oldukça faydalı olacaktır. 
Ayrıca sektör temsilciliğinden ziyade, bir üst ku-
ruluş olarak sektörel fuarlara, firmalarla stant 
bazında katılım için de öncü olmaları gerektiğini 
düşünüyorum.”

“Bu yılki Hannover Messe Fuarı’na ülkemiz-
den yoğun bir katılım olduğunu gözlemledik. 
TÜDÖKSAD üyesi 25 firmayla beraber toplam 
29 döküm firması fuara katıldı. Derneğimiz de 
bir info stantla Türk döküm sanayisini temsil 
etti. TÜDÖKSAD ve üyeleri 2000 yılından beri 
katıldığı Hannover Messe Fuarı’nda yer alıyor. 
Döküm sanayicilerinin, Alman döküm firma-
larının kapladığı alanla yaklaşık olarak aynı 
alana sahip olması, sektörümüzün geldiği 
seviyeyi gözler önüne seriyor. Fuarın gene-
line baktığımızda Endüstri 4.0’ın etkisini her 
alanda gözlemlenebiliyordu. Almanya’nın bu 
konuya verdiği önem ve yaptığı çalışmalar bi-
ze sanayinin geleceği hakkında çok önemli fi-
kirler veriyor. Avrupa’da genel olarak endüst-
ride yaşanan durgunluğun fuara da yansıdı-
ğını söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıllara kıyasla 
bu yıl ziyaretçi sayısında bir azalma vardı. 
Katılımcılar, özellikle mevcut müşterileriyle 
görüşerek az da olsa yeni iş bağlantıları kur-
ma fırsatı yakaladı.”

MEHMET ALI ACAR
ARDEMIR DÖKÜM VE  
KONYA DÖKÜM KÜMESI
Y. K. BAŞKANI

TUNÇAĞ CIHANGIR ŞEN
TÜRKIYE DÖKÜM 
SANAYICILERI DERNEĞI 
(TÜDÖKSAD) METALURJI 
YÜKSEK MÜHENDISI

5.
KATILIM

7.
KATILIM
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HANNOVER MESSE FUARI, 25-29 NISAN TARIHLERI 
ARASINDA KAPILARINI 69’UNCU KEZ AÇTI.

FUARIN ANA GIRIŞINDE YER ALAN KULE ILANI 
ZIYARETÇILERIN ILGISINI TÜRK MAKINELERINE ÇEKTI.
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TÜRKIYE, FUARA EN FAZLA FIRMAYLA 
KATILAN BEŞINCI ÜLKEYDI.
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 “TURKISH MACHINERY” LOGOSUYLA HAZIRLANAN 
REKLAMLAR HAVAALANINDAN BAŞLAYARAK TÜM 

BILLBOARDLARDA YER ALDI.

FUAR KATALOĞU VE FUAR GAZETESI 
MESSE DAILY’DE ZIYARETÇILERE DAĞITILDI.

TÜRKIYE’NIN MAKINECILERI AÇILIŞ 
SEREMONISININ SPONSORLARINDANDI.
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DÜNYANIN EN GENIŞ FUAR ALANLARINDAN BIRI OLAN HANNOVER MESSE’DE HOLLER ARASI 
HIZMET VEREN OTOBÜSLER TÜRK MAKINE SEKTÖRÜNÜ TANITAN REKLAMLAR ILE GIYDIRILDI.

 FUARA KATILAN TÜRK FIRMALARININ HOLLERINI VE STANT 
NUMARALARINI GÖSTEREN EL ILANLARI ILE ÜYE BILGILERI 
VE SEKTÖR VERILERINI IÇEREN BROŞÜRLER DE DAĞITILDI.
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NDEN 
ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ ADIMI
Türkiye’nin Makinecileri ile Almanya’nın tek resmi Satınalmacılar Birliği arasında “Stratejik 
İşbirliği Protokolü” imzalandı.

M erkezi Frankfurt’ta bulu-
nan ve 9 bin üyesiyle yıllık 
740 milyar euro satınalma 
bütçesine sahip Almanya 
Satınalmacılar Birliği (BME) 

ile Türkiye’nin Makinecileri arasında “Stratejik 
İşbirliği Protokolü” imzalandı. Almanya’ya 
makine ihracatını artırmak için büyük adım 
olan anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) 
ve Türkiye’nin Makinecileri Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Dalgakıran, “Almanya’nın 
resmi satınalmacılar birliğiyle yaptığımız bu 
anlaşma, Türk makinesine olan güvenin ve 
uluslararası alandaki saygınlığımızın göster-
gesidir” diye konuştu. Makine sektörünün bir 
numaralı hedef pazarı olan Almanya’da yeni 
işbirlikleri geliştirmek için çalıştıklarının al-
tını çizen Dalgakıran, sözlerine şöyle devam 
etti: “Sektörümüzü ayrıcalıklı kılan unsurlar 
var. Türk makinecileri istenilen miktarda ürü-
nü, üstün kalite ve rekabetçi fiyatlarla piyasa-
ya sunarken zamanında teslim konusundaki 
profesyonel çalışma anlayışıyla da uluslara-
rası pazarlarda tercih ediliyor. Son dönemde 
Almanya, bu alandaki potansiyelimizi en iyi de-
ğerlendirilen ülkelerden biri oldu ve 2016’nın 
ilk dört ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre Türkiye’nin Almanya’ya makine ihracatı 
yüzde 6,1 oranında arttı. MAİB üyelerinin BME 
ile sürdüreceğimiz organizasyonları dikkatle 
takip ettikleri takdirde, yeni fırsatlar bulacak-
larına ve ülke ekonomisine katkılarını sürdü-
receklerine inanıyoruz. BME ile imzaladığımız 
işbirliği protokolünün Türkiye’deki diğer sek-
törlere örnek olacağını umuyoruz.”

“HER İKİ KURUMUN ÜYELERİ BÜYÜK FAYDA 
SAĞLAYACAK”
BME üyesi firmaların Türkiye’ye duyduğu il-
ginin her geçen gün arttığını ve iki ülke ara-
sındaki ticari bağların daha da güçlendiğini 
belirten BME Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 

Christoph Feldmann, “Türkiye’nin Makine-
cileri gibi güçlü bir kurumla yaptığımız bu iş-
birliğinden, her iki ülke ve kurum üyelerinin 
büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz” dedi. 
Geçtiğimiz yıl İstanbul’da yüksek katılımla 
gerçekleşen B2B görüşmelerinin ardından 
bu yıl, iki kurumun ortaklığıyla Almanca ola-
rak ‘Türkiye Satınalma Rehberi’ yayımlan-
mıştı. Türkiye’nin Makinecileri ve BME yılın 
son çeyreğinde de ikili firma görüşmelerine 
İstanbul’da devam etme kararı aldı.
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KBSB GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İstanbul’da 5 Mayıs’ta gerçekleştirilen Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği’nin 
(KBSB) 2016 Olağan Genel Kurulu’nda, Hacı Ahmet İlhan başkanlığındaki Yönetim Kurulu 
görevde kaldı.

K azan ve basınçlı kap imalatçıla-
rını tek çatı altında toplayarak, 
ulusal sanayiyi ortak standart-
lar çerçevesinde gelişmiş ülke-
ler seviyesine getirmeyi amaç-

layan derneğin genel kurul toplantısına, 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı 
Sebahittin Korkmaz’ın yanı sıra çok sayıda da-
vetli katıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkçi’nin de telgrafla tebriklerini ilettiği 
genel kurulda, sektörün problemleriyle çö-
züm yolları da dile getirildi. Konuşmaların 
ardından gündemin ilgili maddeleri doğ-

rultusunda yeni dönemde görev alacak; yö-
netim, denetleme, etik kurulu üyelerinin 
yanı sıra Makine İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu (MAKFED) temsilcileri de belir-
lendi. KBSB Yönetim Kurulu Başkanlığı göre-
vine yeniden seçilen Hacı Ahmet İlhan, genel 
kurula teşekkür etti. Toplantı, derneğin yeni 
üyelerine rozet takma merasimiyle son buldu.
1985 yılında İstanbul’da kurulan KBSB’nin he-
defleri arasında Türkiye’nin ihtiyacı olan kazan 
ve basınçlı kapların yurt içinde üretilmesini 
sağlamak, bu konularda üyelerine destek ol-
mak ve kamuoyunu bilgilendirmek yer alıyor.

Hacı Ahmet ILHAN
KBSB Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı
Hacı Ahmet İlhan

Yönetim Kurulu Üyeleri 
Akın Erol                  
Ali Eren                
Cem Özyıldırım       
Cevat Akkaya  
Ekrem Kartal          
Ender Kartal   

KBSB
2016-2018 
YÖNETİM 
KURULU
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MAKFED YENİ OFİSİNDE
Makine İmalat Sanayi Dernekler Federasyonu’nun (MAKFED) çalışma ofisi, MAKFED üyesi 
dernek ve makine sektör temsilcilerinin katılımıyla 3 Mayıs’ta düzenlenen törenle açıldı.

M akine imalat sektörü-
nün tümünü kapsayan 
sivil toplum kuruluşu 
olma özelliğine sahip 
Makine İmalat Sanayi 

Dernekleri Federasyonu’nun (MAKFED) 
Ankara Sanayi Odası’nda yer alan ofisin 
açılışı için düzenlenen kokteyle makine 
sektöründen birçok önemli isim katıldı. 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve 
MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran açılış töreninde yaptığı ko-
nuşmada, makine imalat sanayisinin 

rekabet gücünü artırmak ve sürekli kıl-
mak için sektörün her kesimi ve ilgili 
kurumlarla işbirliğine gidilmesi gerek-
tiğini vurguladı. Sektörün öncelikleri 
doğrultusunda politikalar geliştirmenin 
ve bunları gerçekleştirecek altyapı ile 
araçları oluşturmaya katkı sağlamanın 
önemine dikkat çeken Dalgakıran, “Bu 
amaçla MAKFED, sektörel örgütlerin fa-
aliyetlerini destekleyerek, dayanışma ve 
işbirliği kültürü oluşturmakta öncü bir 
rol oynayacak” dedi. 
MİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

Özkayan da konuşmasında geçmişte 
düşünülmesi hayalden öteye gitmeyen 
üretimlerin artık ülkemizde yapılır hale 
geldiğini vurgulayarak bunun, makine 
üreticilerinin ve paydaşlarının üretim aş-
kı ve cesaretiyle gerçekleştiğini söyledi. 
Özkayan konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi: “Dünya arenasındaki varlığımızı 
sürdürmek için kendi teknolojilerimi-
zi geliştirip ithal ettiğimiz ara ürünleri 
üretmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde 
ülkemizdeki birçok yeni sektörün ve üre-
timin önü açılabilir. Bunlar yapılmadığı 
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takdirde teknoloji üreten ülkelerin bize uygun 
gördükleriyle yetinmek zorunda kalıp, izinlere 
bağlı ithal ürünlerle üretim yapabiliriz. Türk 
makine üreticileri yüksek teknolojiye geçişte 
ilkleri gerçekleştirecek donanıma ve yapıya 
sahiptir. Fakat bu noktada sektörümüzün po-
zitif ayrımcılıkla desteklenmesi gerekiyor.”

“MAKFED SEKTÖRÜN BİRLİĞİNİ 
SAĞLAYACAK”
Törende söz alan Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı 
Nihat Ergün de Türk makine sektörünün da-
ha da büyümesi gerektiğini ifade ederek 
MAKFED’in Türk makine sektörü için taşıdığı 

önemi dile getirdi. Türkiye’deki en dinamik 
sektör denilince akla makinenin geldiğini 
vurgulayan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Sektörümüzün gelişmiş bir üretim yapısına 
kavuşması ve rekabet üstünlüğünün artırıla-
rak sürdürülebilmesi, ülke sanayisinin gelece-
ği için büyük önem taşıyor. Bu noktada da sek-
törün gücünü artırması için birlik ve beraberlik 
içinde olması gerekiyor. Bu anlamda MAKFED 
çatısı altında 17 makine alt sektör derneğinin 
bir araya gelmesinden bu anlamda çok mut-
luyum.” Konuşmaların ardından davetliler 
MAKFED ve MİB’in çalışma ofisini gezerek in-
celemelerde bulundu.

MAKFED Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Adnan Dalgakıran: 
“Sektörün gücünü 
artırması için birlik 
ve beraberlik içinde 
olması gerekiyor. Bu 
anlamda MAKFED 
çatısı altında 17 
makine alt sektör 
derneğinin bir araya 
gelmesinden dolayı 
çok mutluyum.”
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
FABTECH’TE YERİNİ ALDI
Türkiye’nin Makinecileri, Meksika’nın Mexico City şehrinde 4-6 Mayıs tarihleri arasında 
düzenlenen FABTECH 2016 Fuarı’na katılarak ziyaretçileri Türk makine sektörü ve üye 
firmaların çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi.

M eksika’da 4-6 Mayıs ta-
rihleri arasında düzen-
lenen, metal işleme, 
kaynak ve üretim tek-
nolojisi fuarı FABTECH, 

Türkiye’nin Makinecilerini üçüncü kez 
ağırladı. Mexico City şehrindeki Centro 
Banamex Fuar Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen fuarda bu yıl, 575 firma ürünlerini 
sergiledi. 13 binden fazla ziyaretçinin ta-

kip ettiği Meksika’nın en önemli endüstri 
fuarından biri olan FABTECH 2016’da, 
ikisi ABD’deki bayisi, yedisi distribütör-
leri ve üçü de kendi stantlarıyla olmak 
üzere toplam 12 Türk firması yer aldı.
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MEKSİKA PAZARININ POTANSİYELİ 
FABTECH’TE GÖRÜŞÜLDÜ
Türkiye’nin Makinecileri, fuar girişinde yer 
alan bannerlara, fuar kataloğuna, ziyaret-
çi ve katılımcı kayıt stantları ile Fabricator 
Dergisi’nin İspanyolca yayımlanan sayısına 
verdiği “Turkish Machinery” imzalı İspanyolca 
reklamlarla Türk makine sektörünün gücü-
ne vurgu yaptı. Türkiye’nin Makinecileri ay-
rıca fuara katılan Türk firmalarının stant nu-
maraları ve ürün tanıtımlarını içeren broşür 
de hazırlayarak ziyaretçilere dağıttı. Makine 
İhracatçıları Birliği (MAİB) üyesi firmaların ve 
Makine Sanayii Sektör Platformu (MSSP) üyesi 
derneklerin broşürlerinin yanı sıra, Türkiye’nin 
makine ihracatı verilerini içeren broşürler de 
Türkiye’nin Makinecileri’nin standında fu-
ar ziyaretçilerine sunuldu. Fuara MAİB ve 
Türkiye’nin Makinecilerini temsilen Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Ağrikli ile Makine Şube 
Müdürü Mehtap Önal ile Uzman Yardımcısı 
Aybüke Tuğçe Karabörk katıldı. Makine alt 
sektör derneklerini kendi ihtisas fuarların-
da desteklemeye devam eden Türkiye’nin 
Makinecilerinin standında, MSSP üyesi der-
neklerden AKDER (Akışkan Gücü Derneği), 

MİB (Makine İmalatçıları Birliği) ve ENOSAD 
(Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği) 
temsilcileri de hazır bulunarak ziyaretçileri, 
sektörleri ve üyeleri hakkında bilgilendirdi. 
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Fuarın ilk gününde Meksika Ticaret Müşaviri 
Hakan Sümer Türkiye’nin Makinecilerinin 
standını ziyaret etti. Yapılan görüşmede 
Türkiye’nin Makinecilerinin çalışmaları ve 
Meksika pazarında dikkat edilmesi gere-
ken hususlar değerlendirildi. Fuarın Türkiye 
temsilcileri ile de bir araya gelen Türkiye’nin 
Makinecileri, önümüzdeki yıl Monterrey’de 
gerçekleştirilecek organizasyonla ilgili bilgi al-
dı. ABD faaliyetleri kapsamında da Fabricators 
& Manufacturers Association (FMA) yetkilisi 
ile bir görüşme gerçekleştirilerek, Türkiye’nin 
Makinecilerinin önümüzdeki dönemde ABD’de 
katılacağı fuarlarla eş zamanlı yürütülecek ta-
nıtım faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ağrikli fuarın 

ikinci gününde, stantları ziyaret ederek Türk 
firmalarının yetkilileriyle fuarı değerlendirdi. 
Üç gün süren fuar boyunca Türkiye’nin 
Makinecilerinin standında Türk makine sek-
törünü tanıtan bir film gösterildi. Ayrıca ziya-
retçilere üye firmaların iletişim bilgilerinin yer 
aldığı katalog ve CD dağıtılarak Türk makine 
sektörü ile Türkiye’nin Makinecilerinin çalış-
maları hakkında detaylı bilgi verildi. 
Meksika’da 2009 yılından itibaren her yıl dö-
nüşümlü olarak başkent Meksiko City ve 
Monterrey’de gerçekleştirilen FABTECH Fuarı 
ülkenin en önemli endüstri fuarından biri. 
Fuar, dünyanın en hızlı gelişen üretim üsle-
rinden olan Meksika ile Amerika pazarında 
yer almak isteyen üreticiler tarafından ilgi 
görüyor.

Türkiye’nin 
Makinecileri, 
bannerlara, fuar 
kataloğuna, 
ziyaretçi ve katılımcı 
kayıt stantları 
ile Fabricator 
Dergisi’nin 
İspanyolca 
yayımlanan sayısına 
verdiği ‘Turkish 
Machinery’ imzalı 
reklamlarla Türk 
makine sektörünün 
gücüne vurgu yaptı.
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“Fuarda, derneğimizin faaliyet gös-
terdiği alanda üretim yapan firma 
olmasa da diğer makine imalatçıla-
rıyla temaslar gerçekleştirdik. Yurt 
dışında katıldığımız başka fuarlarla 
karşılaştırıldığında ziyaretçi ve ka-
tılımcı sayısı bakımından kalabalık 
bir organizasyon değildi. Fakat Türk 
makine firmalarının Meksika’da 
önemli bir yer işgal etmeleri ve 
orada pazar bulduklarını bizzat ye-
rinde görmek mutluluk verici oldu. 
Meksika, kendine has sorunları olan 
büyük bir ülke. 800 milyar dolarlık 
dış ticaret hacmi bulunması da takip 
edilmesi gereken bir pazar olduğu-
nu açıkça gösteriyor.” 

“Türkiye’nin Makinecileri her fuarda ol-
duğu gibi burada da sektörün sesi oldu. 
Reklam verilen alanlar çok iyi seçilmişti. 
Görevli personel de işini en iyi şekilde 
yerine getirdi. Uluslararası pazarlarda 
yer almak sadece bir kez temas kurmak-
la halledilebilecek bir konu elbette değil. 
Kaliteli ürününüzün olması şart ama 
pazar ile tüketiciyi tanımak ve ürününü-
zü de tanıtmak zorundasınız. Aksi halde 
kimse gelip de sizi bulmaya çalışmaz. Bu 
çerçevede görevlerini en iyi şekilde yap-
maya çalışan Türkiye’nin Makinecilerini 
tebrik ediyor, başarıların devamını 
diliyorum.”

ABDULLAH PARLAR
AKIŞKAN GÜCÜ DERNEĞI 
(AKDER) GENEL 
SEKRETERI

“MEKSİKA 
TAKİP EDİLMESİ 
GEREKEN BİR 

PAZAR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ POZİTİF 
BİR ALGI OLUŞTURUYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
NİTELİKLİ BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI”

“Fuarın bu yıl Mexico City’de gerçekleştiren 
fazı Monterrey şehrindekine kıyasla daha ha-
reketliydi. Aynı zamanda fuar ziyaretçileri de 
sektörle daha alakalı kişilerden oluşuyordu. 
FABTECH’in pazarda bilinirlik sağlamak is-
teyen firmalar açısından önemli bir fuar ol-
duğunu düşünüyorum. Fuara getireceğimiz 
makineleri, müşterilerimizden edindiğimiz ve 
pazarın talebini yansıtan bilgiler doğrultusun-
da belirledik. Altı makinenin üçünün satışını 
gerçekleştirerek verdiğimiz kararın yerinde 
olduğunu gördük. Meksika, ağır sanayi ağır-
lıklı bir üretim yapısına sahip olduğu için yeni 
üründen ziyade bu mecrada ihtiyaç duyulan 
makinelerle yer almak daha önemli.” 

“Türkiye’nin Makinecilerinin, sektörümüzün ulaş-
tığı gelişmişlik düzeyini dünyanın hemen her nok-
tasında reklam ve tanıtım faaliyetleriyle duyurması 
oldukça güzel. Böylesine çabaların hem firmaları-
mız hem de sektörümüz için olumlu bir algı oluştur-
duğunu düşünüyorum.”

“Fuarda ağırlıklı olarak, Türkiye’nin güçlü 
olduğu sac işleme ve şekillendirme tezgah-
ları ön plandaydı. Bunun dışında kaynak ma-
kineleri, yüzey işleme ve robotik sistemler 
de dikkat çekiyordu. Çeşitli makine, aksam 
ve parçaların da tanıtımının yapıldığı fuarda, 
Meksika’nın imalat yapısı nedeniyle yeni tek-
nolojileri görme olanağı düşüktü. Buna rağ-
men fuara katılan Türk firmalarıyla yaptığı-
mız görüşmeler ve izlenimlerimiz neticesinde 
FABTECH’in Meksika’nın en önemli fuarların-
dan biri olduğunu biliyoruz. Fuara derneğimiz 
üyesi 11 firma katıldı. Bu firmaların çoğunun 
Meksika ve ABD’de faaliyet gösteren distri-
bütörleri vasıtasıyla fuara katıldıklarını göz-
lemledik. Firmaların stantlarında Türkiye’den 
gelen temsilciler de mevcuttu.” 

“Türkiye’nin Makinecilerinin oldukça güzel tasar-
lanan standı Türk makine sektörünü anlatmaya 
yönelikti. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin hem 
ülke hem de sektör imajı oluşturma ve pekiştirme 
açısından oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. 
Dolayısıyla Türkiye’nin Makinecileri bu fuar ve-
silesiyle de yine nitelikli bir çalışmaya imza attı.”

AHMET INAN
ŞAHINLER METAL MAKINA
SATIŞ SORUMLUSU

ARTUN BÖLGEN 
MAKINA IMALATÇILARI 
BIRLIĞI (MIB) TEMSILCISI

2.
KATILIM
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“Bu yılki FABTECH Mexico Fuarı’nın 
ziyaretçi profilinin genel olarak 
sektörü tanıyan ve profesyonel ki-
şilerden oluştuğunu gözlemledik. 
Fakat aldığımız bilgilere göre sa-
yı, bir önceki yıla göre bir miktar 
azalmış. Çeşitli politik gelişmeler 
doğrultusunda yakın pazarlarımızda 
yaşadığımız ekonomik daralmayı, 
alternatif pazarlarla telafi etmek 
istediğimiz için bu fuara katılmayı 
tercih ettik. Bu fuarda yazılım ge-
liştirmesi de bize ait olan Hidrolik 
CNC bombe preslerimizi ziyaretçi-
lerin beğenisine sunduk. Firmamız 
sürekli gelişmeyi ilke edinen bir 
üretim anlayışına sahip olduğu için 
birçok alanda geleneksel imalatı 
tercih eden Konya’nın da imajına bir 
katkı sunmak adına, müşterilerimiz 
için sürekli olarak hem yüksek kali-
teli hem de kullanıcı ve bütçe dostu 
makineler imal ediyoruz.”

“Türkiye’nin Makinecilerinin reklam 
ve tanıtım çalışmalarının Türk maki-
nesi algısına oldukça pozitif bir katkısı 
oluyor. Yurt dışında katıldığımız fuar-
larda, oluşturulan bu başarılı imajın 
daima takdir edildiğine tanık oluyoruz. 
Meksika’da gerçekleştirilen faaliyetler de 
gurur vericiydi. Bu başarılı çalışmaların 
devamını diliyorum.”

ÖMER ATEŞ
ŞAHIN BOMBE MAKINE
TEKNIK MÜDÜR

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİNİN 
ÇALIŞMALARIYLA 
GURUR DUYDUK”

“MEKSİKA LATİN AMERİKA PAZARINA 
AÇILAN BİR KAPI”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
SEKTÖRÜN GÜCÜNE VURGU YAPIYOR”

“Fuarda karşılaştığımız en dikkat çekici nokta 
Çin üretimi, düşük kaliteli makinelerle sorun 
yaşayan ve artık daha kaliteli olarak gördük-
leri Türk makinelerini tercih eden müşterile-
rin varlığıydı. Meksika önemli bir makine alım 
potansiyeli barındırmasının yanında,  pek çok 
Latin Amerika ülkesi tarafından da örnek alı-
nan lider bir pazar konumunda. Burada güç-
lü bir şekilde bulunmak diğer Latin Amerika 
ülkelerine girmek ve güven oluşturmak açı-
sından çok önemli. Fuarda yeni seri CNC 
abkant pres büküm makinemizi sergiledik. 
Hassasiyet ve büküm kalitesi açısından üst 
seviye yeni ekipmanlar ile donatılan ürünü-
müz, Çin ve diğer rakip üreticilere kıyasla alış 
maliyeti yüksek olmasına rağmen ilgiyle kar-
şılandı ve fuardan gayet memnun ayrıldık.”

“Türkiye’nin Makinecilerinin fuar kapsamındaki 
çalışmalarının son derece faydalı olduğunu düşü-
nüyorum. Özellikle düşük kaliteye sahip Çin men-
şeli makinelerle sorun yaşayan Meksika piyasasına, 
kaliteli ürünlerimizi pazarlayabilmek için önümüz-
deki fuarlarda Türkiye’nin Makinecilerine reklam 
ve tanıtım açısından daha çok iş düşecek.”

“Fuarda sergilenen ürünler genel itibarıyla; 
pres, sac bükme, boyama, ölçme ve ağırlıklı 
olarak kaynak ekipmanlarından oluşuyordu. 
Bu yönüyle FABTECH Mexico’yu küçük çapta 
ve makine altyapısına yönelik bir fuar olarak 
değerlendiriyorum. Meksika, ülkemiz ve sek-
törümüz açısından büyük bir pazar olma po-
tansiyeli barındırıyor. ABD’ye bu kadar yakın 
ve neredeyse ticaretinin tamamını bu ülkeyle 
gerçekleştiren Meksika’da, fuar çerçeve-
sinde Endüstri  4.0 konusunda hiçbir bilgiye, 
duyuruya, reklama rastlamadım. Bu eksik-
lik değerlendirilerek Türkiye için bir fırsata 
dönüştürülebilir.” 

“Türkiye’nin Makinecileri, fuarın ölçeği ve katı-
lım amacı doğrultusunda Türk makine sektörünün 
gücüne vurgu yapan ve farkındalık oluşturmayı 
amaçlayan başarılı reklam ve tanıtım çalışmaları 
gerçekleştirdi.”

MURAT ERYÜZ
MVD MAKINA
MARMARA BÖLGE  
SATIŞ MÜDÜRÜ

SEDAT SAMI ÖMEROĞLU 
ENDÜSTRIYEL OTOMASYON 
SANAYICILERI DERNEĞI 
(ENOSAD) TEMSILCISI

1.
KATILIM

2.
KATILIM
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“Fuarda, firmamızı geçtiğimiz se-
ne olduğu gibi Meksika bayimiz 
temsil etti. 2015’te oldukça sö-
nük geçen Monterrey Fuarı’ndan 
sonra, Mexico City’de beklentimiz 
oldukça yüksekti. Organizasyon, 
ziyaretçi sayısı açısından beklenti-
mizi karşılamasa da sektörle ala-
kalı kişilerin ilgi göstermesi dikkat 
çekiciydi. Özellikle ihtisas fuarları 
firmalar açısından her zaman ta-
nıtım ve reklam olanakları yaratır. 
Aynı zamanda firmaların uzun süre 
görmediği müşterilerle buluşma 
noktası olmakla birlikte yeni ve 
potansiyel müşteriler için de bir 
tanışma mecrasıdır. Tüm bunların 
yanında fuarlar firmaların yeni ve 
teknolojik ürünlerini sergilediği bir 
alan olarak da oldukça yararlıdır.” 

“Türkiye’nin Makinecilerinin fuarda 
yanımızda olması ve Türk makine sektö-
rünün ulaştığı seviyeyi tüm ziyaretçilere 
tanıtarak ülkemiz sanayisinin gelişimine 
destek olması, bizleri hem gururlandırı-
yor hem de heveslendiriyor.”

TURGAY ELMAS
DIRINLER MAKINA 
FIRMA YÖNETICISI

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 

SEKTÖRÜN 
GELİŞİMİNE 

DESTEK OLUYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR”

“PROFESYONELLERİ BULUŞTURAN 
BİR FUAR”

“Çok yoğun ve iyi bir fuar geçirdik. Orta 
Amerika ve Güney Amerika’nın kuzeyinde fir-
mamızın marka bilinirliğinin artırılmasında 
FABTECH Fuarı’nın pozitif bir etkisi söz ko-
nusu. Bu durum yeni müşterilerle tanışmayı 
da beraberinde getiriyor. Her fuarda olduğu 
gibi burada da yeni ürünlerimizi sergileme 
şansı elde ettik. Geçmiş yıllarda fuarda yer 
alan makine imalatçısı bazı firmalara bu yıl-
ki organizasyonda rastlayamadım. Meksika 
için büyük alımlarda kredilendirmenin, ih-
racat veri tabanı oluşturulmasının ve aktar-
masız İstanbul -Mexico City uçuşlarının baş-
lamasının ticaretimize ivme kazandıracağı 
kanaatindeyim.”

“Türkiye’nin Makinecilerinin, Türk makine sektö-
rünün bilinirliğinin artırılmasına dönük özverili 
çalışmalarına burada da memnuniyetle şahit olduk. 
Özellikle böylesine uzak pazarlarda, Türkiye’nin 
Makinecilerinin yanımızda olduğunu bilmek se-
vindirici bir durum.”

“Bu yılki fuara önceki yıllara kıyasla daha az 
ziyaretçinin ilgi gösterdiğini gördük. Ancak 
ziyaretçi profili genel anlamda sektörle ilgile-
nen profesyonellerden oluşuyordu. FABTECH 
Fuarı’na katılmayı, dünyanın çok sayıda ülke-
sine ihracat yapan bir firma olarak Türkiye’ye 
yakın pazarlardaki siyasi ve ekonomik geliş-
meler karşısında, alternatiflerimiz arasına 
katmak için tercih ettik. Fuara özel yeni ürün 
getirmemiş olsak da sürekli gelişmeyi ilke 
edinmiş firmamızın yenilikçi uygulamalarını 
gösterme imkanı bulduk. Bu kapsamda EDP 
serisi PLC punch preslerimiz Meksika pazarı 
için yeni, çok ekonomik ve avantajlı ürünler.”

“Yurt dışında katıldığımız pek çok fuarda 
Türkiye’nin Makinecilerinin başarılı reklam ve 
tanıtım çalışmalarıyla karşılaşıyoruz. Meksika’da 
da Türk makine sektörünün üretim gücüne dikkat 
çekmek için yaptıkları imaj çalışmaları gerçekten 
gurur vericiydi. Başarılı çalışmalarına devam et-
melerini diliyorum.”

SERDAR ORTA
AKYAPAK MAKINE 
SATIŞ YETKILISI

YILMAZ SANDIKÇI
ELMALI MAKINA
IHRACAT YETKILISI

2.
KATILIM

6.
KATILIM

1.
KATILIM
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ISK-SODEX 2016’DA 
POMPA VANA VE KOMPRESÖR 
SEKTÖRÜ AĞIRLIĞINI HİSSETTİRDİ
ISK-SODEX 2016 4-7 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi. 46 ülkeden 
1.293 firmanın katıldığı organizasyonda, pompa, vana ve kompresör firmaları ağırlığını 
hissettirdi.

U l u s l a r a r a s ı  I s ı t m a , 
S o ğ u t m a ,  K l i m a , 
Havalandırma, Yalıt ım, 
Pompa, Vana, Tesisat, Su 
Arıtma ve Güneş Enerjisi 

Sistemleri Fuarı “ISK-SODEX 2016” 4-7 
Mayıs tarihleri arasında CNR EXPO Fuar 
Merkezi’nde düzenlendi. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın açılış kur-
delesini kestiği fuarda, 46 ülkeden 1.293 

firma 10 salonda ürünlerini sergiledi. 
Yalıtım, pompa, vana ve bağlantı parça-
ları, su arıtma, güneş enerjisi sistemleri, 
ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima 
teknolojisinde Avrasya’nın önde gelen 
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fuarları arasında gösterilen organizasyonu bu 
yıl 83 bin 764 kişi ziyaret etti. Fuarın birinci ve 
üçüncü hollerinde ise pompa, vana ve kompre-
sör firmaları ürünlerini sergiledi.

FUARLA EŞ ZAMANLI 9. POMPA VANA 
KOMPRESÖR KONGRESİ DÜZENLENDİ
Bahreyn, Estonya ve Suudi Arabistan’ın da 
bu yıl ilk kez katılımcı ülkeler arasında ye-
rini aldığı fuarda; Almanya, Azerbaycan, 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kamerun, 
Etiyopya, Gürcistan, Yunanistan, İran, İtalya, 
İsrail, Ürdün, İspanya, Kırgızistan, Kosova, 
Pakistan, Romanya, Tunus, Türkmenistan 
ve Ukrayna’dan gelen temsilciler, Makine 
İhracatçıları Birliği’nin (MAİB) düzenlediği alım 
heyeti organizasyonu kapsamında Türk firma-
larının yetkilileriyle ikili iş görüşmeleri ger-
çekleştirdi. Uluslararası ziyaretçi programının 
yanı sıra, Hannover Messe SODEX Fuarcılık’ın 
ticaret odaları ve çeşitli derneklerle işbirliği 
içinde düzenlediği Anadolu Heyeti Programı 
kapsamında da fuarı 70 farklı delegasyon zi-
yaret etti. Türk Pompa ve Vana Sanayicileri 
Derneği’nin de (POMSAD) standıyla yer aldığı 
fuarda, dernek yetkilileri ziyaretçilere Türk 
pompa ve vana sanayisi ile üye firmalar hak-
kında bilgi vererek konu hakkında hazırlanan 
katalogları dağıttı. 
ISK-SODEX 2016 Fuarı’yla eşzamanlı olarak  
gerçekleştirilen 9. Pompa Vana Kompresör 
Kongresi de “Eko-Tasarım ve Eko-Sistemler” 
ana temasıyla düzenlendi.
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“ISK-SODEX sektörümüzdeki en iyi 
ihtisas fuarlarından biri. Bu bağ-
lamda geçmiş yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da beklentilerimizi karşılayan 
bir ziyaretçi profiline sahip. Bu yıl 
yeraltı hava vanası, ultrasonik ve ön 
ödemeli su sayaçları gibi yeni ürün-
lerimizi sergiliyoruz. Bu ürünlerin 
yanında yenilediğimiz kurumsal 
kimliğimizin lansmanını da gerçek-
leştirdik. Kongre kapsamında fir-
malar ve üniversiteler çalışmalarını 
paylaşabildiği ortak bir zeminde bir 
araya geliyor. Bu ortam sayesin-
de edinilen bilgiler değerli birer 
çıktı olarak kullanılabiliyor. Bu 
açıdan 9. Pompa Vana Kompresör 
Kongresi’ni daima destekliyoruz.”

ARCAN HACIRAIFOĞLU
DOĞUŞ VANA
ÜRETIMDEN SORUMLU 
GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI

“ZİYARETÇİ 
PROFİLİ 

BEKLENTİLERİMİZİ 
KARŞILADI”

“RUTİN ZİYARETÇİLERİMİZLE  
BİR ARAYA GELİYORUZ”

“POTANSİYEL ALICILARLA TEMAS 
KURDUK”

“Fuarlara gösterilen ilginin her yıl giderek 
azaldığını gözlemliyorum. Özellikle Orta 
Doğu’da yaşanan savaş ortamı ve petrol fiyat-
larındaki düşüşün etkileri fuar organizasyon-
larında doğrudan hissedilebiliyor. ISK-SODEX 
çerçevesinde de özellikle bu yıl yurt dışından 
çok az ziyaretçi olduğunu söylemek mümkün. 
Yerli ziyaretçi bakımından bu fuar oldukça bi-
linen bir mecra. Yeni ürünlerimizi de sergile-
diğimiz fuarda rutin ziyaretçilerimiz ve bayile-
rimizle bir araya geliyoruz.”

“Ürünlerimizin hitap ettiği sektöre yönelik 
önemli bir ihtisas fuarı olduğu için ISK-SODEX 
Fuarı’nda yer alıyoruz. Yeni geliştirdiğimiz 
ürünlerin yanında standart ürün gamımızı 
oluşturan ürünleri de fuar çerçevesinde ser-
giliyoruz. Mevcut müşterilerimizle bir araya 
geldiğimiz ve potansiyel alıcılarla temas kur-
duğumuz uluslararası bir platform olarak fu-
ara önümüzdeki yıllarda da katılmaya devam 
edeceğiz.”

ERCAN ÇELEBI
STANDART POMPA
IHRACAT MÜDÜRÜ

ERDEM ÖZKAN
EKIN ENDÜSTRIYEL 
KURUMSAL ILETIŞIM VE 
MARKA MÜDÜRÜ
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“Bu yılki fuarın yabancı ziyaretçi 
sayısı bakımından daha kalabalık 
olduğunu gözlemledim. 
Bizler de geliştirdiğimiz ürün ga-
mımızla karşılaştığımız bu yoğun 
ilginin karşılığını vermeye çalışı-
yoruz. Sulama ve içme suyunun 
yanında yeni imal etmeye başladı-
ğımız yangın grubu ürünleriyle de 
pazardaki varlığımızı güçlendirdik. 
Dış ticarete son yıllarda daha faz-
la önem veren bir firma olarak bu 
yılki ISK-SODEX Fuarı’ndan gayet 
memnun ayrılıyoruz. 9. Pompa Vana 
Kompresör Kongresi kapsamındaki 
sunumlar ağırlıklı olarak pompa 
konusunda yoğunlaşsa da kong-
renin son derece faydalı olduğunu 
düşünüyorum.”

IBRAHIM MUMCUOĞLU
DIKKAYA 
ITHALAT IHRACAT 
MÜDÜRÜ

“BAŞARILI BİR 
FUARI GERİDE 

BIRAKTIK”

“BAŞARILI BİR KONGREYİ DAHA 
GERİDE BIRAKTIK”

“KONGRE, TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN 
ULAŞTIĞI SEVİYEYİ GÖSTERİYOR”

“Sektörlerimizdeki bütün paydaşlarla bir ara-
ya gelme, sektördeki yenilikleri tartışma ve 
bilimsel bir çerçeve içerisinde sektörün gel-
diği noktayı görmemiz açısından bizler için 
çok önemli olan bir kongreyi daha başarıy-
la geride bıraktık. Pompa-vana-kompresör 
kongrelerimizin önümüzdeki yıllarda daha 
da artan bir ilgiyle devam edeceğine inanıyo-
ruz.  Kongremizle eş zamanlı olarak gerçek-
leştirilen; ISK-SODEX (Uluslararası Isıtma, 
Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, 
Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma ve Güneş 
Enerjisi Sistemleri) Fuarı da sektörlerimiz 
açısından oldukça önemliydi. Pompa ve vana 
üreticilerinin bu kadar büyük bir kapsamda 
bir araya geldiği ülkemizdeki tek fuar olma 
niteliğini taşıyan ISK-SODEX ve iki salonun 
tamamen pompa ve vana üreticilerine ayrıl-
dığı fuarda POMSAD üyesi 26 firma yer aldı. 
Pompa ve vana salonlarında pompa-vana ve 
sektör yan sanayiine mensup yerli-yaban-
cı toplam 235 firma yer alırken firmalar yeni 
ürünlerini de ziyaretçilere tanıtma imkanı bul-
du. Derneğimiz de pompa salonu içerisinde 
yer alan standında ziyaretçilere hem üyelerini 
tanıtma hem de faaliyetleri hakkında bilgi ver-
me imkanı buldu.”

“Fuarın ilk iki günü biraz durgun geçse de 
hafta sonu yoğun bir ziyaretçi ilgisi vardı. 
Fakat katılımcı sayısının her geçen yıl biraz 
daha azaldığını görüyorum. Umarım böyle-
sine önemli ihtisas fuarları için yapılan yatı-
rımlar ve harcanan emek hak ettiği karşılığı 
bulur. Bu yılki fuara imalat ölçülerini yük-
selttiğimiz endüstriyel vanalarımızla katıldık. 
Ürünlerimizin birçoğu endüstriyel tesislerde 
ve altyapı yaptırımlarında kullanılıyor. Fuarla 
eş zamanlı olarak düzenlenen 9. Pompa Vana 
Kompresör Kongresi’ni Türk mühendisliğinin 
ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından oldukça 
önemsiyorum. Kongrenin önümüzdeki yıllar-
da da düzenli bir şekilde devam ettirilmesini 
arzu ediyorum.”

GÖKHAN TÜRKTAN
POMSAD  
GENEL SEKRETERI

METE AYNAL
ASTEKNIK VANA
SATIŞ MÜHENDISI
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“WIN Fuarı’nın ikinci fazı ve ISK-
SODEX, firmamızın yurt içinde katıl-
dığı iki önemli organizasyon olarak 
öne çıkıyor. ISK-SODEX vana dün-
yasını bir araya getiren Türkiye’deki 
tek fuar. Fuarı bu yıl ziyaretçi sayısı 
bakımından geçmiş yıllara kıyasla 
biraz daha zayıf buldum. Fuarın da-
ha çekici hale getirilmesi için farklı 
çalışmalar yapılması gerekiyor. 
Buna rağmen sektöre direkt hitap 
eden ve ilgili insanların geldiği, 
çok verimli geçen, oldukça önemli 
organizasyon. Fuarda Türkiye’de 
ilk defa yüzde yüz yerli olarak fir-
mamızın imal ettiği elektrikli aktü-
atörlerimizi sergiliyoruz. İki yıllık 
bir Ar-Ge çalışması sonucu ortaya 
çıkardığımız ürünümüzün sektörde 
önemli bir boşluğu doldurduğuna 
inanıyorum.”

ÖMER KAYA
SMS TORK
SATIŞ VE PAZARLAMA 
DIREKTÖRÜ

“SEKTÖRE 
DİREKT HİTAP 

EDEN  
BİR FUAR”

“FUAR, SEKTÖRÜN ÖNEMLİ BİR 
BULUŞMA NOKTASI”

“FUARDA YENİ ÜRÜNLERİMİZİ 
SERGİLEDİK”

“ISK-SODEX sektörümüz açısından önemli bir 
buluşma noktası. Her yıl olduğu gibi bu seneki 
fuarda da yoğun bir ziyaretçi ilgisi söz konusu. 
Yeni geliştirdiğimiz ürünlerle burada olmak-
tan son derece memnunuz. Fuar aynı zaman-
da POMSAD’ın öncülüğünde düzenlenen 9. 
Pompa Vana Kompresör Kongresi dolayısıyla 
da bizim için ayrı bir değer taşıyor. Sektörde 
faaliyet gösteren firmalar ve akademik ça-
lışmalar yürüten kadrolar, kongre sayesinde 
çalışmalarını kamuoyuyla paylaşma fırsatına 
sahip oluyor. Kongre bu yönüyle de sektörün 
gelişmesi açısından önemli bir rol oynuyor.”

“ISK-SODEX bizim açımızdan çok önemli bir 
organizasyon. Bu yıl petrol fiyatlarının dü-
şük olması ve çevre ülkelerde yaşanan terör 
olayları nedeniyle katılım biraz daha az. Fakat 
firma olarak bu yıl da geçen yıllarda olduğu 
gibi yeni ürünlerimizle burada yer almaktan 
oldukça memnunuz. Akademi ve iş dünyasın-
dan önemli isimlerin çalışmalarını ve dene-
yimlerini paylaştığı 9. Pompa Vana Kompresör 
Kongresi, oldukça nitelikli bir organizasyon. 
Bu etkinlik sayesinde sektörümüz güncel ge-
lişmelerden de haberdar oluyor. Bizler de bu 
çerçevede kongreden olabildiğince istifade 
etmeye çalışıyoruz.”

ÖZDEN ERTÖZ 
VANSAN
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

SAMET YILDIRIM
VIS VANA 
DIŞ TICARET YETKILISI
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“Firma olarak ISK-SODEX Fuarı’na 
15 yılı aşkın bir süredir katılıyoruz. 
Geçmiş yıllara kıyasla bu sene yerli 
ziyaretçi sayısında belli bir oranda 
azalma söz konusu. Yurt dışından 
ise çok sayıda misafirimizi standı-
mızda ağırladık. ISK-SODEX eski 
müşterilerimizle bir araya geldiği-
miz ve yeni potansiyel müşterilerle 
temas ettiğimiz verimli bir buluşma 
noktası. Bu fuarda özellikle yeni 
geliştirdiğimiz ürünlerle yer alıyo-
ruz. Fuarla aynı tarihlerde düzen-
lenen 9. Pompa Vana Kompresör 
Kongresi’ni sektör açısından son 
derece faydalı buluyorum. Kongre 
sektörde yaşanan gelişmelerin ve 
ortaya çıkan yeniliklerin takip edil-
mesi için önemli bir platform.”

UTKU AKSOY
DUYAR VANA
IŞ GELIŞTIRME MÜDÜRÜ

“KONGREDE 
SEKTÖRDEKİ 
GELİŞMELERİ 

TAKİP 
EDİLEBİLİYORUZ”

“KONGRE, SEKTÖRÜN UFKUNU 
AÇIYOR”

“KONGRE SEKTÖRÜMÜZ İÇİN ÇOK 
ÖNEMLİ BİR PLATFORM”

“ISK-SODEX sektörümüzün en önemli fuar-
larından biri. İki yılda bir düzenlenmesinin 
de ayrıca bir avantajı mevcut. Bu yıl yerli zi-
yaretçilerin fuara olan ilgisinde bir artış söz 
konusu ama yurt dışından gelen ziyaretçiler 
açısından tam tersi bir durum var. 9. Pompa 
Vana Kompresör Kongresi’ne özellikle bizim 
davetimizle katılan misafirlerimiz mevcut. 
Kongrenin sektörümüz açısından ufuk açıcı 
bir etkisi olduğunu düşünüyorum.”

“Bu yılki fuara özellikle yabancı müşterilerin 
yoğun ilgi gösterdiğini gözlemledim. Diğer ta-
raftan yerli müşterilerin ilgisi istenilen düzey-
de değildi. Bu durumu, fuarla ilgili reklam ve 
tanıtım çalışmalarının ilgili mecralarda nis-
peten az yer almasına bağlıyorum. 1979’dan 
bu yana düzenlenen Pompa Vana Kompresör 
Kongresi’nin sektörümüz açısından gayet 
önemli bir platform olduğuna inanıyorum. 
Kongrenin fuarla eş zamanlı olarak düzen-
lenmesi bir dezavantaj olarak katılımcı sayı-
sını azaltıyor. Fakat tüm bunlara rağmen tek-
nik sunumlar ve kongrenin akademik içeriği 
oldukça tatmin edici.”

UFUK KALMANOĞLU
TÜRBOSAN TEKNIK VE SATIŞ 
PAZARLAMA KOORDINATÖRÜ

VAHDETTIN YIRTMAÇ
MAS-DAF 
GENEL MÜDÜRÜ
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AYVAZ BATUGRUP
BATUVANA

CRUWA

DIKKAN
DIKKAYA

DUYAR

DVD VANA ELBOR

ESLI

FAF

GEDIK DÖKÜM

GMS

HM ÇALIŞKAN
HSC

IMPO KAYSE

KESICI

LAYNE 
BOWLER

MAS-DAF NORM
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OKI POMPA

ÖZKAN PAKTERMO

ROTA SEAL
SEMPA

SOY VALVE

STANDART
STAR 
POMPA

SUMAK

SUMP 
POMPA

TERMOLINE

TORK

TURAN TURBOSAN UNITES

ÜSTÜNEL VANSAN VESBO

VISVANA WATES YAKACIK VALF
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POMPA VANA VE  
KOMPRESÖR SEKTÖRÜNÜN 
ZİRVE BULUŞMASI
POMSAD’ın öncülüğünde, pompa, vana ve kompresör sektörünün her alanından temsilcileri 
bir araya getiren “9’uncu Pompa Vana Kompresör Kongresi  5-7 Mayıs tarihleri arasında 
ISK-SODEX İstanbul 2016 Fuarı ile eş zamanlı olarak İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi. 
Pompa ve vana sektörünün faaliyet alanına giren konuların tartışıldığı bir platform özelliği 
taşıyan Kongre, bu yıl “Eko-Tasarım ve Eko-Sistemler” ana temasıyla gerçekleştirildi.

P ompa, vana, kompresör ve 
bunlara ilişkin tesisler ko-
nusunda araştırma, tasarım, 
imalat, işletme ve pazarlama 
faaliyetlerinde bulunan ki-

şileri ve ayrıca sektöre katkı sağlayan 
diğer kurum-kuruluş temsilcilerini bir 

araya getirip, sektörün faaliyet alanına 
giren konuların tartışıldığı bir platform 
yaratmak amacıyla düzenlenen “9’uncu 
Pompa Vana Kompresör Kongresi” bu yıl 
“Eko-Tasarım ve Eko-Sistemler” tema-
sıyla gerçekleştirildi.
Türk Pompa ve Vana Sanayicileri 

Derneği (POMSAD), Makine İmalatçıları 
Birliği (MİB), İstanbul Teknik Üni-
versitesi (İTÜ) Makine Fakültesi ve Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine 
Mühendisliği Bölümü kongreyi düzenle-
yen kuruluşların arasında yer alırken; 
Akışkan Gücü Derneği (AKDER), Avrupa 
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Vana Sanayicileri Derneği (CEIR), Avrupa 
Pompa İmalatçıları Derneği (EUROPUMP), 
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları 
Derneği (İSKİD), Makine İhracatçıları Birliği 
(MAİB), Makine İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu (MAKFED), Makine Sanayii Sektör 
Platformu (MSSP), Avrupa Kompresör, Vakum 
Pompası ve Pnömatik Aletler İmalatçıları 
Birliği (PNEUROP), Türk Tarım Alet ve 
Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) ve 
Yıldız Teknik Üniversitesi de destekleyici kuru-
luşlar oldu. Alarko, Asteknik Vana, Dalgakıran 
Kompresör, LayneBowler, Mas-Daf, Sarmak 
Kompresör, Sep Pompa, Standart Pompa, 
Vansan, Vastaş ve Türkiye’nin Makinecileri ise 
kongrenin sponsorluğunu üstlendi.
Ana konuları; “Pompa, Vana, Kompresör 
ve Fan Tasarımı ve Seçimi,  Sistem Verimi 
ve Enerji Tasarrufu, Boru Sistemleri ve 
Şebekeler, Pompa ve Vanalarda Kavitasyon, 
Kompresörlerde ve Fanlarda Kararsızlık, 
Ölçme ve Kontrol, Nano Teknoloji, Malzeme 
ile ilgili Sorunlar, Tasarım ve Geliştirme 
HAD, Pompa, Vana, Kompresör ve Fan 
Karakteristikleri, Vanalar, Borular ve Ek 
Teçhizat, Mini ve Mikro Santraller, Sızdır-
mazlık Problemleri, İşletme ve Bakım, İç ve 
Dış Pazarlama, AB Kuralları ve Standartlar” 
olarak belirlenen 9’uncu Pompa Vana 
Kompresör Kongresi’nin açılış oturumunda ilk 
sözü, Kongrenin Bilim Komitesi Başkanı İTÜ 
Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 
Prof. Dr. Erkan Ayder alarak kongrenin tarih-
sel gelişimini özetledi. 

“DÜNYA ELEKTRİK ENERJİSİNİN YÜZDE 
22’SİNİ HARCAYAN EKİPMANLARI 
ÜRETİYORUZ”
Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü 
Alexander Kühnel’in ardından MİB Yönetim 

Kurulu Üyesi Aslı Saraçoğlu Özer de;  Ar-Ge, 
eğitim, ölçek, sermaye, dijitalleşme ve zihniyet 
konu başlıklarından oluşan bir sunum yaptı. 
POMSAD ile EUROPUMP Yönetim Kurulu 
Başkanı ve MAİB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu ise açılış ko-
nuşmasında POMSAD’ın üçüncü dönemin-
den itibaren kongreyi düzenleyen kuruluşlar 
arasında yer aldığına değinerek, “Bu kongre 
derneğimizin bir neticesi veya ürünü değil, 
aslında derneğimiz bu kongrelerin bir neti-
cesi olarak ortaya çıktı. POMSAD 20 yaşına 
basmak üzere. Bu bize her şart ve koşulda 
kongreyi yapmak gibi büyük bir sorumluluk da 
getirdi. Bu vesileyle kurucu başkanımız Cahit 
Özgür’ü ve 19 yılda kaybettiğimiz meslektaş-
larımızı, üyelerimizi rahmetle anıyorum” dedi. 
Kutlu Karavelioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Kongreyi üçüncü döneminden itibaren İTÜ ile 
birlikte yürüttük, dernek vanacılara açıldıktan 
sonra ODTÜ bize katıldı. Bu sefer de MİB ken-
di segmentleriyle birlikte aramızda yer alıyor. 
Hedefimiz, dünyadaki benzerlerinde olduğu 
gibi bu üç alakalı segment üzerinden yürüt-
meye çalışmak. Kongre bugüne kadar 500’ün 
üzerinde tebliğin ortaya çıkmasına vesile oldu. 
Bunlardan 350 kadarı bilimsel değeri bulundu-
ğu düşünülerek yayınlandı. Bu bizim 22 makine 
alt segmentimizin içinde gerçekten örneğine 
az rastlanır bir çabadır. TEYDEB projelerinden 
de en fazla bizim segmentlerimiz istifade edi-
yor. Bugün segmentlerimizin içinde yer alan 
imalatçıların gerek teknolojinin gittiği istika-
met gerekse üretim ve rekabet altyapısı içinde 
uygun pozisyonlanma gayreti içinde olduğunu 
da sevinerek müşahede ediyoruz. Bunun bi-
rinci sebebi fikri mülkiyet ihlallerinden en çok 
zarar gören sektör oluşumuzdur. Ürünlerimiz 
kopyalandığında daha iyisini yapabilmiş olmak 
azmimizdir. İkincisi de katma değeri yüksek 

Kutlu KARAVELIOĞLU
MAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Adnan DALGAKIRAN
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı

Adnan Dalgakıran: 
“Makine ihracat 
değerimiz 
kilogram başına 
altı dolar. Bunu 15 
dolara çıkarmak 
istiyorsak yazılımı 
ve elektroniği 
geliştirmemiz 
gerekiyor. Bu 
çerçeveden 
bakınca dünya 
ülkeleri tarafından 
üretim araçlarını 
imal etmenin 
stratejik olarak 
değerlendirildiğini 
görüyoruz.”
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ürünlere kayma zorunluluğumuzdur. Bir de 
biliyorsunuz küresel bir tasarruf var. Hiçbir 
makine segmenti bundan sarfınazar edemez. 
Çok katı bir çevre mevzuatı mevcut. Bu geliş-
miş ülkelerden gelişmekte olanlara doğru hız-
la yayılıyor. Biz dünya elektrik enerjisinin yüzde 
22’sini harcayan ekipmanları üretiyoruz. Yani 
kullanıcılarımız sadece doğru pompa, vana 
ve boru seçerek bu yüzde 22’den yüzde 35’ini 
tasarruf edeceklerini biliyor. Birkaç kongredir 
bunu izah etmeye çalışıyoruz. Bu, gelen mev-
zuatın ayak sesleriydi. Enerji kullanan ürünler 
ve bunun peşinden gelen eko–tasarım direktifi 
verimlerini yükseltemeyen imalatçılarımızı tas-
fiye edecek. Kaçınılmaz olarak bütün dünyada 
da bu gerçekleşecek. Enteresan gelebilir fakat 
şöyle paylaşmak isterim. AB’de 2006’da şu an-
da başkanlık görevini yürüttüğüm EUROPUMP 
bu inisiyatifi başlatmıştı. ‘Eco-pump’ ve sonra 
‘Eco-system’ inisiyatifi o dönemde araların-
da POMSAD’ın da olduğu Europump ve 17 ül-
ke derneğinin üyelerinin de verdiği destekle, 
düşük verimli pompaları üretimden kaldırma 
deklarasyonuyla başlamıştır. Bu durum daha 
sonra o günlerde gösterilen doğrultuda haya-
ta geçti. Bunun altyapısının oluşturulmasında 
ve komisyonlarda görev alan  POMSAD üyeleri 
bu mevzuatı 10 yıldır takip ediyor. Dolayısıyla 
Türkiye’de bu mevzuatın sektöre getireceği et-
kilerden en az etkilenecek, zarar görecek olan 
imalatçılar POMSAD üyeleridir. Her zaman 
olduğu gibi şu konun da altını çizmek gereki-
yor: Bir pompa istasyonu veya 24 saat çalışan 
tesiste, satın alma maliyetinin sadece yaklaşık 
yüzde 5 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun 
yüzde 95 kadarı enerji sarfiyatından ve bakım 
onarımdan gelir. Bu, kalitenin tarifinde kulla-
nabileceğimiz en güzel argümandır. Verim de-
mek kalite demektir çünkü arkasında bilimsel 
bir faaliyet var demektir.”

“TEKNOLOJİYİ HAYATA GEÇİREN BİZİZ”
Konuşmasında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
(TİM) “Potansiyelini Keşfet” mottosuyla yayın-
lanan reklam kampanyasına da dikkat çeken 

Karavelioğlu, şu ifadelere yer vererek sözlerini 
noktaladı: “Ülkemizde yerli malı imajı oluşsun, 
güçlensin diye bütün makine imalatçıları ola-
rak çok çalışıyoruz. Çünkü teknolojiyi hayata 
geçiren biziz. Teori pratiğe makinelerle dönü-
şüp günlük hayata karışıyor. Hiçbir sektörün 
bizi bir kenarda tutarak kendi teknolojisini 
üretme ve bunu fiile dönüştürme imkanı yok-
tur. İthal teknoloji stratejik bakımdan eskimiş 
veya eskimekte olan bir teknolojidir. Bunu 
her yerde haykırmaya çalışıyoruz. Bu kong-
re hem bizim segmentimizin hem de makine 
imalatçılarımızın bu gayretlerini pekiştiren bir 
girişimdir. Türkiye’de bilimle uğraşan bilime 
değer veren makine segmentlerinin giderek 
artıyor olması Türk malı imajını pekiştirecek. 
Bu potansiyeli devlet çok iyi gördü. Yerli ma-
lını desteklemek için yönetmelikler ve yasalar 
çıkarttı ve “Yerli malını yüzde 15’e kadar des-
tekleyeceğim!” dedi. Söz konusu yüzde 15’i, 
yüzde 1 ile savuşturan bir kısım kamu kuru-
luşu var. Onların bu kongrede bizimle olup, 
nelerle uğraştığımızı görmesini dilerdim. Biz, 
ürünlerimizin yüzde 30’unu Almanya’ya yüzde 
10’unu da ABD’ye satıyoruz. Batı zaten bizden 
çok önce potansiyelimizi keşfetti. Kampanyayı 
yapanlar slogana, potansiyelin yanında ‘gücü-
nü keşfet’ kelimesini ekleme lüzumu duydu. 
Bizler işte bu güçten emin olmak istiyoruz. 
Keşfedilecek kısım asıl bu. Potansiyelimizin 
olduğunu biliyoruz, asıl gücümüzü keşfede-
lim. Onu da ancak birlikte yapabiliriz. Erkan 
Ayder Hocamız başta olmak üzere kongrenin 
hazırlığını yaparak emek veren arkadaşları-
ma teşekkür ediyorum. Kompresör sektörü-
nün aramıza dahil olmasını sağlayan ve bu-
na öncülük-önderlik eden Adnan Dalgakıran 
Başkanımıza teşekkür ediyorum. İhtisas fuar-
larının sektörlere ve derneklere ne ifade etti-
ğini, bizi nasıl destekleyebileceğini bildiği için 
Alexander Kühnel’e teşekkür ediyorum. Başta 
Türkiye’nin Makinecileri olmak üzere bütün 
sponsorlarımıza düzenleme kurulumuz adına 
şükranlarımı sunuyorum. Ve elbette kıymetli 
çalışmalarını bizlerle paylaşarak bu kongrele-

Kutlu Karavelioğlu: 
“Hiçbir sektörün bizi 
bir kenarda tutarak 
kendi teknolojisini 
üretme ve bunu 
fiile dönüştürme 
imkanı yoktur. İthal 
teknoloji stratejik 
bakımdan eskimiş 
veya eskimekte olan 
bir teknolojidir.”

Adnan Dalgakıran: 
“Eleştirel, analitik 
ve mukayeseli 
bakmaktan çok 
ürküyoruz. Halbuki 
insanın kendi 
konumunu doğru bir 
şekilde belirlemesi 
ürkütücü bir şey 
değildir. Kaldı ki bu 
bakış açısı insanın 
hedeflerini doğru 
belirlemesi için en 
önemli unsurlardan 
da biridir.”
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rin fikri-bilimsel altyapısını oluşturan araştır-
macılarımıza, firma üyelerine, akademisyenle-
rine şükranlarımı ifade etmek istiyorum.”

“ÜRETİM ARAÇLARINI İMAL EDEN ÜLKE 
OLMALIYIZ”
Kongrenin konuşmacıları arasında yer alan 
MAİB ve MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Dalgakıran, Türkiye’nin dünyadaki bü-
tün istatiksel ortalamalara uygun bir yerde 
bulunduğunu ve bu gidişatın uzun yıllardır 
böyle devam ettiğini dile getirdi. Söz konusu 
bu duruma vasatlık adı verildiğini ifade eden 
Dalgakıran konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Ülke olarak sürekli moral-motivasyon adı 
altında kendimizi yine kendimizle mukaye-
se ediyoruz. Meseleler karşısında böyle bir 
kültürümüz var ve hep olumlu konuşmayı bir 
motivasyon olarak algılıyoruz. Eleştirel, anali-
tik ve mukayeseli bakmaktan çok ürküyoruz. 
Halbuki insanın kendi konumunu doğru bir 
şekilde belirlemesi ürkütücü bir şey değildir. 
Kaldı ki bu bakış açısı insanın hedeflerini doğ-
ru belirlemesi için en önemli unsurlardan da 
biridir. Makine sektörümüz bugün 15 milyar 
dolar civarında ihracat yapıyor. Almanya’da bu 
rakam 300 milyar dolar civarında. Çin’in yaz-
dığı bir hikaye var. 1992 yılında Çin’in makine 
ihracatı 3 milyar dolar civarında. 2004 yılında 
bu rakam 200 milyar dolardan fazla bir sevi-
yeye ulaşıyor. Türkiye’de kişi başına düşen 
milli gelir 10 bin dolar seviyesine geldi ve 
burada büyük bir duvarla karşı karşıya. Orta 
gelir tuzağı dediğimiz bu durumu son 60 yılda 

aşabilen iki ülke, Tayvan ve Güney Kore’dir. 
Odaklandıkları sektörler ise makine, elekt-
ronik ve yazılımdır. Bizim şu anda makine 
ihracat değerimiz kilogram başına altı dolar. 
Bunu 15 dolara çıkarmak istiyorsak yazılımı 
ve elektroniği geliştirmemiz gerekiyor. Bu 
çerçeveden bakınca dünya ülkeleri tarafın-
dan üretim araçlarını imal etmenin stratejik 
olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Daha 
doğrusu ‘Teknolojiyi satın alarak üretim ya-
pan ülke konumundan çıkıp, teknolojiyi üreten 

9. Pompa Vana 
Kompresör 
Kongresi’nin açılış 
oturumunda ilk 
sözü, İTÜ Makina 
Fakültesi Makina 
Mühendisliği 
Bölümü Bilim 
Komitesi Başkanı 
Prof. Dr. Erkan Ayder 
alarak kongrenin 
tarihsel gelişimini 
özetledi.
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ülke konumuna nasıl gelinir?’ sorusu, bütün 
hikayeyi özetliyor. Ve hikayeye böyle baktığınız 
zaman göreceksiniz ki makine sadece maki-
ne değildir. Biz makineyi konuşurken sadece 
makineleri değil; teknolojiyi, insan kaynağını 
ve eğitimi konuşuyoruz. İnovatif kabiliyetleri 
olan, araştırmacı, şüpheci, merak eden, nite-
likli insan kabiliyetine sahip değilseniz Ar-Ge 
gerçekleştiremezsiniz. Dünyadaki rakipleri-
nizle aranızdaki farkı ölçüp kıyaslamadan ne-
rede olduğunuzu doğruca belirleyemezsiniz. 
Türkiye bugün geldiği yere sadece ucuz işgücü 
avantajını kullanarak geldi. Sanayimizin yüzde 

70’i orta düşük ve düşük teknolojide üretim 
yapıyor. Bu durumu değiştirmemiz, yeni bir 
hikaye yazmamız lazım.”

POMPA-VANA SEKTÖRÜNÜN GÜNCEL 
DURUMU ELE ALINDI
Açılış konuşmalarının ardından kongrenin dü-
zenlenmesinde katkı sağlayan kişi ve kurum-
lara Kutlu Karavelioğlu tarafından teşekkür 
plaketi takdim edildi. Türkiye Su Enstitüsü 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi’nin 
“Sınır Aşan Sularımız” ve Prof. Dr. Kahraman 
Albayrak’ın “Geçmişten Günümüze Turbo-
Makinalar” adlı sunumlarının ardından kong-
renin öğleden sonraki üçlü konferans oturu-
munda, ilk olarak Tuna Özçuhadar söz alarak, 
“Yeni Bir Paradigma İçin Tasarım” adlı sunu-
munu dinleyicilerle paylaştı. Özçuhadar’dan 
sonra kürsüye gelen Kutlu Karavelioğlu ise 
“Pompa Vana İmalatında Yerimiz ve Makine 
Sanayiinde Gelecek Öngörüleri” başlığı altın-
da; Türk sanayisi ve makine ile pompa-vana 
sektörünün güncel durumunu ve sorunlarını, 
istatistiki veriler ışığında ortaya koyan bir ko-
nuşma gerçekleştirdi. 
Konferans oturumunun üçüncü sunumunu 
ise “Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Yeni 
Normal Arayışı” başlığı altında MAİB Ekonomi 
Danışmanı Doç. Dr. Can Fuat Gürlesel ger-
çekleştirdi. Oturumların ardından Kutlu Kara-
velioğlu başkanlığında düzenlenen “Çevreye 
Duyarlı (Eko) Tasarım Mevzuatı ve Sektöre 
Etkileri” başlıklı panelde ise KSB Türkiye 
Genel Müdürü Sinan Özgür ve Sarmak Makine 
Teknik ve Ar-Ge Müdürü Ali Gürbüz panelistler 
arasında yer alarak konu hakkında görüşleri-
ni dinleyicilerle paylaştı. 9’uncu Pompa Vana 
Kompresör Kongresi 6-7 Mayıs tarihlerinde 
çeşitli konu başlıkları çerçevesinde düzenle-
nen sekiz ayrı oturumla devam etti.

Adnan Dalgakıran: 
“Biz makineyi 
konuşurken sadece 
makineleri değil; 
teknolojiyi, insan 
kaynağını ve eğitimi 
konuşuyoruz. 
İnovatif kabiliyetleri 
olan, araştırmacı, 
şüpheci, merak 
eden, nitelikli 
insan kabiliyetine 
sahip değilseniz 
Ar-Ge gerçekleş-
tiremezsiniz.”
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
GENÇLERİN FİKRİNİ GELECEĞE 
TAŞIYOR
Türkiye’nin Makinecilerinin sponsorluğunda Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) IEEE Öğrenci 
Kulübü tarafından “Fikrini Geleceğe Taşı” sloganıyla 23 Mayıs’ta düzenlenen Yıldızlı Projeler 
2016 Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

T ürkiye’de Ar-Ge ve inovas-
yon kültürünün gelişmesi ve 
üniversite öğrencilerinin pro-
jelerinin hayata geçmesi için 
destek sağlamak amacıyla 

bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen yarış-
maya, 85 farklı üniversiteden 333 proje 
katıldı. Projelerin, akademisyenlerinden 
oluşan “Bilim Kurulu” ile sanayicilerden 

oluşan “Sanayi Kurulu” tarafından bir-
likte değerlendirildiği organizasyonda, 
finale kalan 24 projeden dereceye giren-
ler, dört ayrı kategoride ödüllendirildi. 
YTÜ Davutpaşa Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen ve Türkiye’nin Makine-
cileri’nin “Altın Sponsor” olarak destekle-
diği etkinliğe, öğrenciler ile bilim ve sana-
yi dünyasından çok sayıda davetli katıldı. 

ÖDÜLLER DÖRT ANA KATEGORİDE 
VERİLDİ
Yapılan değerlendirmede: Bilişim, 
Elektrik, Telekomünikasyon ve Yazılım 
Uygulamaları; Elektrik, Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği 
Kalitesi; Mekanik, Mekatronik, Robo-
tik ve Otomasyon ile Sağlık, Gıda, 
Biyoteknoloji, Metalurji ve Malzeme 
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Mekatronik, Robotik ve Otomasyon katego-
risinde birincilik ödülüne ise “Bal Porsuğu” 
ile Davut Eren Şadoğlu layık görüldü. Sağlık, 
Gıda, Biyoteknoloji, Metalurji ve Malzeme 
Uygulamaları kategorsinde verilen birin-
cilik ödülünü de “Geri Dönüşümde Devrim 
Atık Kestane Kabuğundaki Gizli Elmas Aktif 
Karbon” çalışmasıyla Osman Uludağ kazan-
dı. Dört ana kategorinin dışında Radore ve 
IBM Özel Ödülleri ise sırasıyla Beyhan Gül ve 
Hasan Zafer Elcik’in oldu.

Uygulamaları kategorilerinde ilk üçe giren 
projeler belirlendi. Ödül almaya hak kaza-
nan projeler ve kategorileri ise şöyle sıra-
landı: Bilişim, Elektrik, Telekomünikasyon 
ve Yazılım Uygulamaları kategorisinde bi-
rincilik ödülünü “OTSİMO” ile Hasan Zafer 
Elcik kazandı. Elektrik, Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları, Enerji Verimliliği Kalitesi kate-
gorisinde birincilik ödülü “Yeşil Bitkiler İle 
Düşük Maliyetli Yerli Güneş Paneli Üretimi” 
projesiyle Halit Çetin’in oldu. Mekanik, 

YTÜ Davutpaşa 
Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 
ve Türkiye’nin 
makinecilerinin 
“Altın Sponsor” 
olarak desteklediği 
etkinliğe, öğrenciler 
ile birlikte sanayi 
dünyasından 
çok sayıda 
davetli katıldı.
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Türk makine sektörünün tanıtım ve imaj çalışmaları 
için kendine yoğun bir fuar takvimi hazırlayan 
Türkiye’nin Makinecileri’nin Mayıs ayındaki 

duraklarından biri çevre teknolojileri konusunda 
gerçekleşen IFAT fuarı oldu. 2014 yılında Türkiye’den 

62 Türk firmasının yer aldığı fuara, bu yıl yüzde 
30’luk artışla 81 firma katıldı. 30 Mayıs-3 Haziran 
tarihleri arasında gerçekleşen fuara ilk kez katılan 
Türkiye’nin Makinecileri, etkinliğe katılan Türk 

firmalarına destek verdi.
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T ürk makine sektörünün en önemli 
pazarlarından biri olan Almanya’da 
düzenlenen fuarlara katılım ağını 
genişleten Türkiye’nin Makinecileri 
söz konusu pazarda katıldığı fu-

ar listesine bir yenisini daha ekledi. Münih’de 
düzenlenen IFAT fuarına standıyla ilk kez katı-

lan  Türkiye’nin Makinecileri, fuar kapsamında 
gerçekleştirdiği tanıtım çalışmaları ile de bir 
kez daha göz doldurdu. 
Su, arıtma ve geri dönüşüm olmak üzere üç 
alt kategoride gerçekleşen IFAT, yüzde 45’i 
Almanya’dan olmak üzere dünyanın dört bir 
yanından çevre teknolojileri konusuna il-
gi duyan ziyaretçileri bünyesinde topladı. 
Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen fua-
ra, Almanya’dan sonra ilgi gösteren ziyaretçi 
ülkeler sırasıyla; Avusturya, İtalya, İsviçre, Çin, 
Çek Cumhuriyeti, Hollanda, İspanya, Polonya 
ve Danimarka olurken, Türkiye ise listenin 
10’uncu sırasında yer aldı. 
Ziyaretçi sayısı bakımından fuara en fazla ka-
tılım gösteren 10’uncu ülke olan Türkiye’den 
etkinliğe katılan firma sayısı ise 81 oldu. 
1966 yılında 147 katılımcı firma ile yola çıkan 
ve o dönem 10 bin 200 kişiyi ağırlayan IFAT, 
bugün geldiği noktada önemli bir mesafe 
kaydettiğini bir kez daha ortaya koydu. Bu yıl 
50’nci yılını kutlayan fuara 59 ülkeden 3 bin 97 
firma katıldı. Geçtiğimiz döneme oranla ziya-
retçi sayısında yüzde 9 oranında artış yakala-
yan IFAT, düzenlendiği beş gün boyunca 168 
ülkeden yaklaşık 140 bin ziyaretçiyi ağırladı. 
Atık su, kanalizasyon, atık yönetimi üzerine bir 
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ihtisas fuarı olan IFAT, özelliği sayesinde bu 
yönde çözüm üreten ve ürün geliştiren pompa 
ve vana firmalarını da bir araya getirdi. 

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ IFAT’TA TAKİP 
EDİLİYOR
2012 yılından bu yana Türkiye’nin Makinecileri 
tarafından hedef pazarlardan biri olarak belir-
lenen Almanya’da yoğun tanıtım ve PR faali-
yetleri tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu 
tanıtım çalışmaları kapsamında sanayi fuarla-
rının yanı sıra önemli alt sektör fuarlarına da 
katılan Türkiye’nin Makinecileri, bu fuarları 
belirlerken alt sektör derneklerinin de görüş-
lerine başvuruyor. Söz konusu fuarlarda daha 
etkili faaliyet gösterebilmek için paydaşları ile 
birlikte hareket eden Türkiye’nin Makinecileri, 
ilgili alt sektör derneği temsilcilerini standına 
davet ederek, sektörleri ve üyeleri ile ilgili zi-
yaretçileri bilgilendirmelerinde onlara ön ayak 
oluyor. 
POMSAD ve ARÜSDER’in önerisi ile alt sektör 
fuarları listesine alınan IFAT, çevre teknoloji-
leri alanında düzenlenen en önemli fuar olarak 
nitelendiriliyor. 
Bu yıl da dünya çapında önemli araç üstü 
ekipman üreticilerinin yanı sıra pompa ve va-
na firmalarının katıldığı platform, bu özelliği 
sayesinde Türkiye’den fuara katılan ilgili sek-
törel dernek temsilcileri açısından da iyim-
ser bir havada geçti.  Makine Şube Müdürü 
Mehtap Önal ve Uzman Yardımcısı Aybüke 
Tuğçe Karabörk’ün görev aldığı Türkiye’nin 
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Makinecileri’nin standında, Makine Sanayii 
Sektör Platformu Üyesi derneklerden POMSAD 
(Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği), 
ARÜSDER (Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş 
Makinaları Üreticileri Birliği Derneği) ve KBSB 
temsilcileri (Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri 
Birliği) sektörleri ve üyeleri ile ilgili ziyaretçi-
leri bilgilendirdi. Ziyaretçilere sektörleri ve 
üyeleri hakkında  detaylı bilgi veren dernek 
yetkilileri, diğer taraftan yabancı firmaların 
standlarını da ziyaret ederek yeni teknolojiler-
den haberdar olma, ilgili kurum ve kuruluşlar 
ile temasa geçme fırsatı buldu.

SEKTÖREL DERNEK TEMSİLCİLERİ İLE YAKIN 
TEMAS
Fuarın ikinci gününde Balıkesir Milletvekili ve 
Belediye Başkanı beraberindeki heyet stantda 
ağırlandı ve “Türkiye’nin Makinecileri” faali-
yetleri hakkında heyete bilgi verildi. 
Aynı gün Münih Ticaret Ataşesi İsmet Salihoğlu 
ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı ile diğer 
yetkilileri standı ziyaret ederek Türkiye’nin 
Makinecileri’nin faaliyetleri hakkında bilgi 
edindi. Fuara Türkiye’nin Makinecileri stan-
dında katılan ARÜSDER’in Almanya’daki mua-
dil derneği olan VAK (Municipal Vehicles and 
Equipmen Industry Association) yetkilileri ile 
bir araya gelinirken, dernekle karşılıklı işbir-
liği olanakları da değerlendirildi. 
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Taraflar kurumlararası üyelik ko-
nusunda prosedürlerin neler oldu-
ğunu karşılıklı olarak birbirlerine 
aktardı. Toplantıda, VAK Başkanı 
Thomas Mocka ve ARÜSDER 
Başkanı Burhan Fırat, fuar sonrası 
temasta kalmak konusunda hem 
fikir oldu.

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
SEKTÖRÜN SESİ OLMAYA DEVAM 
EDİYOR
Türk makine firmalarının uluslara-
rası platformlarda sesi olmaya de-
vam eden Türkiye’nin Makinecileri, 
fuara ilk katılımı olmasına rağmen 
tanıtım çalışmaları, fuarın en ka-
labalık noktalarından birinde yer 
alan standı ile dikkatleri Türk ma-
kine sektörünün üzerine çekmeyi 
başardı. 
Diğer taraftan fuar alanının önem-
li noktalarında ilanlarına yer veren 
Türkiye’nin Makinecileri bu sayede 
ziyaretçileri Türk firmalarının stan-
dına yönlendirmede de faydalı oldu.  
Fuar alanının belirli noktalarına 
verdiği ilanlarla dikkatleri Türk ma-
kine sektörünün üzerine çekmeyi 
başaran Türkiye’nin Makinecileri, 
standında dağıttığı Türk firmaların 
yer ve ürünlerini gösteren broşür-
lerle de pek çok ziyaretçiyi ilgili 
Türk firmalarına yönlendirmiş oldu.

RAKAMLARLA IFAT 2016

2014 yılında  
62 Türk firmasının 

yer aldığı fuara,  
bu yıl yüzde 30’luk 

artışla 81 Türk 
firması katıldı.

81
FİRMA

168 ülkeden 
yaklaşık 140 

bin ziyaretçiyi 
ağırlayan fuar, 

geçtiğimiz 
döneme göre 

ziyaretçi 
sayısında yüzde 

9’luk bir artış 
yaşadı.

% 9
ARTIŞ

Düzenlendiği 
her dönem 

katılımcı 
ve ziyaretçi 

sayısını artıran 
IFAT fuarına bu 
yıl 59 ülkeden 
3 bin 97 firma 

katıldı.

3 BİN 97 
FİRMA 

IFAT’a ev sahibi 
Almanya’dan 

sonra ilgi 
gösteren ziyaretçi 
ülkeler sırasıyla; 
Avusturya, İtalya, 
İsviçre, Çin, Çek 

Cumhuriyeti, 
Hollanda, 

İspanya, Polonya, 
Danimarka ve  
Türkiye oldu. 

TOP 10  
ÜLKE

Fuar dünyanın 
dört bir yanından 

gelen firmaları  
230 bin 

metrekarelik 
alanda bir araya 

getirdi.

230 BİN 
METREKARE 

IFAT fuarının 
gelecek dönemi 

14-18 Mayıs 
2018 tarihleri 

arasında 
gerçekleşecek.

14-18 MAYIS 
2018
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“IFAT’ın 50 yıllık bir geçmişe sa-
hip olması bu fuarın ne kadar kıy-
metli olduğunu anlamaya yetiyor. 
Dünyanın her yerinden insanlar 
yenilikleri görmek ve iş ilişkileri-
ni geliştirmek için buraya geliyor. 
Bu yüzden bizim de burada olma-
mız gerektiğini düşündük ve yeri-
mizi aldık. Çöp kasası imalatında 
henüz altı aylık bir geçmişe sahip 
olan bir firma olarak bu fuar bizim 
için iddialı bir adımdı. IFAT’ta yer 
alarak Orta Doğu, Afrika ve Türk 
Cumhuriyetleri’nde bulunan potan-
siyel müşterilerimize daha kolay 
ulaşabilmeyi hedeflemekle birlikte, 
Türkiye’den fuara katılan firmalarla 
da yüz yüze görüşmek istedik. Artık 
belediyeler yer altı konteynerlarına 
yöneliyor. Bizim yaptığımız çöp ka-
sasının farkı da hem yer altı, hem 
de yerin üstünde olan konteynerları 
toplayabilmesi. Fuarda görücüye çı-
kardığımız ürünümüz sayesinde bir 
çok firma ile temas kurduk.” 

“Bu tür organizasyonlarda aynı çatı 
altında ilerlenirse temsilde de güçlü olu-
nur. Bütün Avrupa ülkelerinde firmala-
rın markalarını temsil edecek sektörel bir-
likleri var. Onlar bu sektörel birlikleri yüz 
yıl önce kurmuşlar, biz ise daha yeni yeni 
bu tanıtım çalışmalarını yapıyoruz. Yurt 
dışında bu tip birlikler ortak hareket ede-
rek hem ticari anlamda daha iyi oluyor 
hem de sıkıntıları daha rahat çözüyorlar. 
Biz de bu şekilde güçlenirsek ortak bir ses 
oluşturabiliriz.”

AHMET SEDAT USER
ODABAŞI TREYLER 
AR-GE MÜDÜRÜ

“BİZİM İÇİN 
İDDİALI BİR ADIM 

OLDU”

“FUAR KATILIMLARINA AĞIRLIK 
VERİLMELİ”

“IFAT’A İLGİ ARTIYOR”

“IFAT, büyük olmasının yanında son derece 
nitelikli bir fuar olma özelliği de taşıyor. Türk 
firmaları olarak bu tür organizasyonların 
içinde daha sık yer almalıyız. Sektör olarak 
gelişiyoruz, fakat hala bir çok noktada eksik-
liklerimiz söz konusu. Bu eksiklikler zamanla 
aşılacak ve bu eksiklikler aşıldıkça  bu fuarda 
daha güçlü olacağız. Biz burada ultrafiltras-
yon membranları sergiliyoruz. Kum filtreleri 
yerine kullanılıyor ve 15 senedir piyasada yer 
almaya başladı. Bu şekilde suyun fiziksel özel-
liklerini değiştirmeden arıtma yapıyorsunuz. 
Bu işi dünya çapında yapan 12 firma var. Fakat 
kendi çevre ülkelerimizde bu teknolojiye sahip 
tek firma biziz. Biz bunu kendi bilgi ve tekno-
lojimiz ile gerçekleştirdik. Bu ürünlerimizin 
lansmanını gerçekleştirmek için buradayız.”

“Türk makinecileri olarak “fiyat olarak mı, kalite 
olarak mı, bilgi olarak mı, esneklik olarak mı, yok-
sa imaj olarak mı ön planda olmak istiyoruz” ön-
celikle bunları belirlememiz gerekiyor. Türkiye’nin 
Makinecileri’nin bu fuarda gerçekleştirdiği tanıtım 
kampanyaları, sektör adına yapılmış önemli bir imaj 
çalışması. Umarım ilerleyen dönemlerde sektör ola-
rak bu çalışmaların faydasını göreceğiz.”

“50 yıldır düzenlenen IFAT atık su, kanalizas-
yon, atık yönetimi konusunda dünyanın öncü 
platformlarından biri olmaya devam ediyor. 
Son 50 yıl içinde çevre teknolojileri sektörü çok 
değişikliğe uğradı ve bu alanda büyük başarı-
lara imza atıldı. Tüm yapılanlar, gelecek ne-
sillere daha yaşanılır bir dünya bırakılabilmesi 
için önem taşıyor. Sadece Almanya’da değil, 
Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye’de 
düzenlenen IFAT fuarlarına gösterilen ilgi or-
ganizasyonun dünya çapındaki önemini ortaya 
koyuyor. Her organizasyonda başarısını katla-
yarak devam ettiren IFAT’ın, Avrasya’nın lider 
çevre teknolojileri platformu olma misyonuyla, 
Türkiye’de sektördeki artan talep için muaz-
zam bir ortam oluşturacağına inanıyorum.” 

“Türkiye’nin Makinecileri bu fuarda ilk defa stan-
dıyla yer alarak ARÜSDER’in de aralarında bu-
lunduğu üç derneği ağırladı. Bu oluşum, alt sektör-
leri desteklemekle birlikte bu tür fuar organizasyon-
larında da tanıtım çalışmaları ile yer alarak makine 
sektörünün geldiği noktayı katılımcı ve ziyaretçilere 
gösteriyor. Burada yapılanlar aslında bir imaj çalış-
ması ve Türkiye’nin Makinecileri bu çalışmayı en iyi 
şekilde yürütüyor.”

DR. ALP SARIĞOLU 
AK-KIM KIMYA 
SU ÇÖZÜMLERI
DIREKTÖRÜ 

BURHAN FIRAT
ARÜSDER
YÖNETIM KURULU 
BAŞKANI

1.
KATILIM

1.
KATILIM
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“Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri 
Birliği olarak bu fuara ilk defa katı-
lım gerçekleştirdik. Sektörümüzde 
sürekli bir gelişim var. Bu gelişimin 
bir uzantısı olarak firmalar ihracat-
larını sürekli artırma eğilimi içeri-
sinde. Artan ihracat oranları firma-
ları bir adım daha ileri taşırken, ülke 
ekonomisi adına da artı değer yara-
tılmış oluyor. Şu anda yerli firmalar-
da, Avrupalı firmalarla ortak olma 
gibi bir trend söz konusu. IFAT fuarı 
da, Türk firmalarının hem Avrupalı 
firmalarla hem de dünyanın farklı 
noktalarından gelen diğer aktörler-
le bir araya geldikleri ideal bir alan. 
Diğer taraftan IFAT’ın direkt olarak 
kazan ve basınçlı kap sanayicilerine 
yönelik bir fuar olduğunu söyleye-
meyiz. Bu katılım bizim için bir an-
lamda bir ön araştırma oldu. Sektör 
olarak 300 milyon dolarlık ihracatı-
mız söz konusu. 300 milyon dolar-
lık ihracat gerçekleştiren sektörde 
derneğimize üye olan firma sayısı 
ise 50. Dernek olarak amacımız bu 
sayıyı daha da yukarı taşımak.”

“Benim de aralarında bulunduğum üç 
sektörel dernek temsilcisini standında 
ağırlayan Türkiye’nin Makinecileri, 
sektör adına faydalı bir görevi yerine 
getiriyor. Bu çalışmaların makine sana-
yimizin tanıtılması açısından çok faydalı 
buluyorum. Bu girişimlerin meyvelerini 
ise ilerleyen dönemlerde toplayacağımız 
muhakkak.”

CEMALETTIN KUTLUCA
KBSB
GENEL KOORDINATÖRÜ

“SEKTÖR İÇİN 
İDEAL BİR 

ALAN”

“BÜYÜK OYUNCULAR BURADA”

“IFAT SEKTÖRÜN NABZINI TUTUYOR”

“Geçmiş yıllarda IFAT’a ziyaretçi olarak gelip 
araştırma yapmıştık. Katılımcı olarak ise bu 
fuarda ilk defa yer alıyoruz. Sektörümüzde var 
olan hemen hemen bütün büyük oyuncular 
burada. Fuara boru contaları, tünel segment 
contaları gibi ürünlerimizi getirdik. Bunun dı-
şında da üretimini gerçekleştirdiğimiz ürün-
ler var ama buraya hitap etmediği için onları 
getirmedik. Burada sergilediğimiz ürünler 
genellikle piyasada var olan standart ürün-
ler. Bizim gibi bu ürünleri yapan çok büyük 
firmalar da bu fuarda yer alıyor. Dolayısıyla 
aynı kulvarda yer aldığımız global oyuncularla 
burada aynı havayı solumak, onlarla temasa 
geçmek firmamız adına son derece değerli. 
IFAT fuarının bu anlamda önemli bir görevi 
yerine getirdiğine inanıyorum.”

“Aslında bu fuara gelmeden önce Türkiye’nin 
Makinecileri’nin çalışmalarından haberdar değil-
dik. Makine İhracatçıları Birliği bünyesinde varo-
lan bu oluşum, gerek sektörümüz gerekse de ülke 
adına son derece faydalı bir adım. Bu tip tanıtım 
çalışmalarının sonuna kadar desteklenmesi gerekti-
ğine inanıyorum. Sektöre fayda sağlayacak uygula-
maları her zaman olumlu buluyorum.”

“HAUS olarak pazarlama stratejilerimiz kap-
samında hedef bölgelere penetre olmak adına 
dünyanın farklı bölgelerinde fuarlara katılım 
sağlıyoruz. IFAT, bu anlamda çevre uygula-
maları alanında dünyanın lider fuarlarından 
biri. Özellikle geçtiğimiz yıl kurduğumuz Ar-
Ge merkezimizin yapmış olduğu çalışmalarla 
bu yıl standımızda yeni nesil DDE serisi de-
kantör santrifüjlerimizle sağladığımız yüzde 
30’a varan enerji tasarrufu, yüzde 30’a yakın 
kapasite artımı ve kek kuruluğunun yüzde 
15’e kadar arttırılabilmesini vurguluyoruz. 
Ayrıca bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 
IBA 54 serisi separatörümüzü de sergiliyoruz. 
Böylelikle fuarlarda değişen ve gelişen ürün 
gamımızla firmamızı tanıtma fırsatı yakalıyo-
ruz. IFAT, konusunda dünyanın nabzını tutan, 
hitap ettiği sektörde faaliyet gösteren büyük 
aktörleri bir araya getiren, bizim de firma ola-
rak önem verdiğimiz bir organizasyon.”

“Üretim, ihracat ve Ar-Ge konusunda Türk maki-
necilerinin desteklenmesi her zaman  istediğimiz bir 
durum. Bu anlamda yapılan her çalışmayı sürdü-
rülebilir bir gelecek için umut ışığı ve sevindiren 
adımlar olarak yorumluyoruz.”

CEM PAMIR
ARSAN KAUÇUK 
YURTIÇI SATIŞ VE 
PAZARLAMA MÜDÜRÜ

EVREN EKŞI
HAUS SANTRIFÜJ 
TEKNOLOJILERI
PAZARLAMA SORUMLUSU

1.
KATILIM

3.
KATILIM
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“IFAT, yıllardır ziyaretçi olarak gel-
diğimiz bir fuardı. Bu yıl ise standı-
mız ile ilk katılımımızı gerçekleştir-
dik. IFAT özellikle atık teknolojileri, 
atık transferi, geri dönüşüm gibi 
konularda dünyada isim yapmış en 
önemli fuarlardan biri. Biz bu fuara 
ana ihtisas alanımız olan hidrolik sı-
kıştırmalı çöp ekipmanıyla katıldık. 
Bu ürünümüz Avrupa standartları-
na uygun, halihazırda Belçika tem-
silcimize satılmış durumda. Burada 
sergilediğimiz bir diğer ürün ise 
konteyner yıkama aracı. Bu ürün 
aslında biraz da vizyonumuzu temsil 
ediyor. Klasik belediye ekipmanla-
rından biraz daha farklı bir şekilde 
dizayn edildi. Firma olarak öncelikli 
hedefimiz şirketimizin vizyonunu, 
imajını, marka değerini korumak 
ve artırmak. Yakın komşularımızda 
yaşanan siyasi sıkıntılar ister iste-
mez bizim işimize de yansıyor. Bu 
olumsuz şartlara rağmen yatırımla-
rımıza devam edip, bu fuara gerekli 
tüm finansal kaynaklarımızı ayırıp 
buradaki yerimizi aldık.”

“Fuara geldiğimizde dikkatimizi çeken 
ilk şey fuar girişindeki Türkiye’nin 
Makinecileri’nin  ilan çalışmaları oldu. 
Bu durumdan son derece gurur duy-
duk. Bizim sadece kendi kaynaklarımız-
la mücadele etmediğimizi, bu oluşum-
ların da bize destek verdiğini görmek 
sektör için son derece değerli.”

FILIP MANISYAN
EFE ENDÜSTRI VE TICARET 
GENEL MÜDÜRÜ

“DÜNYA ÇAPINDA 
İSİM YAPMIŞ BİR 

FUAR”

“SEKTÖRDEKİ TRENDLER IFAT’TA 
TAKİP EDİLİYOR”

“BİRLİKTEN GÜÇ DOĞUYOR”

“IFAT, dünyanın en büyük atık su ve kanali-
zasyon fuarlarından biri. Fuar pompa sanayini 
de kapsadığı için bu alana özel üretim yapan 
üyelerimiz de bu fuarda yer alıyor. Biz de 
POMSAD olarak burada yer alan üye firma-
larımızı yalnız bırakmamak ve sektörümüzle 
ilgili dünyadaki son gelişmeleri takip etmek 
için buraya katıldık. POMSAD’a üyesi yedi fir-
ma IFAT’ta ürünlerini sergiledi. Firmalarımız 
beş gün boyunca yoğun bir tempoda ikili gö-
rüşmeler gerçekleştirdi. Diğer yandan yeni 
ürünlerin lansman yeri olarak da buranın ter-
cih edildiğini gördük. Firmaların sektörleri ile 
ilgili dünyada neler olup bittiğini takip etmele-
ri için bu fuarı yakından takip etmesi önemli.” 

“Makine sektörünün çarklarının dönmesinde 
Türkiye’nin Makinecileri’nin önemli bir payı var. 
Bu nedenle de yapılan çalışmaları son derece değer-
li buluyoruz. POMSAD gibi bir çok sektörel derne-
ğe desteğini esirgemeyen Türkiye’nin Makinecileri, 
bu fuarda da bizleri konuk ederek sektör ile ilgili 
trendlerin neler olduğunu görmemize vesile oldu. 
Diğer taraftan Türkiye’nin Makinecileri fuarda 
sektörü en iyi şekilde temsil ederek herkesin dikkati-
ni Türk Makine sektörüne çekmeyi başardı.”

“IFAT’ta olmamız hem imajımız hem de ola-
sı işbirliklerini değerlendirmemiz açısından 
önemliydi. Fuarda ısıtma, soğutma ve hava-
landırma teknolojilerinde kullanılan kendi 
ürettiğimiz vanaları sergiledik. Firmamız şu-
an 73 ülkeye ihracat yapıyor. Ama  diğer ta-
raftan iç piyasaya yapılan satışlar, ciromuzda 
önemli yere sahip. Dış piyasada ise en fazla 
bulunduğumuz pazar Avrupa, Rusya ve Türk 
Cumhuriyetleri. Yangın ürünleri üretimi ko-
nusunda ülkemizde öncü firmalardan biriyiz. 
Gerek iç piyasaya olan satışımız, gerek dış 
piyasada belgeli ürünlerimize olan talep bizi 
önemli noktalara taşıyor.”

“Yapılan çalışmaların hiçbirini faydasız bulmuyo-
rum ama odaklanma konusunda sıkıntı yaşandığı 
da bir gerçek. Yaptığınız ürünü tanıtırken firmanın 
tek başına yapacağı şeyler sınırlıdır. Alman ürünü-
ne duyulan ilgi ve saygınlık ürünün kalitesiyle çok 
doğru orantılı değil. Bu tamamen ülke disipliniyle 
alakalı. Her şeyden önce imajımızı sağlam bir zemi-
ne oturtabilmek adına tanıtım çalışmaları yürütme-
miz ve birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Sanırım 
Türkiye’nin Makinecileri de bu işe ön ayak oluyor.”

GÖKHAN SEZER TÜRKTAN
POMSAD 
GENEL SEKRETERI

HAKAN CEYLAN
DUYAR VANA MAKINA 
YÖNETICISI

1.
KATILIM

2.
KATILIM
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“IFAT dünya bazında global oyun-
cuların yer aldığı bir prestij bu 
fuarı. Bu nedenle bu fuarda Türk 
firmalarının yer alması gerekiyor. 
Aslında bu fuar tam olarak firma-
mızın ihtisas alanını kapsamıyor. 
Ürettiğimiz bazı makinelerle bu-
rada yer alabiliyoruz. Plastik ko-
nusundaki geri dönüşüme hitap 
eden makineler üretiyoruz. Boyut 
küçültme ve geri dönüşüm istek-
lerine cevap veriyoruz. Bu anlamda 
IFAT’a gelen ziyaretçilerden plastik 
ile ilgilenenler standımızı ziyaret 
etti. Getirdiğimiz makinelerden bi-
ri plastiği parçalayan diğeri ise toz 
haline getiren bir üründü ve hatırı 
sayılır ölçüde bir ziyaretçi kitlesi 
ürünlerimizle ilgilendi. İnan Plastik 
olarak Hindistan’dan Amerika’ya 
kadar geniş bir coğrafyada faaliyet 
gösterirken satışımızın yüzde 60’nı 
dış pazarlara gerçekleştiriyoruz. 
IFAT’ta da hedefimiz, tüm dünyadan 
müşteri kitlesini yakalamaktı ve bu-
nu başardığımıza inanıyorum.” 

“IFAT fuarında bu yıl ilk defa yer alan 
Türkiye’nin Makinecileri, birçok fuara 
giderek kendilerini ve Türk firmaları-
nı tanıtmaya çalışıyor. Diğer taraftan 
sadece fuarlarda değil konsolosluklar-
da ve elçiliklerde toplantılar ayarlaya-
rak tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriyor. 
Yapılan bu çalışmaları sonuna kadar 
destekliyoruz.”

NEZIH TELSEREN
INAN PLASTIK 
MAKINALARI 
KOORDINATÖRÜ

“BİR PRESTİJ 
FUARI”

“BURADA OLMAK BİZE POZİTİF 
ENERJİ VERİYOR”

“GURUR VERİCİ BİR ADIM”

“IFAT’ın prestij fuarı olması ve dünya çapında 
global bir özellik taşıyor olması  buraya katıl-
mamızı sağladı. Katıldığımız her dönem hem 
fuar çıtasını bir üst basamağa taşıyor. Bu ne-
denle burada bulunmak bize pozitif bir enerji 
veriyor. Dünyada bir deprem tehlikesi var ve 
bu tehlikeden dolayı devletler şehirlerin alt 
yapılarında kullanılan çelik borudan vazgeç-
meye başladı. Yani dünyada çelik borular-
dan plastik boruya bir geçiş söz konusu. Biz 
de firma olarak bu trendi yakalayanlardanız. 
Kullandığımız malzemenin esnekliği üç yüz 
kata kadar artabiliyor, bu yüzden deprem, 
çökme, su baskını gibi tehlikelerde söz konu-
su hattı yüzde 80’e kadar koruyabiliyoruz.”

“Devletimizin ve ticaret odalarının uyguladığı sis-
temleri son derece faydalı buluyoruz. Aktif olarak 
gerçekleştirdikleri çalışmalar, firmalar için artı de-
ğer yaratıyor. Örneğin fuarlar öncesinde gidilecek 
ülke ile ilgili bir ön çalışma yapılıyor. Türkiye’nin 
Makinecileri de bildiğimiz kadarı ile IFAT’ta böyle 
bir çalışma yaptı. Bu sayede de firmaların burada 
enerjilerini daha efektif olarak kendi işlerine odak-
lanarak harcamalarını sağladı.”

“Bu fuar, Avrupa’nın belki de dünyanın en bü-
yük arıtma fuarı. Bu fuara Türk firmaları her 
geçen yıl biraz daha bilinçli şekilde geliyor. 
Örneğin bu sene Türkiye’nin Makinecileri’nin 
katılımı söz konusu. Diğer taraftan her sene 
Türk firmalarının katılımı giderek artıyor ve 
bundan gurur duyuyoruz. Getirdiğimiz kata-
logların yarısı fuarın ilk gününde bitti. Bu bi-
le fuarın bizim için nasıl geçtiğinin küçük bir 
göstergesi. Buraya sergilemek için iki çeşit 
vana getirdik. Aslında bu vanaların hepsinin 
amacı aynı, yani bir hattaki akışkanın kont-
rolü. Biz taktığımız vanalarla hattan geçen 
akışkanın kontrolünü sağlıyoruz. Söz konusu 
ürünlerimiz fuarda büyük ilgi gördü ve bu ilgi, 
ilerleyen yıllarda da fuara katılmamız gerek-
tiğinin sinyallerini verdi.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin IFAT’ta standı ile 
bulunması gurur verici bir  adım. Biz yıllardır 
Türkiye’nin ve sektörün ikinci planda olmasına 
alıştığımız için, bu fuara girer girmez Türk makine 
sektörünün tanıtımının yapıldığı ilan çalışmalarını 
görmek bize mutluluk veriyor. Bu konuda özellikle 
Hannover Messe’de Türkiye’ nin Makinecileri’nin 
yaptığı çalışmaları takdir ediyorum.”

KENAN SAYAR
TURAN MAKINA 
DIŞ TICARET UZMANI

ÖMER KAYA
TORK ELEKTRONIK VALF 
SATIŞ VE PAZARLAMA 
DIREKTÖRÜ

2.
KATILIM3.

KATILIM

5.
KATILIM
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Türkiye’nin Makinecileri 31 Mayıs-
3 Haziran tarihlerinde Almanya’da 

gerçekleştirilen istif makineleri, 
intralojistik ve depolama sistemleri 

fuarı CeMAT’ta ilk kez yerini aldı.  son 
dönemlerde, makine alt sektörlerini 
kendi ihtisas fuarlarında destekleyen 

Türkiye’nin Makinecileri, fuar 
çerçevesinde etkin bir tanıtım çalışması 

gerçekleştirdi.
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T ürkiye’nin Makinecileri, Alman-
ya’nın Hannover kentinde iki yılda 
bir düzenlenen istif makineleri, int-
ralojistik ve depolama sistemleri 
fuarı CeMAT’a katılarak ziyaretçile-

ri Türk makine sektörü hakkında bilgilendirdi. 
44 ülkeden 1000 firmanın ürünlerini sergilediği 

fuarı 40 bin kişi ziyaret etti. Fuar, lojistik tek-
nolojileri, taşıma-kaldırma, etiketleme-baskı, 
depolama-yükleme ile bu konulardaki yönetim 
ve hizmetler dahil olmak üzere beş alt kate-
goride gerçekleşti. 2014 yılında Türkiye’den 23 
firmanın katılım sağladığı fuara bu yıl yüzde 22 
oranında artışla 28 Türk firması katıldı. 
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TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN ÜRETİM 
GÜCÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Türkiye’nin Makinecileri, fuarın metro giri-
şinde yer alan skyboardlara, reklam kulesi 
alanlarına ve shuttle’lara verdiği  “Turkish 
Machinery” imzalı reklamlarla Türk maki-
ne sektörünün üretim gücünün altını çizdi. 

Türkiye’nin Makinecileri ayrıca fuara katı-
lan Türk firmalarının stant numaralarını ve 
ürün bilgilerini de içeren broşür hazırlaya-
rak ziyaretçilere dağıttı. Makine İhracatçıları 
Birliği (MAİB) üyesi firmaların ve Makine 
Sanayii Sektör Platformu (MSSP) üyesi der-
neklerin tanıtım kitapçıklarının yanı sıra, 

Fuarın ilk günü 
Türkiye’nin 
Makinecileri 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Sevda Kayhan 
Yılmaz, Türkiye’nin 
Makinecileri 
Almanya Danışmanı 
Ahmet Yılmaz ve 
Hannover Ticaret 
Ataşesi Ruhi 
Deniz katılımcı 
Türk firmalarının 
stantlarını ziyaret 
etti.
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Türkiye’nin makine ihracatı verilerini içeren 
broşürler de Türkiye’nin Makinecileri’nin 
standında fuar ziyaretçilerine sunuldu. Fuara 
MAİB ve Türkiye’nin Makinecilerini temsilen 
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz 
ile Makine Şubesi Uzmanı Bahar Özcan İle 
Uzman Yardımcısı Şeyda Yıldız Sarıca ka-

tıldı. Makine alt sektörlerini kendi ihtisas 
fuarlarında son dönemlerde destekleyen 
Türkiye’nin Makinecilerinin standında, MSSP 
üyesi derneklerden ARÜSDER (Araç ve Araç 
Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri 
Birliği Derneği), İMDER (Türkiye İş Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği) ve TEVİD 

“Türkiye’nin 
Makinecileri, fuarın 
metro girişinde yer 
alan skyboardlara, 
reklam kulesi 
alanlarına ve 
shuttle’lara verdiği  
“Turkish Machinery” 
imzalı reklamlarla 
Türk makine 
sektörünün üretim 
gücünün altını çizdi.”
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(Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği) 
temsilcileri de hazır bulunarak fuar 
ziyaretçilerine, sektörleri ve üye fir-
maları hakkında bilgi verdi. Fuarın 
ilk günü Türkiye’nin Makinecileri 
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan 
Yılmaz, Türkiye’nin Makinecileri 
Almanya Danışmanı Ahmet Yılmaz ve 
Hannover Ticaret Ataşesi Ruhi Deniz 
katılımcı Türk firmalarının stantların-
da ziyaret etti. Fuar kapsamında ayrı-
ca Hannover Başkonsolosu Mehmet 
Günay ile de çeşitli temaslarda 
bulunuldu. 

Dört gün süren ve bu yılki ana tema-
sı “Akıllı Tedarik Zinciri Çözümleri” 
olan CeMAT Fuarı’nda tedarik sü-
reçlerinde akıllı ve esnek çözümler 
ile Endüstri 4,0 kapsamında belirle-
nen yeni lojistik trendleri ele alındı. 
Türkiye’nin Makinecilerinin standında 
fuar süresince Türk makine sektörü-
nü tanıtan bir film gösterildi. Ayrıca 
ziyaretçilere üye firmaların iletişim 
bilgilerinin yer aldığı katalog ve CD 
dağıtılarak Türk makine sektörü ile 
Türkiye’nin Makinecilerinin çalışma-
ları hakkında detaylı bilgi verildi.

RAKAMLARLA CEMAT

%39 
 Almanya  
dışından 

ziyaretçiler

%22 
Fuara yüzde 
22’lik artışla 

28 Türk firması 
katıldı.

44
Ülkeden

%55
Almanya 

dışından katılan 
firmalar

1
Milyon  

iş  
bağlantısı

1000
Firma 
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“CeMAT Fuarı’na beklentilerimizi 
yüksek tutarak katıldık. Fuar sü-
resince firmamıza ve ürünlerimi-
ze gösterilen ilgiden de oldukça 
memnun kaldığımızı söyleyebili-
rim.  Beklentilerimizi karşılayan 
CeMAT’tan gayet memnun ayrılı-
yoruz. Özellikle fuarın ikinci günü 
dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 
çok sayıda ziyaretçiyi ağırladık. 
Vasel olarak imal ettiğimiz standart 
kablo taşıma ürünlerimizin yanı sı-
ra yeni ürünlerimizi de standımızda 
sergiledik. Bu iki fuar gelecek dö-
nemler için az da olsa bize bir fikir 
vermiş oldu. Bir sonraki fuarlarda 
da burada olmayı istiyoruz.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin özellikle 
yurt dışında gerçekleştirdiği reklam ve 
tanıtım kampanyalarının, Türk makine 
sektörüne yönelik algıyı olumlu yönde 
etkilediğini görüyoruz. Bu nedenle iste-
ğimiz bu tür çalışmaların her platform-
da artarak devam etmesi yönünde.”

BURHAN SARIKULAK
VASEL
FIRMA YETKILISI

“ÖNÜMÜZDEKİ 
YILLARDA 
DA FUARA 

KATILACAĞIZ”

“PROFESYONELLERİN TERCİH ETTİĞİ 
BİR FUAR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİNİ  
TÜM DÜNYA TANIYOR”

“CeMAT, sektörde faaliyet gösteren firmala-
rın ulaştığı teknolojik seviyeyi göstermesi açı-
sından faydalı bir organizasyon. Ziyaretçi ve 
katılımcı sayısı geçen yıla oranla azalmış olsa 
da, ne aradığını bilen profesyonel insanlarla 
karşılaşmaktan mutluluk duydum. Özellikle 
Almanlar ve İtalyanlar yoğun otomasyon ba-
rındıran ürünlerle fuara gelmiş. Fuarda ser-
gilediğimiz raf sistemi yaklaşık üç yıllık bir 
geçmişe sahip. Ar-Ge ekibimiz ürünümüzü 
yazılım ve donanım bakımından sürekli ola-
rak güncelliyor. Bugün ulaştığımız üretim 
seviyesinin bir üst basamağı tam otomasyona 
karşılık geliyor. Bu eşiği atlamak için olanca 
gayretimizle çalışıyoruz.”

“2005 yılında bir fuar vesilesiyle Suudi 
Arabistan’a gittiğimizde oradaki alıcılar bize 
‘Makinelerinizi daha ucuza satmanız gereki-
yor çünkü burada Çin’den farkınız yok!’ diyor-
du. İnsanlar bizi ya tanımıyor ya da yanlış ta-
nıyordu. Aradan geçen 10 senede Türkiye’nin 
Makinecileri’nin de katkılarıyla Türk makinesi 
imajını çok güzel noktaya taşıdık. Bu aşamadan 
sonra İtalyan ve Alman ürünleriyle rekabet edebi-
len makineler üretmemiz gerekiyor.”

“Fuara bu yıl derneğimize üye sekiz firma 
katıldı. CeMAT fuarları; istif makineleri, en-
düstriyel ekipmanlar ve kaldırma sektörüy-
le ilgili olarak başta Almanya olmak üzere 
İtalya, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Çin dahil 
neredeyse her kıtada düzenleniyor. Bu yıl der-
neğimiz Hannover Messe ile CeMAT Fuarları 
kapsamında bir destek anlaşması imzaladı. 
Firmalarımız böylelikle dünyanın her yerinde 
CeMAT fuarları çerçevesinde çeşitli avantaj-
lara sahip olacak. Burası artık uluslarara-
sı ziyaretçilerin takvimine koymak zorunda 
olduğu bir yapıya bürünmeye başladı. Fuar 
boyunca derneğimiz üyesi firmalarla diyalog 
ziyaretlerimiz oldu. Elimizdeki veriler ışığın-
da, fuardan beklediğimizden biraz daha fazla 
verim aldığımızı söyleyebilirim.”  

“Türkiye’nin Makinecileri, makine sektöründe fa-
aliyet gösteren yaklaşık 30 derneğe elinden gelen 
desteği sunuyor. Biz de gerçekleştirdiğimiz projelerle 
bu destekleri en verimli şekilde kullanmaya çalışıyo-
ruz. Türkiye’nin Makinecileri artık dünyanın her 
yerinde tanınan bir marka, yaklaşık 100 ülkede 
tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Tanıtım faaliyet-
lerinin artarak devam etmesini diliyorum.”

EKREM KIRMIZIKAN
TEMESIST
IHRACAT SATIŞ MÜDÜRÜ

FARUK AKSOY
IMDER-ISDER 
GENEL SEKRETERI

1.
KATILIM

2.
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“Paketleme, depolama, nakliye ve 
otomasyon konularında faaliyet 
gösteren firmaların yoğun olarak 
yer aldığı CeMAT Fuarı’nda direkt 
olarak araç üstü ekipman üreten 
firma neredeyse hiç yoktu. Ancak 
her imalathanenin veya fabrikanın 
sahip olması gereken depolama ve 
üretim alanlarında malzemelerin 
insansız araçlarla otomatik olarak 
taşınabilmesi gibi hususlarda, fir-
maların sunduğu yenilikleri görme 
fırsatımız oldu. Derneğimiz üyesi 
firmaların yer almadığı fuarın hem 
katılımcı hem de ziyaretçi sayısı ba-
kımından yoğun geçmemesinin bir 
sebebinin de; internetin artık nere-
deyse en küçük firmalar tarafından 
bile kullanılması ve ürünlerini bu 
mecrada sergilemeleri olduğunu 
düşünüyorum.”

“Türkiye’nin Makinecileri, dünyanın 
her yerinde Türk makine sektörünü 
temsil etmek gibi zor bir görev üstleni-
yor. Binlerce ürünü temsil etmenin yanı 
sıra, aslında stantta sergilenen bir ma-
kine olmadığı için zihinlerde yer etmek 
biraz zaman alacak gibi geliyor.”

GÜRBÜZ GÜRER
ARÜSDER  
GENEL SEKRETERI

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ İLE 

HER YERDEYİZ”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ ÖNEMLİ 
BİR MİSYON ÜSTLENİYOR”

“ÇALIŞMALARIN OLUMLU GERİ 
DÖNÜŞLERİNİ ALIYORUZ”

“Yaptığımız görüşmeler neticesinde, bu yılki 
CeMAT Fuarı’nın iki yıl önceki organizasyona 
kıyasla oldukça sakin geçtiği ve ziyaretçi sa-
yısının da düşük olduğu izlenimini edindim. 
Fuara katılan TEVİD üyesi firmalarımız, her 
şeye rağmen fuarın yararlı olduğunu ve geç-
mişte kurdukları temasların fuarda satışa 
dönüştüğünü ifade etti. Fuar aynı zamanda 
firmalarımıza, rakipleri bir arada görmek ve 
yeni ürün ve üretim tekniklerinden haberdar 
olmak gibi çok sayıda avantaj da sağladı.”

“Türkiye’nin Makinecileri, makine sektörümüzü 
dünyaya tanıtmak adına çok önemli bir misyon 
üstleniyor. Bu bakımdan fuar alanındaki reklam-
ların ve fuar standının, tüm katılımcıların dikka-
tini çektiğini ve takdirle karşılandığını gördüm. 
Türkiye’nin Makinecileri CeMAT çerçevesinde ba-
şarılı bir reklam ve tanıtım çalışmasına daha imza 
attı.”

“Fuarın geçen seneye göre biraz daha durgun 
geçtiğini düşünüyorum. Firmamız 2009 yılın-
da jeneratör üreterek faaliyete başladı. Daha 
sonra da forklift imalatına yöneldi. Standımıza 
Türkiye’den gelen katılımcı ve ziyaretçiler, bir 
Türk firmasının elektrikli forklift üretmesin-
den duyduğu şaşkınlığı gizleyemedi. Bu du-
rum Türkiye’nin ilk elektrikli forkliftini üreten 
firmamızı memnun etmesinin yanında, ülke-
mizde ürünümüzü yeteri kadar duyuramadı-
ğımızı da fark etmemizi sağladı. Devlet yerli 
üretimi desteklediği için bu seneden itibaren 
devlet kurumlarına da ürünlerimizi verebil-
meyi umuyoruz. İstisnalar dışında forklift ih-
raç edemiyoruz. Zaten Orta Doğu ülkelerinde 
petrol olduğu için elektrikli forkliftler onlara 
pek hitap etmiyor. Asıl satış avantajını jenera-
törde yaşadık fakat bazı ülkelerde yaşadığımız 
problemler nedeniyle ciddi düşüşler oldu.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar çerçevesin-
de hazırladığı reklam ve afişleri görmek Türk 
firmaları olarak bizleri son derece memnun etti. 
Hatta daha sonra sosyal medyadaki çalışmaları 
da inceledim. Bu tip faaliyetlerin mutlaka bize de 
olumlu geri dönüşü oluyor. Emeği geçenleri tebrik 
ediyorum.”

FEVZI SARIOĞLU
TEVID GENEL 
KOORDINATÖRÜ

MEHMET SEFA KEÇIK
ILKEN ENERJI
GENEL MÜDÜRÜ
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“Önceki yıllardaki ziyaretlerimizde 
edindiğimiz izlenimler doğrultusun-
da CeMat Fuarı’na katılma kararı 
aldık. Fakat fuara yönelik ilginin her 
geçen yıl giderek daha da azaldığını 
gördük. Fuar bu yıl özellikle bariz 
bir biçimde durgundu. Önümüzdeki 
yıllar için firma olarak katılımımızı 
yeniden gözden geçireceğiz çünkü 
potansiyel müşterilerimizin bura-
ya gelmediğini düşünüyorum. Tabii 
CeMAT, Hannover Messe ile birleş-
tikten sonra daha doğru bir değer-
lendirme yapabiliriz. Standımızda 
kaldırma, lojistik ve transport ile 
ilgili yeni geliştirdiğimiz ürünlerle 
yıllarıdır imal ettiğimiz makineleri-
mizi sergiledik. Büyük tonajlı vinç-
lerin kaldırma şanzımanı ve yine 
büyük vinçlerin halat donanımlarını 
sarmak için kullanılan şanzıman-
lar bu yeni ürünlerimiz arasında. 
Üretiminin yüzde 55’ini ihraç eden 
bir firma olarak Dortmund şehrinde 
tüm Avrupa’ya ulaştığımız bir mon-
taj fabrikamız var.” 

“Türk makine sektörünün mar-
ka bilinirliğini artırma noktasında 
Türkiye’nin Makinecileri önemli bir 
misyona sahip. İnsanların hafızasında 
yer etmek için reklam, tanıtım ve çeşitli 
etkinliklerle her yerde görünür olmanız 
gerekiyor. Azim ve sabırla yürütülen 
bu çalışmaların karşılığı muhakkak 
alınıyor.”

NECDET DEMIR
POLAT GROUP REDÜKTÖR
GENEL MÜDÜRÜ

“FUARDA YENİ 
ÜRÜNLERİMİZİ 
SERGİLEDİK”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
EN BÜYÜK ŞANSIMIZ”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
FARKINDALIK YARATIYOR”

“Fuara, katılmaktaki amacımız sektöre uygun 
ürünlerimizin tanıtımını yapmaktı. CeMAT’a 
ilk kez yer aldığımız için çok verimli bir fuar 
deneyimi olmadı. Fakat yine de çeşitli temas-
lar kurarak standımızda potansiyel müşteri-
lerimizi ağırladık. Fuar katılımları her zaman 
fayda sağlıyor ve müşteri portföyünüz geniş-
liyor. Aynı zamanda mevcut müşterilerinize 
kendinizi hatırlatmış oluyorsunuz. Bu gibi ne-
denlerle yurt içi ve yurt dışında pek çok fuara 
düzenli olarak katılıyoruz.” 

“Reklam ve tanıtım çalışmalarının tüm sektör-
ler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü ülkenizin algısı firmanızın algısında çok 
büyük önem arz ediyor. Bu açıdan Türkiye’nin 
Makinecileri’nin faaliyetleri sektörümüzün açı-
sından büyük bir şans. Tabii marka değerini daha 
da yükseltmemiz gerekiyor. Türkiye’nin de makine 
üretiminde söz sahibi bir ülke olduğunun duyuran 
Türkiye’nin Makinecileri’ne başarılar diliyorum.”

“Fuarda sektörün büyük ve önemli üreticileri 
yer almadığı için gözle görülür bir durgunluk 
söz konusu. Bu yıl stant ve hol sayısı daha da 
azaltılmış. Öğrendiğim kadarıyla geçen yıl da 
ziyaretçi ve katılımcı potansiyeli bakımından 
benzer bir durum yaşanmış. Özellikle yurt 
dışında düzenlenen fuarlara katılmak firma-
larımız için büyük maddi bedel gerektiriyor. 
Ayrıca fuar için harcanan zaman da ayrı bir 
gider kalemi. Dolayısıyla birçok yatırım yapa-
rak geldiğimiz bu fuar ne yazık ki beklentimizi 
karşılamadı. Önümüzdeki yıl katılım durumu-
muzu yeniden gözden geçireceğiz.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam ve tanıtım 
çalışmalarını oldukça başarılı buluyorum. Fuar 
alanında ulaşım hizmeti sağlayan otobüslere ve 
ana girişlere verilen reklamlar, sektörümüze dair 
farkındalık yaratıyor. Bu noktada tek sorun, fuarın 
yeterli ilgi görmemesi dolayısıyla tanıtım faaliyetle-
rinin geniş bir kitleye duyurulamaması oldu.”

OKTAY PEHLIVANOĞLU 
MAKERSAN 
SATIŞ VE PAZARLAMA 
MÜDÜRÜ

ORKUN ÇELIKBILEK
KM KÜMSAN 
GENEL MÜDÜRÜ
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“CeMAT Fuarı’na geçen yıllarda zi-
yaretçi olarak geliyorduk. Etkisini 
halen hissettiren ekonomik dur-
gunluk ve firmaların artık ürün 
pazarlamasında interneti daha 
etkin kullanımının, fuarı olumsuz 
anlamda etkilediğini düşünüyorum. 
Dolayısıyla bu yıl katılımcı ve ziya-
retçi sayısının azalmış olmasının 
yanı sıra fuar için ayrılan alan da 
küçülmüş. Bu anlamda sektörün en 
önemli organizasyonlarından olan 
CeMAT ne yazık ki beklentilerimi-
zi karşılamadı. Standımızda akülü 
araçlarımızı sergiledik. Bu araçlar 
genellikle havaalanlarında ve aske-
ri tesislerde yük taşıma ve çekme 
amacıyla kullanılıyor.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin tanıtım 
çalışmalarını burada ve dünyanın çe-
şitli ülkelerinde düzenlenen fuarlarda 
gördükçe gururlanıyoruz fakat bu yo-
ğun çabanın karşılığını da vermek ge-
rekiyor. Hala teknolojik olmayan ürün-
ler imal ediyoruz. Oysaki artık her şey 
kendinden programlı, otomasyonlu hale 
dönüştü. Ülke olarak imal ettiğimiz ma-
kinelerde bu gelişmişlik düzeyini yakala-
mamız gerekiyor.”

TANER YAZICI
ÖZISMAK 
ITHALAT VE IHRACAT 
MÜDÜRÜ

“ÇALIŞMALAR 
GURUR 

VERİYOR”

“BAŞARIMIZDA TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NİN PAYI BÜYÜK”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
HER FUARDA YANIMIZDA”

“Fuar bir öncekine kıyasla ziyaretçi sayısın-
dan bakımından daha yoğundu. Fakat bizim 
faaliyet gösterdiğimiz alana çok da hitap 
eden bir organizasyon değil. Daha çok fork-
lift üreticilerinin burada olduğunu gördüm. 
Hatta bir hol tamamen forklift imalatı yapan 
firmalara ayrılmış. Fuara yeni ürün getirme-
dik, standımızda standart üretimimiz olan beş 
tonluk vincimizi ziyaretçilerimizin beğenisine 
sunduk.” 

“Türk makine sektörü geçtiğimiz yıllar içerisinde 
büyük bir ilerleme kaydetti. Çin ve Tayvan gibi 
ülkeler de Türkiye’nin yakaladığı bu ivmenin far-
kında. Hatta bu ülkeler, Türk makineleriyle reka-
bet edebilmek için kalite anlamında bir standart 
yakalamaya çalışıyorlar. Sektörün yakaladığı bu 
başarı da Türkiye’nin Makinecileri de büyük bir 
pay sahibi.”

“Önceki senelerde endüstri fuarı olarak dü-
zenlenen CeMAT, lojistik ağırlıklı bir yapıya 
kavuştuğundan bu yana çok gelişti. Fakat fuar 
2014 yılından itibaren katılımcı ve ziyaretçi sa-
yısı bakımından bir gerileme yaşıyor. Sanırım 
bu sebeple organizasyonun önümüzdeki yıl 
Hannover Messe ile birleştirilmesi söz konu-
su. Lojistik sektörünün buluşma noktaların-
dan biri olan bu fuara katılmaktaki amacımız; 
ürün gruplarımızı oluşturan hafif ve ağır raf 
yük sistemleri ile bunların otomasyonları-
nı Avrupa dışından gelen potansiyel alıcılara 
tanıtmak. Bu noktada hedef pazarları doğru 
belirlemek fuar katılımlarındaki en önemli 
noktalardan biri diye düşünüyorum.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin Türk firmalarının 
yanında olması bizi mutlu ediyor. Türk makine sek-
törünün dünyanın her yerinde görünür olmasını 
sağlayan ve makinecilerin sorunları ile taleplerine 
kulak veren Türkiye’nin Makinecileri ile bizlerin 
en önemli amacı kaliteli ürünlerle ülkemize daha 
çok döviz kazandırmak.”

SERHAT MURAT ZEYTUN
SEKIZLI MAKINA 
SATIŞ MÜDÜRÜ

TUNÇER YILDIZ
ÜÇGE DRS 
GENEL MÜDÜRÜ
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“ADA”DA TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
RÜZGARI ESTİ
Türkiye’nin Makinecileri, sektörün öncelikli pazarlarından olan İngiltere’de ilk fuar 
organizasyonuna katıldı. 7-9 Haziran tarihlerinde Birmingham kentinde düzenlenen Tedarik 
Zinciri ve Yan Sanayi Fuarı Subcon’un “Uluslararası Tedarikçiler” bölümü sponsorluğunu 
da üstlenen Türkiye’nin Makinecileri, Türk makine sektörünün potansiyeline vurgu yapan 
reklamlarla da dikkat çekti.

T ürkiye’nin Makinecileri , 
hedef ülke olarak belir-
lenen İngiltere’de ilk fuar 
organizasyonuna katıldı. 
7-9 Haziran tarihlerin-

de Birmingham kentinde düzenlenen 
Tedarik Zinciri ve Yan Sanayi Fuarı 
Subcon’un “Uluslararası Tedarikçiler” 
bölümü sponsorluğunu da üstlenen 
Türkiye’nin Makinecileri, Türk makine 

sektörünün potansiyeline vurgu yapan 
reklamlarla da dikkat çekti. 
Türkiye’nin 2015 yılında 800 milyon do-
larla en fazla makine ihraç ettiği üçün-
cü ülke İngiltere’de düzenlenen Subcon 
Fuarı’na bu yıl; başta İngiltere olmak 
üzere İspanya, İtalya, Portekiz, Çek 
Cumhuriyeti, Litvanya, Polonya, Tayvan, 
Çin ve Hindistan’ın da yer aldığı çok sa-
yıda ülkeden 364 firma katıldı. Metaller, 

kompozit ve plastikler, yazılım, elekt-
ronik, yüzey mühendisliği bölümlerin-
den oluşan fuarı üç gün boyunca 3 bin 
300 kişi ziyaret etti. Organizasyonun 
“Uluslararası Tedarikçiler” bölümü 
sponsorluğunu üstlenen Türkiye’nin 
Makinecileri; fuar alanında afiş, zemin 
ilanları ve fuar web sitesine “Turkish 
Machinery” imzalı reklamlar vere-
rek Türk makine sektörüne dair far-
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kındalık oluşturulmasına katkıda bulundu. 
Fuara Türkiye’nin Makinecileri’ni temsilen 
Makine Şube Şefi Erinç Tarhan ve Uzman 
Bahar Özcan katılarak ziyaretçileri Türk ma-
kine sektörü hakkında bilgilendirdi. Londra 
Ticaret Müşaviri Aytuğ Göksu’nun ziyaret et-
tiği Türkiye’nin Makinecileri’nin standında 
ziyaretçilere, makine ihracatçıları veri tabanı 
ile makine alt sektör derneklerinin bilgilerini 
içeren kitapçıkların yanı sıra Türkiye’nin ma-
kine ihracatıyla ilgili bilgilerin bulunduğu bro-
şürler dağıtıldı. Fuar giriş kapılarında “Turkish 
Machinery” imzalı 4 bin adet çantanın da ziya-
retçilere sunulduğu fuar bu yıl sadece tek bir 
holde gerçekleştirildi. Subcon ile eş zamanlı 
olarak aynı fuar alanında otomotiv sektörüne 
yönelik düzenlenen Automechanica Fuarı’na 
da Türkiye’den beş firma katılarak yeni ürün 
ve teknolojilerini sergiledi.
MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran da ön-
celikli pazarlar arasında değerlendirdikleri 
İngiltere’de düzenlenen Subcon Fuarı’na dair 
yaptığı açıklamada; İngiltere’deki iş fırsatlarını 
en iyi değerlendiren sektörlerden biri oldukla-
rını belirterek, şu ifadelere yer verdi: “Yıllık 1 
trilyon dolara yakın dış ticaret hacmiyle dün-
yanın yedinci büyük ekonomisine sahip olan 
İngiltere, önemli bir ihracat pazarı olmasına 
rağmen Türkiye’nin toplam ihracatı içinde hak 

ettiği konumda değil. Geçtiğimiz yıl 625 mil-
yar dolar ithalat yapan İngiltere pazarından 
Türkiye olarak yaklaşık 11 milyar dolarlık bir 
pay alabildik. Makineciler olarak İngiltere’deki 
iş fırsatlarını en iyi değerlendiren sektörlerden 
biriyiz. Ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaş-
tırılması bağlamında hedef ve öncelikli ülkeler 
arasında yer alan İngiltere’ye makine ihracatı-
mızı artırmayı hedefliyoruz.”
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ENDÜSTRİ 4.0’IN KALBİ 
AUTOMATICA’DA ATTI
Münih’te düzenlenen Automatica Fuarı’na katılan Türkiye’nin Makinecileri fuar alanı ve fuar 
metro girişlerindeki reklamlarla ziyaretçilerin dikkatini Türk makine sektörüne çekerken, 
robot ve otomasyon teknolojileri alanında Türkiye’nin de var olduğu mesajını verdi.

T ürkiye’nin Makinecileri, 21-
24 Haziran tarihleri arasında 
Almanya’nın Münih kentinde 
düzenlenen robot ve otomas-
yon teknolojileri alanında 

dünyanın prestijli organizasyonları ara-
sında gösterilen Automatica Fuarı’na 
katıldı. Dünyanın önde gelen teknoloji 
şirketlerinin, yüksek teknolojili ürünle-
rini sergilemek için birbiriyle yarıştığı 
Automatica Fuarı, entegre montaj çö-
zümlerinin yanı sıra servis robotiğinin 
de buluşma noktası oldu. Söz konusu 
alanda sergilenen ürün sayısında önemli 

bir artışın görüldüğü bu yılki fuarda in-
sanların günlük yaşamda kullanımına 
yönelik teknolojik projeler de öne çıktı. 
İki yılda bir düzenlenen robot ve otomas-
yon teknolojileri fuarı Automatica’nın bu 
yıl 7.’si gerçekleştirildi. 47 farklı ülkeden 
839 firmaya ev sahipliği yapan fuarı 45 
bin kişi ziyaret etti. Yazılım, endüstri-
yel robotlar, bilgisayarlı görüş, sensör, 
kontrol, güvenlik, tedarik teknolojileri ve 
entegre montaj çözümleri konularında 
ürünlerin sergilendiği organizasyon kap-
samında çeşitli konferans ve toplantılar 
da düzenlendi. Türkiye’nin Makinecileri, 

dijitalleşme ve Endüstri 4.0 konularında 
son teknolojik trendleri de gözlemleme 
imkanı sağlayan fuar kapsamında; fuarın 
doğu girişinde yer alan balon, iki reklam 
küpü ve metro girişlerine verdiği ilan-
larla Türk makine sektörünün gücüne 
vurgu yaptı. 

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ ALT 
SEKTÖR DERNEKLERİNİN YANINDA
Fuara, Makine İhracatçıları Birliği 
(MAİB) ve Türkiye’nin Makinecileri’ni 
temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sevda 
Kayhan Yılmaz, Türkiye’nin Makinecileri 
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Almanya Danışmanı Ahmet Yılmaz ve Makine 
Şubesi’nden Uzman Aydan Işıl Aydın ile 
Uzman Yardımcısı Şeyda Yıldız Sarıca katıl-
dı. Makine alt sektörlerini kendi ihtisas fu-
arlarında desteklemeyi sürdüren Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standında, Makine Sanayii 
Sektör Platformu (MSSP) üyesi derneklerden 
AKDER ve ENOSAD temsilcileri de hazır bu-
lunarak, ziyaretçilere, dernek ve üyelerinin 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fuarın ilk 
günü Türkiye’nin Makinecileri hazırlattığı zi-

yaretçi kayıt defterini Türk firmalarına dağıt-
tı. Organizasyon süresince ayrıca Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standında ziyaretçilere 
MAİB üyeleriyle alt sektör dernekleri hak-
kında bilgiler içeren kitapçıkların yanı sıra 
Türkiye’nin makine ihracatıyla ilgili verile-
ri içeren broşürler de sunuldu. Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standını ziyaret eden Münih 
Ticaret Ataşesi İsmet Salihoğlu ve Münih 
Konsolosu Selçuk Eke ile de fikir alışverişin-
de bulunuldu.

“TÜRKİYE’Yİ 
ENDÜSTRİ 
4.0’A MAKİNE 
SEKTÖRÜ 
TAŞIYACAK”

“Gelişmiş ülkelerin ticari 
partneri olmayı gelecekte 

de sürdürebilmek için, 
sanayi altyapımızı bir üst 

sınıfa taşımamız ve tekno-
lojik olarak aynı klasmanda 
yer almamız gerektiğinin 

bilincindeyiz. Avrupalı 
teknoloji şirketleri makine 
sektöründeki öncülüğünü 

koruyabilmek amacıyla 
tüm gücüyle çalışıyor. Çin 

de geri kalmamak için 
önemli bir atılım için-
de. Güçlü bir katılım ve 

delegasyonla fuarda boy 
gösteren Çin, teknolojik 
altyapısını Endüstri 4,0 
alanındaki değişimlere 

göre yenilemeye çalışıyor. 
İhracat odaklı büyüme 
hedefinin merkezinde, 

Türkiye’deki tüm sektörle-
rin küresel ticaret içindeki 
payını artırması arzumuz 

yatıyor. Gücümüze güç 
katabilmemizin yolu ise 
rakiplerimizden daha iyi 
bir sanayi stratejisine 

sahip olmamızdan geçiyor. 
Türkiye ileri teknolojili 

ürün ihracatında ‘Ben de 
varım!’ diyebilecek güç ve 
potansiyele sahip bir ülke. 

Bu alandaki dönüşümü 
sağlayabilecek stratejik 

alanların başında ise ma-
kine sektörü geliyor.”

Adnan DALGAKIRAN
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı
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“Türkiye’nin Makinecileri’nin stan-
dında katıldığımız fuarda ziyaretçile-
re, derneğimiz ve üye firmalarımızın 
faaliyetleri hakkında bilgiler aktara-
rak karşılıklı görüş alışverişinde bu-
lunduk. Robotik uygulamalar, yapay 
görme, emniyet, sürücü ve sensör 
teknolojileri, montaj hatları gibi ko-
nularda ürün ve teknolojilerin ser-
gilendiği fuarda özellikle geleceğin 
fabrikalarına (taşıma, konumlandır-
ma, montaj hatları) yönelik ürün ve 
hizmetler öne çıktı. Üretim teknolo-
jilerindeki robot-insan işbirliği özel-
likle ilgi çeken konular arasındaydı. 
Automatica, uluslararası çapta oto-
masyon teknolojileri ve mekatronik 
fuarı olması dolayısıyla derneğimiz 
üyelerinin faaliyet alanlarıyla birebir 
örtüşen ve bu anlamda sektörümüz 
açısından büyük önem taşıyan bir 
fuar. Endüstri 4.0 uygulamalarının 
vurgulandığı, yenilikçi teknolojilerin 
uluslararası ziyaretçilere sunuldu-
ğu ve aynı zamanda imalatçıların ve 
kullanıcıların buluşma noktası olan 
fuarın oldukça etkin geçtiğini düşü-
nüyorum. Robot ve insan işbirliğine 
dair sergilenen örnekler genel ziya-
retçilerin de günlük yaşamlarında 
ufuk açıcı özellikler barındırıyor.” 

“Türkiye’nin Makinecileri, bünyesinde yer 
alan dernek ve birliklerin görüş ve öne-
rileri doğrultusunda uluslararası sektörel 
fuarlarda tanıtım ve işbirliği faaliyetleriy-
le Türk makine sektörünün bileşenlerini 
yurt dışında başarıyla temsil ediyor. Bu 
kapsamda gerçekleştirilen reklam çalışma-
ları da Türk makine sektörünün bilinirli-
ğinin artırılması adına önem taşıyor.”

SIBEL KIZILKAYA
ENOSAD SEKRETERI

“REKLAMLAR 
DİKKAT 

ÇEKİCİYDİ”

“FUAR, ENDÜSTRİ 4.0’IN  
VİTRİNİ OLDU”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ SEKTÖR 
İÇİN ÇALIŞIYOR”

“Sektörün en önemli fuarları arasında sayılan 
Automatica, otomasyon sektörünün geldiği 
noktayı göstermesi açısından kaçırılmaması 
gereken bir etkinlik. Tohumları Almanya’da 
atılan ve hedefi akıllı ürünlerle akıllı fabrika-
lar kurmak olan Endüstri 4.0’ın izlediği rota-
yı burada görmek mümkün. Dünya üretimde 
hızla dijitalleşmeye giderken ülke olarak bunu 
yakından takip etmeli ve ayak uydurmalıyız. 
Automatica, günümüzde birçok fuarın aksine 
büyüyen, katılımcı ve ziyaretçi sayısını artıran 
bir fuar. Gelecekte insanlar ve robotlar ara-
sında kurulması düşünülen işbirliğine duyu-
lan merak da fuarı ilgi çekici hale getiriyor. 

“Türkiye’nin Makinecileri son yıllarda uluslara-
rası fuarlarda çok ciddi tanıtım çalışmaları ger-
çekleştiriyor. Bizim dışımızda imalat sektöründen 
gelen başka bir katılımcıya rastlamadığımız halde, 
Türkiye’nin kaliteli bir makine sektörüne sahip ol-
duğunu reklam ve tanıtım çalışmalarıyla başarıyla 
vurguladılar. Ülkemizin ismini, olanaklarını, po-
tansiyelini ve gelişimini her yerde tanıtmaya devam 
ediyor. Özellikle fuar alanı girişinde hazırlanmış 
büyük ilanlar ziyaretçilerin gözünden kaçamayacak 
kadar başarıyla sunulmuştu.”

“Fuar kapsamında katıldığımız paneller saye-
sinde Endüstri 4.0’ın farklı sektörlerde uygula-
nabilirliği konusunda bilgi sahibi olduk. Fuarda 
sergilenen ürünler genelde robotlar ve bu 
robotlara ait yazılımlar, sensörler, pnömatik 
sistemler, servo motorlar ve bunların sistem-
leri-tutucuları gibi otomasyona yönelik aksam-
lardı. Dolayısıyla Automatica’da Endüstri 4.0’ın 
olanaklı kıldığı yeni teknolojileri ve ürünleri ta-
kip edebildik. Yüksek teknolojili ürünlerin ser-
gilendiği fuarda, özellikle robotlar ve onların 
üretiminde kullanılan komponentlerin üretimi 
alanında maalesef ülkemiz yer almıyor. Ülke 
olarak gerekli önlemleri alarak henüz yeni 
başlayan Endüstri 4.0 çağının üretimin aya-
ğında mı, kullanımında mı yoksa fason imalat 
kısmında mı yer alacağımıza karar vermeliyiz.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin dünya çapında önem 
taşıyan fuarlarda yer alarak Türk makine sektörü-
nün gelişimi adına elinden gelen çabayı göstermesi 
oldukça memnuniyet verici bir durum. Stant tasarı-
mı ve konumu, reklam ve tanıtım faaliyetleri alanın-
da da yıllara dayanan tecrübesiyle çok doğru ve fay-
dalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini düşünüyorum.”

CEMALETTIN AYTIS
YILMAZ REDÜKTÖR
YURT DIŞI SATIŞ 
YÖNETICISI

SÜLEYMAN KARA
AKDER YÖNETIM 
KURULU ÜYESI

1.
KATILIM
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TOBB MAKİNE VE TEÇHİZAT 
İMALATI MECLİSİ YENİLENDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclis 
toplantısı 9 Haziran tarihinde TOBB Ankara Merkez Binası’nda gerçekleşti.

S ektörün sorunları ve çözümleri 
ile ilgili olarak hazırlanan tas-
lak doküman üzerinde görüş 
alışverişinde bulunulan top-
lantıya, (TOBB) Türkiye Makine 

ve Teçhizat İmalatı Meclis Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu, Başkan Yardımcılığı göre-
vini üstlenen Makine İhracatçıları Birliği 
(MAİB) Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep 
Erkunt Armağan ile  MAİB Yönetim Kurulu 
Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz da katıldı. 
Toplantıda ayrıca TOBB Yazılım Sektör 
Meclisi Başkanı Melek Bar’da sektörler 
arası işbirliğinin sağlanması konusunda 
bir sunum yaptı. 
İstişari nitelikte olmak üzere; sektördeki 
gelişmeleri teşvik etmek, sorunları ince-
lemek ve önlemleri tespit etmek amacıyla 
makine imalatçılarını, sektörel birlik ve 
dernekleri, ilgili kamu kurum ve kuruluş-
larını biraraya getiren ve TOBB çatısı altın-
da faaliyetini sürdüren Türkiye Makine ve 
Teçhizat İmalatı Meclisi’nin, yeni kadrosu 
8 Nisan’da göreve başlamıştı. Başkan ve 
Başkan Yardımcısının seçildiği meclis top-
lantısında, Türk makine sektörünün ülke 
kalkınmasında taşıdığı sorumluluğun altı 
çizilerek, paydaşların giderek artan etkin-
liklerinin uyum ve dayanışma içinde koor-
dine edilebilmesinin sektörün üstlendiği 
misyona yaraşır efektif neticeler ortaya 
çıkaracağı üzerinde durulmuştu.
Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı 
Meclisi’nde Başkanlık görevine seçi-

len, aynı zamanda MAİB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten 
Kutlu Karavelioğlu başkanlık görevini 
üstlendikten sonraki konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi: “Nitelikli bir üretim ve 
istihdam altyapısı veya ciddi bir ekonomik 
büyüklüğe ulaşmış olmak bir sektörün ba-
şarılı olmasına yetmiyor; ortak bir vizyon 
ve birlikte davranabilme kültürüne sahip 
olmak gerekiyor. Türkiye’nin makinecileri 
son birkaç yılda bu yönde önemli adım-
lar attı ve artık güçlü bir lobiye sahipler. 
Teknolojinin yaşamla buluşmasını sağla-
yan makine imalatçılığı, gelişmiş dediği-
miz ülkelerin tamamında stratejik kabul 
edilmiş, öncelikleri daima ülke önceliği 
olmuştur. Teknolojisini güncel ve gelişmiş 
tutarak diğer bütün imalat sektörlerimi-
zin rekabetçiliğini artırmakla görevli olan 
makinecilerimiz, yurt içi ve yurt dışında 

birçok çatı altında çok farklı yönlerde ça-
lışıp, son derece nitelikli bilgiler üretiyor. 
Meclisimizin yeni dönemde öncelik ve-
receği konulardan biri sektörün bilgisini 
konsolide edip, daha kolay istifade edile-
bilir hale getirmek, sektörel mevzuat ve 
uygulamadan sorumlu mercilere en güve-
nilir verileri sunmaktır”. 
Sektör Meclisleri, TOBB ile Odalar ve 
Borsalar Kanunu’nun 57. maddesine 
dayanılarak hazırlanan Türkiye Sektör 
Meclisleri’nin Kuruluş, Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği’ne göre faaliyetlerini yürütü-
yor. Geleceğe yönelik projeksiyonlar yapa-
rak stratejiler oluşturmak üzere toplanan 
sektör meclislerinin amaçlarından biri, 
sektörlerin uluslararası rekabet şartla-
rına uyum sağlayabilmeleri için gerekli 
teknik ve bilgi alt yapısıyla ilgili çalışmaları 
hazırlamak.

TÜRKİYE MAKİNE TEÇHİZAT İMALATI MECLİS ÜYELERİ
• Samsun Makina 
• Erkunt Traktör
• Ağteks
• Alpler Ziraat Aletleri
• Anadolu Metalurji ve Makine
• Başak Traktör
• Dalgakıran Makine
• Darka Plastik Makinaları
• DORA Makina
• Durmazlar Makine

• Erkekoğlu Pres
• Ermaksan
• Gökçüoğlu Makine
• Hassas Mühendislik
• Hema Endüstri
• Hidromek 
• İnan Plastik Makineleri 
• Kayahan Hidrolik
• Remas Redüktör
• Sarıgözoğlu Hidrolik 

• Türk Traktör
• Ağaç İşleme Makine ve Yan 

Sanayisi İş Adamları Derneği 
(AİMSAD)

• Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayicileri Derneği (AYSAD)

• Makine İmalat Sanayi Dernekleri 
Federasyonu (MAKFED)

• Makine İmalatçılar Birliği Derneği 
(MİB)

• Makine ve Aksamları İhracatçılar 
Birliği (MAİB)

• Takım Tezgahları Sanayici ve 
İşadamları Derneği (TİAD)

• Tekstil Makinaları ve Aksamları 
Sanayicileri Derneği (TEMSAD)

• Türk Tarım Alet ve Makina 
İmalatçıları Derneği (TARMAKBİR)

• Türkiye İş Makinaları Distribütörleri 
ve İmalatçıları Birliği (İMDER)

• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Ekonomi Bakanlığı
• Türk Standartları Enstitüsü
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MAKFED’DEN MAKİNECİLER
İÇİN İŞBİRLİĞİ ADIMI
Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), Ekonomi Bakanlığı destekli 
Ür-Ge projesi kapsamında Turkish Business Platform ile işbirliği protokolü imzaladı. Makine 
ihracatçılarının tüm dünyada GTİP ve konşimento bazında müşterilerini arayabilmelerine 
olanak sağlayan anlaşma ile ihracatçılar aynı zamanda hedef pazar ve müşteri firmaların 
mali bilgilerine de ulaşabiliyor.

G elişmiş bilişim teknolojile-
rini kullanarak uluslarara-
sı boyutta iş yapmayı, hem 
alıcılar hem de satıcılar 
açısından kolaylaştırmayı 

amaçlayan bir (B2B) e-ticaret platfor-
mu olan Turkish Business Platform 
(TBP) ile MAKFED arasında işbirliği 
protokolü imzalandı. Alıcılarla satıcıla-
rı “www.turkishbusinessplatform.com” 
adresinde 7 gün 24 saat buluşturmayı 
hedefleyen organizasyon, tedarik ve 
pazarlama maliyetlerini azaltarak, gü-
venli satış ile satın alma süreçlerini  
hızlandırma noktasında da çözümler 
sunuyor. 

“YENİ PAZARLARA AÇILMA FIRSATI 
SUNUYOR”
MAKFED’den yapılan açıklamada imza-
lanan işbirliği protokolünün Türkiye’nin 
makine ihracatının artırılması yönün-

de önemli bir adım olduğu belirtilerek, 
“Makine sektörü için ihracat son de-
rece önemli. MAKFED olarak Turkish 
Business Platform ile gerçekleştirdi-
ğimiz işbirliği sayesinde ihracatçı fir-
malarımız kendi imal ettikleri ürünleri 
dünyada kimlerin aldığını görebiliyor” 
ifadelerine yer verildi. Platformda, 250 
milyon firma bilgisinin yer aldığı bir ve-
ri bankasının bulunduğunun altı çizilen 
açıklamada, “İhracat yapacak firmala-
rın mali durumlarını dahi buradan takip 
etmek mümkün. Sistem, yöneticilerin 
iletişim bilgilerinden, nereden ne satın 
aldığına kadar çeşitli veriler içeriyor. 
Firmalarımıza, düşük bir ücret karşılı-
ğında bu sisteme bir senelik üye olma ve 
kullanma olanağını tanıyoruz. Firmalar 
oradan tüm bilgilere ulaşıp yeni pazar-
lara açılıyor. Hangi firma kendilerinin 
potansiyel müşterileri, hangi firmalara 
ne satılabilir, bu firma daha önce neyi ne 

kadara almış, hepsi sistemde gözükü-
yor” vurgusu yapıldı. 
www.turkishbusinessplatform.com ile 
firmalar ürünlerini farklı dillerde, detaylı 
olarak anlatabilirken video ve resimlerle 
de sunum gerçekleştirebiliyor. 
Dünyanın her yerinden potansiyel alıcı-
lar, firmalarla ilgili gerekli tüm bilgile-
re ve belgelere tek bir sanal çatı altında 
ulaşabiliyor. Sistem çerçevesinde fir-
malar, “onaylanmış firma” statüsüyle, 
potansiyel alıcılarla güvene dayalı bir 
iş ilişkisi başlatarak satış sürecini hız-
landırabiliyor. Firmaların ücretsiz me-
sajlaşıp, dosyalarını paylaşabilmelerine 
imkan tanıyan platformla online iletişim 
de kurulabiliyor. Çok düşük maliyetlerle 
dünyanın her yerine ulaşan firmalar, bu 
sayede pazar skalasını çeşitlendirip, re-
kabet avantajı elde etmiş oluyor. 
Sonuç odaklı, risksiz, yüksek sinerjiye 
sahip, pratik bir “pazarlamada küme-
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lenme” girişimi olarak tanımlanan platform 
üzerinden üyeler, dış ticaretle ilgili birçok bil-
giye ulaşıp uzmanlardan da destek alabiliyor.  
Ekonomi Bakanlığı tarafından da desteklenen 
platformda firmaların üyelik bedelinin yüzde 
70’i devlet tarafından karşılanıyor.

“TİCARİ İSTİHBARAT ÜYELERİMİZ İÇİN 
ÖNEMLİ BİR AVANTAJ”
TBP Yetkilisi Tuncay Temiz, halihazırda hiçbir 
B2B sitesinin ticari istihbarat konusunda faali-
yet göstermediğini söyleyerek, “Bizim sitemiz-
deyse hem B2B hem de ticari istihbarat bilgi-
leri mevcut. Ticari istihbarat bölümünde dün-
ya üzerindeki kendi konunuzda ithalat yapan 
müşteri listelerine direkt ulaşabiliyorsunuz. 
Aynı zamanda konşimento evraklarını görerek 
rakibinizin ya da pazarın hareketlerini ince-
leyebiliyor böylece bir malı kim almış nereye 
satmış v.b. gibi özel bilgilere de ulaşabiliyor-
sunuz. Üye olan her kurumun zaman kaybet-
meden aynı gün çalışmasına imkan tanıyoruz. 
Çünkü birçok kurumumuz zamanla yarıştığı 
için detayda boğulmak istemiyor. Bir an önce 
sonuca ulaşmak ve ihracat yapmak arzusun-
dalar. Bu noktada sistemimiz ciddi bir açığı 
kapatıyor” dedi. TBP üyelik bedelinin Ekonomi 
Bakanlığı tarafından yüzde 70, KOSGEB tara-
fından da yüzde 60 oranında hibe desteği ola-
rak karşılandığını aktaran Temiz, bu durumun 
ihracat yapan ya da yapmaya aday firmalara 
ayrı bir güç kattığını aktardı. 
Temiz sözlerini şöyle tamamladı: “MAKFED, 
çalışmalarını yakından izlediğimiz ve makine 

ihracatının artırılması için yoğun mesai harca-
yan önemli bir kurum. Kendilerine bu projeden 
bahsettiğimizde hem çok heyecanlandılar hem 
de bizlere fırsat sunabilmek adına önemli bir 
açılım sağladılar. Bu çerçevede de kendileriy-
le bir protokol imzaladık. Şu an MAKFED adına 
toplu sunumlar ve bireysel görüşmeleri sür-
dürüyoruz. Tüm MAKFED üyelerine özellikle 
ödemeler konusunda ciddi bir avantaj sunu-
yoruz. Bu konuda MAKFED de bizlere, üyele-
rine yönlendirerek destek sağlıyor. Başarılı 
işbirliğimiz ümit ediyorum ki artarak sürecek. 
MAKFED yetkililerine bizlere verdikleri destek 
nedeniyle ayrıca teşekkür ediyorum.’’

Tuncay TEMIZ
Turkish Business Platform Yetkilisi

“İnternet sitemizde 
hem B2B hem de 
ticari istihbarat 
bilgileri mevcut. 
Ticari istihbarat 
bölümünde, firmalar 
dünya üzerindeki 
kendi alanında 
ithalat yapan müşteri 
listelerine direkt 
ulaşabiliyor. Üye 
olan her kurumun 
zaman kaybetmeden 
aynı gün çalışmasına 
imkan tanıyoruz.”
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ
LOBİ ATAĞINDA
Türkiye’nin Makinecileri, 15 Temmuz kalkışmasının ardından küresel alıcıların Türkiye’ye 
bakışında oluşan olumsuz algıyı kırmak için yoğun bir lobi faaliyeti başlattı.

G eçtiğimiz 15 Temmuz tari-
hinde yaşanan darbe giri-
şiminin ardından küresel 
alıcıların Türkiye’ye yöne-
lik endişeleri artarken, bu 

olumsuz algıyı kırmak ve Türkiye’nin 
güvenli bir iş ortağı olduğunun altını 
çizmek için tüm sektörler yoğun lobi 
faaliyetlerine başladı. 15 Temmuz kal-
kışması ve sonuçlanma şeklinin yurt 
dışında olumsuz karşılandığını söyleyen 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve 
Türkiye’nin Makinecileri Yönetim Kurulu 

Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, “Doğrusunu 
söylemek gerekirse, neden böyle algı-
landığını da anlamadım. Çünkü demok-
rasi adına halk tarafından verilen tepki 
olması, gerekendi. 15 Temmuz sonra-
sında ‘Bilim adamlarınızı Türkiye’ye geri 
mi çağırıyorsunuz, neden şirketlerinize 
el konuyor?’ gibi sorulara muhatap ol-
dum” dedi. Türkiye’de yaşananları yurt 
dışındaki makine sektörüne anlatmak 
için bu çalışmayı başlattıklarını vurgu-
layan Yılmaz, ülkelerin ekonomik per-
formansının ya da bir sektörün başarı-

sının kısa dönemlerle değil uzun vade-
de irdelenmesi gerektiğini, Türkiye’nin 
Makinecileri’nin kuruluşundan bu yana 
gelişiminin de bu kapsamda hatırlanma-
sı gerektiğinin altını çizdi. “Yurt dışında-
ki paydaşlarımıza, tek tek Türkiye’deki 
herkesin demokrasiye bağlılığının önce-
kinden daha fazla olduğunu anlatmaya 
çalışıyoruz. Bu olumsuz algıyı değiştir-
mek önemli çünkü iş insanları hukukun 
egemen olduğu ortamlara yerleşmek 
ister. Eşit ve adil muameleyi burada 
bulacağına inanır. Ancak, bunu sadece 
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bizim söylememiz yeterli değil. Cephe 
çok geniş, tüm kurumlar demokrasi ve 
hukukun Türk garantörü olduklarını her 
fırsatta dile getirmeli. Zaman içerisinde 
herkesin gerçekleri göreceğine inanıyo-
rum” diyen Yılmaz, önemli noktanın bu 
süreçte hasar almamak olduğuna vurgu 
yaptı. 

“DAHA ÇOK İNSANA ULAŞMAYA 
ÇALIŞACAĞIZ”
15 Temmuz darbe girişiminin yurt dı-
şında Türkiye algısını olumsuz yön-
de etkilemesinin önüne geçmek için 
Produktion, MM, KeNext, O+P, SCOPE, 
MDA Magazine, Industrial Automation 
gibi prestijli yayınlarda basın çalışma-
larının devam edeceği bilgisini veren 
Yılmaz, “Daha çok insana ulaşmaya ça-
lışarak kendimizi daha detaylı anlataca-
ğız. Ama asıl önemli olan işimize devam 
ettiğimizi göstermek. Bu nedenle basın 
faaliyetlerinin yanı sıra temel görevi-
miz olan Türkiye’nin makine ihracatını 
artırma, Endüstri 4.0 ile entegrasyonu 
ve teknolojik işbirliklerini geliştirme 
yolunda kararlılıkla çalışmaya devam 
edeceğiz. Vemas, Fraunhofer Enstitüsü 
ve Polonyalı ortaklarımızla devam eden 
Erasmus projemizi tamamlayacağız, 
Almanya’da Türk ticaret merkezi kurul-
ması yönündeki çalışmalarımız devam 
edecek. Fuarlarda tanıtım faaliyetleri-
mizi hız kesmeden sürdüreceğiz. 2016 
yılı sonuna kadar Almanya’da ve diğer 
ülkelerde katılacağımız dokuz fuar var. 
Önümüzdeki yıl da aynı yoğun tempo içe-
risinde çalışmalarımız devam edecek” 
dedi.

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ ALGISI 
OLDUKÇA GÜÇLÜ”
Darbe girişiminin ardından Alman bası-
nında genel olarak Türkiye konusunda 
negatif haber ve yorumların fazlalığına 
dikkat çeken Türkiye’nin Makinecileri 
Almanya Danışmanı Ahmet Yılmaz, 
“Aslında bu süreç 15 Temmuz’dan önce 
başladı ve sonrasında da doruk noktası-
na ulaştı. Dikkat çekici yön, 15 Temmuz 
sonrası basında daha fazla Türkiye eko-
nomisi üzerine negatif değerlendirme-
lerin fazlalığı. Bu değerlendirmelerin 
büyük çoğunluğu ise çelişkili, yanlı ha-
ber ve yorumlarla gerçekliği yansıtma-
yan teknik rakamlardan oluşuyor” dedi. 
Ahmet Yılmaz Almanya’da gerçekleş-
tirilen aktiviteleri ve etkisini anlamak 
için; Türkiye’nin Makinecileri’nin ticari 
ve teknolojik ilişkileri geliştirmek, sek-
törel lobi faaliyetlerde bulunmak üzere 

2013 yılından beri bir nevi yerleşik ola-
rak Almanya’da faaliyet gösterdiğini göz-
den kaçırmamak gerektiğini söyleyerek 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu 
faaliyetler nedeniyle ilgili Alman kamu 
kurum-kuruluşlarında ve de en önem-
lisi sektörde ‘Türkiye’nin Makinecileri’ 
algısı oldukça güçlü bir yerde duruyor. 
Almanya’daki tüm sektörel fuarlarda 
güçlü temsiliyetimizin yanında yakla-
şık iki yıldır sektörün lider basın yayın 
organlarında editoryal yazı, haber ve 
tema oryantasyonlu reklam kampan-
yaları gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla 
Türkiye’nin Makinecileri’nin Almanya ile 
ilişkileri ‘oralı’ bir kurum gibi sürüyor. 
İşte bu durumun faydasını 15 Temmuz 
olaylarına karşı verdiğimiz tepkinin ge-
rek Alman sektörel basında oldukça 
önemli bir yer tutmasında, gerekse de 
işbirliği içinde bulunduğumuz kurumla-
rın verdiği destekte gördük.”

“FAALİYETLERİMİZ ARTARAK 
SÜRECEK”
MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri 
Yönet im Kurulu Başkanı  Adnan 
Dalgakıran ve Almanya ile İlişkilerden 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sevda 
Kayhan Yılmaz ile yapılan değerlendir-
meler neticesinde atak bir kampanya 
yürütmeye karar verdiklerini ifade eden 
Ahmet Yılmaz, İlk olarak darbe girişimi-
ni kınayan basın açıklamasının irtibatta 
ve işbirliğinde bulunulan kamu kurum-
kuruluşları ile basına iletilerek yayın or-
ganlarında geniş yer bulduğunu kaydetti. 

Adnan Dalgakıran ve Sevda Kayhan 
Yılmaz ile Türkiye ekonomisi ve ma-
kine sektörü üzerine gerçekleştirilen 
röportajların da büyük bir ilgi gördü-
ğünü sözlerine ekleyen Ahmet Yılmaz, 
önümüzdeki dönemde de Türkiye eko-
nomisi ve onun lokomotif sektörü olan 
makine sanayisi konusunda yazı, haber 
ve reklamların artarak devam edeceği 
bilgisini paylaştı. Ahmet Yılmaz sözle-
rini şöyle noktaladı: “Bilgi kirliliği ve 
yanlı haberlerin yoğunlaştığı konular 
arasında; Türkiye’nin cazip bir yatırım 
ülkesi olmaktan uzaklaştığı, Türkiye’den 
ürün satın alımlarında sevkiyat sorunla-
rı yaşanacağı ve Türkiye ekonomisinin 
artık geçmiş yıllarda gördüğü büyüme 
hızı ile rakamlarına ulaşamayacağı yer 
alıyor. Buradan hareketle Türkiye’nin 
Makinecileri’nin Almanya’da yapaca-
ğı kampanyaların içeriğini bu konular 
oluşturacak. Ama bu sadece Türkiye’nin 
Makinecileri’nin değil, diğer sektörel 
tanıtım gruplarının da benzer paydaş-
larıyla yapacağı aktivitelerle çeşitlendi-
rilerek zenginleştirildiğinde bir sonuca 
ulaşabilir. Küreselleşen dünyada artık 
tanıtım, lobi çalışmalarını Türkiye’den 
değil de hedeflenen ülke ve coğrafyalar-
da ve orada geliştirilen işbirlikleri üze-
rinden yapılmasının önemi düne nazaran 
daha da arttı. Diğer önemli bir husus da, 
önceden başlatılan çalışmaların hız kes-
meden devam ettirilmesi. Konjonktürel 
bazı gelişmeler nedeniyle stratejik yol 
haritasından ödün verilmemelidir.”

Sevda Kayhan YILMAZ
MAİB / Türkiye’nin Makinecileri 
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet YILMAZ
Türkiye’nin Makinecileri 
Almanya Danışmanı
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UMTİK 2016 BURSA’DA 
DÜZENLENDİ
Türkiye’nin Makinecileri’nin sponsor olarak destek verdiği Uluslararası Makine Tasarım ve 
İmalat Kongresi’nin 17’ncisi 12-15 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’den ve yurt dışından 
çok sayıda bilim insanı, sanayici ve bürokratın katılımıyla Bursa’da gerçekleştirildi.

B ir grup öğretim üyesi tarafın-
dan 1979 yılında kurulan ve 
uygulamalı araştırma proje-
leri yürüterek üniversite-sa-
nayi işbirliğini oluşturmayı 

hedefleyen Makine Tasarım ve İmalat 
Araştırma Merkezi (MATİMAREN), kı-
sa sürede çok sayıda projeyi başarıyla 
tamamladı. Edindiği bilgi birikimini ve 
deneyimi kongre düzenleyerek diğer 
üniversite ve sanayi kuruluşlarıyla pay-
laşmayı amaç edinen merkez, halen iki 
yılda bir kez düzenlenen Uluslararası 
Makine Tasarım ve İmalat Kongresi’nin 
(UMTİK) temelini oluşturdu.
Türk sanayi kuruluşları ve üniversitele-
rin katılımıyla MATİMAREN tarafından 
1984 yılında ilki gerçekleştirilen UMTİK, 
17’inci kez Türkiye’den ve yurt dışından 
çok sayıda bilim insanı, sanayici ve bü-
rokratı bir araya getirdi. 12-15 Temmuz 
tarihleri arasında  Bursa’da düzenlenen 
kongreye Türkiye’nin Makinecileri de 
Gümüş Sponsor olarak destek verdi. 

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
KONGRENİN SPONSORU OLDU
Türkiye’nin Makinecileri’nin Gümüş 
Sponsor olarak desteklediği ve yo-
ğun katılıma sahne olan UMTİK 2016 
Kongresi, makina tasarımı-imalatı, 
imalat sistem ve teknolojilerindeki son 
gelişmelerin tartışılabileceği bir forum 
oluşturmayı amaçlıyor. 
Üretim süreçlerinin tasarımı, makine 
tasarımı ve uygulamaları, otomotiv mü-
hendisliğinde tasarım-benzetim-mo-
delleme, üretim ve güvenlik konuları, 
mühendislik tasarım metodolojisi ve ta-
sarım modelleri, mühendislik tasarımın-

da yeni yaklaşımlar konularına ışık tutan 
kongre, mekanik sistemlerde hasar olu-
şumunun modellemesi ve analizi, mikro 
elektro-mekanik sistemlerin (MEMS) 
mekanik tasarımı ve üretimi, makine 
tasarımı ve imalatında ileri malzemeler 
konusunda da katılımcıları bilgilendirdi.
İmalat sistemleri ve  süreçlerinin mo-
dellenmesi ve simülasyonu, tasarım ve 
imalatta sürdürülebilirlik, esnek ve da-
ğıtık imalat sistemleri, üretimde akıllı 
sistemler, tasarım ve imalatta yeni ge-
lişen teknolojiler, tasarımda yaratıcılık 
ve yenileşim, zeki ve akıllı ürün tasarı-
mı, tasarımda algılayıcı teknolojileri ve 
ağ-yapılar ile tasarım ve üretimde mü-
hendislik eğitimi konularında çok sayıda 
bildirinin sunulduğu kongre, Türkiye ve 
dünyanın birçok yerinden alanlarında 
tanınmış seçkin akademisyenleri ve pro-
fesyonelleri dört gün boyunca bir araya 
getirdi.

“MAKİNE SEKTÖRÜ TÜRKİYE İÇİN 
STRATEJİK DEĞER TAŞIYOR”
Kongrenin açılış töreninde konuşan 
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, ‘‘Torna tezgahları üretim 
robotlarına dönüşürken ve dijital fabri-
kalar ortaya çıkarken yaşanan değişimi 
iyi yönetmemiz, yol haritamızı iyi belirle-
memiz gerekiyor’’ dedi. Ulcay sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Türkiye’de uluslararası 
standartlarda makine ile ilgili araştırma 
altyapıları oluşturulması, araştırmacı in-
san gücünün yetiştirilmesi ve kamu-üni-
versite-sanayi işbirliği mekanizmalarının 
daha da geliştirilmesi stratejik bir değer 
taşıyor. Bizler de Uludağ Üniversitesi 
olarak içinde bulunduğumuz değişimi 

iyi okuyarak, ülkemizin ve kentimizin 
kalkınmasında daha etkin rol almak 
üzere kendimizi bugünün ve geleceğin 
ihtiyaçlarına göre yeniden konumlandır-
dık. ‘Üçüncü Nesil Üniversite’ vizyonunu 
benimseyen Uludağ Üniversitesi; kamu, 
üniversite, sanayi başta olmak üzere 
ve toplumun tüm katmanları arasında 
süreklilik arz eden bir işbirliğinin en 
önemli aktörlerinden biri olmaya aday-
dır. Bu konuda da iş dünyamız ve kamu 
kurumlarımız ile birlikte önemli adımlar 
atıyoruz.”
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ, 
IMTS İLE ABD PAZARINDA
Türkiye’nin Makinecileri, hedef ülke olarak belirlenen ABD’nin Chicago kentinde 
gerçekleştirilen uluslararası imalat teknolojileri fuarı IMTS’ye katıldı. ABD’deki 
çalışmalarına hız veren Türkiye’nin Makinecileri, “Platin Sponsor” olarak destek verdiği 
fuar kapsamında, Türk makine sektörünün imajının güçlendirilmesine yönelik önemli bir 
çalışmaya daha imza attı.

T ürkiye’nin Makinecileri, 12-
17 Eylül tarihleri arasında 
ABD’de düzenlenen ve imalat 
teknolojileri alanındaki en 
önemli fuarlar arasında gös-

terilen IMTS’ye katıldı. Chicago kentin-

deki McCormick Place fuar alanında bu 
yıl 31’incisi gerçekleştirilen organizas-
yonda 2 bin firma ürünlerini sergiledi. 
115 binden fazla ziyaretçinin takip ettiği 
fuarda toplam 16 Türk firması yer aldı. 
IMTS ile eş zamanlı olarak düzenlenen 

Industrial Automation North America, 
Motion Drive, & Automation North 
America (MDA), Surface North America, 
ComVac North America, Industrial 
Supply North America Fuarları da çeşit-
li makine alt sektörlerindeki teknolojik 
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yeniliklerin takip edilebildiği etkinlikler olarak 
öne çıktı. 
Türkiye’nin Makinecileri’nin “Platin Sponsor” 
olarak desteklediği fuar kapsamında; fuar web 
sitesinde kurumun logosuna yer verilirken vi-
deo kütüphanesi bölümündeyse Türkiye’nin 

Makinecileri’nin hazırladığı tipografik film 
yayınlandı. Ayrıca fuar alanında ziyaretçilere 
yol gösteren kiosk “Turkish Machinery” ila-
nıyla giydirilirken kiosk çıktılarındaki ekranı 
da Turkish Machinery logosu süsledi. Tanıtım 
çalışmaları kapsamında fuarın kuzey holü ha-
ritasında da Turkish Machinery reklamına yer 
verildi. ABD’de de metal işleme sektörüne ya-
yın yapan The Fabricator Dergisi’nde Turkish 
Machinery ilanıyla beraber fuar katılımından 
bahseden bir haber yayınlandı. Fuarda ayrıca 
Türk firmalarının lokasyonlarını ve imal ettiği 
ürünleri gösteren bir broşür ile çeşitli tanıtım 
materyalleri de Türkiye’nin Makinecileri’nin 
standında ziyaretçilere dağıtıldı.

İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI DEĞERLENDİRİLDİ
MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran’ın da ka-
tıldığı fuarda, Türkiye’nin Makinecileri’ni 
temsilen Makine Şube Müdürü Mehtap Önal 
ile Uzman Yardımcısı Şeyda Yıldız Sarıca 
görev aldı. Makine alt sektör derneklerini 
kendi ihtisas fuarlarında desteklemeyi sür-
düren Türkiye’nin Makinecileri’nin standın-
da, Makine Sanayii Sektör Platformu (MSSP) 
üyesi derneklerden AKDER (Akışkan Gücü 
Derneği) ve ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon 
Sanayicileri Derneği) temsilcileri de hazır 
bulunarak, dernek ve üyelerinin faaliyetle-
ri hakkında ziyaretçilere detaylı bilgi verdi. 
Makine İmalatçıları Birliği de (MİB) fuarda 
kendi standıyla yer aldı. Fuarın ikinci günü 
Türkiye Başkonsolosluğu ofisinde düzen-
lenen davete, IMTS Fuarı’nda yer alan Türk 
firmaları, ABD’deki muhatap kuruluşların ve 
çeşitli medya organlarının temsilcileri katıl-
dı. Türkiye’nin Makinecileri, ABD’de katıldığı 
beşinci fuar olan organizasyon kapsamında 
çeşitli sektörel kuruluşların temsilcileriyle de 
bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye’nin 16 
firmasının ürünlerini 
sergilediği fuara 
MAİB Başkanı 
Adnan Dalgakıran da 
katıldı.
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“ABD, SEKTÖRÜMÜZ İÇİN YENİ FIRSATLAR 
SUNUYOR”
Chicago’da iki yılda bir düzenlenen IMTS 
Fuarı’na ilk kez MDA bölümünde 2014 yı-
lında katıldıklarını ve buradan önemli işbir-
likleri kurarak ayrıldıklarını belirten MAİB 

ve Türkiye’nin Makinecileri Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Dalgakıran, “Geçtiğimiz Kasım 
ayında Fabtech Fuarı için tekrar geldiğimizde 
ABD’li dostlarımızın bize olan ilgisinden büyük 
mutluluk duyduk. Chicago, makine sektörü ve 
lojistik imkanları açısından önemli bir merkez. 
ABD genelindeki potansiyel alt sektörlerin ve 
eyaletlerin belirlenmesi konusundaki çalış-
malarımız sürüyor” dedi. ABD’nin Select USA 
programı kapsamında gerçekleştirdiği tanıtım 
faaliyetlerini yakından incelediklerini belirten 
Dalgakıran, Türkiye’de düzenledikleri ABD 
Pazarı Bilgilendirme Toplantıları ile Türk ma-
kine imalat sanayisinde yer alan sektör pro-
fesyonelleriyle sık sık bir araya geldiklerini 
belirtti. Dünyadaki gelişmelerin ABD pazarının 
önemini artırdığına dikkat çeken Dalgakıran, 
“Sektör olarak, küresel ölçekte önemli hedef-
ler koyduk ve 2002’den bu yana ihracatımızı 
6,5 kat artırdık. Dünya makine ithalatında ilk 
sırada bulunan ABD, sektörümüz için yeni 
fırsatlar sunuyor. Türk makinelerinin burada 
gördüğü ilgiden memnunuz ve buradaki iş or-
taklarımızla birlikte işbirliğimizi daha da ileri 
seviyeye taşıyacağız. Bölgede açmayı planladı-
ğımız Türkiye Ticaret Merkezi’nin de bu konu-
da önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” 
dedi.
Önümüzdeki yıllarda da ABD’de yoğun faa-
liyetlerde bulunmayı planlayan Türkiye’nin 
Makinecileri, dünyanın en önemli makine it-
halatçısı olan ABD pazarında da fuar ile eşza-
manlı olarak gerçekleştirdiği tanıtım-reklam 
faaliyetleri, toplantılar ve çeşitli görüşmelerle 
etkin bir çalışmaya imza attı.

Adnan Dalgakıran: 
“Sektör olarak 
kendimize küresel 
ölçekte önemli 
hedefler koyduk ve 
2002’den bu yana 
ihracatımızı 6,5 
kat artırdık. Dünya 
makine ithalatında 
ilk sırada bulunan 
ABD, sektörümüz 
için yeni fırsatlar 
sunuyor.”
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“Firmamızın hedef ülkeleri arasında 
yer alan ABD’de, düzenli olarak takip 
ettiğimiz IMTS Fuarı’nda bu yıl ilk kez 
basınçlı hava vidalı kompresörleri, in-
vertör kontrollü vidalı hava kompre-
sörleri ve yağsız (oil free) scroll hava 
kompresörlerinden oluşan ürünle-
rimizi sergiledik. Amerika kıtasında 
faaliyet gösteren birçok sektör fir-
masıyla fuar boyunca oldukça önem-
li ikili görüşmeler gerçekleştirdik. 
Katılımcı profili dikkate alındığında 
IMTS Fuarı sektörün, bölgedeki en 
önemli fuar organizasyonlarından 
biri olarak öne çıkıyor. Önceki yıllar-
da düzenlenen fuardan farklı olarak 
IMTS 2016’da CNC takım tezgahları 
üreticileriyle beraber farklı alanlara 
hitap eden makine firmalarının da yer 
aldığını gözlemledim.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin IMTS’ye 
katılarak Türk makine sektörünün 
bu coğrafyada da varlığını duyurma-
sı adına üstlendiği çabanın çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin 
Makinecileri’nin bu başarılı çalışmaları-
nın yanında, Chicago Başkonsolosluğu 
ve Ticaret Ataşeliğimizin de katılımcı 
Türk firmalarının stantlarını ziyaret ede-
rek düzenledikleri resepsiyonda Amerika 
kıtasına yönelik ihracatın artırılması nok-
tasında verdiği bilgiler de bizim için çok 
değerliydi.”

ALI CÖMERT
TEKNOKOM 
SATIŞ MÜDÜRÜ

‘‘ABD 
PAZARINDA DA 

VARIZ’’

“FUAR FİRMALARA ÖNEMLİ FIRSATLAR 
SUNUYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
DAİMA YANIMIZDA”

“Firmamızın otomatik yağlama pompası ile 
ekipmanlarının ve aynı zamanda Lubrimac 
markamızın uluslararası alanda tanınması 
sürecinde bu fuarı bir adım olarak görüyoruz. 
Chicago konumu gereği kuzeyde Kanada’dan 
müşteri çekebiliyor. Bu durum IMTS’ye katıl-
mayı tercih etmemizdeki önemli kriterlerden 
biriydi. Fuar, imalat alanında gelişen teknolo-
jileri takip etmek isteyen son kullanıcı ve/veya 
ara satıcı firmaların katıldığı bir organizasyon. 
Firmaların, üretim bölümlerinden teknik kişi-
ler ve satın almacılarla görüşmeler gerçek-
leştirdik. Fuar, sadece kendi ürünlerinizin 
ve markanızın tanıtımını yapmanız açısından 
değil, aynı zamanda hem rakiplerinizi hem 
de farklı sektörleri gözlemleme açısından da 
önemli fırsatlar sunuyor. Otomatik yağlama 
pompalarımızı sergilediğimiz fuar kapsamın-
da görüştüğümüz potansiyel müşterilerimiz-
den olumlu geri bildirimler aldık.” 

“Türkiye’nin Makinecileri ile henüz yeni yeni temas 
kuruyoruz. Fuar süresince firmamıza gösterdikleri 
ilgi ve alaka için kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Türk makine sektörünü ABD gibi önemli bir pa-
zarda başarıyla temsil etmelerinden büyük bir mem-
nuniyet duyduk.”

“IMTS, sektörün önemli firmalarının katıldı-
ğı dünyanın en önemli fuarlarından biri. Söz 
konusu firmalarla aynı fuarda ürünlerimizi 
tanıtmak bizim onur vericiydi. Ziyaretçi sayısı 
ve aldığımız talepler çerçevesinde bu fuarın 
daha önce katıldığımız diğer organizasyon-
lara kıyasla olumlu anlamda büyük bir fark 
taşıdığı söyleyebilirim. Böylesine büyük fuar-
ları firmamızın tanıtımı bakımından oldukça 
önemsiyoruz. IMTS, ABD’de katıldığımız dör-
düncü fuar. İlk fuarda bizi tanımayıp standı-
mıza uğramayan ziyaretçilerin de artık ilgisini 
çekmeye başladık. Beka-Mak isminin şerit 
testere makineleri imalatçısı olarak tanınma-
ya başladığını memnuniyetle gözlemliyoruz.”

“Çalışmalarını takdirle karşıladığım Türkiye’nin 
Makinecileri’ne çok teşekkür ediyorum. Büyümek 
isteyen firmaları her zaman destekliyor ve böyle bü-
yük organizasyonlarda hiç yalnız bırakmıyor. IMTS 
gibi büyük fuarlarda merkezi noktalarda stant 
alanı bulmak bir hayli zor. Önümüzdeki dönemde 
Türkiye’nin Makinecileri’nin bizlere bu konuda da 
yardımcı olmasını arzu ediyorum.”

CENK DEMIRCAN
LUBRIMAC 
FIRMA TEMSILCISI

ENGIN ÇETINER
BEKA-MAK 
FIRMA TEMSILCISI
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“Üretim teknolojilerinin sergilendi-
ği IMTS Fuarı, katılımcı ve ziyaretçi 
profili açısından oldukça profesyo-
nel düzeydeydi. Ancak firmamızın 
faaliyet gösterdiği kompresör sek-
törüyle ilgili olan ComVac bölümü 
ilk kez bu yıl düzenlendiğinden zi-
yaretçi sayısı maalesef ki oldukça 
düşük bir düzeyde kaldı. Fuarın, 
vidalı ve pistonlu kompresör imala-
tı yapan firmamızın Kuzey Amerika 
pazarındaki bilinirliğine katkı sağ-
layacağını düşünüyoruz. Ayrıca fu-
ara katılan ABD ve Kanadalı üretici 
firmalarla da işbirliği imkanlarını 
görüşme fırsatımız oldu.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin, sektö-
rümüzün ulaştığı üretim gücü ve ka-
litesini uluslararası arenada oldukça 
nitelikli reklam ve tanıtım çalışmala-
rıyla ortaya koyduğunu memnuniyetle 
görüyoruz. Bu tür tanıtım çalışmaları-
nın kısa vadede olmasa da orta ve uzun 
vadede sektöre olumlu yönde katkıları 
olacaktır.”

GÖKHAN GÜRCAN
AYKOM
IHRACAT SATIŞ MÜDÜRÜ

“FUAR, YENİ 
PAZARLAR İÇİN 

BİR FIRSAT”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN 
ÇALIŞMALARI FAYDA SAĞLIYOR”

“HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER 
BU FUARDA”

“Kişisel olarak artık fuarların eski öneminin 
kalmadığını düşünüyorum. Fuarlar, yüz yüze 
iletişim kurmayı mümkün kılsa da, günümüz-
de bu iletişim artık tamamen internet ortamı-
na kaymış durumda. Müşteriler istediği ürünü 
internetten araştırarak, arama motorları yar-
dımıyla bulup satın alıyor. Bu yüzden fuarların 
demode ve geçmişte kaldığını düşünüyorum. 
Tüm bunlara rağmen fuarların hiçbir katkısı 
da yok değil. Bu fuarlarda potansiyel müşte-
rilerimize kendimizi ifade etme, eski müşteri-
lerle tekrar görüşüp iletişime geçme ve müş-
terilerimizle olan sorunlarımızı daha kolay 
çözme olanağı buluyoruz. Hidrolik silindir bo-
rusu ve hidrolik silindir mili ürünlerimizi ser-
gilediğimiz bu fuardan oldukça memnunuz. 
ziyaretçi sayısında da inanılmaz bir artış var. 
Bu gelişmeler fuardan memnun ayrılmamızı 
etkileyen faktörler arasında bulunuyor.”

“Birçok fuarda olduğu gibi burada da bizi yalnız 
bırakmayan Türkiye’nin Makinecileri’nin çalış-
malarını çok başarılı buluyorum. Sadece bize değil 
tüm Türk katılımcılara hatta Türk ziyaretçilere de 
büyük faydaları ve katkıları oluyor. Kendileri, sek-
törümüz adına üstlendikleri bu faydalı çalışmaları 
nedeniyle gönülden tebrik ediyorum.”

“IMTS Fuarı’nın ana konsepti talaşlı imalat ve 
metal işleme teknolojileri olmakla birlikte, 
organizasyonu Deutsche Messe tarafından ya-
pılan endüstriyel otomasyon ve hareket kont-
rol teknolojileri konuları da fuarda yer aldı. 
Akışkan Gücü Derneği (AKDER) olarak faaliyet 
alanımız olan hidrolik ve pnömatik sistemler 
de fuarın bu kısmında sergilendi. Fuarın MDA 
bölümünde sergilenen ürünler ise konsept 
olarak daha çok talaşlı imalat makinelerin-
de kullanılabilecek paket sistemler olarak 
öne çıktı. Derneğimiz üyesi bir firmanın yanı 
sıra İtalyan ve Tayvan Akışkan Gücü Derneğ 
ile üyesi olduğumuz Avrupa Akışkan Gücü 
Komitesi de (CETOP ) fuarda yer aldı.”

“Son dönemde yaşadığımız talihsiz olayların, ül-
kemizin imajına zarar vermemesi adına şimdiye 
kadar olduğundan daha fazla ülkemizi ve sektö-
rümüzü tanıtmaya ihtiyaç olduğu açık. Bu sebeple 
Türkiye’nin Makinecileri’nin faaliyetleri daha da 
önemli bir hal aldı. Yapılan reklam çalışmaları, 
ikili görüşmeler sadece sektörümüzün gücünü değil 
aynı zamanda ülkemizin güvenilirliğinin de tüm 
dünyaya anlatılmasında katkı sağlayacaktır.”

ERCAN ÖZSIVRI
HONBAR 
FIRMA TEMSILCISI

LEVENT YONTAR
AKDER EĞITIM UZMANI
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“Bu yılki IMTS Fuarı ziyaretçi ve 
katılımcı sayısı bakımından beklen-
timizin altında bir düzeyde gerçek-
leşti. Fuar kapsamında daha önce 
tanıştığımız firmalarla yeniden bir 
araya gelme ve gelişmeleri değer-
lendirme imkanı bulduk. Ayrıca 
fuarın, oldukça büyük ve herkes 
için önem taşıyan ABD pazarında 
firma imajımızın güçlendirilmesi-
ne önemli bir katkı sağlayacağını 
düşünüyoruz. Standımızda, en-
düstriyel parça yıkama sistemleri 
alanında üretimini gerçekleştir-
diğimiz makinelerimizin tümünü 
sergiledik.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin, Türk 
makine sektörünün bilinirliğinin artı-
rılması yönündeki çalışmalarını fuar 
vesilesiyle görme fırsatımız oldu. Bu 
kapsamda kurum yetkilileriyle fikir 
alışverişinde bulunarak çalışmaları 
hakkında bilgi edindik. Türkiye’nin 
Makinecileri’nin ülke ve sektör imajımı-
zın güçlendirilmesi yönündeki çalışma-
larını destekliyoruz.”

MEHMET EMIN ÇIFTÇI
EVEREST 
ELEKTROMEKANIK 
GENEL MÜDÜRÜ

‘‘FUAR, 
İMAJIMIZI 

GÜÇLENDİRDİ’’

“FUAR, ABD PAZARI HAKKINDA BİLGİ 
VERİYOR”

“TEKNOLOJİK SEVİYEYİ GÖZLEMLEME 
ŞANSIMIZ OLDU”

“IMTS ve eş zamanlı düzenlenen beş fuarda 
Türkiye’den 14 katılımcı yer aldı. Firmalarımız 
yoğunluğun beklentilerinin altında kalmasına 
rağmen görüştükleri ziyaretçilerin konuların-
da bilgili, profesyonel, iş odaklı olduğunu ve 
fuardan genelde memnun kaldıklarını belirtti. 
Fuar sayesinde firmalarımız, diğer katılımcı-
ları gözlemleme ve bu firmaların ABD paza-
rına nasıl bir yaklaşımda bulunduklarını canlı 
olarak izleme fırsatı buldu. Bu gözlemleri sa-
yesinde ABD pazarında nasıl faaliyet göstere-
ceklerine daha sağlıklı karar verebilecekler.” 

“Makine imalat sanayimizi temsil edebilmek ve 
daha detaylı tanıtabilmek için oldukça yoğun bir 
çalışma içerisindeyiz. Firmalarımıza tanıtım ko-
nusunda önemli katkılar sağlıyoruz. MİB’in fuar 
kapsamında diğer ulusal derneklerle yaptığı gö-
rüşmeler, takım tezgahı ve imalat sanayisi sektö-
rünü temsilen katıldığı toplantılar ve Türkiye’nin 
Makinecileri’nin faaliyetlerinin hep birlikte sektö-
rün tanıtımına katkı sağlayacak ciddi bir sinerji 
oluşturduğuna inanıyorum.”

“IMTS, katılımcı firmalar dikkate alındığında 
geniş bir yelpazede faaliyet gösteren makine 
üreticilerinin tercih ettiği bir organizasyon 
olmasına rağmen,  ziyaretçi sayısı ve profili 
bakımından oldukça zayıftı. Özellikle potan-
siyel bayi ve son kullanıcı müşterilere doğ-
rudan ulaşım şansı vermesi bakımından da 
firmamız açısından faydalı oldu. Bunun ya-
nında ürünlerimizi fiziksel olarak potansiyel 
müşterilerimize tanıtarak rakiplerimizin du-
rumunu ve teknolojik yenilikleri görme fırsatı 
da yakaladık. Standımızda, imalatını gerçek-
leştirdiğimiz yağ enjeksiyonlu vidalı hava, yağ 
enjeksiyonlu pistonlu hava, yağsız (oil-free) 
scroll hava ve yağsız (oil-free) pistonlu hava 
kompresörlerimizi sergiledik.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin çalışmalarını ga-
yet olumlu ve başarılı buluyoruz. Bununla birlik-
te tanıtımların daha geniş kapsamlı ve katılımcı 
profiline uygun olarak, ilgili sektörlerin önde ge-
len firmalarına doğrudan yapılması daha verimli 
olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca fuarlara ticaret 
ataşelikleri ve odaların temsilcilerinin katılması ve-
ya ziyaret etmesi de faydalı olacaktır.”

NAIL TÜRKER
MIB GENEL SEKRETERI

POLAT GÜZEL
LUPAMAT KOMPRESÖR
IHRACAT DEPARTMANI
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“Ajan Elektronik olarak 2009 yılın-
dan bu yana düzenli bir biçimde, fa-
aliyet gösterdiğimiz sektöre yönelik 
ABD’de gerçekleştirilen fuarlara ka-
tılıyoruz. IMTS Fuarı Kuzey ve Güney 
Amerika’nın en önemli metal işleme 
fuarı olma özelliğine sahip. Nitelikli 
ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği 
bu yılki organizasyonda yüksek tek-
noloji ve kaliteye sahip makinelerin 
servis desteğiyle birlikte pazarda 
var olabildiğini gözlemledik. CNC 
plazma kesme makinemizi sergile-
diğimiz fuara, daha çok sac işleme 
sektörüne hitap ediyor olsa ABD pa-
zarında sürekliliğimizi göstermek ve 
teknolojik gelişmeleri yakından takip 
edebilmek için katıldık.” 

“Türkiye’nin Makinecileri, Türk maki-
nesinin imajını güçlendirmek için gerekli 
tüm reklam ve tanıtım çalışmalarını ger-
çekleştiriyor. Bu noktadan sonra makine 
imalatçıları olarak bizim daha aktif rol 
alıp gerekli  tanıtım ve organizasyon ça-
lışmalarına ağırlık vererek etkinliğimizi 
artırmamız gerekiyor. ABD gibi uzak 
coğrafyalardaki fuarlara katılmak ol-
dukça masraflı. Fuar katılım teşvikleri 
gözden geçirilip en azından uzak bölge-
ler için daha farklı çözümler üretilebilir-
se fuarlara Türkiye’den katılan firmala-
rın sayısında artış olacaktır.”

ÜMIT ATILGAN
AJAN ELEKTRONIK 
YURT DIŞI SATIŞ 
TEMSILCISI

‘‘NİTELİKLİ BİR 
PLATFORM’“ÜRÜNLERİMİZ İLGİ GÖRDÜ”

‘‘FUAR BÜYÜK BİR POTANSİYELE 
SAHİP’’

“Bu yıl ilk defa Hannover Messe’nin düzenle-
diği Comvac North America kapsamında biz 
de IMTS Fuarı’na katıldık. Fuar tanıtımı yete-
rince yapılmadığından ziyaretçi profili bizim 
açımızdan pek de tatmin edici değildi. Fuar 
katılımcısı firmalar vasıtasıyla sektördeki ye-
ni teknolojileri görme fırsatı yakaladık. Fuar 
kapsamında üretimini gerçekleştirdiğimiz vi-
dalı ve pistonlu kompresörlerimizi sergiledik. 
Özellikle Türkiye’de sadece bizim ürettiğimiz 
ve Amerika’da pek bilinmeyen 40 bar vidalı 
boster kompresörlerimize ilgi yüksekti.”

“Türkiye’nin Makinecileri, fuar süresi boyunca 
bizlerle oldukça yakından ilgilendi. Kendileriyle 
çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduk. Bu 
nedenle kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Dört ana binada gerçekleştirlen fuar birçok reklam 
opsiyonu barındırmasına rağmen bu durumdan ye-
teri kadar faydalanılmadığı dikkatimizi çekti.”

“Derneğimiz üyesi firmaların yer almadığı fu-
arın özellikle MDA bölümü, ABD pazarı hak-
kında bilgi ve tecrübe sahibi olmamızı sağladı. 
Çok iyi organize edilmiş fuar, ziyaretçi sayısı 
bakımından tatmin edici değildi. Fakat, katı-
lımcı sayısı açısından gayet kalabalıktı. Fuara 
katılan firmalarımızın, stant konumları ve zi-
yaretçi azlığı konularında şikayetleri olduğunu 
gözlemledim. Chicago ve çevresi dünyanın 8. 
ekonomisi büyüklüğünde mal ve hizmet üreti-
mi yapıyor. Bu açıdan bakıldığında sadece bu 
bölgedeki makine sektörüne odaklanmak bile 
Türk makine üreticileri için iyi bir potansiyel 
oluşturabilir. Ciddi bir yapılanmayla burada 
konumlanırsak kısa-orta vadede başarı elde 
edebiliriz. Bu yöndeki devlet destekleri de çok 
önemli ve olumlu. Ekonomi Bakanlığı’nın sa-
nayicilerle beraber kurmayı planladığı ticaret 
merkezi bir an önce hayata geçirilip firmala-
rımızın hizmetine sunulmalıdır.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar kapsamın-
daki çalışmalarını olumlu bulmakla birlik-
te daha aktif çalışmalar yapılması gerektiğini 
değerlendiriyorum.”

SERKAN NASIR
ÖZEN KOMPRESÖR
YURT DIŞI SATIŞ MÜDÜRÜ

VALENTIN DENISENKO
ENOSAD 
YÖNETIM KURULU ÜYESI
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AİMSAD, EUMABOIS’DE 
YERİNİ ALDI
MSSP üyesi derneklerden AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol, 8 Eylül’de 
gerçekleştirilen genel kurulda sektörün Avrupa’daki çatı kuruluşu Avrupa Ağaç İşleme 
Makinesi İmalatçıları Federasyonu’nun (EUMABOIS) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

M akine sektöründe bulu-
nan uluslararası mes-
lek örgütlerinin karar 
m e k a n i z m a l a r ı n d a 
etkin roller üstlenen 

Türk yöneticiler, sektörlerini başarıy-
la temsil etmenin yanında uluslararası 
platformda da yer almaya devam edi-
yor. Avrupa ülkelerinde, ağaç işleme 
sektöründe faaliyet gösteren 14 ülke 
derneğiyle iki firmayı bir araya geti-
ren EUMABOIS’in, Ağaç İşleme Makine 
ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği’ni 
(AİMSAD) kuruluşunun ardından özel bir 
davet mektubuyla  2014 yılındaki genel 
kurul toplantısına katılmaya davet etti-

ğini söyleyen AİMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Sabri Erol, “Davete ica-
bet ederek 11-12 Eylül 2014 tarihlerinde 
İtalya’nın Verona  kentinde gerçekleştiri-
len 2014 yılı EUMABOIS Genel Kurulu’na 
katılan AİMSAD, bu toplantıda Türkiye’yi 
ilk defa temsil etti ve 29 Eylül 2014 ta-
rihinde gerçekleştirilen ilk AİMSAD 
Genel Kurulu’nda üyelerinden da yetki 
alarak 2014 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 
EUMABOIS’e üye oldu” dedi. Avrupa ge-
nelinde temsil ettiği toplam 850 imalatçı 
firmayla dünya üzerindeki sektörel üre-
tim ihtiyacının yüzde 56’sını karşılayan 
EUMABOIS’in; üyelerinin ticari çıkarları-
nı gözetmeyi, teknik ve ekonomik sıkın-

tılarına, fuarlara katılım ve pazarlama 
faaliyetlerine ilişkin sorunlarına uygun 
çözümler geliştirmeyi ilke edindiği bilgi-
sini veren Erol, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Tecrübeli girişimcilerin bir araya geldi-
ği, interaktif bir bilgi paylaşım platformu 
olmayı hedefleyen EUMABOIS ayrıca 
sektör adına muhtelif istatistiki çalış-
malar ve pazar araştırmaları yürütür-
ken konferans ve panel gibi etkinlikler 
düzenleyerek bilimsel çalışmalara da ev 
sahipliği yapıyor.”

“ÜYELERİMİZİN YENİ PAZARLARA 
AÇILMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”
EUMABOIS’in Yönetim Kurulu’nda yer 
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almanın, Federasyon’un tüm faaliyetlerine 
katılarak tecrübe edinmelerine ve sektör adı-
na faydalı bilgileri AİMSAD üyeleriyle paylaş-
malarına vesile olacağını da vurgulayan Erol, 
“Bununla birlikte ağaç işleme makineleri öze-
linde en fazla üretim ve ihracat gerçekleşti-
ren Almanya ve İtalya’nın deneyimlerinden de 
faydalanarak, derneğimizin hedeflerinden biri 
olan modern üretim teknolojileri hususunda 
gelişme kaydedeceğimizi düşünüyorum. Ayrıca 
ülkemizde standardizasyon ve gümrük konula-
rında yaşanan sorunları doğrudan ilgili yerlere 
ulaştırarak, daha kısa sürede çözüm bulmayı 
hedefliyoruz” dedi. ABD ile Avrupa Birliği üye-
si ülkeler arasında görüşmeleri devam eden 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) 
konusunun olumlu sonuçlansa dahi, Türkiye’nin 
AB ile arasındaki sözleşmeler gereği bu anlaş-
madan yararlanamayacağını da sözlerine ekle-
yen Erol, AİMSAD’ı temsilen EUMABOIS aracı-

lığıyla gerek Avrupa nezdinde gerekse Türkiye 
tarafında bu sorunun giderilmesi hususunda 
girişimlerde bulunacaklarını kaydetti. 
EUMABOIS Yönetim Kurulu Üyeliği dolayısıyla 
diğer ülke dernekleriyle olan ilişkilerinin ar-
tacağından da bahseden Erol, sözlerini şöy-
le noktaladı: “Türkiye’yi temsilen üç yıllık bir 
dönem için yönetim kurulu üyeliğine seçildik. 
Bu dönemde; hali hazırda yürüyen faaliyetlere 
ilave olarak özellikle mesleki ve teknik eği-
tim, markalaşma, akreditasyon, basın-yayın 
çalışmaları gibi yeni konuları gündeme alaca-
ğız. Ayrıca hem AİMSAD Yönetim Kurulu’ndan 
hem de üyelerimizden gelen tüm önerile-
ri de EUMABOIS’in gündemine taşıyacağız. 
Bu çerçevede üreticilerimizin yeni pazarlara 
açılması ve yurt dışında bu derneklere üye 
olan firmalarla çözüm ortaklıkları kurulması 
hususunda da yeni işbirliklerinin oluşacağını 
düşünüyorum.”

Avrupa ülkelerinde ağaç işleme sektöründe faaliyet gösteren 14 ülke derneği ile iki firmayı 
bir araya getiren EUMABOIS, 1999 yılında Belçika’nın Brüksel kentinde kuruldu. Ağaç işleme 
makineleri ve yan sanayisi imalatçıları tarafından Avrupa ülkelerinde tesis edilen sivil toplum 
kuruluşlarının bir araya geldiği, kar amacı gütmeyen bir çatı meslek örgütü olan EUMABOIS’in 
genel sekreterliği, halihazırda Milano’da yerleşik bulunan İtalyan Ağaç İşleme Makineleri ve Takım 
İmalatçıları Derneği (ACIMALL) tarafından yürütülüyor. Federasyon’un 8 Eylül 2016 tarihli Genel 
Kurulu’nda seçilen Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Juergen Köppel  (VDMA – Almanya) Başkan
Luigi De Vito (ACIMALL - İtalya) Başkan Yardımcısı
Samuel Hanni (HBT - İsviçre) Yönetim Kurulu Üyesi 
Wolfgang Rohner (FMMI - Avusturya) Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Sabri Erol (AİMSAD - Türkiye) Yönetim Kurulu Üyesi 

AVRUPA AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ İMALATÇILARI 
FEDERASYONU (EUMABOIS)

“EUMABOIS’in 
yönetim kurulu 
üyeliğine seçilmekle 
birlikte ağaç işleme 
makineleri özelinde 
en fazla üretim ve 
ihracat gerçekleştiren 
Almanya ve 
İtalya’nın 
deneyimlerinden 
de faydalanarak, 
AİMSAD’IN 
hedeflerinden 
biri olan modern 
üretim teknolojileri 
hususunda gelişme 
kaydedeceğimizi 
düşünüyorum.”
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TÜRK MAKİNECİLERİ 
AMB FUARINI 
KEŞFEDİYOR
Türkiye’nin Makinecileri, 13-17 
Eylül tarihlerinde Stuttgart’ta 
gerçekleştirilen metal işleme 
makineleri ve takım tezgahları 
fuarı AMB’ye katılarak, Türk 
makine sektörünün üretim 
gücünün altını çizdi.

T ürk makine sektörünün gü-
cünü her platformda anlatan 
Türkiye’nin Makinecileri’nin 
Eylül ayındaki duraklarından 
biri ABM Fuarı oldu. Makine 

sektörünün son yıllarda kadrajına aldığı 

AMB Fuarı, bu yıl beş gün boyunca 90 bin 
kişiyi ağırlarken, katılımcılar son tek-
nolojilerle üretimini gerçekleştirdikleri 
ürünleri  dünyanın değişik noktalarından 
gelen ziyaretçilerle buluşturdu. Metal 
işleme makineleri ve takım tezgahları 

konusunda Almanya’nın önemli fuar-
larından biri olan AMB kapsamında 33 
ülkeden 1.357 firma,  ürünlerini ziyaret-
çilerin beğenenisine sundu. İki yılda bir 
Almanya’nın Stuttgart kentinde düzen-
lenen AMB Fuarı’na katılan Türkiye’nin 
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Makinecileri, sektörün gücüne vurgu yapan 
reklam ve tanıtım çalışmalarıyla Almanya 
pazarına verdiği önemi bir kez daha gözler 
önüne serdi. VDW ile VDMA gibi Türkiye’nin 
Makinecileri’nin sektörel muhataplarının ya-
nında, Almanya’nın önde gelen sektör der-
gilerinin de stantlarının bulunduğu ve çeşitli 
etkinliklerin düzenlendiği fuara, Türkiye’den 
de beş firma katılarak ürünlerini ziyaretçilerin 
beğenisine sundu.
Türkiye’nin Makinecileri’ni temsilen fuara 
Makine Şubesi’nden Bahar Özcan Kaynak 
ve Aydan Işıl Aydan’ın yanı sıra Türkiye’nin 
Makinecileri Almanya Danışmanı Ahmet 
Yılmaz da katıldı. Fuarın ilk günü Türk firmala-
rına, kayıt defteri dağıtılırken, ziyaretçilere de 
üye firmaların ve makine alt sektör dernekle-
rinin iletişim bilgilerinin yer aldığı katalog ve 
CD’ler sunuldu. 
Ayrıca fuar boyunca ziyaretçilere Türkiye’nin 
Makinecileri’nin çalışmaları hakkında detaylı 
bilgi verildi.
Türkiye’nin Makinecileri’nin standında ziya-
retçi ve katılımcılara Türk makine sektörü 
hakkında kapsamlı bilgiler verilirken Türk fir-
maları da ziyaret edilerek sorunları ve çözüm 
önerileri dinlendi.
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“STK’LARI TASARRUF KALEMİ 
GÖRMEK, BELİRSİZ BİR GELECEĞE 
RAZI OLMAKTIR”
3. Uluslararası Dönel Ekipmanlar Konferansı 14-15 Eylül’de VDMA (Alman Makine 
Federasyonu) ev sahipliğinde Düsseldorf’ta toplandı. Hazırlıkları iki yıla yakın zaman alan ve 
dört yılda bir düzenlenen konferansta, pompa, kompresör ve vakum teknolojilerindeki son 
gelişmeler irdeleniyor, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının neticeleri sektör ve paydaşlarının 
bilgisine sunuluyor.

D ünyanın bu üç alakalı ma-
kine segmenti konusunda 
en önemli toplantısı kabul 
edilen Konferansın forma-
tı, yine üç ayrı bölümden 

oluştu. 11.si gerçekleştirilen Pompa 
Kullanıcıları Forumunda 21 oturumda 
75 bildiri, 4.sü düzenlenen Kompresör 
Kullanıcıları Forumunda 12 oturum-
da 33 bildiri ve 10.su yapılan Pozitif 
Deplasmanlı Kompresörler Kongresinde 
ise 11 oturumda 36 bildiri sunuldu. 
Firma sponsorlukları ve sergi geliri ile 
finanse edilegelen etkinliği 70’in üzerin-
de ülkeden bin 200’e yakın uzman izledi. 
POMSAD’ın (Türk Pompa ve Vana 
Sanayicileri Derneği) da destekleyicile-
ri arasında bulunduğu, Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu’nun Danışma Komitesi 
üyesi olarak görev yaptığı Konferans, 
Türkiye’den uzmanların da yakından iz-
ledikleri ve tebliğ sundukları bir etkinlik. 
Kutlu Karavelioğlu, açılış oturumunda, 
Europump (Avrupa Pompa İmalatçıları 
Federasyonu) Başkanı sıfatıyla yaptığı 
konuşmasında, Avrupa’nın makine sek-
töründe küresel üstünlüğünü sürdü-
rebilmesi için Ar-Ge ve inovasyondaki 
liderliğini korumasının yetmeyeceğini, 
STK’lardaki etkinliğini de muhafaza et-
mek zorunda olduğunu vurguladı.
Euopump’ın 17 ülkeden, 15 milyar do-
lar ciro yapan ve 100 bin kişiye istihdam 
sağlayan 450 firmayı temsil ettiğine dik-

kat çeken Karavelioğlu: “56 yılda teknik 
ve mevzuat bakımından küresel bir refe-
rans haline geldik. Görevlerimiz arasın-
da imalatçılarımızın menfaatlerini politik 
programların sebep olabileceği olum-
suzluklar karşısında ısrarla savunmak 
vardır. KOBİ tabiatlı sektörümüz, Türkiye 

ve Rusya’dan üyelerimizin de katkılarıyla 
dünya ihracatının yarıya yakınını, patent 
başvurularının ise yüzde 40’ını gerçek-
leştiriyor. Avrupa pompa endüstrisi, 
kendi alanında, dünyanın ekonomik, ti-
cari ve teknolojik bakımlardan tartışma-
sız lideridir” dedi.
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Avrupa Parlamentosu’nun, 
giderek küreselleşen çevre 
ve enerji verimliliğine dair 
hedeflerinin, sektörün kabi-
liyetlerini geriletmeden ger-
çekleştirebilmesinin yolunun 
proaktif davranmaktan geç-
tiğini ifade eden Karavelioğlu 
: “Bütün endüstriler kendi-
lerini ani ve hızlı değişimle-
re hazırlamak zorundadır. 
Bütün STK’lar muhtemel 
siyasi tasarruflar üzerinde-
ki argümanlarını ve hareket 
planlarını önceden hazır et-
melidirler. Bu anlamda sizle-

ri temsil eden örgütlerin her 
zamankinden fazla desteğe 
ihtiyaçları var” dedi.
Dünyanın ekonomik ve si-
yaseten zor bir dönem-
den geçtiğinin altını çizen 
Karavelioğlu : “Hepimizin kü-
resel barış ve istikrarı özledi-
ği böyle günlerde STK görevi 
veya gönüllü hizmetler yap-
mak zor, kabul ediyorum ama 
bizim sermayemiz uzmanla-
rımızın kafasındadır; onları 
sektörel örgütlerde görev 
yapmaya ikna etmek, hatta 
teşvik etmek zorundayız. Bu 

görevler zaman ve para is-
ter, fakat bunlardan tasarruf 
etmek, geleceğimizi belirsiz 
hale getirmek, hatta ondan 

vaz geçmek, sürüklenmek 
anlamı taşır. Lütfen uzmanla-
rınızı STK’lara göndermekten 
imtina etmeyiniz!” dedi.
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MAKİNECİLER RUSYA PAZARINDAN 
VAZGEÇMİYOR
Türkiye’nin Makinecileri, Rusya pazarındaki faaliyetleri çerçevesinde Ekaterinburg’da 
düzenlenen ağaç işleme makineleri, iklimlendirme teknolojileri ile atık yönetimi fuarı 
Lesprom Ural’a katıldı. Türkiye’nin Makinecileri, Makine İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu (MAKFED) üyesi üç alt sektör derneğiyle birlikte Türk makine sektörünün 
imajının güçlendirilmesine önemli bir adım daha atmış oldu.

T ürkiye’nin Makinecileri 20-
23 Eylül tarihinde, Rusya’da 
düzenlenen Lesprom Ural 
Fuarı’na katılarak, ziyaret-
çilere Türk makine sektörü 

hakkında bilgi verdi. Fuara Türkiye’nin 

Makinecileri’ni temsilen Yönetim 
Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, 
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) 
Devlet Yardımları Şube Müdürü Nilgün 
Çolak ile Makine Şube Şefi Erinç Tarhan 
katıldı. Makine alt sektör derneklerini 

kendi ihtisas fuarlarında desteklemeye 
devam eden Türkiye’nin Makinecileri’nin 
standında, MAKFED üyesi dernekler-
den İklimlendirme Soğutma Klima 
İmalatçıları Derneği (İSKİD), Araç ve 
Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları 

170

EYLÜLGÜNDEM



Üreticileri Birliği Derneği (ARÜSDER) ve Ağaç 
İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları 
Derneği (AİMSAD) temsilcileri de hazır bulun-
du. Dernek temsilcileri fuar süresince çeşitli 
etkinliklerle kurumları ve üyelerinin faaliyet-
leri hakkında ziyaretçilere detaylı bilgi verdi. 
Türkiye’nin Makinecileri fuar kataloğu ve 
posterin yanı sıra fuar alanı içindeki altı 
adet bilboarda Rusça tasarlanmış “Turkish 
Machinery” logolu ilanlar verdi. Tanıtım çalış-
maları çerçevesinde ayrıca Rusça hazırlanan 
sektör ve MAKFED üyesi derneklerin bilgilerini 
içeren broşürle beraber MAİB üyesi firmaların 
bilgilerini barındıran CD ve USB’ler de ziyaret-
çilere dağıtıldı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞMELER 
Düzenlenen basın toplantısında konuşmacı 
olarak söz alan ve Türk makine sektörü hak-
kında bilgiler veren Türkiye’nin Makinecileri 
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, 
Türkiye ile Rusya arasında ilişkilerin güçlene-
rek devam edeceğinin altını çizdi. Türkiye’nin 
Makinecileri yetkililerinin çeşitli dernek, 
kurum ve firma temsilcileriyle ikili temas-
lar kurduğu fuar kapsamında Sverdlovsk 
Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Alexey 
Orlov, Sverdlovsk Bölgesi Bilim ve Sanayi 
Bakanı Sergey Perestoronin, Ekaterinburg 
Fahri Konsolosu Sergey Trofimov, Hannover 
Belediye Başkanı ve fuar yetkililerinden olu-
şan bir heyetle de görüşmeler gerçekleştirildi. 
20 Eylül tarihinde fuar alanında düzenlenen 
toplantıda ise MSSP üyesi dernek temsilcileri, 
sektörleri ve derneklerinin çalışmalarını anla-
tan birer sunum yaparak katılımcıların soru-
larını cevaplandırdı. Dernek temsilcileri orga-

nizasyonun ikinci günündeyse fuar alanında 
düzenlenen ikili iş görüşmelerine katıldı.
Dört gün süren ve 10 binden fazla kişi-
nin ziyaret ettiği fuar boyunca Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standında ziyaretçi ve katı-
lımcılara Türk makine sektörü hakkında kap-
samlı bilgiler verildi. Türkiye’nin Makinecileri 
gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetleri, toplantılar 
ve çeşitli görüşmelerle Rusya’ya yönelik etkin 
bir çalışma gerçekleştirdi.

Basın toplantısında 
konuşmacı olarak 
yer alan ve Türk 
makine sektörü 
hakkında bilgi 
veren Türkiye’nin 
Makinecileri 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Sevda Kayhan 
Yılmaz, Türkiye 
ile Rusya arasında 
ilişkilerin güçlenerek 
devam edeceğinin 
altını çizdi.
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“Sverdlovsk Bölgesi ve Ekaterinburg 
ekonomisinin büyük bir kısmının or-
man, mobilya ve madencilik sanayi-
sine dayalı olduğu bilgisini edindik. 
Fuar kapsamında Türk HVAC&R 
sektörü hakkında kısa bir sunum 
yapma imkanımız oldu. Ayrıca B2B 
görüşmelerine katılarak çeşitli te-
maslar kurduk. Fuar organizatörle-
riyle yapılan görüşmeleri de dikkate 
aldığımızda HVAC&R açısından fu-
arın gelişiminin biraz daha zaman 
alacağını düşünüyorum.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar 
alanının önemli noktalarına verdiği 
reklamlarla sektörümüzün bilinirliği-
nin artırıldığını düşünüyorum. Fuar 
kapsamında yapılan tüm aktivitelerde 
Türkiye’nin Makinecileri etkisini hisset-
tirerek ziyaretçilerin dikkatini ve ilgisini 
çekti. Bölgesel politikacılardan yatırım 
ajansına, fuar organizatöründen basın 
mensuplarına kadar tüm paydaşlar rek-
lam, ilan ve lobi çalışmalarıyla buradaki 
varlığımızın farkına vardı. Bu kapsam-
da organizasyonda emeği geçen tüm yet-
kililere İSKİD adına teşekkür ederim.”

AYK SERDAR DIDONYAN
ISKID 
YÖNETIM KURULU ÜYESI

“B2B 
GÖRÜŞMELERLE 

ÇEŞİTLİ TEMASLAR 
KURDUK”

“ÜRÜNLERİMİZE GÖSTERİLEN 
İLGİDEN MEMNUNUZ”

“GÖRÜŞMELERDE KRİTİK
MESAJLAR VERİLDİ”

“Fuar bize Türk ağaç işleme makineleri sek-
törünü anlatmak adına iyi bir fırsat sağladı. 
Gerek sunumlarımız sırasında gerekse stan-
dımıza gelen ziyaretçilerin Rusya’yla yaşanan 
krizden sonra Türk ürünlerine gösterdiği ilgi-
den AİMSAD olarak çok memnun kaldık. B2B 
toplantılarına gelen firma yetkilileri özellikle 
makine, teknik detaylar ve fiyatlar üzerinden 
görüşmek istedi. Yaklaşık olarak 10’a yakın 
firma ve kurumla görüşme gerçekleştirerek 
özellikle Sverdlovsk bölgesinin ağaç ve ağaç 
işleme makineleri sektörü açısından ciddi bir 
potansiyel barındırdığını değerlendirdik.” 

“Öncelikle bizleri kendi ülkemizdeymişiz gibi hisset-
tirecek şekilde fuar alanının birçok yerinde bulu-
nan reklamlar ve fuar kapsamında dernek olarak 
bize sunum yapma imkanı sağlamaları nedeniy-
le Türkiye’nin Makinecileri’ne teşekkür ederim. 
Standımızın ağaç işleme holünde olması da bizim 
için bir şans oldu.”

“Fuar, genel itibarıyla araç üstü ekipmanlar 
ile ilgili bir fuar olmasa da yaptığımız görüş-
meler neticesinde sektörümüzle ilgili büyük 
bir potansiyel olduğunu gözlemledik. Üst 
yapılı araçlar ile ilgili olarak en kritik mesaj; 
üretimin Rusya’da yapılması, yapılmayacaksa 
ekipmanların araçsız olarak Rusya’ya getirilip 
getirilemeyeceği, eğer getirilebilirse eski ya 
da yeni Rus kamyonlarına monte edilip edi-
lemeyeceği konusuydu. Sunumlar ve B2B gö-
rüşmelerimiz kapsamında ise dernek olarak 
maksimum etkiyi yaratmaya çalıştık.”

“Türkiye’nin Makinecileri her zaman olduğu gibi 
standıyla göz doldurdu. Bulunduğu salonda ilk 
stant olması nedeniyle de oldukça etkiliydi.”

ARIF KAÇAK
AIMSAD 
GENEL SEKRETER 
YARDIMCISI

GÜRBÜZ GÜRER
ARÜSDER
GENEL SEKRETERI
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METALURJİ SEKTÖRÜNÜN 
ÜÇ FUARI BİR ARADA
MAKFED üyesi derneklerden Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği’nin (TÜDÖKSAD) 
desteğiyle düzenlenen ANKIROS,  ANNOFER,  TURKCAST fuarları 29 Eylül-1 Ekim 
tarihlerinde gerçekleşti.

B i l im, Sanayi  ve 
Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü’nün 
katılımıyla açılan 
fuarlar üç gün 

boyunca 45 ülkeden gelen 
985 katılımcının yanı sıra 70 
ülkeden 15 bine yakın ziya-
retçiye de ev sahipliği yaptı. 
ANKIROS, ANNOFER 2016 fu-
arları demir-çelik, seramik, 
cam, haddehane malzeme-
leri, indüksiyon ve ergitme 
ocakları, refrakter malze-
meleri, döküm, kumlama ve 
kalıplama makineleri ve mik-
serler, demir-çelik tesisleri 
için makine ve ekipmanlar, 
ısıl işlem fırınları, kontrol ve 
test cihazları, hammadde ve 
sarf malzemeleri, enjeksiyon 
presleri gibi metalurji sektö-
rüyle ilgili tüm ürünlere tek 

bir çatı altında ulaşmaya ola-
nak sağladı. TURKCAST 2016 
Fuarı da; otomotiv ve yan 
sanayi, beyaz eşya, çimento, 
inşaat, savunma ve havacı-
lık, gemi yapımı, demir yolu 
ve taşımacılık, petrokimya, 
enerji, tarım makineleri, iş ve 
inşaat makineleri başta ol-

mak üzere pek çok sektörden 
ilgilileri bir araya getirdi.

8. ULUSLARARASI 
DÖKÜM KONGRESİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sektördeki yeni teknolojile-
rin ve ürünlerin takip edi-
lebildiği fuarlar kapsamın-

da TÜDÖKSAD ve Metalurji 
ve Malzeme Mühendisleri 
Odası tarafından küresel 
metalurji sektöründeki ge-
lişmelere dikkat çekmek ve 
sanayideki eğilimlere iliş-
kin görüş alışverişi yapma 
amacıyla “8. Uluslararası 
Döküm Kongresi” ile “18. 
Uluslararası Metalurji ve 
Malzeme Kongresi”  dü-
zenlendi .  Türkiye  Çel ik 
Üreticileri Derneği (TÇÜD) 
tarafından organize edilen 
ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün 
de katıldığı yüksek istişa-
re toplantısındaysa Türk 
çelik sektörünün mevcut 
problemler in in  çözümü 
için yapılması  gereken-
ler hakkında fikir alışverişi 
gerçekleştirildi.
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MAKFED’DEN NİTELİKLİ 
İŞ GÜCÜNE DESTEK
Türk makine imalat sektörünün kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası 
düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla MAKFED’in 
projelendirdiği “Makina Sektörü Mesleki Yeterlilik Merkezi” kurulması için çalışmalara 
başlandı.

T ürk makine sektörünün 
önemli  çat ı  kuruluşla-
rından biri olan Makine 
İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu’nun (MAKFED) 

“Toplumun yaşam kalitesinin artmasına 
ve Türkiye’nin sürdürülebilir gelişme-

sine hizmet eden Türk makine imalat 
sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme 
ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde re-
kabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağ-
lama” vizyonu çerçevesinde sürdürdüğü 
çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kap-
samda, geçtiğimiz Mart ayında Ankara 

Kalkınma Ajansı’na yapılan “Makina 
Sektörü Mesleki Yeterlilik Merkezi” pro-
je başvurusu kabul edildi ve geçtiğimiz 
Temmuz ayı başında Ankara Kalkınma 
Ajansı ile bir sözleşme imzalandı.
Proje ile “Makine Montajı Seviye 3” ve 
“Seviye 4” ile “Makine Bakımcısı Seviye 
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4” ulusal yeterlilikleri için Ankara’da bir “Sınav 
ve Belgelendirme Merkezi” kurulması öngö-
rülürken, “Makine Sektörü Mesleki Yeterlilik 
Merkezi Kurulması” projesinin genel ama-
cı, “Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi 
Yöntemler Mali Destek Programı” kapsamın-
da Ankara’da akredite ve Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) tarafından belgelendirilmiş bir 
merkez oluşturmak olarak şekilleniyor.

AMAÇ: NİTELİKLİ VE BELGELİ İŞ GÜCÜNÜ 
ARTIRMAK
Bu doğrultuda, proje kapsamında Türk maki-
ne sektörü için işsizlerin ve düşük gelirli ça-
lışanların istihdam edilebilirliklerinin ve gelir 
düzeylerinin artırılması, bu kişilerin hayat boyu 
öğrenme sürecinin desteklenmesi ve nitelikli, 
belgeli iş gücü anlayışının geliştirilmesi amaç-
lanıyor. Projenin özel amacı ise makine üretim 
sektöründe; MAKFED bünyesinde faaliyet gös-
termek üzere, üç ulusal yeterlilik kapsamında 
akredite ve MYK tarafından yetkilendirilmiş bir 
“Sınav ve Belgelendirme Merkezi” kurmak; 
nitelikli ve belgeli iş gücünün önemi hakkında 
farkındalığı artırmak.
Projeyle birlikte, çalışanların niteliklerinin 
tespit edilmesi ve bu çerçevede istihdam pi-
yasalarına uyumlu hale getirilebilmesi ve bu 

kapsamda bireylerin kalite güvencesi kap-
samında belgelendirilmesine çalışılacak. 
Kurulacak merkez sayesinde herhangi bir eği-
tim almadan çalışarak beceri edinen bireyle-
rin sahip oldukları becerileri belgelendirme-
leri, bireylere farklı meslekler veya sektörler 
arasında yatay ve dikey geçişleri sağlanması, 
bulunduğu sektörde ve icra ettiği meslekte 
ortaya çıkan yeni gelişmeleri esnek bir şekil-
de mesleğine yansıtabilmesi ve bunu belge-
lendirebilmesi gibi imkânların elde edilmesi 
mümkün olacak. 

10 BİN ÇALIŞAN BELGELENDİRİLECEK
Proje kapsamında, MAKFED ve çalışanları, üye 
dernekleri, Ankara’da bulunan ve yüzde 85’i 
mikro-küçük işletmeler olan makine imalat-
çısı işletmeler ile 10 bin 504’ü bulan çalışan-
ları olmak üzere dört hedef grup bulunurken, 
proje bütçesinin yüzde 90’lık bölümü Ankara 
Kalkınma Ajansı’ndan hibe yoluyla sağlanacak.
12 ay içerisinde tamamlanması öngörülen pro-
jenin nihai hedefi ise sadece Ankara için değil, 
tüm Türkiye için personel belgelendirme ala-
nında lider bir kurum oluşturmak. MAKFED, 
bu hedef doğrultusunda yine sektörel olmak 
üzere farklı ulusal yeterlilikler için de çalış-
malarını sürdürmeye devam ediyor.

Projeyle birlikte, 
çalışanların 
niteliklerinin tespit 
edilmesi ve bu 
çerçevede istihdam 
piyasalarına uyumlu 
hale getirilebilmesi, 
ayrıca bireylerin 
kalite güvencesi 
kapsamında 
belgelendirilmesine 
çalışılacak.
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MAKİNE SEKTÖRÜ GELECEĞİNİ 
KURGULUYOR
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), Türk makine sektörünün geleceğini inşa etmeye devam 
ediyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz Temmuz ayında sektör için önemli iki projenin ilk adımları 
atılırken, elde edilecek güncel veriler, Türk makine sektörünün uzun vadeli yeni stratejiler 
geliştirmesi ve Türkiye’nin Makinecileri’nin küresel arenada daha güçlü durmasına da olanak 
sağlayacak.

T ürk makine sektörünün uzun 
vadeli yol haritasının ortaya 
konacağı, sektörün gelişimi, 
dünya ile rekabet edebilme-
si, ihracatta dünyada önemli 

bir yer edinebilmesi için ihtiyaçları, ya-
pılması gerekenleri ve bunların nasıl 
yapılabileceğine ilişkin eylemleri ortaya 
koyacak “Strateji ve Uygulama Planı” 
MAİB’in ana gündemindeki yerini koru-
yor. Makine üretici ve ihracatçılarının 
genel durumu ile ürün profilini belirle-
yerek Türk makine sektöründeki çalış-
maların daha sistematik olmasına ve ça-
lışmalardan daha çok verim alınmasına 

olanak sağlayacak Strateji ve Uygulama 
Planı, ayrıca işletmelerin dünya ölçe-
ğinde rekabet gücü kazanabilmesi için 
gerekli olan stratejilerin hazırlanma-
sına yönelik bilgileri de sağlayacak. Bu 
stratejik hedefin odağında ise “Makine 
Sektör Envanteri Projesi” yer alıyor.
2006 yılında ilki gerçekleştirilen bu iki 
projeyle ilgili yeni adımlar atılmaya de-
vam ediliyor. 

SEKTÖRÜN GELECEK STRATEJİSİNE IŞIK 
TUTACAK
MAİB ile Deloitte Danışmanlık arasında 
imzalanan protokol ile başlayan ve Türk 

makine sektörünün uzun vadeli yol hari-
tasını oluşturacak “Strateji ve Uygulama 
Planı” çalışması 10 haftalık süreçte üç 
aşamalı olarak sürdürülecek.
Bu kapsamda ilk aşamada Türkiye’deki 
mevcut durum analizi GSYİH ve kişi ba-
şına GSYİH’nin yıllık gelişimi, yaş aralık-
larına göre ve toplam nüfusun gelişimi, 
faiz oranları, enflasyon ve döviz kurunun 
gelişimi ile doğrudan yabancı yatırımla-
rın gelişimi başlıklarında ortaya konu-
lurken, Türk makine sektörüne yönelik 
firma istatistikleri ve sektördeki rekabet 
ortamı, iç pazarda cironun yıllık gelişimi 
ve talebi etkileyen koşulların analizi ya-
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pılacak. Sektörde belirlenen ürün gruplarının 
istatistiksel analizinin de söz konusu olacağı 
çalışmada, ithalat ve ihracatın gelişimi, hangi 
ülkelerle ve hangi ürünler için ticaret yapıldı-
ğının analizi, üretim kapasitesi ve miktarları-
nın yıllık gelişimi, teşvik mekanizmaları, ka-
munun etkisi, işbirliği kuruluşları, faktör ko-
şulları ve destekleyici sektörler araştırılacak; 
eğitim, Ar-Ge faaliyetleri ve maliyet kalemleri 
gibi değişkenler bölgesel olarak kıyaslanarak, 
Türk makine sektörünün yetkinlikleri ve gelişi-
me açık yönleri belirlenecek. 
İkinci aşamada ise belirlenen hedef pazarlara 
ilişkin hem makro ölçekli hem de makine sek-
törü özelinde analizler yapılarak, hedef ülke-
lerin güçlü olduğu ve Türkiye için olası gelişim 
yönleri ortaya konulacak. Çalışmanın üçüncü 
ve son ayağında ise “Stratejik Öneriler ve Yol 
Haritası” başlığı altında analizler ve saha ça-
lışmaları sonucunda belirlenen Türkiye’nin ge-
lişime açık yönleri için stratejik öneriler geliş-
tirilecek. Bu kapsamda oluşturulacak stratejik 
öneriler, yaratacağı değer ve risk kapsamında 
değerlendirilerek önceliklendirilirken, öneri-
ler için ilgili sorumlular da (kamu kurumları, 
sektörel oyuncular, işbirliği kuruluşları gibi) 
belirlenecek.

SEKTÖRE YÖN VERECEK ENVANTER 
ÇALIŞMASI DA BAŞLATILDI
Türkiye’nin Makinecileri için “Makine Sektör 
Envanteri Projesi” hazırlanmasına yönelik 
Estima Araştırma Danışmanlık ile imzalanan 

protokolle Türk makine sektöründe faaliyet 
gösteren üretici ve ihracatçıların tam sayımı 
yapılarak, makine sektöründeki çalışmaların 
daha sistematik ve verimli yapılmasının, gele-
cek stratejilerin hazırlanmasının önü açılacak.
MAİB’e üye firmalar üzerinden kapsamlı yüz 
yüze anket çalışması ile yaklaşık üç aylık bir 
süreçte tamamlanması öngörülen Makine 
Sektör Envanter Çalışması, firma ölçekleri 
temelindeki analizler, envanter, etkileşim tab-
loları ve çapraz tabloların yanı sıra görsel içe-
rikli infografik raporlarla da zenginleştirilecek 
ve kolay anlaşılır bir formatta makine sektörü 
ile paylaşılacak. 

Strateji ve Uygulama 
Planı, ayrıca 
işletmelerin dünya 
ölçeğinde rekabet 
gücü kazanabilmesi 
için gerekli olan 
stratejilerin 
hazırlanmasına 
yönelik bilgileri 
sağlayacak.
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ,
DIŞ BASININ GÜNDEMİNDEN 
DÜŞMÜYOR
Makine sektörünün yurt dışındaki imajını tazelemek için çalışmalarına devam eden 
Türkiye’nin Makinecileri, Eylül ayında da dış basındaki hatırı sayılır gazete ve dergilere 
verdiği ilan ve demeçlerle sektörün adından söz ettirdi.
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
AMBARGONUN KALKTIĞI KOMŞU 
PAZARDA
Türkiye’nin Makinecileri, 5-8 Ekim tarihlerinde Tahran’da düzenlenen Tahran Uluslararası 
Sanayi Fuarı’na katılarak, ambargonun kalkmasının ardından yeni fırsatlar sunan İran 
pazarında Türk makine sektörünün üretim gücünü gözler önüne serdi.

I ran’ın başkenti Tahran’da her 
y ı l  gerçekleşt ir i len Tahran 
Uluslararası Sanayi Fuarı’na katı-
lan Türkiye’nin Makinecileri, Türk 
makine sektörünün üretim gücüne 

vurgu yapan reklam, tanıtım ve lobi ça-
lışmalarıyla İran pazarına verdiği öne-
min altını çizdi. Birleşmiş Milletler (BM) 
tarafından İran’a 12 yıldır uygulanan 
ambargonun 2016 Ocak ayının sonunda 
kaldırılmasının ardından dünyanın gözü 
İran pazarına çevrildi. Türkiye’deki ma-

kine ihracatçılarının potansiyel pazarlar-
daki olası işbirliklerini görüşmek üzere 
dünyanın değişik noktalarına ziyaret-
ler gerçekleştiren Makine İhracatçıları 
Birliği de (MAİB), iki ülke arasında olası 
ticaret fırsatlarını yerinde gözlemlemek 
için 19-22 Aralık 2015’te İran’a bir ziya-
ret düzenledi. Söz konusu ziyaretin ar-
dından bu yıl ilk defa gerçekleşen fuar 
katılımıyla da Türkiye’nin Makinecileri 
iki ülke arasında yeni dönemi başlatan 
önemli bir adım atmış oldu. Etkin bir 

tanıtım faaliyeti yürütmek için makine 
alt sektör derneklerinin de Türkiye’nin 
Makinecileri tarafından hazırlanan ayrı 
bir stantla yer aldığı fuara, Türkiye’den 
54 firma da katılarak ürünlerini ziyaret-
çilerin beğenisine sundu.

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NDEN 
YOĞUN BİR LOBİ ÇALIŞMASI  
Fuar ve fuar hollerinin girişlerinde yer 
alan posterlerin yanı sıra fuar katalo-
ğunun arka sayfasına da “The Power” 
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sloganıyla tasarlanan ilanlar veren Türkiye’nin 
Makinecileri, fuar öncesi makine alt sektör 
derneklerinin tanıtım broşürlerini de Farsçaya 
tercüme ederek, üyelerine duyurmaları üze-
re İran İthalatçılar Birliği ve Tahran Ticaret 
Odası’na iletti. Makine alt sektör dernekleri 
için hazırlanan diğer stanttaysa üye firmaların 
imal ettiği makinelerin yer aldığı kolaj panolar 

ziyaretçilerin oldukça dikkatini çeken nokta-
lardan biri oldu.
Türkiye’nin Makinecileri’ni temsilen fuara 
MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan 
Yılmaz, OAİB İnsan Kaynakları ve İdari İşler 
Şube Müdürü Mehmet Yücel ile Makine 
Şubesi Uzman Yardımcısı Şeyda Yıldız ka-
tıldı. Makine alt sektör derneklerini ken-

İKİ ÜLKE TİCARETİNDE YENİ DÖNEM

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından İran’a 12 yıldır uygulanan ambargonun 2016 Ocak ayının 
sonunda kaldırılmasının ardından dünyanın gözü büyük bir ekonomik potansiyel barındıran 
İran pazarına çevrildi. Türkiye’deki makine ihracatçılarının potansiyel pazarlardaki olası 
işbirliklerini görüşmek üzere dünyanın değişik noktalarına ziyaretler gerçekleştiren Makine 
İhracatçıları Birliği de (MAİB), iki ülke arasında olası ticaret fırsatlarını yerinde gözlemlemek 
için 19-22 Aralık 2015’te İran’a bir ziyaret düzenledi. Söz konusu ziyaretin ardından bu yıl 
ilk defa gerçekleşen fuar katılımıyla da Türkiye’nin Makinecileri iki ülke arasında yeni dönemi 
başlatan önemli bir adım atmış oldu.

Türkiye’nin 
Makinecileri, fuar 
öncesi makine alt 
sektör derneklerinin 
tanıtım broşürlerini 
Farsçaya tercüme 
ederek, üyelerine 
duyurmaları için İran 
İthalatçılar Birliği 
ve Tahran Ticaret 
Odası’na iletti.
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“Bu fuar, genel bir sanayi fuarı nite-
liği taşıdığı için çok çeşitli ürünlerin 
sergilendiğini gözlemledim. Sınırlı 
sayıda da olsa sektörümüzle ilgili 
katılımcılar da vardı. Derneğimiz 
üyesi dört firma stantlarıyla bera-
ber fuardaydı. Derneğimiz üyesi 
uluslararası bir firmanınsa yeni 
ürünlerini ve yeni ürün katalogları-
nı ambargo nedeniyle getiremediği-
ni öğrendim. Komşu ülke olarak ön 
yargılarımızı yenerek İran pazarına 
girmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Bunun için de İran’ın ticaret kültü-
rünü iyi inceleyip, doğru adımlar 
atmak gerekiyor.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin bu tip 
fuarlarda önemli bir başvuru merkezi 
olduğunu söylemek mümkün. Türkiye 
ile ilgili ihtiyacı olan herkes gelip ra-
hatça bilgi alabiliyor. Gerçekleştirilen 
reklam ve tanıtım faaliyetlerin faydalı 
olduğuna inanıyorum.”

ABDULLAH PARLAR
AKDER
GENEL SEKRETERI

“İRAN 
PAZARINDA 

MUTLAKA AKTİF 
OLMALIYIZ”

“FUARI, PROFESYONEL ZİYARETÇİLER 
TERCİH EDİYOR”

“Fuar, ziyaretçi profili bakımından diğer ulus-
lararası fuarlara kıyasla daha fazla profesyo-
nel ziyaretçi içeriyor. Katılımcı çeşitliliğinde 
de özellikle bu yıl bir artışın olduğunu söyle-
yebiliriz. Firma olarak mevcut ilişkiler ağımızı 
güncellemek, firmamızın yeteneklerini du-
yurmak için bu fuara katılıyoruz. Fiber lazer 
kesim makinemiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da yoğun ilgi gördü. Ayrıca hidrolik bükme ve 
kesme makinelerimizi de standımızda sergi-
leme imkanı elde ettik.”

“Fuar süresince Türkiye’nin Makinecileri’nin var-
lığını daima yanımızda hissettik. Gerçekleştirdikleri 
reklam, tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra bizlere 
sağladıkları katkılar nedeniyle kendilerine teşekkür 
ederim.”

ATAKAN AKÇIN
ERMAKSAN
ULUSLARASI SATIŞ UZMANI

di ihtisas fuarlarında destekleyen 
Türkiye’nin Makinecileri’nin hazırladığı 
diğer bir stantta Makine Sanayii Sektör 
Platformu (MSSP) üyesi derneklerden 
Akışkan Gücü Derneği (AKDER), Araç 
ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları 
Üreticileri Birliği Derneği (ARÜSDER), 
Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri 
Derneği (ENOSAD), Kazan ve Basınçlı 
Kap Sanayicileri Birliği (KBSB) ve Türk 
Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları 

Birliği (TARMAKBİR) temsilcileri de ha-
zır bulunarak, dernek ve üyelerinin faa-
liyetleri hakkında ziyaretçilere kapsamlı 
bilgi verdi. 
Önümüzdeki yıllarda da İran’daki ça-
l ışmalarını sürdürmeyi planlayan 
Türkiye’nin Makinecileri, dört gün bo-
yunca devam eden ve 35 binden fazla 
kişinin ziyaret ettiği fuar kapsamında 
çeşitli görüşmelerle etkin bir tanıtım fa-
aliyeti yürüttü.

16.
KATILIM
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“Tahran Sanayi Fuarı, İran’a girişte 
önemli bir kapı. Geçen yıl ambar-
gonun kalkacağı ümidiyle fuarın 
ziyaretçi sayısı ve kalitesinin yük-
sek olması bekleniyor, insanlar ya-
tırım yapabilecekleri işler arıyordu. 
Ancak ambargonun kalkması piya-
salara istenen ve beklenen canlı-
lığı getirmedi diye düşünüyorum. 
Devletle iş yapan özellikle büyük 
firmaların ödeme almakta zorlan-
dıkları ve bu sebeple piyasada nakit 
sıkıntısının had safhada olduğu-
nu söyleyenlerin sayısı çok fazla. 
Diğer taraftan İran yüksek potan-
siyeli olan bir pazar yapısına sahip. 
Devletin de desteğiyle İran’da çok 
ciddi işler yapılabilir. Söz konu-
su potansiyelin sektör tarafından 
maksimum oranda kullanılması 
gerekiyor.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin İran pa-
zarı özelinde gerçekleştirdiği çalışmalar 
son derece faydalı. Türk makinelerinin 
fiyat karşılaştırmasını da içeren ayrın-
tılı çalışmalar sayesinde İranlı yatırım-
cıların daha fazla bilgilendirilmesinin 
Türk makine sektörü açısında yararlı 
olacağını düşünüyorum.”

BIROL KELEŞ
GÖKÇÜOĞLU MAKINA
FIRMA TEMSILCISI

“POTANSİYELİ 
YÜKSEK BİR 

PAZAR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ BİZİ 
GURURLANDIRIYOR”

“GELİŞİME AÇIK BİR FUAR”

“Tahran Sanayi Fuarı geniş katılımlı, hem İran 
hem de diğer ülke firmalarının ürünlerini ser-
gilediği büyük ve güzel bir fuar. Gelen ziyaret-
çiler de ürünleri ve sektörü tanıyor. Yani bi-
linçli bir ziyaretçi kitlesi söz konusu. Fuarda, 
Çin başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden 
katılımcı firma sayısının ciddi oranda arttı-
ğını gözlemledim. Bu da bizim iki yıldır İran 
pazarına gösterdiğimiz ilginin haklı olduğunu 
kanıtlıyor. Fuarda 20 yıldır ürettiğimiz Kupar 
markalı transfer pompalarını sergiledik ve 
yoğun ilgi gördük. Amacımız markamızın 
İran’da marka bilinirliğini ve dolayısıyla ihra-
catımızı artırmak.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin tüm yurt dışı fuar-
larda olduğu gibi bu fuardaki çalışmalarını tak-
dir ediyor ve sektör adına sergilediği gayret için 
teşekkür ediyorum. Özellikle fuarlarda görünür 
noktalarda ve fuar kataloglarında yer verilen aktif 
reklam çalışmalarının yararlı olduğunu düşünüyor 
ve bunları gördükçe de gurur duyuyorum.”

“Fuarda sergilenen ürünler düşük teknolojik 
kaliteye sahipti. Sektörümüzle ilgili herhangi 
bir yenilik veya yeni ürüne de rastlamadık. 
Ama genel anlamda beklentileri karşılayan 
gelişmeye müsait bir fuar olduğunu söyle-
yebiliriz. İran pazarına girmek isteyen Türk 
firmalarının ileri teknolojiye sahip ürünlerle 
ilerleyen yıllarda burada yer alması faydalı 
olacaktır.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin Tahran Sanayi 
Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği tüm etkinlik, 
stant yeri organizasyonu ve reklam-tanıtım çalışma-
larının yeterli düzeyde olduğunu belirtmek isterim. 
Önümüzdeki fuarda dernek üyelerinin ürün görsel-
lerinin daha fazla dikkat çekici şekilde sergilenmesi 
tanıtım açısından avantajımızı artıracaktır.”

BAŞAR KÜÇÜKPARMAK
KÜÇÜKPARMAK 
MÜHENDISLIK
GENEL MÜDÜRÜ

BURHAN FIRAT
ARÜSDER
YÖNETIM KURULU BAŞKANI
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“Tahran Sanayi Fuarı’nda ambar-
gonun da kalkmasıyla birlikte ge-
lişimi hız kazanan sanayinin çeşitli 
kollarından ziyaretçiler, aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu farklı ül-
kelerden katılımcıların ürünlerini 
detaylı inceleyerek görüşme fırsatı 
yakaladı. Fuar sayesinde ambar-
go nedeniyle uzak kaldığımız İran 
pazarını yakından tanıma imkanı 
bulduk ve hidrolik-pnömatik silin-
dirler, hava hazırlama üniteleri ve 
pnömatik valflerle birlikte planet 
dişli kutularından oluşan ürünleri-
mizi sergiledik.”

“Türkiye’nin Makinecileri firmamızın 
da üyesi olduğu AKDER ve diğer sek-
törel derneklerle işbirliği içinde ayrı bir 
standla üst düzeyde katılım sağladığı 
bu fuarda, Türk makine sektörünün 
gücüne dikkat çeken etkin bir tanıtım 
gerçekleştirdi.”

DILŞAT ÇOLAK 
MERT TEKNIK
SATIŞ MÜDÜRÜ

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 

GÜCÜMÜZÜ 
GÖSTERDİ”

“ÜYELERİMİZİN ÜRÜNLERİNE İLGİ 
YOĞUNDU”

“YOĞUN KATILIMLI BİR FUAR”

“Fuarda sektörümüzü ilgilendiren az sayıda 
ürün mevcuttu. Fuarda, İran’a uzun yıllardır 
uygulanan ve ekonomiyi felç eden ambar-
gonun yavaş yavaş kaldırılmasının etkilerini 
gözlemledik. Bu açıdan canlı bir fuar ortamı 
vardı diyebilirim. Üye firmalarımızın ürünleri-
ne de yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. 
Hem ürün talebi hem de İranlı sanayicilerin 
kurmayı düşündükleri tesisler için partner 
arayışları bakımından verimli görüşmeler 
gerçekleştirildi.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin standı genel olarak 
güzel olmakla birlikte, standa uğramadan sadece 
bakarak geçen ziyaretçilerin neyin sergilendiğini 
kolaylıkla anlaması bakımından; derneklerin işti-
gal konuları, logoları yerine ürün görsellerinin bü-
yük ebatlı bir şekilde stantta yer alması gerektiğini 
düşünüyorum.”

“Fuara oldukça yoğun bir ilgi gösterildiğini 
gözlemledim. Bu durum firmamıza da olumlu 
anlamda yansıdı. Bünyemize yeni kattığımız 
distrübütörümüzle temas kurmanın yanı sıra 
yeni potansiyel müşteriler de edindik. Fuar 
boyunca standımızda üretimini gerçekleştir-
diğimiz çeşitli rezistanslarımızı sergiledik. 
Olumlu izlenimlerle ayrıldığımız fuara ilerle-
yen yıllarda da katılmayı düşünüyoruz.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin özenle hazırladığı 
stant başta olmak üzere gerçekleştirdiği reklam ve 
tanıtım faaliyetleriyle Türk makine sektörünün bu 
pazardaki varlığını da duyurduğuna inanıyorum. 
Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

CEMALETTIN KUTLUCA
KBSB 
GENEL KOORDINATÖRÜ

FADIL ÖKSÜZOĞLU
FER ISI TEKNOLOJILERI
DIŞ TICARET MÜDÜRÜ
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“Fuarın gerek katılım ve gerekse 
ziyaretçi anlamında tatmin edici 
olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 
Almanya ve Çin gibi misafir ülkele-
rin varlığı, İran’ın otomotivden in-
şaata kadar çok geniş bir yelpazede 
yenilenmeye olan ihtiyacı, ülkenin 
tarım potansiyeli ve bu kapsamda 
tarım makinelerine olan gereksini-
mi üst seviyede. Bu kapsamda İran 
halkının Türkiye ve Türk malına olan 
sempatisinin olumlu olması, komşu 
ülke olmamız sebebiyle nakliyenin 
bir avantaj olarak görülmesi, benzer 
tarım havzalarına sahip olmamız 
nedeniyle ülkemizde üretilen tarım 
makinelerinin tamamının İran’da 
kullanılabilir olması bizim için birer 
avantaj olarak öne çıkıyor.”

“Tarım makineleriyle ilgili bilgi al-
mak isteyen veya bayilik arayanlar 
Türkiye’nin Makinecileri’nin standın-
da yer alan tarım makinesi görsellerini 
fark ederek yanımıza geldi. Oldukça 
küçük olan bu görseller bile fark edil-
memizde çok işe yaradı. Fuarlarda stant 
ve reklam tasarımlarında ülke ve alt 
sektör dinamiklerinin dikkate alınması, 
bu kapsamda, ilgili sektörel dernekle-
rin tecrübelerinin hayata geçirilmesini 
önemsiyoruz.”

SELAMI ILERI
TARMAKBIR
GENEL SEKRETERI

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NİN 

STANDI İLGİ 
ÇEKTİ”

“ZİYARETÇİ SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
SESİMİZİ DUYURUYOR”

“Fuar boyunca ilgi alanlarına göre, konu-
sunda bilgi sahibi ziyaretçilerle karşılaştık. 
Katılımcıların birkaç değişikliğin dışında ge-
çen yıla göre aynı profile sahip olduğunu söy-
leyebiliriz. Var olan müşterilerimizle gorüşe-
rek yeni potansiyel müşterilerle de tanışma 
fırsatı elde ettiğimiz bir fuar süreci geçirdik. 
Ziyaretçi sayısında düşüş olduğunu gözlemle-
diğimiz bu yılki fuarda silindir ve profil bükme 
makinemizin yanında CNC zımba makineleri-
mizi de sergiledik.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar kataloğu ve 
fuar alanındaki ilanlar, Türk makine sektörünün 
üretim gücünü yansıtması bakımından gerçekleş-
tirilen çalışmaların önemli ayaklarından biri. Bu 
anlamda bu tür çalışmaların artırılarak devam et-
mesi sektör adına son derece faydalı olacaktır.”

“İran’la haberleşmedeki sıkıntılar ve ambar-
go dolayısıyla çeşitli kısıtlamaların olması, 
yakın işbirliğini bugüne kadar engelledi. Bu 
anlamda üyelerimizin bu pazarla bağlantısı 
da sınırlı kaldı. Üyelerimizin katılmadığı bu 
fuarda yaptığımız görüşmelerin önemli ufuk-
lar açacağına inanıyorum. Bu çerçevede bize 
yol gösterici olan MAKFED’e teşekkür ederim. 
Her ne kadar fuar enternasyonel olarak ilan 
edilse de özellikle ambargo ve İran’ın şu anki 
genel siyasi tercihi çerçevesinde uluslararası 
firmaların ve yabancı ülkelerin katılımının çok 
sınırlı olduğunu da gözlemledim.”

“Türkiye’nin Makinecileri, üstlendiği önemli mis-
yonu başarıyla sürdürüyor. Bu oluşum, ENOSAD 
olarak ihraç pazarlarında yapamayacağımız birçok 
aktiviteyi gerçekleştirerek sesimizi duyurmamıza 
büyük bir destek veriyor. Profesyonel yaklaşımları 
nedeniyle de emeği geçenleri takdir ettiğimizi söy-
lemek isterim.”

FUAT PINAR
AKYAPAK 
SATIŞ SORUMLUSU

HASAN TERZIOĞLU
ENOSAD
YÖNETIM KURULU ÜYESI
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PAGDER’DEN OKUL-SANAYİ 
İŞBİRLİĞİNE DESTEK
Mesleki eğitimin geliştirilmesi hedefiyle Milli Eğitim ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) imzaladığı protokol çerçevesinde, Plastik Sanayicileri 
Derneği (PAGDER) 600 bin TL değerinde plastik işleme makinesi ve ekipmanıyla ikinci kez 
bağışta bulundu.

T ürkiye’de plastik de dahil 
birçok sektörün önemli so-
runlarından biri olan nite-
likli işgücü ihtiyacına çözüm 
olarak geliştirilen ve pilot 

bölge olarak İstanbul’da başlatılan 
“Okul-Sanayi İşbirliği/İstanbul Modeli” 
projesine sivil toplum örgütü olarak ilk 
desteği vererek protokolü imzalayan ve 
İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Plastik Teknolojisi Bölümü’nün ekip-
man ve altyapı eksikliklerini gideren 
PAGDER, plastik sektörüne nitelikli iş-
gücü kazandırılmasına önemli katkılar 
sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 
11 Ekim’de  imzalanan protokol kapsa-
mında PAGDER, aynı okula 600 bin TL 
değerinde plastik işleme makineleri ve 
ekipmanları bağışıyla desteğini sürdür-

dü. Mesleki eğitim kurumlarında sanayi 
işbirliklerinin sağlanarak yeni bir mesle-
ki ve teknik eğitim modeli oluşturulma-
sının hedeflendiği ve İstanbul’un ardın-
dan 81 ilde yaygınlaştırılması planlanan 
projenin en büyük ve ilk sivil toplum ör-
gütü destekçisi PAGDER’in bağış töreni, 
İstanbul-Bayrampaşa’da bulunan İnönü 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
gerçekleştirildi.

“SEKTÖRDE MESLEKİ EĞİTİME BÜYÜK 
İHTİYAÇ VAR”
Törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Temsilcisi İsrafil Yıldız, 
Bayrampaşa Kaymakamı Osman 
Aslan Canbaba, İl Milli Eğitim Müdürü 
Yardımcısı Serkan Gür, Bayrampaşa 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz 

Yeniyol, İnönü Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Deniz Mutlu 
Güler ve İnönü Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğretmenlerinin yanı sı-
ra Makine İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı ve İSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, 
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Reha 
Gür ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve proje-
ye önemli bağışlarıyla destek veren fir-
maların üst düzey yetkilileri katıldı. 
Törenin açılışında konuşan PAGDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür, 
Türkiye plastik sektörünün küresel re-
kabet ortamında rekabet gücünün de-
vamlılığının ve artırılmasının ancak ileri 
teknoloji kullanımıyla, inovatif ürünlerle, 
verimlilikle mümkün olduğunu söyle-
yerek bu verimliliği sağlamanın ilk yo-
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lunun da eğitime öncelik vermekle mümkün 
olabileceğini belirtti. Projeye destek veren 
tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Gür, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Plastik sektöründe 
nitelikli, donanımlı elemanlara ve kapsamlı 
mesleki eğitimlere büyük ihtiyaç var. Ama bu 
donanımı sağlayacak olan ileri teknoloji taşı-
yan plastik işleme makinelerinin, ekipmanla-
rın olduğu plastik teknoloji atölyeleri ne ya-
zık ki çok az. Endüstri 4.0’ın konuşulduğu bu 
dönemi öğrencilerimizin bu eski makinelerle 
gördüğü eğitimle yakalaması mümkün değil. 
Bir araya gelerek bu sorunu çözmek için attı-
ğımız bu adım çok önemli, sektörümüzle gurur 
duyuyorum. PAGDER olarak bu proje gibi bir-
çok projeyle plastik teknolojileri atölyelerinin 
alt yapısını geliştirerek gençlerimizi nitelikli 
birer eleman olarak sektörümüze kazandır-
mak için her desteği sağlayacağız.”

“PROJELERE DESTEK VERMEYİ 
SÜRDÜRECEĞİZ”
Toplantıda konuşan MAİB Başkanı ve İSO Başkan 
Yardımcısı Adnan Dalgakıran da projenin öncü-
lüğünü üstlenen PAGDER’e ve tüm destekçilere 
teşekkür ederek, projenin gençleri okul sonrası 
iş hayatına hazırlayacak önemli bir çalışma ol-
duğunu vurgulayarak sektörde nitelikli insanla-
ra ihtiyaç bulunduğunun altını çizdi. Dalgakıran 
sözlerini şöyle tamamladı: ”Ülkemizde çalışkan, 
yaptığı işi en iyi şekilde yapmaya çalışan insan-
lara ihtiyaç var. Her zaman araştırın, bilgi sahibi 
olun, sorgulayın. Size verilenin ötesine gitmeniz 
lazım. Sadece öğrenciler değil, biz sanayiciler de 
her zaman böyle olmalıyız. İstanbul Sanayi Odası 
olarak her zaman gençlerimizi yarına doğru bir 
şekilde hazırlayan projelere destek vermeyi sür-
düreceğiz.” Bağış töreni, konuşmaların ardından 
imzaların atılmasıyla son buldu.

Adnan Dalgakıran: 
“İstanbul Sanayi 
Odası olarak her 
zaman gençlerimizi, 
doğru bir 
şekilde geleceğe 
hazırlayan projelere 
destek vermeyi 
sürdüreceğiz.”
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BOEING TEDARİK AĞINDA 
TÜRKİYE’NİN PAYI ARTACAK
Dünyanın en büyük havacılık şirketi olan Boeing’in Türkiye ile 70 yıldan fazla süredir devam 
eden işbirliği güçleniyor. Halen Boeing programları Türkiye’de 2 bin 500’den fazla kişiye iş 
imkânı sağlarken, SAHA İstanbul işbirliğinde düzenlenen Boeing-SAHA İstanbul Havacılık 
Tedarikçi Zirvesi’nde, Boeing’e Türkiye’den daha fazla sayıda firmanın tedarikçi olmasının 
yöntemleri tartışıldı.

T ürkiye’den daha fazla fir-
manın ABD’li uçak üreticisi 
Boeing’in küresel tedarik 
zincirine dâhil olması için fır-
sat sağlamak, Boeing’in ürün 

performansı ve finansal anlamda kar-
şılanabilirliğinin yanı sıra Türkiye’deki 
havacılık sektörünün uzun vadedeki ge-
lişimine katkıda bulunmak amacıyla, 14 
Ekim’de Teknopark İstanbul’da Boeing-
SAHA İstanbul Havacılık Tedarikçi 
Zirvesi düzenlendi.
Son yıllarda Türk tedarikçilere 1,5 mil-
yar dolara yaklaşan tutarda iş yaptıran 
Boeing’in yeni tedarikçilerini aradığı 
Zirveye, çoğunluğu hâlihazırda Boeing 
tedarikçisi olmayan 100’den fazla şir-
ket katılırken, Zirve kapsamında Boeing 
Tedarik Yönetimi, Uçak, Yapısal ve 
Malzemeler Başkan Yardımcısı John 
Byrne, sivil havacılık mevcut pazar gö-
rünümü hakkında genel bilgiler aktar-

dı ve Boeing ile çalışmak ve tedarikçi 
olmak için gereken kriterler hakkında  
“Havacılık Mevcut Pazar Görünümü ve 
Boeing ile Çalışmak” başlıklı kapsamlı 
bir sunum gerçekleştirdi. 
Sunumunda, Türkiye’de çok sayıda müş-
terileri bulunduğuna işaret eden John 
Byrne, Türkiye’nin hızlı büyümesi nede-
niyle küresel oyuncuların Türkiye’ye ilgi-
lerinin arttığına dikkat çekti ve “Herkes 
bu pazarın parçası olmak istiyor. İkmal 
üssü açısından imkân ve kapasite bura-
da var. Bu nedenle, işimizin büyümesi 
için Türkiye’deki fırsatları görmemiz ge-
rekiyor” ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay 
Alpay, Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir, Ulaştırma ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan 
Birdal, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. 
Dr. Temel Kotil, Boeing Türkiye Genel 
Müdürü Ayşem Sargın Işıl ile SAHA 

İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Büyükdede’nin açılış konuşma-
larının ardından, Boeing yetkilileri ka-
tılımcı firmalarla birebir görüşmeler 
gerçekleştirerek işbirliği fırsatlarını 
değerlendirdi.

AMAÇ, KÜRESEL PAZARDA YER 
EDİNMEK
Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem 
Sargın, Zirveye ilişkin değerlendirme-
sinde “Türk havacılık sanayisi, Boeing 
ile köklü işbirliği sayesinde son yıllarda 
önemli gelişmeler kaydetti ve kabiliyet-
ler kazandı. Boeing ve SAHA İstanbul ta-
rafından düzenlenen bu etkinlik, mevcut 
ve potansiyel Türk tedarikçilere, Türk 
havacılık sektörünün Boeing’in tedarik 
zincirindeki rolünü artırmak amacıyla 
gelecekteki kazan-kazan fırsatlarına 
ve Boeing’in önceliklerine ilişkin bil-
gi alabilme imkânı sunuyor” derken, 
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SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Büyükdede ise “SAHA İstanbul Kümesi’nin ha-
vacılık ve uzay ile ilgili konularda üretim yapan 
firmaları ile Boeing yetkililerinin bir araya gel-
meleri, Boeing firmasına iyi bir tedarikçi zinciri 
oluşmasını sağlayacaktır. Türk sanayicilerinin 
Boeing için üretim yapması, hem Türkiye hem 
de küresel uçak endüstrisi ile ilgili alanlarda 
kendilerini geliştirmelerinin önünü açacak. 
SAHA İstanbul firmalarının teknolojik alt ya-
pılarının yüksek olması nedeniyle Boeing’in 
tedarikçisi olma potansiyelleri mevcut. Bunun 
iyi değerlendirilmesinin, hem Boeing hem de 
SAHA İstanbul açısından yararlı olacağını dü-
şünüyorum” yorumunda bulundu.
Boeing’in Türkiye’de 200’den fazla uça-
ğı bulunduğunu da hatırlatan Büyükdede, 
Türkiye’nin amacının sadece uçak almak de-
ğil, havacılık ve uzay sanayisinde yer edinmek 
olduğunu vurgulayarak, “Bugün insansız ha-
va araçlarımızı yapabiliyoruz. Bundan 100 yıl 
önce uçaklarımızı da yapabiliyorduk. Bugün 
yeni nesil uçakların parçalarının öncelikle 
Türkiye’de üretilmesi, hem dünyada bunları 
kullanan ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak 
yan sanayilerin Türkiye’de oluşmasını hem de 
Türk sanayicilerin havacılık ve uzay sanayisini 
daha hızlı öğrenmesini sağlayacak. Onun için 
Boeing yetkilileriyle bir araya geldik. Boeing 
dünyanın her yerinden milyonlarca parça satın 
alıyor” dedi.

İKİ AYRI URGE PROJESİ BAŞLADI
SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş 
ise “SAHA İstanbul olarak, firmalarımızın alt 
yapılarını geliştirmek, dünyada firmalarımı-
za pazar bulabilmek için bir takım çalışmalar 
yapıyoruz. Bu çalışmaların en önemlilerinden 
biri de Ekonomi Bakanlığı’nın URGE destek-
leridir. Biz, toplamda 45 firmamızla iki ayrı 

URGE projesine başlıyoruz. Diğer yandan, fir-
malarımızın Boeing’e tedarikçi olacak düzeye 
gelme gayretleri, aynı zamanda milli yolcu 
uçağı, milli helikopter gibi projeler için de sek-
törün ekosisteminin gelişmesi anlamına geli-
yor. THY Teknik’in uçak bakımı için ithal ettiği 
uçak parçalarının yerli firmalarımız tarafından 
üretilmesi gayretleri, bu sektördeki temel mo-
tivasyon kaynaklarından birisi. Kendi uçağımı-
zı üretme hedefimiz varsa, firmalarımızı dünya 
devleri ile aynı mindere çıkarmalıyız” değer-
lendirmesinde bulundu.
Gün boyu ikili firma görüşmeleriyle süren ve 
Türkiye’nin Boeing’in küresel tedarik ağın-
daki payı ve hedeflerinin konuşulduğu etkin-
liğin son derece olumlu sonuçlar doğurması 
beklenirken, bilindiği üzere Türkiye’deki ha-
vayolu şirketlerine ticari uçak temin eden ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne savunma ürünleri 
sağlayan Boeing, SAHA İstanbul’un partneri 
durumunda ve Türkiye’deki Boeing tedarik-
çileri hâlihazırda 737, 747–8, 767, 777 ve 787 
Dreamliner dâhil tüm Boeing ticari uçak prog-
ramlarına parça veya montaj sağlıyor.

Hasan Büyükdede: 
“Türk sanayicilerinin 
Boeing için 
üretim yapması, 
firmalarımızın 
küresel uçak 
endüstrisi ile ilgili 
alanlarda kendilerini 
geliştirmelerinin 
önünü açacak.”

Hasan BÜYÜKDEDE
SAHA İstanbul  

Yönetim Kurulu Başkanı
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MAİB, POLONYA’DAKİ ATÖLYE 
ÇALIŞMASINI TAMAMLADI
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2015-2017 yılları için 
hibelendirilen “Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar” isimli AB 
hibe projesi kapsamında ikinci yurt dışı faaliyetini gerçekleştirdi.

M a k i n e  S e k t ö r ü n d e 
Üretim Tekniklerinde 
Modern Yaklaşımlar 
projesi  çerçevesin-
de proje ortağı olan 

Dolnolski Park Innowacji i Nauki S.A. 
(DPIN) (Aşağı Silezya Bölgesi İnovasyon 
ve Bilim Parkı Yönetimi) ile Polonya 
Wroclaw’da 17-21 Ekim tarihinde 
“Endüstri 4.0 Başta Olmak Üzere Modern 
Üretim ve Üretimde Tasarım Teknikleri” 
konulu bir atölye çalışması düzenlendi. 
MAİB’den iki uzman, proje ortağı fir-
malardan 12 katılımcı ve proje ortağı 
DPIN, CINNOMATECH, Yenilikçi İmalat 
Teknolojileri Kümesi ile Wroclaw Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi’nden uzman-
ların bir araya geldiği atölye çalışmaları 
kapsamında bilgi alışverişi sağlanarak, 
sektörde farklı modern tasarım ve üre-

tim tekniklerini uygulayan firmalarla 
Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 
ileri üretim teknolojileri ve makine mü-
hendisliği bölümlerinde yer alan labo-
ratuvarlar ziyaret edildi. Katılımcılar ve  
DPIN uzmanları, Almanya/Chemnitz’de 
04-15 Nisan 2016 tarihlerinde gerçek-
leştirilen eğitim sırasında edinilen bilgi-
ler ve tecrübeler ışığında bu faaliyetle de 
projenin fikri çıktılarına yönelik önemli 
bir çalışma gerçekleştirdi.

ORTAK ÇALIŞMA YAPILABİLECEK 
FİRMALARLA TEMAS KURULDU
Düzenlenen program sayesinde AB 
projelerinde ortak çalışma yapılabile-
cek makine firmalarıyla temas kuruldu. 
Söz konusu atölye çalışması 3D imalat 
teknolojisinin öneminin daha net anla-
şılmasına ve olası uygulamaların nasıl 

yapılabileceği konusunda fikir paylaşı-
mına da olanak sağladı. Wroclaw Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde yer 
alan Lazer Teknolojisi ile Otomasyon ve 
İmalat Süreçleri Enstitüsü’nde gözlem-
lenen yenilikçi uygulamaların firmaların 
imalat ve tasarım süreçlerinde kulla-
nılabileceği gözlemlendi. Söz konusu 
eğitimlerin üçüncüsü Nisan 2017’de 
Almanya’da gerçekleşecek.
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
K FUARI’NDA YERİNİ ALDI
Türkiye’nin Makinecileri, Almanya’nın Düsseldorf şehrinde 19-26 Ekim tarihlerinde 
düzenlenen K Fuarı’na katılarak ziyaretçileri Türk makine sektörünün çalışmaları hakkında 
bilgilendirdi.

T ürkiye’n in  Makineci ler i 
Almanya’da gerçekleştirilen 
plastik ve kauçuk sanayi-
si fuarı K’da ilk kez yer al-
dı. Almanya’nın Düsseldorf 

kentinde gerçekleştirilen fuarda bu yıl, 
3 bin 285 firma ürünlerini sergiledi. 160 
ülkeden 230 bin ziyaretçinin takip ettiği 

ve dünyanın en önemli plastik ve kau-
çuk sanayisi fuarı olan K 2016’ya, 24’ü 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve PAGDER 
işbirliğiyle düzenlenen milli katılım or-
ganizasyonu dahilinde olmak üzere, 110 
Türk firması katılarak ürünlerini ziyaret-
çilerin beğenisine sundu. 

TÜRK VE ALMAN MAKİNE 
SEKTÖRLERİNİN İŞBİRLİĞİNE DİKKAT 
ÇEKİLDİ
Türkiye’nin Makinecileri fuar girişinde 
yer alan kuleye, fuar kataloğuna, fuar 
alanında yer alan köprülere ve şehir içi 
taksilere verdiği “Turkish Machinery” im-
zalı reklamlarla Türk makine sektörünün 
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gücüne vurgu yaptı. Türkiye’nin Makinecileri’nin 
standında ziyaretçilere üye firma ve dernek 
broşürlerinin yanı sıra Türkiye’nin makine ih-
racatı ile ilgili verileri gösteren broşürler da-
ğıtıldı. Türk firmalarının fuardaki yerini ve imal 
ettikleri ürünleri gösteren kitapçıklar da ziya-
retçilere sunuldu. Fuar öncesinde Türkiye’nin 
Makinecileri’nin fuara katılımını duyurmak 
amacıyla hazırlanan bir basın bülteni de ilgili 
kurumlara iletildi. Ayrıca fuarın ilk günü katı-
lımcı Türk firmaların stantları ziyaret edilerek 
Türkiye’nin Makinecileri tarafından yaptırılan 
ziyaretçi kayıt defteri takdim edildi. 
Fuara Türkiye’nin Makinecileri’ni temsilen 
Yönetim Kurulu Üyeleri Sevda Kayhan Yılmaz, 
Tamer Güven ile Türkiye’nin Makinecileri 
Almanya Danışmanı Ahmet Yılmaz, Makine 
Şube Şefi Erinç Tarhan ve Makine Şubesi 
Uzman Yardımcısı Aybüke Tuğçe Karabörk 
katıldı. MAKFED üyesi derneklerden PAGDER 
temsilcisi de Türkiye’nin Makinecileri’nin 
standında, dernek çalışmaları ve üye firmaları 

hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Türkiye’nin 
Makinecileri’nin çeşitli görüşmeler gerçek-
leştirdiği fuar kapsamında ayrıca, Kuzey Ren-
Vestfalya (NRW) Eyalet Hükümeti’ne bağlı 
olarak ekonomi teşviki alanında faaliyet gös-
teren NRW.Invest ile birlikte, Türk ve Alman 
paydaşların katılımıyla bir kokteyl düzenlendi. 
Söz konusu kokteyle Türkiye’nin Düsseldorf 
Başkonsolosu Şule Gürel ve Ticaret Müşaviri 
Mustafa Hilmi Aşkın’ın yanı sıra yaklaşık 100 
kişiden oluşan Türk ve Alman firma temsilci-
leri katıldı. Kokteylin açılışında söz alan  Sevda 
Kayhan Yılmaz, Şule Gürel ve NRW.Invest İcra 
Direktörü Rainer Hornig, Türk ve Alman ma-
kine sektörlerinin işbirliğinin önemine dikkat 
çekti. 
Sekiz gün süren fuar boyunca Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standında üye firmaların ile-
tişim bilgilerinin yer aldığı katalog ve CD da-
ğıtılarak Türk makine sektörü ile Türkiye’nin 
Makinecileri’nin çalışmaları hakkında detaylı 
bilgi verildi.

160 ülkeden 230 
bin ziyaretçinin 
takip ettiği, plastik 
sektörünün 
önemli küresel 
buluşmalarından 
biri olan K 2016’ya, 
Türkiye’den toplam 
110 firma katıldı.
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN STANDININ YER 
ALDIĞI HOL GİRİŞİNDEKİ KULE ÜZERİNDE THE 
POWER TEMALI GÖRSELLERE YER VERİLDİ.

FUAR ALANINDA YER ALAN KÖPRÜLERDEKİ AFİŞ 
VE LOGO ÇALIŞMALARIYLA FUAR ZİYARETÇİLERİ 
ÜZERİNDE GÜÇLÜ BİR ETKİ BIRAKILDI.

DÜSSELDORF ŞEHİR MERKEZİNDEKİ ÇOK SAYIDA TAKSİ ÜZERİNE 
GİYDİRİLEN THE POWER TEMALI TANITIM MATERYALLERİ İLE 
TÜRKİYE’NİN ÜRETİM GÜCÜNE VURGU YAPILDI.

194

EKİMGÜNDEM



“K Fuarı bu yıl da katılımcı pro-
fil i  bakımından çok zengindi. 
Sektörümüzün en bilinen firmaları 
fuarda yerlerini aldı. K Fuarı plas-
tik sektöründe faaliyet gösteren 
her firmanın muhakkak katılması 
gereken bir organizasyon. Özellikle 
bu fuarda, başta Avrupa olmak 
üzere dünyanın her yerinden fark-
lı firmalarla, ihracatımızın gelişi-
mine katkı sağlayacak işbirlikleri 
yakalama şansımız oluyor. Fuarda 
temel ürünlerimiz olan plastik iş-
leme makineleri kovan ile vidala-
rını ve kendi kendini temizleyebilen 
EFC-BF tipi filtrelerimizi sergiledik. 
Ürünlerimizin gördüğü ilgiden ga-
yet memnunuz.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin çalış-
malarını yakından izliyoruz. Reklam 
ve ilanlarda Türk makinesi algısı ol-
dukça başarılı biçimde vurgulanıyor. 
Bunların yanı sıra kendilerinden daha 
spesifik çalışmalarla sektörel makine ta-
nıtımı veya yerli makinecileri potansiyel 
alıcılara ulaştıracak organizasyonlar da 
bekliyoruz.”

AHMET MERIÇ
ENFORMAK
GENEL MÜDÜRÜ

“SEKTÖRÜN
VAZGEÇİLMEZ 

FUARI”

“FUAR BİRÇOK AVANTAJ SAĞLIYOR”

“SEKTÖRÜN EN DEĞERLİ 
ORGANİZASYONLARI ARASINDA”

“Bu yılki K Fuarı bir önceki organizasyonuna 
göre daha iyi geçti. Fuarlar her firmaya oldu-
ğu gibi bize de çeşitli açılardan fayda sağlıyor. 
Öncelikli olarak yüz yüze görüşme imkanı 
bulamadığımız müşterilerimize ulaşıyoruz. 
Ürünlerimizi sergileme, yeni müşterilere 
ulaşma, müşteri talep ve ihtiyaçları doğrultu-
sunda üretim ağımızı geliştirme gibi faydalar 
sağlıyoruz. Bu yıl standımızda plastik ambalaj 
sektörüne yönelik ürettiğimiz perforeli rulo 
torba makinelerini sergiledik.” 

“Makinecilik zor ve zahmetli bir sektör. Bu açıdan 
Türkiye’nin Makinecileri’nin her zamankinden da-
ha aktif olması gerektiğini düşünüyorum.”

“K Fuarı plastik sektörünün dünya çapında en 
değerli fuarlarından birisi. Özellikle Avrupa’da 
yapılıyor olması ve kişi başı fuar ziyaretçi mas-
rafları dikkate alındığında üst düzey yöneticile-
rin katılımının en yüksek olduğu organizasyon-
lar arasında.
Fuarın bizim açımızdan çok verimli geçtiğini 
söyleyebilirim. K Fuarı üç yılda bir düzenlen-
mesi nedeniyle firmaların hazırlık yaparak, 
yeni ürünleri getirdiği bir fuar. Makine imalat 
sektöründe Ar-Ge sürecinin diğer bir çok sek-
töre nazaran daha uzun olduğunu düşünürsek 
K Fuarı, her yıl düzenlenen fuarlarda olduğu 
gibi yalnızca prestij değil yeni ürünle de giri-
lebilen bir etkinlik. Fuarda bu yıl plastik boru 
makineleri, kompaund hatları ve bunların yan 
ekipmanlarını sergiledik.”

“Makine sektörü, reklamın en zor yapıldığı alanlar-
dan biri. Türkiye’nin Makinecileri’nin bir peraken-
deci gibi halkın geneline değil çok daha küçük bir 
kitleye kendisini anlatması gerektiğine inanıyorum. 
Dolayısıyla bu da klasik yöntemlerin dışında yenilik-
çi bir pazarlama stratejileri geliştirilmesi anlamına 
geliyor. Kısa vadede hızlı netice almak için çapraz 
satışa yönlendirici faaliyetlerin verimli olacağını 
düşünüyorum.”

AHMET AKDEMIR
AKDEMIR MAKINA
GENEL MÜDÜRÜ

BAHADIR GÜNDÜZ
MERGEN
SATIŞ VE PAZARLAMA 
MÜDÜRÜ

4.
KATILIM

5.
KATILIM

2.
KATILIM
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“Derneğimiz adına birçok kurum-
la uzun vadede plastik sektörüne 
ivme kazandıracak görüşmeler 
gerçekleştirdik. Toplantıların hep-
si son derece verimliydi. Plastik 
sektöründe faaliyet gösteren diğer 
firma, dernek ve vakıfla bir ara-
ya geldik. Sektöre dair olumlu ve 
olumsuz gelişmelerle ilgili bilgi ve 
deneyimimizi paylaştık. Dünyanın 
en önemli plastik fuarı olarak gös-
terilen K Fuarı’na hem ziyaretçi 
hem de katılımcı ilgisi yoğundu. 
Plastik sektörünün farklı spesifik 
alanlarında faaliyet gösteren firma-
lar, fuarda networklerini geliştire-
rek satış yaptı. 24’ü milli katılımla 
olmak üzere 110 Türk firmasının 
yer aldığı fuarda Türkiye de dikkat 
çeken pazarlardandı.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin gerek 
fuar alanında gerekse de fuar alanı dı-
şındaki lokasyonlarda oldukça etkili bir 
halkla ilişkiler çalışması yaptığı kanısın-
dayım. Bu çalışmayla hem kurum ola-
rak hem de ülke olarak K Fuarı’ndaki 
görünürlüğümüzü artırdılar. Özellikle 
Türkiye’nin Makinecileri’nin düzen-
lediği kokteyl, Türk-Alman işbirliğine 
yaptığı olumlu etkinin yanı sıra fuara 
katılan Türk firmaları tarafından da 
etkileyici bulundu.”

DENIZ ÖNEN
PAGDER
PROJE UZMAN 
YARDIMCISI

“VERİMLİ 
BİR FUAR 
GEÇİRDİK”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN 
VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN 
DESTEĞİ YANIMIZDAYDI”

“K Fuarı’nın ziyaretçi ve katılımcılarının ta-
mamı ne istediğini bilen profesyonel kişi ve 
firmalardan oluşuyor. Ülke çeşitliliği çok 
iyiydi, pek çok yeni temas kurma imkanımız 
oldu. Fuar firmalarımızın tanıtımı konusunda 
olmazsa olmaz öneme sahip. Makine alıcıları 
makineleri çalışırken görmek, sesini duymak 
ve hatta dokunmak ister. Fuarda iki-plaka 
mengene sistemi zenith serisi plastik enjek-
siyon makinemiz ve zephyr serisi üstten giriş 
robotumuzu sergiledik. Çalışma prensibi ge-
reği iki-plaka yavaş çalışan bir sistem. Buna 
vurgu yaparak iki-plaka makineyle çok hızlı 
çevrim süresi sayesinde ambalaj ürünleri 
ürettik ve bu ciddi ilgi çekmemizi sağladı.”

“Türkiye’nin Makinecileri her zaman fuarlarda 
bize güç katıyor. Böyle bir kurumun varlığı hem 
yabancılar nezdinde, makine üreticisi olarak görül-
meyen ülkemizin imaj çalışması açısından hem de 
Türk makine üreticisinin yalnız olmadığını hatır-
laması açısından çok önemli.”

“K Fuarı’nın ziyaretçi ve katılımcıları yine 
geçmiş yıllarda olduğu gibi hedef pazarları-
mızdan gelen profesyonellerden oluşuyordu. 
Fakat fuarın süresi gerektiğinden fazla uzun. 
Sekizden en fazla altı güne çekilirse çok daha 
ideal olacağını düşünüyoruz. Firma ve mar-
kamızın tanıtımını yapmak ve yeni müşteriler 
kazanmak için fuara katılmayı tercih ettik. Bu 
yıl standımızda EPS blok kalıplama makine-
mizi sergiledik.” 

“Türkiye’nin Makinecileri fuar boyunca katılımcı 
Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek, des-
teğini hissettirdi. Fuar alanı ve çevresinde yer alan 
reklam ve tanıtım çalışmaları da oldukça dikkat 
çekiciydi. Türkiye’nin Makineceileri’nden pazarı 
tanıma, bulunabilirlik, devlet destekleri gibi konu-
larda yardım isteyeceğiz.”

BURÇ ANGAN
HÜRMAK
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

FARHAT RAHIMOV
EGE PROSES
FIRMA TEMSILCISI

1.
KATILIM

3.
KATILIM
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“Ülkemizden 45’i milli katılım olmak 
üzere toplamda 131 firma fuara ka-
tıldı. Dünyada yapılan hiçbir fuara 
Türk plastik sektörü böylesine yoğun 
ilgi göstermiyor. Ne istediğini bilen 
gerçek ihtiyaç sahibi ziyaretçilerle 
içi dolu görüşmeler gerçekleştirdik. 
Bu pazardaki marka bilinirliğimizi ve 
pazardaki payımızı artırmak önceli-
ğimiz. Şu an pazarda Makine üreti-
cilerine yönelik tedarik sağlıyoruz 
ama önceliklerimizin içine son kul-
lanıcıları da dahil ettik ve bu yönde 
bir organizasyon için çalışıyor, gö-
rüşmeler yapıyoruz. Standımızda 
plastik ve kauçuk işleme makineleri 
için vida-kovan gibi plastikleştirme 
ünitelerimizi sergiledik.”

“Başarı hikayesi yazmış Türkiye’nin 
Makinecileri, verdiği reklam desteğiyle 
Türk plastik işleme makineleri sektörü-
nün gücünü gösterdi. Fuarın en prestijli, 
görsel yanı en güçlü alanlarında hatta 
taksilerin üzerinde yer alan “Turkish 
Machinery” reklamları, farkındalık ya-
ratan unsurlar oldu. Bizleri bu fuarda 
da yalnız bırakmadıkları, destekledikle-
ri için plastik işleme makineleri ailesi-
nin bir ferdi olarak ailemiz adına tüm 
Türkiye’nin Makinecileri’nin yöneticile-
rine teşekkürlerimi sunuyorum.”

HÜSEYIN SEMERCI
ŞENMAK
GENEL MÜDÜRÜ

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 

BAŞARI 
HİKAYESİ YAZDI”

“TÜRKİYE’NİN MAKiNECİLERİ ARTI 
DEĞER OLUŞTURUYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ BİZİ 
GURURLANDIRDI”

“Fuarda geçen yıllara kıyasla ziyaretçi sayısı 
bakımından bir azalma vardı ancak ziyaretçi-
ler karar verici pozisyonda olan yetkili firma 
temsilcileri olduğu için bizim açımızdan tat-
min ediciydi. Bunun yanında plastik sektörü-
nün her alanında faalıyet gosteren hammadde 
ve makina üreticileri de buradaydı. K Fuarı, 
irtibatta olduğumuz potansiyel müşterilerle 
ilişkilerimizi güçlendirmek, kendimizi tanıt-
mak ve yeni müşterilerle irtibat kurmak çısın-
dan önemli bir katkı sağlıyor. Standımızda çift 
vidalı ekstruder makinemizi sergiledik. Orta 
çaplı bir makine olmasına rağmen kapasitesi 
sebebiyle birçok ziyaretçiden olumlu geri dö-
nüş aldık.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin gerek fuar alanı, ge-
rekse fuar alanı dışında yaptığı reklam çalışmaları-
nın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin 
Makinecileri her organizasyonda standardı koru-
yup tanıtım faalieyetlerine daha da önem vermesi 
bizler için bir artı değer oluşturuyor.”

“Sektörde dünyanın birçok yerinde her yıl on-
larca fuar düzenleniyor. K ise bunların en bü-
yüğü ve en önemlisi. Burada teknolojinizi, geli-
şiminizi çok büyük bir kitleye sergiliyorsunuz. 
K, sektör fuarından öte bu sektöre ait teknolo-
jileri yakından takip edebileceğiniz bir organi-
zasyon. Biz bu yıl sergilediğimiz makinelerle 
ziyaretçilerimizden çok olumlu tepkiler aldık. 
Çok güzel işbirlikleri sağladık. Bizim için fu-
ar oldukça başarılı geçti. Marka bilinirliğimizi 
daha da pekiştirdik. K diğer fuarlar gibi fuarın 
düzenlendiği ve komşu ülkelerinin değil bize 
tüm dünyanın kapıları açan; dünyanın birçok 
yerinden müşterilerilerle bir araya gelmemizi 
sağlayan bir platform. Standımızda üç farklı 
makinemizi de sergileme şansımız oldu.” 

“Fuar alanında, şehirde, taksilerde ve bunun gibi 
bir çok yerde Türkiye’nin Makinecileri’nin rek-
lamını görmek, bizim de bu oluşumun bir parçası 
olmamız gurur vericiydi. Ayrıca Industrie Club’ta 
düzenlenen kokteyl de Türk-Alman firma temsilci-
leri ile görüşmemiz, tanışmamız, fikir alışverişinde 
bulunup fuarı birlikte değerlendirmemiz açısından 
çok keyifliydi.”

FUAT ERBAĞAN
LIDER MAKINA
PAZARLAMA MÜDÜRÜ

LATIFE KARABULUT
YURT DIŞI
SATIŞ MÜDÜRÜ

2.
KATILIM

3.
KATILIM

4.
KATILIM
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İŞ MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 
GELECEĞİ İNŞA EDECEK
“Sürdürülebilir Ol, Geleceği İnşa Et” temasıyla 20-21 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleşen “2. Uluslararası İş Makinaları Kongresi” sektörü bir araya getirdi ve gelecek 
stratejilerini tartıştı.

T ürkiye’de 3,5 milyar do-
larlık pazar büyüklüğüne 
ulaşan iş makineleri sek-
törü, Türkiye İş Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları 

Birliği (İMDER) önderliğinde, 20-21 Ekim 
tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ‘2. 
Uluslararası İş Makinaları Kongresi’nde 
bir araya geldi.
İş makineleri sektöründe dünyanın en 
hızlı büyüyen üçüncü ülkesi unvanına 
sahip Türkiye, 2023 yılına kadar sektö-
rün ticaret hacmini 30 milyar dolara, 
ihracatını ise 10 milyar dolara çıkar-
mayı hedefliyor. Türkiye, iş makineleri 
ihracatında halen Avrupa’da dördüncü 
sırada yer alıyor ve 127 ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor.
Türkiye’de 2023 yılına kadar dev projeler 
dâhil 750 milyar dolarlık altyapı, ula-
şım, enerji ve kentsel dönüşüm yatırımı 
planlanıyor. Bu potansiyel, doğal olarak 
iş makineleri sektörünün de iştahını ka-

bartıyor. Bu çerçevede, “Sürdürülebilir 
Ol Geleceği İnşa Et” temasıyla 20-21 
Ekim tarihleri arasında İstanbul’da ger-
çekleşen “2. Uluslararası İş Makinaları 
Kongresi” de sektörün geleceği için bü-
yük önem arz ediyordu.
İki gün süren ve B2B görüşmeleriyle 
sektörün iş sahasını genişleten kongre-
nin açılışında konuşan İMDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Halil Tamer Öztoygar, 
sektörün 2023 hedeflerinden söz etti. 
“120’den fazla ülkeye ihracat gerçekleş-
tirilen, 2023 stratejisine göre 10 milyar 
dolar ihracat ile 30 milyar dolarlık tica-
ret hacmine ulaşacak sektörümüzde, 
2015 yılı itibarıyla 240 bin kişi istihdam 
edilmektedir” diyen Öztoygar, halen iş 
makineleri sektörünün yıllık 1,2 milyar 
dolarlık ihracatı bulunduğunu belirtti ve 
2023 hedefi olan 10 milyar dolarlık ihra-
cata ulaşmak için Türkiye’de 13,5 milyar 
dolarlık üretim kapasitesi olması gerek-
liliğinin altını çizdi.

Bu çerçevede yabancı iş makineleri fir-
malarını Türkiye’de yatırıma davet eden 
Öztoygar, ayrıca ihracat için yeni pazar 
arayışlarını da sürdürdüklerini belirte-
rek “İran, Rusya, Malezya, Singapur gi-
bi yakından takip ettiğimiz pazarlar var. 
Aynı zamanda Hindistan, Güney Amerika 
gibi pazarlarda da heyetlerimizin görüş-
meleri söz konusu. Tüm bunlarla bera-
ber Afrika kıtası da ulaşmayı hedefledi-
ğimiz noktalardan birisidir” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK 
VURGUSU
2. Uluslararası İş Makinaları Kongresi 
Başkanı Cüneyt Divriş ise kongrede yap-
tığı konuşmada, “Tekerleğin icadından 
bu yana insanoğlunun doğayı kendi ihti-
yacı doğrultusunda yapılandırma süreci 
hiç sonlanmadı. Yollar, köprüler, su ke-
merleri, binalar ve birçokları. Bu serü-
ven iş makinesi teknolojisinde sağlanan 
ilerleme ile yıllar boyutundan aylar bo-

198

EKİMGÜNDEM



yutuna indi. İş makinesi, görünen yüzü ile ge-
nelde yıkıcı özellikleriyle ön plana çıkmış, bir 
nevi toplumun gözünde çevreye verilen tahri-
batın sorumlusu olarak görülmüştür. Oysa bir 
insan yapısı olan iş makineleri, gücü temsil 
eder ve yine insanın elinde nasıl kullanıldığına 
bağlı olarak asgari seviyede doğal tahribata yol 
açarak insanlığın gelişimine katkı sunar. İşte 
bu amaçla Kongremizin temasını ‘sürdürüle-
bilir bir gelecek için iş makinesi’ olarak belir-
ledik” değerlendirmesinde bulundu. 

DEV YATIRIMLAR HAYATA GEÇECEK
Kongre kapsamında düzenlenen oturumla-
rın ilkinde Türkiye ekonomisinin son duru-
mu ve sektör ekonomisi mercek altına alındı. 
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’ın moderatörlü-
ğünde ilerleyen “İş Makinaları ve Ekonomik 
Sürdürülebilirlik” başlıklı oturumda sektörün 
önemli aktörlerinde Hidromek’in danışma-
nı Merih Özgen, uluslararası pazar araştırma 
ve yönetim danışmanlığı şirketi Off Highway 
Research Genel Müdürü David Phillips, İMDER 
Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Alemdar ile STFA 
İnşaat Grubu Başkan Yardımcısı Recep Çimen 
izleyicilere görüşlerini aktardı. Off Highway 
Research Genel Müdürü David Phillips, su-
numda, sektörün beş yıllık geleceğiyle il-
gili görüşlerini dinleyicilerle paylaşırken, 
Türkiye’nin sektörde nasıl konumlanması ge-
rektiğine ilişkin görüşlerini dile getirdi. 

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAKLARI İÇİN NELER 
YAPILMALI?
Kongrenin ilk gün oturumlarında MAİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran da “Toplum, 
İnsan Kaynakları ve Eğitim” başlıklı oturumun 
moderatörlüğünü yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman 
Nuri Gülay, Hidromek Genel Müdürü Hasan 
Basri Bozkurt, Fevziye Mektepleri Vakfı Genel 
Müdürü Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak ve Türk 
Traktör İnsan Kaynakları Direktörü Osman 
Demir’in konuşmacı olarak katıldığı oturum-

da, genel olarak Türkiye’deki nitelikli teknik 
insan kaynaklarının eğitimi üzerine ufuk açıcı 
bir tartışma ortamı oluşturuldu. Dalgakıran, bu 
çerçevede yapılması gerekenleri özetlerken, 
“Araştıran, okuyan, şüphe eden, merak eden 
analitik bir gençlik yetiştiremezsek gelecekte 
kibirli, özgüveni yüksek, cesur ama vizyonsuz 
bir insan kaynağımız olacak. Bizim nitelik, ni-
celik sorunumuz var. Gelecek hedeflerimizi 
gerçekleştirmek istiyorsak, mutlaka eğitim-
de niteliğe öncelik vermemiz gerekiyor” söz-
lerini kullandı. Kongrenin ikinci gününde ise 
Dünya İş Makinaları Ekonomik Forumu, David 
Phillips’in moderatörlüğünde gerçekleştiril-
di. Panele, Endonezya İmar ve İskan Bakanlığı 
Genel Müdürü Yusid Toyib, Çin İş Makinaları 
Derneği Başkanı Qi Jun, AB İş Makinaları 
Federasyonu Yürütme Kurulu Başkan 
Yardımcısı Lars Goran Andersson, Borusan 
Makina ve Güç Sistemleri Müşteri Destek 
Direktörü Adnan Keskin, Brezilya İş Makinaları 
Derneği Direktörü Rissaldo Laurenti, Hindistan 
Sanayi Konfederasyonu Yürütme Kurulu Üyesi 
Amarnath Ramachandran, Yusuf Bin Ahmed 
Kanoo Company Genel Müdürü Srini Kadaba 
ile Off-Highway Research Kıdemli Danışmanı 
Chris Sleight katıldı.

“120’den fazla 
ülkeye ihracat 
gerçekleştirilen, 
2023 stratejisine 
göre 10 milyar dolar 
ihracat ile 30 milyar 
dolarlık ticaret 
hacmine ulaşacak 
sektörde, 2015 yılı 
itibarıyla 240 bin kişi 
istihdam ediliyor.”
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“POMSAD 20. YILINA 
KOŞAR ADIM GİRDİ”
Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği’nin (POMSAD) 10’uncu Olağan Genel Kurulu 
21 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirildi. Seçimli Genel Kurulda Kutlu Karavelioğlu 
başkanlığındaki yönetim, genç kuşaklarla güçlendirildi.

K utlu Karavelioğlu açılış ko-
nuşmasında POMSAD’ın bir 
sivil örgüt, endüstriyel bir 
dernek sıfatıyla 20 yılı ge-
ride bırakmasının oldukça 

önemli olduğunu söyleyerek, şu ifadele-
re yer verdi: “Geride bıraktığımız bu süre 
içerisinde ortak bir kültür, bir POMSAD 
kültürü oluşturabildik. Tamamladığımız 
iki yıllık dönemde önemli, endüst-
ri tarihimize geçen bazı başarılarımız 
oldu. Bunlardan ilki Avrupa Pompa 
İmalatçıları Derneği’nin (Europump, 17 
ülke dernekli AB Federasyonu) başkan-
lığını üstlenmemizdir. 2015 Mayıs’ında 
İtalyan başkandan devraldığımız görev, 
2017 Mayıs’ında Bodrum’da düzenle-
yeceğimiz Genel Kurul’da, Hollandalı 
başkan yardımcımıza teslim edilecektir. 
CEIR başkanlığından sonar Europump 
başkanlığını da yapan POMSAD, bu ba-

şarıyı daha evvel yakalayabilmiş olan 
Fransızların Profluid’i, Almanların 
VDMA’sı kadar saygın ve etkin bir du-
ruma gelmiştir. 2002 yılında kuru-
cuları arasında yer aldığımız Makine 
İhracatçıları Birliği (MAİB), 2007 yılında 
Makine Tanıtım Grubu (MTG), Makine 
Sanayii Sektör Platformu (MSSP) ve son-
rasında ise 2014 yılı Kasım’ında hayata 
geçen 17 dernekli Makine İmalat Sanayii 
Dernekleri Federasyonu’nun (MAKFED) 
kurucu başkanlığı, POMSAD’ın kendi 
sektörünün menfaatlerini makine sa-
nayisinin, ülkenin menfaatlerinden ayrı 
görmediğinin kanıtı, bilgi ve tecrübe-
siyle yükseldiği seviyenin göstergesidir. 
Avrupa makine-elektronik ve metal sek-
törlerinin sözcüsü ORGALIME’de hem 
Europump’ı hem de MAKFED’i temsil 
etmek de yine Derneğimizin yetkinliğinin 
bir ifadesidir.”

“EKO TASARIM MEVZUATI 
KÜRESELLEŞİYOR”
Pompa ve vana sektörünün mevcut ya-
pısıyla ilgili de bilgi veren Karavelioğlu, 
“Endüstriyel ve ticari bütün sınıflandırma 
ve kodlama sistemleri, pompa vana ve 
armatürleri makine kabul ediyor. Bizim 
ürünlerimiz hem kendi başlarına maki-
neler hem de diğer makine veya sistem-
lerin önemli unsurları. Kullanılmadıkları 
alan, sektör, mevsim yok. Herkes müş-
terimiz. 2 trilyon dolar makine ihraca-
tı içinde de yüzde 8 kadar payları var. 
Dolayısıyla en çok enerji tüketen maki-
neler de bizimkiler. Sorumluluğumuz 
büyük ve en ağır tedbirler bize yöne-
lik. 10 yıldır takip ettiğimiz eko tasarım 
mevzuatı once AB direktifi oldu, şimdi 
küreselleşiyor. Türkiye’ye geleli de bir 
hayli zaman oldu. Bu konuda çok yatırım 
yaptık. Mevzuatın takibindeki esneme en 
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çok bize zarar verecektir. Siyaseten bir geçiş 
dönemi öngörüldü; hazır olmayanlarımızın bu 
süreyi iyi değerlendirmesi gerekiyor” dedi.

“SEKTÖRDEKİ REKABET HİÇ OLMADIĞI 
KADAR AGRESİF VE KURAL TANIMAZ”
Konuşmasının sonunda sektörün dünya ve 
Türkiye’deki ekonomik göstergelerini değer-
lendiren Karavelioğlu, “Eylül 2014 toplantımı-
zın ardından hiç kolay olmayan iki yıl geçirdik. 
2014’ten 2015’e dünya mal ticareti 18,9 trilyon 
dolardan 16,3 trilyon dolara (yüzde 14), dünya 
makine ticareti 2,1 trilyon dolardan 1,9 trilyon 
dolara (yüzde 10), Türkiye’nin toplam ihracatı 
158 milyar dolardan 144 milyar dolara (yüzde 
9), makine ihracatı da 13,6 milyar dolardan 
12,3 milyar dolara (yüzde 9) düştü. Dünya bü-
yümüyor; yatırım yapamıyor, eskisi kadar tü-
ketemiyor ve dolayısıyla üretemiyor. Ölçekler 
küçüldü, işletmeler daha verimsiz, daha mas-
raflı hatta kârsız hale geldi. Rekabet hiç ol-
madığı kadar agresif ve kural tanımaz halde. 
Gelişmiş ülkeler tarife dışı engellerle sanayici-
lerini koruma gayreti içinde. Bizim bu küresel 
gidişe ilave risklerimiz var; malum.

“SEKTÖREL ÖRGÜTLERİ TASARRUF KALEMİ 
GÖRMEK BÜYÜK YANLIŞ OLUR”
2015’te dünya pompa ihracatı yüzde 12 dü-
şerken (67’den 59 milyar dolara), dünya vana-
armatür ihracatı yüzde 9 düştü (91 milyar do-
lardan 83 milyar dolara)” diyerek bu olumsuz 
tablonun bütün dünyada en derinden etkilediği 
kurumların sivil örgütleri olduğunu belirtti. 
Oysa bir ülke, bir siyasi ya da ekonomik böl-
ge sektörünün gücünü ortaya koyan oluşumun 
dernek veya federasyonlar olduğunu ifade 
eden Karavelioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bunların sermayesi sadece sektör uzmanla-
rının bilgi ve tecrübeleri, üyelerinin destekle-

ridir. Gelirlerinde iki yılda yüzde 15-20 arası 
gerileme olan hemen tüm endüstri dalları 
tasarrufu gönüllü iştiraklerinden başlatıyor. 
Endüstri, içinde bulunduğu bütün güçlüklere 
ragmen fikri ve maddi katkılarını sürdürmek 
durumunda olduğunu çok çabuk fark edecek-
tir. Çünkü ileri demokrasi diye işaret edilen 
ülkelerde rekabet kuralları büyük ölçüde sivil 
örgütlerin görüşlerine göre şekillenir.” Kutlu 
Karavelioğlu’nun açılış konuşmasının ardın-
dan, 2014-2016 döneminde gerçekleştirilen 
faaliyetler Genel Kurul katılımcılarıyla payla-
şıldı, yönetim ve denetim kurulları oy birliği ile 
ibra edildiler. Dönemler boyu kesintisiz görev 
yapan üyelere plaket takdiminden sonra yapı-
lan seçimler yeni yönetim ve denetim kurulları 
belirlendi.
Yönetimde genç kuşaklara yer açmak üzere 
görev almayan Başkan Yardımcısı Özden Ertöz 
(Vansan) ve Üye Ahmet Saraoğlu’nun (Vastaş) 
yerlerine pompa sektöründen Sinan Özgür 
(KSB), vana sektöründen ise Hülya Gedik 
Sadıklar (Gedik) seçildiler. Karavelioğlu, yaptı-
ğı teşekkür konuşmasında “Kurucularımızdan 
Özden Bey ile 2000-2016 arasında, Ahmet Bey 
ile de 2010-2016 arasında dönemlerce görev 
yapmak onurunu yaşadım; biri pompa diğe-
ri vana sektörünün duayenlerinden. Bugün 
POMSAD bir yerlere gelmişse, fedakarca, 
büyük gönülleriyle sorumluluk üstlenmiş 
ağabeylerimizin katkıları ile başarmıştır; ken-
dilerinden hep birlikte çok şey öğrendik, min-
nettarız. Onların genç kuşakların hizmetleri-
ne imkan vermek üzere açtığı yerlere Hülya 
Hanım ve Sinan Bey’i seçtik. Bu seçim mesleki 
tecrübeye duyulan saygı yanında iki hususun 
da göstergesi oldu: biri cinsiyet dengesi ko-
nusundaki hassasiyetimizin, diğeri bu ülkeye 
yatırım yapan herkesi kendimizden bilmenin; 
kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.

2016-2018
POMSAD
KURULLARI

Yönetim Kurulu
Kutlu Karavelioğlu
(SMS)
Ercan Çelebi
(Standart Pompa)
Hülya Gedik Sadıklar 
(Gedik Vana)
İbrahim Akdemir 
(Asteknik Vana)
İsmail Gökhan Çıtak 
(Göksan Pompa)
Murat Çopur 
(Alarko)
Nurdan Yücel
(Layne Bowler)
Sinan Özgür
(KSB)
Vahdettin Yırtmaç
(MAS Pompa)

Denetim Kurulu
Bülent Hacıraifoğlu 
(MAS Pompa)
Şeref Çelebi
(Standart)
Ertuğrul Tezcan
(Alarko)
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D ünyanın 25 farklı ülke-
sinden 473 firmanın yeni 
ürünlerini 14 salon ve 52 
bin metrekarelik alanda 
sergilediği fuarda, ziyaret-

çiler beş gün boyunca sektördeki son 
teknolojiler ve ürünler hakkında bilgi 

sahibi oldu. Ağaç işleme makineleri ve 
mobilya yan sanayisinin Avrasya’daki en 
büyük buluşması olan 29. Ağaç İşleme 
Makinesi ve 19. İntermob Fuarlarına ka-
tılım bu yıl da oldukça yüksekti. İmalat 
alanında sanayinin geleceğini belir-
leyecek 861 markanın yeni makine ve 

ürünlerini sergilediği fuarlar, 45 ülke-
den gelen 7 bini aşkın yabancı sektör 
profesyonelini ağırladı.Yurt içinden 60 
binin üzerinde ziyaretçinin katıldığı or-
ganizasyon, birçok yeni iş bağlantısının 
da kurulmasına vesile oldu.

DÜZENLENEN PANELLER SEKTÖRE IŞIK 
TUTTU 
Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob 
Fuarları, katılımcı ve ziyaretçilere daha 
verimli bir fuar deneyimi yaşatmak için 
zengin bir etkinlik programıyla gerçek-
leştirildi. Orman Mühendisleri Odası 
ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri 
Derneği’nin katkılarıyla 24-25 Ekim ta-
rihlerinde “Ahşabın Tasarım Serüveni” 
konulu panelin yanı sıra 25 Ekim’de de 
Orman Sanayi İşadamları Derneği’nin 
organizasyonuyla düzenlenen “Orman 
Sanayi Sektörünün Geleceği Forumu” 
başlıklı panel de katılımcılar tarafından 
ilgiyle takip edildi.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİNİN 
AVRASYA BULUŞMASI
AİMSAD ve TÜYAP tarafından 22-26 Ekim tarihleri arasında eş zamanlı olarak düzenlenen  
Ağaç İşleme Makineleri ile İntermob Fuarı, dünyanın 25 farklı ülkesinden 473 firmayı aynı 
çatı altında topladı.

NEDEN ZİYARET ETMELİSİNİZ ?

• Yeni tasarımlar, trendler: Sektörün öncülerini ve dünya markalarını buluşturan 
fuarda, firmaların yeni ürünlerini, tasarımlarını, yılın trendlerini canlı olarak 
görebilir, dokunabilir, alternatif seçenekler ile kolaylıkla kıyaslayabilirsiniz.

• Sektörü tamamlayan iki büyük fuar bir arada: Intermob, Ağaç İşleme 
Makineleri Fuarı ile eş zamanlı düzenleniyor. Böylece ham ürün işlenmesinden 
son tüketiciye ulaşımına kadar tüm sektörü bir arada ziyaret etme fırsatı fuar 
ziyaretçilerine sunuluyor.

• Firma sahipleri ile birebir görüşme imkanı: Yerli-yabancı üreticiler ve tedarikçi 
firmaların sahipleri ile birebir görüşebilir, işbirliği yapabilirsiniz. 
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN
EKİM AYI BASIN YANSIMALARI
Makine sektörünün yurt dışındaki imajını tazelemek için çalışmalarına devam eden 
Türkiye’nin Makinecileri, Ekim ayında da dış basındaki hatırı sayılır gazete ve dergilere 
verdiği ilan ve demeçlerle sektörün adından söz ettirdi.
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
EUROBLECH FUARI’NDA
Metal ve sac işleme teknolojileri alanında dünyanın en büyük ve prestijli fuarlarından 
biri olan Euroblech’e katılan Türkiye’nin Makinecileri, gerçekleştirdiği yaygın reklam 
ve tanıtım çalışmalarıyla fuar katılımcıları ve ziyaretçilerinin ilgisini Türk makine 
sektörünün üzerine çekti.
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A lmanya’nın Hannover şehrinde 
25-29 Ekim tarihleri arasında 
düzenlenen 24. Uluslararası Sac 
Levha İşleme Teknolojisi Fuarı 
Euroblech’e katılan Türkiye’nin 

Makinecileri reklam ve ilan çalışmalarıyla 
Türk makinesinin imajının güçlendirilmesi-
ne katkıda bulundu. İki yılda bir düzenlenen 
Euroblech Fuarı’na bu yıl 41 ülkeden 1.503 fir-
ma katıldı.
Türkiye’nin Makinecileri, 60 bin 636 kişinin zi-
yaret ettiği fuarın 16. holünde yer alan stan-
dında, fuar katılımcıları ve ziyaretçilerine Türk 
makine sektörünün faaliyetleri hakkında ay-
rıntılı bilgi sundu. Türkiye’nin Makinecileri ha-
vaalanı bagaj bantlarındaki küplerle sabit pa-

nolara, fuar ana girişlerinde yer alan skywalk, 
skyboard ve bannerlara, fuar alanında ring 
yapan otobüslere, fuar resmi gazetesine, fu-
ar katoloğuna ve EBI’lere “The Power, To 
Complete is in Hannover” sloganı çerçevesin-
de tasarlanan çok sayıda reklam verdi.

FUARDA 93 TÜRK FİRMASI YER ALDI
Türk ve yabancı katılımcılarla ziyaretçilerin be-
ğenisini kazanan reklam faaliyetleri, Türk ma-
kine sektörünün sac levha işleme sektörün-
deki üretim gücü ve kalitesine vurgu yaptı. Bu 
yılki Euroblech Fuarı’na Türkiye’den 93 firma 
katılırken, Türkiye, katılımcı sayısı bakımından 
Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sırada 
yer aldı. Türkiye’nin Makinecileri’nin standın-
da makine ihracatçısı ve Makine İhracatçıları 
Birliği (MAİB) üyesi firmalara ait bilgiler içeren 
dokümanlar dağıtıldı. 
Fuara Türkiye’nin Makinecileri’ni temsilen 
Almanya Sorumlusu ve MAİB Yönetim Kurulu 
Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, Makine Şubesi 
Uzmanları Aydan Işıl Aydın, Bahar Özcan 
Kaynak ile Türkiye’nin Makinecileri Almanya 
Danışmanı Ahmet Yılmaz katıldı. Makine 
Sanayii Sektör Platformu (MSSP) üyesi der-
neklerden Akışkan Gücü Derneği (AKDER) ve 
Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği 
(ENOSAD) temsilcilerinin de Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standında üyeleri hakkın-
da bilgi vermek üzere hazır bulundu. Fuara 
Makine İmalatçıları Birliği (MİB) de kendi 
standıyla katıldı. Hannover Başkonsolosu 
Mehmet Günay, Hannover Ticaret Ataşesi Ruhi 
Deniz ve Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Ahmet Bayraktar Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standını ziyaret ederek te-
maslarda bulundu. Fuar süresince Türkiye’nin 
Makinecileri’nin Almanya genelinde editöryal 
çalışmalarını yürüten Türkiye’nin Makinecileri 
Almanya ofisi yetkilileri lobi çalışmaları kapsa-
mında çeşitli sektörel yayınların temsilcileriyle 
görüşmeler gerçekleştirdi.
29 Ekim tarihine kadar devam eden fuar bo-
yunca Türkiye’nin Makinecileri’nin standında 
yabancı ziyaretçilere ve katılımcılara Türk ma-
kine sektörü hakkında bilgiler verilirken Türk 
firmaları da ziyaret edilerek sorunlar ve çözüm 
önerileri dinlendi.

ROBOTATION ACADEMY İLE İŞBİRLİĞİ ADIMI 
27 Ekim tarihinde Türkiye’nin Makinecileri’nin 
ev sahipliğinde fuar alanı içerisinde yer 
alan  Robotation Academy’de; Hannover 
Başkonsolosu, Hannover Ticaret Ataşesi ile 
yerli ve yabancı misafirlerin davetli olduğu bir 
kokteyl düzenlendi. Sevda Kayhan Yılmaz’ın 
açılış konuşmasının ardından, Robotation 
Academy Genel Müdürü Thomas Rilke ile 
Ahmet Yılmaz da birer konuşma yaptı. Sevda 
Kayhan Yılmaz bu daveti özellikle Robotation 

Dünyanın dört bir 
yanından sac işleme 
profesyonellerini bir 
araya getiren ve 
60 bin 636 kişinin 
ziyaret ettiği 
EuroBlech Fuarı’na 
bu yıl 41 ülkeden 
1.503 firma katıldı.

Bu yılki EuroBlech 
Fuarı’na Türkiye’den 
93 firma katılırken, 
Türkiye, katılımcı 
sayısı bakımından 
Almanya ve 
İtalya’dan sonra 
üçüncü sırada yer 
aldı.
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Academy’de yapmak istediklerini belirterek, 
“Yakın zamanda işbirliği projeleri gerçekleştir-
mek istediğimiz Robotation Academy, Endüstri 
4.0 konusunda çok önemli bir konumda bulu-
nuyor” dedi. Sevda Kayhan Yılmaz’ın ardından 

söz alan Rilke ise konuşmasında Robotation 
Academy altı yıl önce faaliyete başladığında 
Endüstri 4.0’ın gündemde olan bir konu olma-
dığını söyledi. Rilke sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Almanya’nın en önemli Endüstri 4.0 yeterlilik Ahmet Yılmaz; 

“Robotation 
Academy ile 
teknoloji partnerliği 
çerçevesinde 
yaptığımız 
görüşmeler yakın 
bir zamanda 
sonuçlanacak. 
Böylece MAİB olarak 
biz de akademinin 
teknoloji partnerleri 
arasında yer 
alacağız.”
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merkezinde sizleri çalışmaya davet ediyorum. 
Türkiye’nin Makinecileri ile bu etkinlikte bir 
araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum.” 
Türkiye’nin Makinecileri Almanya Danışmanı 
Ahmet Yılmaz da 2011 yılından bu yana dün-
ya ve Türkiye’nin gündeminde Endüstri 4.0 
ile alakalı birçok konunun yer aldığına dikkat 
çekerek, kendilerinin de bu tartışma başlık-
larını yakından takip ettiğini söyledi. Yılmaz 
konuşmasında şunları kaydetti: ”Yaklaşık bir 
yıldır Robotation Academy ve bu yörede bu 
işi en iyi yapan değişik teknoloji enstitüleriy-
le görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan 
bir tanesi de Robotation Academy. Kurumun 
Genel Müdürü Bay Rilke’nin de söylediği gibi, 
ağırlıklı olarak otomasyon ve robotik alanında 
dünyanın lider şirketleri, yaklaşık 20 değişik 
kurum ve kuruluş bu çatı altında faaliyet gös-
teriyor. Bu faaliyetlerden bilhassa eğitim ala-
nında faydalanmak istiyoruz. Bizim için önemli 
olan bir diğer nokta da, akademi bünyesinde 
Almanya’nın sadece dört bölgesinde uygu-
lamaya koyulan, orta ölçek işletmeler için 
Endüstri 4.0 uygulamaları saha çalışmalarıyla 
örneklenmektedir. Yani pratiğe yönelik çalış-
malar yapılmaktadır. Bunlardan da faydalan-
mak istiyoruz. Konuyla ilgili görüşmelerimiz 
devam ediyor.” 

“ROBOTATION ACADEMY HER ZAMAN 
KADRAJIMIZDAYDI” 
Robotation Academy’de faaliyet gösteren ku-
rumların yaptığı önemli çalışmalardan birinin 
de Endüstri 4.0 çağında orta ölçekli işletme-
ler için dijitalleşmenin nasıl gerçekleşeceği 
noktasında şekillendiği bilgisini veren Yılmaz, 
“Bu konu bilhassa Türk makine sektörü için 
de çok gerekli ve ihtiyacı hissedilen bir çalış-
madır. Yine üç boyutlu yazıcının Almanya’da 
üye ve partner kuruluşlara açık olarak en 
büyük uygulama merkezi bu Akademide ola-
caktır. Dolayısıyla Robotation Academy tüm 
bu özellikleriyle MAİB olarak bizim de sürek-
li radarımızda olan bir kurumdu. Kendileriyle 
görüşmelerimiz, temaslarımız devam ediyor. 
Muhtemelen bu sene içerisinde görüşme-
ler sonlanacak ve biz de onların bir teknoloji 
partneri haline geleceğiz. Ama burada bu anı 
anlamlı kılmak, geliştirmek üyelerimizin kat-
kısıyla gerçekleşecek bir olaydır. Dolayısıyla 
konunun duyurulmasından itibaren sizlerden 
gelecek geri dönüşler ve aktif katılım giri-
şimleri doğrultusunda bu merkezde Endüstri 
4.0 konusunda orta ölçek işletmeler için ne-
ler gerekliyse burada workshopları ve eği-
timleri hayata geçireceğiz. Olası bir durumda 
Türkiye’de de benzer etkinlikleri yapacağız. 
Akademi başka ülkelerin de ilgi odağında. 
Örneğin Çin Hükümeti başından beri benzer 
bir Akademinin Çin’de de açılması ve faaliyet 
göstermesi için çok çaba harcadı ve her tür-

lü imkanı, desteği sunarak aynı Akademinin 
Çin’de de açılmasını sağlıyor. Bizim de ileriye 
yönelik istek ve niyetimiz de Akademinin bir 
benzerini 2018 yılında bu partnerlerle ortakla-
şa biçimde Türkiye’de açmak. Fakat belirttiğim 
gibi, bu bizim üyelerimizin aktif desteği ve ka-
tılımıyla gerçekleşecek bir şeydir. Bu nedenle 
sizlerin daha fazla desteğine ve konu hakkında 
görüşüne ihtiyacımız var. Sağınıza solunuza 
baktığınızda Endüstri 4.0’la alakalı tüm konu-
larda değişik küçük nüveler ve örnekleri bu 
saha içerisinde görebilirsiniz. Bu nedenle de 
bu etkinliği, burada yapmak istedik ki hem ro-
botlarla hem otomasyon nüveleriyle, hem diji-
talleşmeyle hem de üç boyutlu yazıcılarla biraz 
daha fazla iç içe olalım” dedi.

Türkiye’nin 
Makinecileri, fuarın 
16. holünde yer 
alan standında, 
fuar katılımcıları ve 
ziyaretçilerine Türk 
makine sektörünün 
faaliyetleri hakkında 
ayrıntılı bilgi verdi.
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FUAR ALANINDA SERVİS HİZMETİ VEREN 
OTOBÜSLER TÜRKİYE’NİN MAKİCİLERİ’NİN 
İLANLARIYLA GİYDİRİLDİ.

SKYWALK’LARDA BULUNAN TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NİN İLANLARI ZİYARETÇİLERİN 
BÜYÜK İLGİSİNİ ÇEKTİ.

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN İLANLARI 
FUARIN ANA GİRİŞİNDE DE YER ALDI.

HANNOVER HAVAALANI DIŞ HATLAR BAGAJ 
TESLİM BÖLÜMÜNDEKİ PANOLARDA TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NİN İLANLARINA YER VERİLDİ.
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“Firmamız açısından bir öncekine 
göre daha verimli bir fuar süreci 
geçirdik. Stant alanımızı ve ser-
gilediğimiz makine sayısını artır-
mamızın da bu durumda payı var. 
Elmalı Makina olarak mekanik ve 
hidrolik sistemli presler üretiyor ve 
bu presler üzerinde de sürekli tek-
nolojik yenilikler gerçekleştiriyoruz. 
Makinelerimizi de birçok noktaya 
ihraç ediyoruz. Euroblech Fuarı’nda 
da dünyanın her tarafından gelen 
ziyaretçiler olduğu için oldukça 
önemli bir fuar. Metal işleme ala-
nında faaliyet gösteren firmaların 
kendilerini göstereceği bir vitrin iş-
levi görüyor.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam 
ve tanıtım konusunda yaptığı çalışma-
lar ile gösterdiği çaba her türlü takdiri 
hak ediyor. Reklam ve tanıtım bu işin 
olmazsa olmazı. Ürettiğinizi satabilmek 
için iyi bir tanıtımla müşteriye sunabil-
meniz lazım. Türkiye’nin Makinecileri 
de bu aşamada önemli bir görev 
üstleniyor.”

ALI OSMAN ELMALI
ELMALI MAKINA
GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 
TAKDİRİ HAK 

EDİYOR”

“TÜRK FİRMALARIYLA GURUR 
DUYDUM”

“YENİ MAKİNELERİMİZİ TANITTIK”

“Euroblech Fuarı’na Türk firmalarının aktif 
olarak katıldığını gözlemledim. Bu durum 
Türk makine sanayisinin içerisinde 50 yıldır 
görev yapan benim gibi bir insan için gurur 
verici bir tabloydu. Dünyanın birçok ülkesine 
ihracat yapan yerli firmalarımız dev stantlar 
ve makinelerle ülkemizin makine sanayisinin 
gücünü ve ulaştığı seviyeyi çok başarılı bir 
şekilde temsil etti. Bu vesileyle sac işleme 
tezgahı üretiminde ne kadar iddialı bir ülke 
olduğumuz da açıkça tüm dünyaya duyurul-
muş oldu.”

“Türkiye’nin Makinecileri her fuarda olduğu gi-
bi Türk makine sanayisinin genelini temsil etme 
misyonunu sürdürdü ve bir anlamda enformas-
yon noktası olarak da görev yaptı. Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standının yabancı makine üreti-
ci firmaların da çok ilgisini çektiğine de tanık ol-
dum. Bu hizmetin geliştirilerek devam ettirilmesini 
diliyorum.”

“Fuarda sergilediğimiz makinelerimize olduk-
ça güzel tepkiler alıyoruz. Yeni ürünümüzü de 
Euroblech’te potansiyel müşterilerimize ta-
nıtma fırsatımız oldu. Alanında kendini kanıt-
lamış bir firma olarak dünya genelinde 500’e 
yakın fiber lazer kesim makinemiz başarıyla 
çalışıyor. Yeni bir teknoloji olmasına rağmen 
Nukon olarak faaliyet alanımız dahilinde çok 
iyi bir ivme yakaladık. Önümüzdeki yıllarda da 
bu istikrarlı yükselişimizin devam edeceğini 
öngörüyoruz.” 

“Dünya ölçeğinde değerlendirildiğimizde artık çok 
fazla makine üreticisi olduğunu görüyoruz. Bu 
kapsamda imal ettiğimiz özel ve farklı makinelerin 
kabiliyetlerini duyurarak ülke olarak öne çıkabili-
riz. Türkiye’nin Makinecileri’nin bu noktada üst-
lendiği başarılı çalışmaların artarak devam etme-
sini diliyorum.”

ABDULLAH PARLAR
AKDER
GENEL SEKRETERI

AHMET ŞIŞMAN
NUKON LAZER
SATIŞ SORUMLUSU

2.
KATILIM

3.
KATILIM
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“Euroblech, sac işleme makine ve 
teknolojileri konusunda dünyadaki 
en prestijli fuar olarak nitelendiri-
lebilir. Derneğimiz üyesi 35 firma 
fuarda stantlarıyla yer aldı. Daha 
önce fuara katılan üyelerimizin 
birçoğu dünya çapında faaliyet gös-
teren distribütörlerini ve bayileri-
ni burada bir arada görme ve yeni 
teknolojilerini tanıtma fırsatı buldu. 
Fuara ilk kez katılan üyelerimizse 
hem makinelerini tanıttı hem de 
farklı ülkelerden gelen potansiyel 
müşterilerle yeni ticari ilişkiler kur-
du. MİB olarak biz de fuara kendi 
standımızla katılma şansı bulduk.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar ala-
nının çeşitli noktalarına verdiği ilgi çe-
kici reklam ve ilanlarını büyük bir mem-
nuniyetle gördük. Yıl içinde ülkemizde 
gerçekleşen olumsuz gelişmeler nede-
niyle sarsılan Tük makinesi ve Türkiye 
imajını tersine çevirmek için ellerinden 
gelen gayreti gösteriyorlar.”

ARTUN BÖLGEN
MIB
MAKINE MÜHENDISI

“SAC İŞLEME 
MAKİNELERİNİN 

PRESTİJLİ 
FUARI”

“FUARIN BİLİNÇLİ BİR ZİYARETÇİ 
KİTLESİ VAR”

“MAKİNELERİMİZ İLGİ GÖRDÜ”

“Euroblech firmamız açısından vazgeçilmez 
öneme sahip bir fuar. Burada hem bayile-
rimizle hem de potansiyel müşterilerimizle 
buluşma imkanına sahibiz. Daha öneki yıl-
lara nazaran daha az sayıda ziyaretçi olsa 
da, gelenler ne aradığı bilen bilinçli kişiler. 
Dünyanın birçok noktasına ihracat yapan bir 
firma olarak sektördeki bilinirliğimiz daha da 
artırmak için buradayız. Oldukça başarılı bir 
fuar süreci yaşadık.” 

“Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçi-
ler Euroblech gibi önemli fuarlarda gördükleri 
reklam ve tanıtım çalışmalarını daima hatırlıyor. 
Özellikle Orta Doğu’dan gelenler Türkiye’nin 
Makinecileri’nin reklamlarıyla Dubai’de düzenle-
nen bir fuarda karşılaşınca bu çok olumlu bir etki 
yaratıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin Makinecileri’nin 
çalışmalarının olumlu sonuçlarıyla doğrudan 
karşılaşıyoruz.”

“Euroblech Fuarı’na daha önce birçok kez zi-
yaretçi olarak geldik. Hollerde adım atacak 
yer dahi olmadığı bir manzarayı hatırlıyorum. 
Fakat bu yıl böyle bir durum söz konusu değil.  
Dünya ekonomisinin içinden geçtiği durumun 
yanı sıra artık firmaların ve ziyaretçilerin bir 
pazarlama zemini olarak internet ortamını 
tercih ediyor olmasının da yaşanan durumda 
payı olabilir. Yüksek hızlı sıvama presimi-
zi standımızda sergiledik ve güzel tepkiler 
aldık.” 

“Türk makine sektörünün ulaştığı gelişmişlik sevi-
yesi imal edilen makinelere de doğrudan yansıyor. 
Mekanik dayanım ve fiziksel görünüm yanında her 
bir makinenin kendine özgü teknolojik özellikleri 
de fark yaratıyor. Reklam ve tanıtım faaliyetleri de 
bu durumu destekleyen bir etkiye sahip. Bu açıdan 
Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam ve tanıtım ça-
lışmalarını önemsiyorum.”

ALPER ÖZEN
SENTE MAKINA
ITHALAT VE IHRACAT 
DIREKTÖRÜ

CEM KOÇAN
ÖZKOÇ HIDROLIK
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

4.
KATILIM

1.
KATILIM
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“Fuar ilk günden itibaren bir hayli 
yoğun bir tempoda geçti. Genellikle 
bayilerimizle görüşüp ürünlerimiz-
deki son teknolojik gelişmeler hak-
kında bilgi verdik. Çeşitli ülkelerden 
gelen potansiyel müşterilerle de 
temas kurup ürünlerimizi tanıttık. 
Euroblech bu anlamda tüm sek-
törün buluşma noktası özelliğine 
sahip bir fuar. Günümüz teknoloji-
sine uygun ve çok daha ekonomik 
iki yeni makinemizi standımızda 
sergiledik.”

“Standımıza gelen fuar ziyaretçi-
lerinin birçoğunun Türkiye ’nin 
Makinecileri’nin reklam ve tanıtım fa-
aliyetlerinden haberdar olması oldukça 
hoşumuza gidiyor. Böylesine aktif tanı-
tım çalışmaları Türk makine imalatçı-
larının ne kadar istekli ve özverili oldu-
ğunu da gösteriyor. Sektörde emek veren 
büyük bir aile olarak umuyorum ki hep 
beraber çok daha iyi işler başaracağız.”

ENGIN ÇETINER
BEKA-MAK
FIRMA YETKILISI

“SEKTÖRÜN 
BULUŞMA 
NOKTASI”

“EUROBLECH BİR PRESTİJ FUARI”

“TÜRKİYE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI”

“Euroblech, dünyanın çeşitli ülkelerinden ge-
len bayilerimiz ve potansiyel müşterilerimizle 
bir araya gelip yeni ürünlerimizi tanıtıp sek-
tördeki gelişmeleri değerlendirdiğimiz çok 
önemli bir platform. Aynı zamanda burada bu-
lunmak bizim gibi büyük bir firma için prestij 
değeri de taşıyor. Önceki yıllarda daha küçük 
makinelerimizle yer aldığımız fuarda bu yıl 
daha büyük ve yeni makinelerimizi sergiledik. 
Genel itibarıyla firmamız açısından verimli bir 
fuar olduğunu söyleyebilirim.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin çalışmalarını önce-
likle bir Türk vatandaşı olarak çok beğeniyorum. 
Çin’in, İtalya’nın, Tayvan’ın olmadığı reklam mec-
ralarında sektörümüzle birlikte ülkemizin adının 
dikkat çekici şekilde yer almasından memnuniyet 
duyuyorum.”

“Türk firmaları Euroblech’te çok güçlü bir 
gövde gösterisi yaptı. Türkiye bu yıl 93 katı-
lımcıyla Almanya ve İtalya’dan sonra en fazla 
firmayla temsil edilen üçüncü ülkeydi. Bizler 
de sektörün yenilikçi makinelerinde kullanı-
lan ekipmanları ve sistemleri inceleyerek de-
taylı bilgi aldık. Ayrıca derneğimiz ve gerçek-
leştirdiğimiz çalışmalar kapsamında standı-
mızı ziyaret edenlere detaylı bilgi verdik. Beş 
gün boyunca devam eden fuar hareketli bir 
ortama sahipti.”

“Türkiye’nin Makinecileri stant tasarımının yanı 
sıra, fuarın en dikkat çeken noktalarına verdiği 
reklam ve ilanlarla dünyanın çeşitli ülkelerinden 
ve özellikle Avrupa’dan gelen ziyaretçileri etkileme-
yi başardı. Bizler de Türkiye’nin Makinecileri’nin 
çalışmalarına gurur duyarak destek verdik.”

CÜNEYT YILMAZ
ŞAHINLER METAL
YURT DIŞI SATIŞ 
SORUMLUSU

HASAN BASRI KAYAKIRAN
ENOSAD
YÖNETIM KURULU ÜYESI

5.
KATILIM

15.
KATILIM
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“Sektörle yakından ilgili kişilerin 
uğrak noktası olan Euroblech’in 
bu yılki ziyaretçi sayısının biraz da-
ha düşük olduğunu gözlemledim. 
Avrupa ülkeleri firmamızın ana ih-
raç pazarını oluşturuyor. Son üç yıl-
dır da Rusya, Ukrayna ve Amerika 
kıtasındaki ülkeler de hedef pa-
zarlarımız arasına girdi. Petrol ve 
demir-çelik fiyatlarına baktığınızda 
dünya genelinde bir krizin olduğunu 
görebilirsiniz. Bu noktada önlemle-
rimizi alıp yeni pazarlarda yeni iş-
ler yapmak için çalışmaya devam 
ediyoruz.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin yıllardır 
gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar so-
nucunda Türk makine sektörü dünya 
çapında bir prestij kazandı. Artık sektö-
rümüz Uzak Doğu ülkeleriyle değil sek-
törde söz sahibi olan İtalya gibi ülkelerle 
yarışıyor. Türkiye’nin Makinecileri’nin 
başarılı çalışmalarının devamını 
diliyorum.”

KAMIL BABACAN
KAYAHAN MAKINE
TEKNIK IŞLER
 GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI

“TÜRKİYENİN 
MAKİNECİLERİ 

SEKTÖRE 
PRESTİJ 

KAZANDIRDI”

“BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILAYAN 
BİR FUAR”

“ALMANYA ÖNEMLİ BİR PAZAR”

“Euroblech firmamız açısından en prestijli fu-
arlardan bir tanesi. Bu yılki fuarda da sektö-
rün önemli firmalarının en güçlü biçimde var-
lıklarını göstermek için çalıştığını fark ediyo-
ruz. Firmamızın beklentilerini karşılayan bir 
organizasyon oldu. Çalıştığımız bayilerin ne-
redeyse tamamıyla buluştuk. Bunun yanında 
yeni işler ve projeler için potansiyel müşteri-
lerle temas kurduk. Elektrikli servo presimiz 
ve yandan yüklemeli fiber lazerimizin yanında 
standart makinelerimizi de müşterilerimizin 
beğenisine sunduk.”

“Türkiye genellikle dünyada yalnızca montaj sa-
nayisiyle var olan bir ülke gibi algılanıyor. Fakat 
artık Avrupalı muadillerimiz gibi, mühendisliğini 
de üstlendiğimiz yeni teknolojiye uygun makineler 
üretebilen bir ülkeyiz. Türkiye’nin Makinecileri’nin 
bu noktanın önemini belirten çalışmalarını başarılı 
buluyoruz.”

“Türk makine üreticileri için en önemli şey 
standa çeşitli ülkelerden ziyaretçi gelmesi-
dir.  Euroblech Fuarı bunun için en iyi fırsat. 
Sadece fuarın ilk dört günü 20’nin üzerinde 
farklı ülkeden gelen bayilerimizle görüşme 
fırsatı bulduk. Zaten fuara katılma amacımız 
da mevcut bayilerimizle ilişkilerimiz güç-
lendirmek, yeni makine ve teknolojilerimizi 
onlara sunabilmek. CNC kontrol ünitesinde 
değişikliğe gittiğimiz fiber lazerimizin yanında 
yenilenen diğer makinelerimizi de standımız-
da sergiledik.”

“Oldukça başarılı bulduğumuz Türkiye’nin 
Makinecileri’nin çalışmalarını yakından takip 
ediyoruz. Özellikle fuar alanının girişlerinde yer 
alan panolar ve fuar alanının içinde ring yapan 
otobüslerdeki ilanlar çok dikkat çekiciydi. Almanya, 
Türk makine üreticileri için çok önemli bir pazar. 
Buradaki varlığımızı yoğun bir biçimde duyurmak 
çok önemli. İyi organize edilmiş bu çalışmalarda 
emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

HÜSEYIN ÖZTÜRK
ERMAKSAN 
ULUSLARASI 
SATIŞ UZMANI

MURAT ERYÜZ
MVD MAKINA
MARMARA BÖLGE 
SATIŞ MÜDÜRÜ

3.
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“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NDEN 
FAYDALI ÇALIŞMALAR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NDEN 
POZİTİF ETKİ”

“Burada bulunmakla doğru bir karar verdiği-
mizi daha fuarın ilk günü anladık. Dünyanın 
her yerinden gelen firma, bayi, müşteri ve 
ziyaretçilerle dolup taşan bir ortam mevcut. 
Sonrasında olumlu geri dönüşler alacağımızı 
umuyorum. Standımızda büyük ilgi gören su 
jetimizi sergiledik. Yeni ürünümüz olan 5 ek-
sen CNC işleme makinemiziyse önümüzdeki 
yıl katılmayı planladığımız Milano’daki fuarda 
ziyaretçilerimize tanıtacağız.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin tanıtım çalışmaları-
nın faydalı olduğunu düşünüyorum. Uluslararası 
katılımın olduğu böylesi önemli bir fuarda akılda 
kalıcı çalışmalarla yer almak büyük bir avantaj. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yurt 
dışındaki fuarlarda Türkiye’nin Makinecileri’ni 
daima yanımızda görmekten mutluluk duyacağız.”

“Bu yıl stant alanımızı ve sergilediğimiz ma-
kine sayısını artırdığımız için daha fazla ilgi 
gördüğümüzü düşünüyorum. Euroblech dün-
ya çapında tanınan ve ilgi gören önemli bir 
organizasyon. Bu yüzden istediğimiz büyük-
lükte stant elde etmemiz her zaman mümkün 
olmuyor. Hollanda, Portekiz ve Belçika gibi 
ülkelerden gelen müşterilerimizle fuardan 
sonra netleşecek anlaşmalar yaptık. Bunların 
yanında mevcut müşterilerimizle görüşerek 
ilişkilerimizi sağlamlaştırdık.” 

“Türk makine sektörünün daha da gelişmesi 
için sorumluluğu olan herkesin olumlu bir çaba 
içinde yer aldığını gözlemliyorum. Türkiye’nin 
Makinecileri’nin istikrarlı çabasının bu noktada 
olumlu bir payı var. Böylesine çalışmalar artıkça 
bizler daha çok ziyaretçi ağırlayıp daha çok makine 
ihraç edeceğiz.”

MUSTAFA ÖZKAN
MAVIFORM METAL
GENEL MÜDÜRÜ

ÖMER ÖZTOPRAK
SAY-MAK MAKINE
GENEL MÜDÜRÜ

1.
KATILIM

3.
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“Geçtiğimiz yıllarda oldukça sönük 
geçen Euroblech Fuarı bu yıl ol-
dukça ilgi çekiciydi. Bu durum ziya-
retçi profili ve sayısına da yansıdı. 
Fuar, katılımcıların son teknolojik 
ürünlerini sergilemesi nedeniyle 
firmamızın da kendisini rakipleriy-
le kıyaslamasına olanak sağlıyor. 
Euroblech’te bu yıl 300 ton kapasi-
teli H tipi eksantrik presle birlikte 
pres sürücü hattımızı sergiledik ve 
oldukça da dikkat çektik.” 

“Türk i y e ’n in  Mak inec i l e r i ’n in 
Euroblech fuarına aktif biçimde katı-
larak Türk makine sektörünün tanıtım-
da bizlere güç verdi. Sektörümüzün ve 
dolayısıyla ülke sanayimizin gelişimine 
Türkiye’nin Makinecileri’nin verdiği 
destek bizleri hem gururlandırıyor hem 
de heveslendiriyor.”

TURGAY ELMAS
DIRINLER MAKINA
FIRMA YÖNETICISI

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NİN 
DESTEĞİ ÖNEMLİ”

15.
KATILIM
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
EIMA’YA ADINI YAZDIRDI
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İtalya’nın Bologna şehrinde düzenlenen EIMA Fuarı’na MAKFED üyesi derneklerden 
ARÜSDER, POMSAD ve TARMAKBİR ile beraber katılan Türkiye’nin Makinecileri, fuar 
alanı ve şehir içindeki merkezi noktalara verdiği reklam ve ilanlarla Türk makine sektörünün 
üretim gücüne dikkat çekti.
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T ürkiye’nin Makinecileri, 9-13 Kasım 
tarihlerinde İtalya’nın Bologna 
kentinde düzenlenen ve tarım ma-
kineleri sektörü açısından dünya-
nın en prestijli organizasyonları 

arasında gösterilen EIMA Fuarı’na katılarak 

Türk makine sektörünün imajının güçlendi-
rilmesine yönelik önemli bir çalışmaya daha 
imza attı. Beş gün süren fuar boyunca Türk 
firmaları yeni ürün ve teknolojilerini dünyanın 
çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçilere tanıtma 
olanağı elde etti.

EIMA’da 81 firmayla 
temsil edilen 
Türkiye, fuara yurt 
dışından en fazla 
firmayla katılan 
ikinci ülke oldu.
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İki yılda bir düzenlenen Uluslararası Tarım 
Makineleri Fuarı EIMA’nın bu sene 42’ncisi 
gerçekleştirildi. 43 ülkeden 1900 firmaya 
ev sahipliği yapan fuarı, 140 farklı ülkeden 
285 bin kişi ziyaret etti. 81 firmayla temsil 
edilen Türkiye, fuara yurt dışından en fazla 
firmayla katılan ikinci ülke oldu. Fuar sü-
resince mekanizasyon, tarım teknolojileri 
ve tarım politikaları konularında çok sayıda 
konferans ve toplantı düzenlendi.

MAKFED ÜYESİ DERNEKLER DE FUARDA 
YER ALDI
Fuara, Türkiye’nin Makinecileri’ni tem-
silen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Kutlu Karavelioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi 
Zeynep Erkunt Armağan, Makine Şube Şefi 
Erinç Tarhan ve Makine Şubesi Uzmanı 
Bahar Özcan Kaynak katıldı. Makine İmalat 
Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) 
üyesi derneklerden Araç ve Araç Üstü 
Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği 
Derneği (ARÜSDER), Türk Pompa ve Vana 
Sanayicileri Derneği (POMSAD) ve Türk 
Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği 
(TARMAKBİR) temsilcileri de Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standında hazır buluna-
rak ziyaretçilere Türk makine sektörü ve 
üyeleri hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin 
Makinecileri tarafından hazırlanan, Türk 
firmalarının lokasyonu ve ürünleri hakkında 
bilgilerin yer aldığı bir broşür ve Türkiye’nin 
makine ihracatı ile ilgili verileri gösteren 
kitapçıklar da ziyaretçilere sunuldu. 
Fuarın ilk günü ise Türk firmalarının 
standları ziyaret edilerek ziyaretçi ka-
yıt defterleri dağıtıldı. Milano Ticaret 
Ataşesi Emre Orhan Öztelli de Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standını ziyeret ederek fu-
ar hakkında bilgi aldı.

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN İLANLARI 
BOLOGNA’YI SÜSLEDİ
Türkiye’de yaşanan farklı iklimlerin bir 
avantajı olarak, çeşitli iklimlerde kullanı-
labilecek tarım makinelerinin Türkiye’de 
üretilebileceğini vurgulayan reklamlar; 
Bologna Havaalanı’ndan başlayarak şehir 
merkezindeki Piazza Galvani’de, şehir için-
de kullanılan otobüslerde, fuar alanındaki 
çok sayıda banner ve küp ilanlarda, fuarın 
resmi internet sitesinde ve fuar kataloğun-
da yer alarak Türk makine sektörüne yö-
nelik farkındalık yaratmada önemli bir rol 
oynadı. 
Fuar kapsamında yapılan ikili görüşmeler 
ve ziyaretlerde ilgili kurum ve kişilere de 
Türkiye’nin Makinecileri tarafından Türk 
makine imalat sektörü, ekonomik durum 
ve yatırım olanakları hakkında bilgiler 
verildi.
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BOLOGNA HAVAALANI DIŞ HATLAR SCHENGEN 
BÖLÜMÜNDEKİ PANOLARDA TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NİN İLANLARINA YER VERİLDİ.

ŞEHİR İÇİNE GİDEN OTOBÜSLER DE TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ İLANLARINI TAŞIYORDU.

BOLOGNA ŞEHİR MERKEZİNDEKİ İLANLARLA, 
TÜRK MAKİNELERİNİN VE TÜRKİYE’NİN ÜRETİM 
GÜCÜ ORTAYA KONDU.

218

KASIMGÜNDEM



“Dernek olarak bu fuara ilk kez 
katılıyoruz. Araç üstü ekipman ba-
kımından burada sergilenen maki-
nelere göre bizimkiler daha yalın 
duruyor. Burada gördüğümüz ekip-
manlar, elektronik aksam çok işin 
içinde olmasa da çok fonksiyonlu 
ve mekanik yapısı farklı ürünler. 
Tarımın tekil kişiler tarafından yapı-
labilmesi için üretilen makinelerse 
çok çok iyi. Böylece çok daha büyük 
arazilere, çok daha az insan gücü 
kullanarak makineyle daha çabuk, 
daha rahat müdahale edebiliyor-
sunuz. Bütün sektör temsilcilerinin 
kendi uzmanlık alanları dışındaki 
fuarları gezip görmesi, ufuk açıcı 
yeni fikirler edinmek adına oldukça 
faydalı diye düşünüyorum.” 

“Derneklerin gelir-gider durumları ve 
ekonomik durumları ortada. Bu neden-
le vizyonu yakalamak, yeni perspektifler 
edinmek ve buradaki tüm üreticiler-
le beraber olmak adına Türkiye’nin 
Makinecileri’nin bize sağladığı bu 
imkan çok değerli. Bununla birlikte 
Türkiye’nin Makinecileri her fuarda 
olduğu gibi burada oldukça güzel bir 
reklam ve tanıtım faaliyeti yürüttü. 
Dolayısıyla ben tüm çalışmaları gayet 
başarılı buldum. Umuyorum ki bundan 
sonra da böyle devam ederiz.” 

BURHAN FIRAT
ARÜSDER 
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 
DEĞERLİ BİR 

İMKAN SUNUYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’Nİ 
DESTEKLİYORUZ”

“EIMA SEKTÖRÜMÜZÜN
BULUŞMA NOKTASI”

“EIMA tarım sektörüne yönelik spesifik bir 
fuar. Firmamızın ürünleri de genelde tarım 
sektörüne hitap ediyor ve en büyük müşterile-
rimiz bu sektörden. Ayrıca İtalya merkezli bir 
organizasyon olması nedeniyle Kuzey Afrika, 
Orta Doğu’dan ve Avrupa ülkeleri gibi çok 
geniş bir coğrafyadan katılımcılar var. Biz de 
bu nedenle fuarı oldukça önemsiyoruz. Farklı 
ülkelerdeki genel dağıtıcılarla, büyük toptan 
satıcılarla tanışmak amacıyla fuara katıldık. 
İki yıl önceki fuarla karşılaştırıldığında bize 
daha fayda sağlıyor olsa da biraz da prestij 
nedeniyle bu fuarda bulunuyoruz.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam ve tanıtım 
çalışmalarını beğeniyor ve destekliyoruz. Bu tür ça-
lışmaların Türk makine sektörüyle beraber firma-
mızın tanıtımına da önemli bir fayda sağladığını 
düşünüyoruz.”

“Fuara bu yıl özellikle iç pazardaki daralma 
nedeniyle ihracat ağırlıklı bir politika benim-
sememiz nedeniyle katıldık. Henüz ihracat 
yapmadığımız ülkelerden bayilikler bulmak 
için buradayız. Dünyanın her yerinden ziyaret-
çileri ağırlayan EIMA hem çalıştığımız bayile-
rimizle buluşmak hem de yeni temaslar kur-
mak için güzel bir fırsat sunuyor. Fuar boyun-
ca standımızı Fas, Tunus, İspanya, Cezayir ve 
Fransa gibi ülkelerden çok sayıda potansiyel 
alıcı ziyaret etti.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin çalışmalarından ilk 
defa bu fuarda haberimiz oldu. Bize çeşitli konu-
larda bilgi verip yardımcı oldular. Fuar alanı ve 
çevresinde de yoğun bir reklam ve tanıtım çalışma-
sına şahit olduk. Sektörümüz adına yapılan bu fa-
aliyetleri destekliyor ve önemli buluyoruz.”

ALI UMUT ÇAKICI 
IMPO MOTOR POMPA
IHRACAT MÜDÜRÜ

CEM BINGÖL 
TARAL TARIM MAKINE
VE ALETLERI
SATIŞ SORUMLUSU

10.
KATILIM

15.
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“EIMA bizim için; teknolojiyi takip 
etmek, kendimizi geliştirmek, yeni 
müşteriler ile yeni distribütörler 
bulmak ve dünya pazarındaki tarım 
makinelerinin ulaştığı teknolojik 
seviyenin takibi açısından önemli 
bir fırsat sunuyor. Fuara aynı za-
manda mevcut müşterilerimize, 
kendimizi hatırlatmak ve marka 
bilinirliğimizi pekiştirmek adına da 
katılıyoruz. Dokuz yıl önceki katı-
lımımızla kıyasladığımızda tarım 
makineleri sektöründeki teknolo-
jinin çok ilerlediğini söyleyebiliriz. 
Fakat müşteri portföyü hemen he-
men aynı.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam 
ve ilanlarıyla fuarın ve şehrin dikkat 
çeken noktalarında karşılaştım. Bu olu-
şumun ülkemiz ve Türk makine sektörü 
adına olumlu işler gerçekleştirdiklerini 
düşünüyorum.”

HIKMET DUMAN 
ÖZDUMAN TARIM MAKINALARI 
ÜRETIM MÜDÜRÜ

“FUAR ÖNEMLİ 
FIRSATLAR 

BARINDIRIYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ ÜRETİM 
GÜCÜMÜZÜ GÖSTERİYOR”

“EIMA BİR PRESTİJ FUARI”

“EIMA, Avrupa’nın en büyük ikinci tarım ma-
kineleri fuarı. Pompalar da tarımsal sulama 
açısından çiftçiler için özellikle bir maliyet 
unsuru. Biz de burada ülkemizde imal edilen 
kaliteli ürünleri tanıtmak için bulunuyoruz. 
Doğru pompa seçimi ve kullanımı çiftçiler 
açısından oldukça önemli. Bu çerçevede, fu-
ar ziyaretçilerine derneğimizin çalışmaları ve 
üye firmalarımız hakkında bilgi vererek talep-
te bulunanları üye firmalarımıza yönlendir-
dik. Fuara geçen yıla kıyasla daha yoğun bir 
ilgi olduğunu gözlemledim. Fakat üyelerimiz 
genel itibarıyla kendilerine tahsis edilen stant 
yerlerinden memnun değildi. Bunun haricinde 
EIMA tüm dünyanın ilgi gösterdiği bir fuar ol-
ma özelliğiyle bizim için de verimli geçti.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin buraya gelerek sek-
törümüzün üretim kabiliyetini ilk ağızdan duyur-
ması çok önemli. Daha önceden katıldığımız fuar-
larda, ürünleri kataloglarda gören ziyaretçilerimiz, 
‘Bunların Türkiye’de üretildiğini bilmiyorduk!’ di-
yordu. Şimdi bu imajın oturtulması ve Türkiye’de 
ne üretiliyor hususunun kafalarda yer etmesi 
Türkiye’nin Makinecileri’nin sayesinde oldu.”

“EIMA’nın oldukça büyük ve dünyanın her 
yerinden gelen alıcı ve satıcıları buluşturan 
bir yapıda olması bizim de bu  fuara katılma 
nedenimiz. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda 
da bu fuarda boy göstermek istiyoruz. Aynı 
zamanda fuarın sağladığı prestij de önemli bir 
etken. Firma olarak sektörümüzde öne çıkan 
Dubai ve Almanya’daki fuarlara da katılmaya 
özen gösteriyoruz. EIMA ve katıldığımız diğer 
fuarlar hem yeni müşteriler edinme hem de 
var olan müşterilerimiz ve bayilerimizle bu-
luşmak adına verimli bir ortam sunuyor.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin gerçekleştirdiği ça-
lışmaları takip ediyor ve sektörde faaliyet gösteren 
bir firma olarak gayet faydalı buluyoruz. Çeşitli ko-
nularda kendilerinden yardım ve destek alıyoruz.”

GÖKHAN SEZER TÜRKTAN
POMSAD 
GENEL SEKRETERI

IBRAHIM DOĞAN
FERAT DALGIÇ POMPA
DIŞ TICARET UZMANI
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“Daha önce EIMA’yı birçok kez duy-
duk ama farklı bölgelerde farklı 
projelerimiz olduğu için önceliği 
hep onlara verdik. Firma olarak 
fuar için hazır olduğumuzu düşün-
düğümüz bu yıl burada olmaktan 
oldukça mutluyuz. Fuara katılma 
amacımız markamızı daha geniş bir 
kitleye duyurmak. Karşılaştığımız 
ilgi ve aldığımız geri dönüşlerden 
memnunuz. Katılımcılar tamamen 
bizim sektörümüzle alakalı kişiler. 
Standımızda sulama sektörüne yö-
nelik geliştirdiğimiz dalgıç pompa 
ürünlerimizi sergiledik.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin İtalya 
gibi makine üretiminde söz sahibi bir ül-
kede, sektörümüzün tanıtımını başarılı 
bir şekilde gerçekleştirmesi memnuniyet 
verici.”

MUSTAFA KURFEYIZ 
KURLAR DALGIÇ POMPA 
IHRACAT YÖNETICISI

“MARKA 
BİLİNİRLİĞİMİZİ 
ARTIRMAK İÇİN 

EIMA’DAYIZ”

“TÜRKİYE ADI HER YERDEYDİ”

“SEKTÖRÜ BULUŞTURAN BİR 
ORGANİZASYON”

“Fuara; çalışmadığımız ülkelerden bayilikler 
bulmak, var olanlarla buluşmak, yenilikle-
ri görmek ve tabii satış gerçekleştirmek için 
katılıyoruz. Fuar bu yıl geçen seneye göre 
biraz daha durgun geçti. Diğer yandan kötü 
bir organizasyonla karşılaştık. Tırlarımız fuar 
alanında üç saatten biraz daha fazla kaldı di-
ye para cezası ödemek zorunda kaldık. Böyle 
bir durumla yurt dışında diğer fuarlarda hiç 
karşılaşmıyoruz. Bu sorunun haricinde yi-
ne de başarılı bir fuar dönemi geçirdiğimizi 
söyleyebilirim.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin Türk makine sek-
törünün bilinirliğini artıran ve marka değerini 
yükselten reklam ve tanıtım çalışmalarını başarılı 
buluyorum. Bu tarz faaliyetler oldukça gurur veri-
ci. Fuarın girişinde Türkiye ismini görmek muhte-
şem bir şey. Umarım bu başarılı çalışmalar artarak 
devam eder.”

“Firma olarak bugüne kadar Dubai, ABD ve 
Güney Afrika gibi farklı ülkelerdeki çok sayıda 
katıldık. Fakat sanıyorum EIMA’nın bir tarım 
fuarı olması ve bizim de pompa grubu ürün-
leri imal etmemiz sebebiyle beklediğimiz gibi 
yoğun bir ilgiyle karşılaşmadık. Bu noktada 
fuar yerleşim planının da sakınca yarattığını 
düşünüyorum. Burada holler küçük parçalara 
bölünmüş bir halde ve birbirleriyle bağlan-
tıları yok. Tüm bunlara rağmen fuar İtalya, 
Bulgaristan, Yunanistan, Tunus ve Güney 
Afrika gibi dünyanın çeşitli noktalarından zi-
yaretçi ve katılımcıların ilgi göstermesi nede-
niyle önemli bir avantaj sunuyor.”

“Türk makine sektörünün dünya standartlarına 
uygun makineler ürettiğinin her platformda duyu-
rulması oldukça önem taşıyor. Bu noktada ülke ve 
sektörümüzün gelişmesi adına emek veren herkesin 
çabalarını destekliyoruz.”

MEHMET TÜRKAY 
MINOS AGRI 
DIŞ TICARET UZMANI

ÖMER FIRAT 
MAXI SU 
GENEL MÜDÜRÜ

1.
KATILIM

20.
KATILIM

1.
KATILIM

221

KASIM GÜNDEM



“EIMA sektöründe dünyanın en bü-
yük ikinci fuarı. Çin’den sonra da 
katılımcı firma sayısı bakımından 
ikinci sıradayız. Fuar aslında bizim 
için dünya pazarlarına açılma nok-
tası. Fakat bu yıl gözlemlediğim bir 
şey var. Birçok firma, İtalyanca bro-
şür basmış sadece. İngilizce broşür 
görmedim. Bu da demek oluyor ki, 
İtalyan çiftçilere yönelik bir beklenti 
içerisindeler. Yani çiftçi odaklı bir ta-
nıtım var ama bizim hedefimiz çiftçi 
değil. Bizim hedefimiz burada bayi 
bulmak. Bu yüzden bizim ve diğer 
gelişmiş ülkelerin önceliği farklı. 
Çiftçi tanıtımından ziyade bayi bulma 
noktasında burada yer alıyoruz.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam 
ve tanıtım çalışmaları oldukça başarılı 
ve her fuarda bizim yanımızda yer alı-
yorlar. Bunun yanında stant tasarımın-
da genel görsel bana göre her sektörün 
dinamiğine uygun olmalı. Burada bizim 
hitap ettiğimiz kesimle tekstil makineleri 
fuarında hitap edilen kesim aynı değil. 
Dolayısıyla stant tasarımında bu ayrın-
tılara biraz daha dikkat edilmesi gerek-
tiğini düşünüyorum. Tarım makinesi, 
traktör görselleri, maketler olmalı belki. 
Yani genel ziyaretçilerin ilgisini çekecek 
bir şeyler olmalı. Bu durum bizim için 
gerçekten önemli. Stant görsellerinde 
biraz daha hareketliliğe yer verilmesi 
gerekiyor.”

SELAMI ILERI
TARMAKBIR 
GENEL SEKRETERI

“FUARA TÜRK 
FİRMALARININ 
İLGİSİ YOĞUN”

“ÜLKE OLARAK İYİ BİR İZLENİM 
BIRAKTIK”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
KALİTEMİZİ YANSITIYOR”

“Firmamızın yurt dışı pazarlama ayağını ge-
liştirmek ve farklı ülkelerdeki tanınırlığımızı 
artırmak için fuara katıldık. Amacımız bayilik 
ile distribütörlük bağlantıları kurup süreklili-
ğimizi sağlamak. Burada aslında tarım sek-
töründe kullanılabilecek çok çeşitli ürünler 
sergileniyor. Su pompaları bunların önemli bir 
parçası. Pompa olarak çoğunluk dalgıç pompa 
grupları göze çarpıyor. Yüzey, atık su ve dişli 
kutulu pompalar üreten firmaları açıkçası pek 
görmedim. Fuara çeşitli ülkelerden gelen fir-
malar katılıyor. Türkiye olarak bu noktada iyi 
bir izlenim bıraktığımızı düşünüyorum. Genel 
olarak baktığımızda fuarın firmamız adına ba-
şarılı geçtiğini söyleyebilirim.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin çalışmalarını başarı-
lı buluyorum. Aslında Türkiye olarak bizim genel 
anlamda her sektörde daha fazla reklam ve tanıtım 
gerçekleştirmemiz lazım. Türkiye’nin Makinecileri 
firmalarımızın da çabasıyla daha yoğun çalışmalar 
gerçekleştirebilir. Bu noktada firmalarımızın da so-
rumluluk üstlenmesi gerekiyor.”

“Fuara; daha çok ulaşamadığımız, fuarlarına 
gidemediğimiz ülkelerden gelen ziyaretçileri 
bulabilmek amacıyla katıldık. Geçtiğimiz dö-
neme kıyasla daha verimli bir fuar geçirdik. 
Bu noktada süreklilik sağlamak adına fuarda 
yer almak önem taşıyor. Böylece marka bi-
linirliğini sağlama adına da çalışma yapmış 
oluyoruz. Nihayetinde de bu uzun soluklu 
çabalar işe dönüşmeye başlıyor. Fuar organi-
zasyonuyla ilgili problemler yaşadık. Özellikle 
TIR girişlerinde uygulanan süre kotası oldukça 
rahatsız edici bir durum.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin faaliyetlerini çok ye-
rinde ve doğru buluyorum. Gelen ziyaretçiler bizi 
Çin ve Hindistan firmalarıyla karşılaştırmaya kal-
kıyor fakat biz onlardan çok daha üstün bir kalite 
standardıyla çalışıyoruz. Türkiye’nin Makinecileri 
hem bunu vurguluyor hem de insanları daha baş-
tan bu düşünceye hazırlıyor. Türkiye’nin başka bir 
yerde, başka bir kulvarda yarıştığı mesajını başarılı 
biçimde veriyor. Bu noktadan sonra tanıtımlarda 
makinelerimizin kalite ve yüksek standartlarına da 
daha çok vurgu yapmak gerektiğini düşünüyorum.”

SEDEF HÜRMERIÇ 
DOMAK POMPA 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

SERDAR CAN 
PAKSAN MAKINA 
GENEL MÜDÜRÜ
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“EIMA Avrupa’da katıldığımız dört 
ana fuardan birisi. Avrupa’daki bu 
prestijli fuarlara katılmanın önemi 
satışlardan daha ziyade prestij ve 
marka bilinirliğini artırmak ve ulus-
lararası anlaşmalar çerçevesinde 
bayimiz olmayan ülkelerde yeni bayi 
adayları bulabilmek. Bugün itibarıy-
la halihazırda 33 ülkeye ihracatımız 
var. Özellikle iki yıl önceki EIMA iş 
insanlarının daha çok rağbet gös-
terdiği bir organizasyondu. Bu yılki 
ziyaretçi ve katılımcı profili biraz 
daha farklıydı. Maalesef İtalyan or-
ganizatörler bu yıl Türk firmalarına 
ana hollerde yer vermedi. Nerdeyse 
tüm firmalar aynı konudan şikayet-
çi. Dolayısıyla bu yıl beklentimizin 
altında gerçekleşen bir organi-
zasyon olsa da burada olmaktan 
memnunuz.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin çalışma-
ları bize güç veriyor. Hemen her büyük 
ve prestijli fuarda muhakkak sektörün 
tanıtımı adına büyük bir çaba harcıyor-
lar. Reklam ve tanıtım çalışmalarıyla 
kendilerini EIMA’da da yanımızda 
görmek bizi sevindiriyor.”

TARIK ÖZELER 
ERKUNT TRAKTÖR
YURT DIŞI SATIŞ MÜDÜRÜ

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 

BİZE GÜÇ 
VERİYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
SEKTÖRÜN YANINDA”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
BAŞARIYLA ÇALIŞIYOR”

“Tarım sektöründe dünya genelinde faali-
yet gösteren makine üreticileri ve satıcıları 
EIMA’da buluşuyor. Firmamız çok sayıda ül-
keye ihracat gerçekleştiriyor. Birinci önceliği-
miz bayilerimizle bir araya gelmek. Meksika, 
Macaristan, Uruguay, Sudan, Ürdün ve 
Azerbaycan gibi çok sayıdaki ülkeden alıcıları-
mız buraya geliyor. Dolayısıyla EIMA bizim için 
bir nevi buluşma noktası. Ayrıca yeni müşteriler 
bulmak için de bu organizasyon önemli bir fır-
sat sunuyor. Diğer yandan sektörümüzün ulaş-
tığı son noktayı da birebir görme şansına sahip 
oluyoruz. Fuar altyapısına dair belli sorunlar 
yaşıyoruz. Ülke olarak EIMA’nın alternatifi olan 
uluslararası bir fuar organize etmemiz gerekti-
ğini burada çok daha net anlayabiliyoruz.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’ne hem firmalarımı-
za hem de Yönetim Kurulu Başkanı olduğum 
TARMAKBİR’e sağladığı büyük destekler nedeniy-
le teşekkür ediyorum. Bu sayede dernek olarak hem 
kendimizi hem Türk tarım makineleri sektörünü 
tanıtabiliyoruz. Gerçekleştirdiği reklam ve tanıtım 
çalışmalarıyla da Türk makine sektörüne dair bir 
farkındalık oluşturuyor.”

“Dünyadaki sayılı tarım fuarları arasında ol-
duğu için EIMA bizim için çok önemli. Birçok 
üreticinin katıldığı bir organizasyon. Fuar 
dönüşümlü olarak bir yıl Almanya’da diğer 
yıl da İtalya’da gerçekleştiriliyor. Avrupa’dan 
Kuzey Afrika’ya kadar çok farklı ülkeden sek-
tör profesyonelleri fuarı ziyaret ediyor. Fuar 
önceki yıla göre daha çok ziyaretçinin ilgi gös-
terdiği daha hareketli bir atmosferde geçti. 
Standımızda yeni ürünlerimizi sergiledik ve 
olumlu geri dönüşler aldık. Amacımız bayilik 
ağımızı genişleterek daha fazla hedef pazara 
ulaşabilmek.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar alanı ve şehir 
içindeki reklam ve tanıtım çalışmalarını gördüm. 
Sektörümüzün tanıtıma adına üstlendikleri görevi 
başarıyla yerine getiriyorlar. Firmamız adına kendi-
lerini sonuna kadar destekliyor ve elimizden geldi-
ğince yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum.”

ŞENOL ÖNAL 
AGRIONAL 
GENEL MÜDÜRÜ

VOLKAN ŞENOL
ÜNLÜ ZIRAAT ALETLERI
DIŞ TICARET SORUMLUSU

4.
KATILIM

8.
KATILIM

5.
KATILIM

223

KASIM GÜNDEM



TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
UZAK DOĞU TURUNDA
Katıldığı uluslararası fuarlarda Türk makinesinin gücünü anlatan ve dünya genelinde etkin 
bir tanıtım faaliyeti yürüten Türkiye’nin Makinecileri’nin Uzak Doğu turundaki ilk durağı 
Çin oldu.

K urulduğu günden bu yana 
Türk makine sektörünün 
bilinirliğini artırmayı kendi-
ne görev edinen Türkiye’nin 
Makinecileri, yurt içinde 

sürdürdüğü “Büyüme Makinesi” kam-
panyasıyla eş zamanlı olarak uluslara-
rası tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. 
Sektörü yurt dışında başarıyla temsil 

eden Türkiye’nin Makinecileri, Uzak 
Doğu turunun ilk ayağında Çin’de düzen-
lenen Bauma China’ya katıldı. Türk ma-
kine sektörünü Machine Tool Endonezya 
Fuarı’nda da temsil eden Türkiye’nin 
Makinecileri, sektörün geldiği noktayı 
dünyanın değişik noktalarından gelen 
firma yetkililerine ve ziyaretçilere gös-
termiş oldu. 

İş ve inşaat makineleri alanında üretim 
yapan firmalar, Bauma China Fuarı için 
22-25 Kasım tarihlerinde dünyanın en-
düstriyel yatırım üssü Çin’in en büyük 
kenti Şangay’da buluştu. 3 binin üzerin-
de katılımcı ile 200 bine yakın ziyaret-
çinin bir araya geldiği Bauma China’ya 
Türkiye milli katılım gerçekleştirirken, 
2012 yılından bu yana fuara katılan 
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Türkiye’nin Makinecileri de inşaat makineleri 
ihracatımızda ön sıralarda yer alan Çin’de Türk 
makine sektörünün gücünü anlattı.
 
TÜRKİYE’DEN 14 FİRMA BAUMA CHINA’DA
Türkiye’den toplam 14 firmanın yer aldığı fu-
arda iş ve inşaat makineleri sektörüne yönelik 
ürünler sergilendi. İki yılda bir gerçekleştirilen 
fuarda Türkiye’nin Makinecileri’ni temsilen 
Makine Şube Müdürü Mehtap Önal ve Makine 
Şubesi Uzman Yardımcısı Şeyda Yıldız Sarıca 
katıldı. MAKFED üyesi derneklerden İstif 
Makinaları ve Distribütörleri ve İmalatçıları 
Derneği (İSDER) temsilcisi de Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standında ziyaretçilere Türk 
makine sektörü ve Dernek üyeleri hakkında 
bilgi verdi. Ayrıca MAKFED üyesi dernekler-
den Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Birliği de (İMDER) fuara kendi 
standıyla katılarak yerli ve yabancı ziyaretçile-
re Dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

“TÜRK MAKİNESİNİ TÜM DÜNYADA TANINIR 
HALE GETİRDİK”
Türkiye’nin Makinecileri markasıyla, ülkemi-
zi dünyanın her yerinde başarıyla temsil et-
tiklerini belirten Makine İhracatçıları Birliği 
Başkanı Adnan Dalgakıran, Türk makinesini 
tüm dünyada tanınır hale getirdiklerini söy-
ledi. Yılın son çeyreğini Asya’daki tanıtım fa-
aliyetlerine ağırlık vererek geçirdiklerini be-
lirten Dalgakıran sözlerini şöyle tamamladı: 
“Büyüme Makinesi reklam kampanyamız tüm 
dikkatleri makine sektörünün üzerine topladı. 
Yurt içinde yarattığımız bu rüzgarı arkamıza 
alarak, yurt dışı tanıtım faaliyetlerimize daha 

fazla ağırlık vermeye hazırlanıyoruz. 2016 yılı, 
küresel ticarette yaşanan daralma nedeniyle 
ihracatçılara pazar çeşitliliği yaratma mec-
buriyeti getirdi. Bunun için, eğer Türkiye’nin 
ihracatına bir nebze olsun katkı sağlayacaksa 
dünyanın öbür ucuna gitmekten çekinmeme-
liyiz. Türkiye’nin Makinecileri bu alandaki ön-
cü çalışmalarını Asya’ya kadar taşıyor. Çin ve 
Endonezya’da büyük ilgi gördük. Tanıtım çalış-
malarımızın ihracata önemli bir katkısı olaca-
ğına inanıyoruz.”

3 binin üzerinde 
katılımcı ile 200 bine 
yakın ziyaretçinin 
bir araya geldiği 
Bauma China’ya 
Türkiye milli katılım 
gerçekleştirirken, 
2012 yılından 
bu yana fuara 
katılan Türkiye’nin 
Makinecileri de Türk 
makine sektörünün 
gücünü anlattı.
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170 BİN ZİYARETÇİ 
Türkiye’nin Makinecileri, üçüncü kez 
katıldığı Bauma China Fuarı kapsamın-
da fuarın resmi web sitesine, fuar giriş 
kartlarının basıldığı binaya ve İTO’nun 
hazırladığı milli katılım kitapçığının ar-
ka sayfasına verdiği “The Power” temalı 
reklamlarla ziyaretçilerinin ilgisini Türk 
makinelerinin üzerine çekti. Türkiye’nin 
Şangay Başkonsolosu’nun da ziyaret et-
tiği Türkiye’nin Makinecileri’nin standın-
da, kurum yetkilileri, fuar süresince Çin 

İş Makineleri Derneği (CCMA), Çin İstif 
Makineleri Derneği (CITA), İtalyan İş ve İstif 
Makineleri Derneği (UNACEA) ve Kore İş 
Makineleri Derneği (Kocema) yetkilileriy-
le çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu yıl 
8’incisi düzenlenen Bauma China Fuarı’na 
41 ülkeden 2 bin 953 firma katıldı. Dört gün 
boyunca 170 bin kişinin ziyaret ettiği fuar 
kapsamında Türkiye’nin Makinecileri’nin 
standında, MAİB ve MSSP üyesi firmalara 
ve sektörel derneklere ait bilgiler içeren 
katalog, tanıtım materyalleri dağıtıldı.

“Çinli büyük oyuncularla beraber 
sektörde faaliyet gösteren yerli fir-
malarımız ve temsilcileri de bu yıl 
Bauma China’daydı. Organizasyon 
süresince kendilerini stantlarında 
ziyaret ederek fikir alışverişinde 
bulunduk. Fuar; istifleme, depola-
ma, kaldırma, yükleme sektörlerine 
hitap ettiğinden iş ve istif makine-
leri sektörüne yönelik dünyanın en 
büyük fuarları arasında gösteriliyor. 
Sektörlerimizle alakalı yerli ve ya-
bancı bir çok kurum ve kuruluşla 
gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, 
gelecekte yürütülecek uluslararası 
işbirlikleri ve çalışmalar gündeme 
geldi. Ziyaretçi ve katılımcı sayısı 
bir önceki fuara kıyasla azalmış ol-
sa da üyelerimiz fuardan memnun 
ayrıldıklarını belirtti.” 

“Tüm dünyada sektörümüzle ilgili or-
ganizasyon ve fuarlara katılmamız-
da bizlere büyük bir destek sağlayan 
Türkiye’nin Makinecileri’nin çalışma-
larını faydalı buluyor ve artarak devam 
etmesini diliyorum. Üyelerimizin tanıtı-
mı, yurt dışında müşteri ve distribütör 
bulmaları, dernek faaliyetleri ile sektö-
rümüzün anlatılması ve ülkemizin tanı-
tımı açısından yurt dışı etkinlikler bizim 
için büyük önem taşıyor.”

OĞUZ YUSUF YIĞIT
ISDER GENEL 
SEKRETER YARDIMCISI

“TANITIM 
ÇALIŞMALARI 

ARTARAK 
DEVAM ETMELİ”
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“Fuar, firmamız gibi niş pazarlara 
hizmet eden firmalar için büyük bir 
avantaj sağlıyor. Çin pazarındaki 
varlığımızı artırmak için bu orga-
nizasyonda yer almayı tercih ettik. 
Gerek Çin’deki internet kısıtlamala-
rı, gerek farklı alfabe kullanımı ne-
deniyle Çin, uzaktan ulaşılabilmesi 
ve ticaret yapılması oldukça zor bir 
pazar. Fuar sayesinde birçok po-
tansiyel müşteriyle temas kurarak 
ürün kalitemizi doğrudan anlatma 
fırsatımız oldu. Ağır ekipmanlara 
ait şanzıman ve tork konvertör ye-
dekleri konusunda dünyanın 40’tan 
fazla ülkesine ihracat gerçekleştiri-
yoruz. Standımızda da söz konusu 
bu ürünlerimizi müşterilerimizin 
beğenisine sunduk.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin çalış-
malarını şimdiye kadar katıldığımız 
Intermat Paris 2015, Bauma Munich 
2016 ve Bauma China 2016 fuar-
larının her birinde gözlemleme fırsatı 
bulduk. Özellikle yaptıkları yaratıcı rek-
lamları ve fuar alanlarının en dikkat 
çekici yerlerinde bunları sergilemele-
rini, ülkemizin ve Türk makine sektö-
rünün tanıtımı açısından çok başarılı 
buluyorum.”

CANSU TASLI
ATC-MATEKS
PAZARLAMA MÜDÜRÜ

“ÇİN, ZOR BİR 
PAZAR”“FUAR, ÇİN PAZARINA GİRİŞ KAPISI”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP”

“Bauma China firmamız için başarılı bir fuar 
oldu. Çinli üretici ve aracı firmalarla temas 
kurduk. Sektörde yer alan tüm büyük oyun-
cular da katılımcı olarak fuarda yer alıyordu. 
Fuar sayesinde Çin pazarında da firmamızı ta-
nıtarak potansiyel müşterilerle irtibat sağla-
dık. Makersan olarak standımızda mekatronik 
ürünlerimizi, sensorlarımızı ve joysticklerimi-
zi sergiledik.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin, kaliteli Türk ma-
kinesi imajı oluşturulması adına gerçekleştirdiği 
reklam ve tanıtım çalışmalarını çok faydalı buluyo-
rum. Türkiye’nin Makinecileri bu noktada oldukça 
önemli bir görev üstleniyor. Söz konusu çalışmala-
rın ilerleyen dönemlerde artarak devam etmesi sek-
tör, dolayısıyla da firmamız adına önemli kazanım-
ları beraberinde getireceğine inanıyorum.”

“Katılımcı sayısı bakımından diğer Avrupa 
fuarlarıyla kıyaslandığında yoğun bir katılım 
olmadığını düşünüyorum. Ayrıca diğer deza-
vantaj da fuarın düzenlendiği tarihlerde ha-
va koşullarının kötü olmasıydı. Fuar alanının 
dışında da makineler sergilendiği için bu tür 
organizasyonlarda hava şartları da önemli. 
Pazarı yerinde görmek, Çin’de faaliyet yürü-
ten sektör firmalarını daha yakından tanımak 
ve ürünlerimizle ilgilenen firmalarla ticari 
ilişkiler kurarak marka bilinirliğimizi artır-
mak adına fuara katıldık.”

“Türkiye’nin Makinecileri yurt dışında gerçekleş-
tirdiği reklam çalışmalarıyla Türk makine sanayisi-
nin tanıtımında önemli bir rol oynuyor. Bu durum 
da, firmalarımızın yeni işbirlikleri geliştirmesinde 
önemli bir etken.”

BÜLENT ERKOÇAK 
MAKERSAN
GENEL MÜDÜRÜ

ERMAN EVGIN  
JANTSA
YURT DIŞI SATIŞ TEMSILCISI

1.
KATILIM1.

KATILIM

1.
KATILIM
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“Bu yılki Bauma China Fuarı’nı ziya-
retçi ve katılımcı profili bakımından 
umduğumdan çok daha iyi buldum. 
Bu anlamda firma olarak standı-
mızda beklentimizin üzerinde yoğun 
bir ilgiyle karşılaştık. Fuar süresin-
ce çok sayıda potansiyel müşteriyle 
bir araya gelip iş imkanlarını de-
ğerlendirdik. Standımızda müfler, 
pipe, clamp, tube, shield takımları, 
enjektorhirolik boru, bağlantı ak-
sanları, ısı kalkanları, egzoz ve ak-
samlarından oluşan ürün portföyü-
müzü sergiledik.” 

“Türkiye’nin Makinecileri her fuar-
da yoğun bir emek harcayarak başarılı 
reklam ve tanıtımlar gerçekleştiriyor. 
Ülkemiz ve sektörümüzün bilinirliği-
nin artırılması adına gerçekleştirilen bu 
faaliyetlerin devamının gelmesi uzun 
vadede sektöre artı değer katacağına 
inanıyorum”

ISA YÜKSEL
IMAY EGZOZ
GENEL MÜDÜRÜ

“BEKLENTİMİZİN 
ÜZERİNDE BİR 

FUARDI”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
HER ZAMAN YANIMIZDA”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
KALİTEMİZİ SERGİLİYOR”

“Bauma China Fuarı’na değişik pazarlara 
açılma, mevcut müşterilerimizle görüşme ve 
yeni firmalarla çalışma imkanı sağlama fırsatı 
sunması nedeniyle katılmayı tercih ettik. Fuar 
boyunca hidrolik pnömatik, mobil hidrolik iş 
makineleri ve hidrolik kırıcılar olmak üzere 
üç ana gruptaki ürünlerimizi sergileme fırsatı 
yakaladık.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuarda yer alarak 
Türk makine sektörünü ürünleriyle burada temsil 
eden firmaları desteklemesi oldukça mutluluk verici 
bir durum. Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar kap-
samında sektörümüzün tanıtımı yönünde gerçek-
leştirdiği reklam ve tanıtım çalışmalarının da çok 
faydalı olduğunu düşünüyorum.”

“Daha önce ziyaretçi olarak katıldığımız 
Bauma China organizasyonlarına kıyasla bu 
yılki fuar gördüğüm en düşük katılımcı ve 
ziyaretçi sayısına sahipti. Fuar, iş makinesi 
sektöründe dünyanın buluşma noktası. Buna 
rağmen birçok uluslararası makine üreti-
cisinin fuara katılmadığını gördüm. Yedek 
parça ve ekipman üreticisi orta ölçekli firma 
sayısındaysa oldukça fazla artış vardı. Fuar 
kapsamında standımızda fore kazık imalatın-
da kullanılan delici ekipmanlar, kazıcı uçlar 
ve zemin ankraj demetlerinin hazırlanma-
sında kullanılan metal ve plastik aksamları 
sergiledik.”

“Türkiye’nin Makinecileri gerçekleştirdiği reklam 
çalışmalarıyla Türk makine sektörünün, dünyanın 
kabul ettiği kalite standartlarında üretim yaptığı 
mesajını ulaştırmayı başarıyor.”

HÜLYA ALAÇAM 
CAYAK 
SATIŞ TEMSILCISI

MUSTAFA ARMAĞAN
TEKNOFOR
FIRMA MÜDÜRÜ

1.
KATILIM

1.
KATILIM

1.
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“Fuarda daha çok Çin ve bölge ül-
kelerden gelen ziyaretçilerin ağır-
lığı hissediliyordu. Avrupa ülkele-
rinden gelen ziyaretçi sayısının ise 
daha az olduğunu söyleyebiliriz. 
Sektörümüze yönelik dünya çapın-
da önemli bir organizasyon olan 
Bauma China’ya Avrupalı alıcılarla 
temas kurabilmek için katıldık fakat 
dünya genelinde hissedilen ekono-
mik durgunluğun fuarı da etkiledi-
ğini gözlemledim. Geçmiş yıllara 
kıyasla daha sönük bir fuar süreci 
yaşadık. Standımızda imalatını ger-
çekleştirdiğimiz çeşitli iş makinele-
rinin yedek parçalarını müşterileri-
mizin beğenisine sunduk.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin aktif 
reklam ve tanıtım çalışmaları sektörü-
müzün binirliğini ve kalitesinin du-
yurulması noktasında önemli bir rol 
üstleniyor. Kendilerine çalışmalarında 
başarılar diliyorum.”

SERKAN TEKSIN
STKN 
GENEL MÜDÜRÜ

“DÜNYA 
ÇAPINDA BİR 

ORGANİZASYON”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRIYOR”

“PROFESYONELLERİN KATILDIĞI
BİR FUAR”

“Fuarın Uzak Doğu pazarını tanımak açısın-
dan oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz. 
Fuara ilgi çok yüksekti ve ziyaretçiler de sek-
törle ilgili kişilerdi. Pazarın ihtiyaçlarını ve 
taleplerini analiz edebilmek için iyi bir fırsat 
yakaladığımızı ve markamızın tanıtımını en iyi 
şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Kazıcı yükle-
yici, paletli ekskavatör ve motor greyder ürün 
gruplarından iş makinelerimizi sergiledik.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin bu sene katılımcı ol-
duğumuz Almanya ve Çin’de düzenlenen Bauma 
fuarlarında etkisi büyüktü. Türk makine üreticile-
rinin bilinirliğinin artması, Türk makinesi algısı-
nın oluşması, dünya pazarında Türk markalarının 
rekabet gücünün artırılması gibi önemli konularda 
aşama kaydetmemizi sağladı. Yapılan bu tanıtımla-
rın uzun vadede Türk makinelerinin marka algısı-
nı artıracağını düşünüyoruz.”

“Bu yılki Bauma China Fuarı’nın katılımcı ve 
ziyaretçileri sektör profesyonellerinden olu-
şuyordu. Ziyaretçi sayısının da yeterli düzeyde 
olduğunu düşünüyorum.
Fuar süresince mevcut müşterilerimizle bir 
araya gelip potansiyel müşterilerimizle de ye-
ni işbirlikleri için temas kurduk. Milli katılım 
organizasyonu yapılmasına karşın ülkemizden 
katılımcı firma sayısının az olması ve İtalya ile 
Almanya’nın milli katılım pavyonlarının bi-
zimkinden çok daha büyük olması gerçekten 
üzücü bir durum.Özellikle bu yıl Kuzey Afrika, 
İran ve Pasifik ülkelerinden çok fazla ziyaretçi 
vardı. Buna karşılık Amerikalı ziyaretçilerin 
sayısı nispeten daha azdı. Standımızda, ima-
latını gerçekleştirdiğimiz araç soğutma ürün-
lerimizi sergiledik.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin bu fuarda iyi bir 
reklam ve tanıtım kampanyası gerçekleştirdiğine 
tanık oldum. Fakat bu reklam yatırımlarının efektif 
olup olmayacağını zaman gösterecektir.”

ÖZGE ŞENYURT
HIDROMEK
PAZARLAMA MÜDÜR 
YARDIMCISI

UYGAR KÖSEOĞLU
ARMOR
YURT DIŞI SATIŞ MÜDÜRÜ

1.
KATILIM

1.
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2.
KATILIM
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“BÜYÜME MAKİNESİ”
TÜRK SANAYİSİNİN SEMBOLÜ OLACAK
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E konomik belirsizliklerin dünya ge-
nelinde bir istikrarsızlık yarattığı 
bu yılın Ocak-Ekim döneminde 11 
milyar dolar ihracat gerçekleştiren 
Türkiye’nin Makinecileri, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4’lük büyüme 
sağlamayı başardı. Böylece Türk makine sek-
törü, son 15 yılda ihracatını yüzde 700 oranında 
artırmayı başarırken, Türkiye’nin ekonomik is-
tikrarına katkı sağlamayı sürdürdü.
2009’da hayata geçirilen iki aşamalı “Tıkır 
Tıkır” kampanyasıyla, özellikle Türk makine 
sanayisinin yurt dışındaki bilinirliğine önem-
li katkılar koyan Türkiye’nin Makinecileri, bu 
kez sektörün yurt içi tanıtımına odaklanacak 
“Büyüme Makinesi” iletişim kampanyasını ha-
yata geçirdi.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜME MAKİNESİ
Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Dalgakıran, Kasım ayı sonunda 
tüm yazılı ve görsel platformlarda yoğun ola-
rak yer almaya başlayan “Büyüme Makinesi” 
kampanyasının kamuoyuna tanıtıldığı toplan-
tıda, Türkiye’nin Makinecileri olarak tüm dün-
yada bilinen güçlü bir marka olmak için çalış-
tıklarını ifade ederken, “Makine sektörünün 
Türkiye’yi her alanda bir üst sınıfa taşıyacak 
deneyim ve altyapısı mevcut. Türkiye bu po-
tansiyeli iyi kullanabilir ve Büyüme Makinesi’ni 
doğru işletebilirse, tüm dünyada takdir edi-
len bir başarı hikâyesi yazabilir. Türkiye’nin 
Makinecileri olarak, dünya mal ticaretinin 
yüzde 4 ila yüzde 6 bandında daraldığı bir dö-

Türkiye’nin Makinecileri, Türk 
sanayisinin sembolü olacak 
“Büyüme Makinesi” temalı 

reklam filmini, Kasım ayı 
sonunda kamuoyuna tanıttı. 
Türkiye’nin Makinecileri’nin, 

her biri başka bir makine üretse 
de bir araya geldiklerinde 
Türkiye için bir Büyüme 

Makinesi’ne dönüştüğüne dikkat 
çekilen reklam filminde, Türk 

makine sektörünün üretmeye, 
Türkiye’nin de büyümeye devam 

edeceği vurgulanıyor.
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nemde ihracat artışımızı sürdürerek, bu başarı 
hikâyesinin ilk cümlesini yazdık” değerlendir-
mesinde bulundu.
Yeni iletişim kampanyasında da Türk ma-
kine sektörünü, Türkiye’nin “Büyüme 
Makinesi” olarak tanımladıklarının altını çizen 
Dalgakıran, bu çerçevede, dünya makine ih-
racatında küresel ortalamanın üzerinde artış 
kaydeden iki ülkeden biri olan Türkiye’deki 
makine sektörünün yeni dönem hedefleri ve 
yol haritasının, yine bu sloganla ilişkilendiril-
diğini dile getirdi.
“Bu başarımızla gurur duymakla birlikte da-
ha alınacak çok yol olduğunun bilincindeyiz. 
Uluslararası rekabette gücümüze güç katabil-
memiz, rakiplerden daha iyi bir sanayi strate-
jisine sahip olmamızla mümkündür. Türkiye, 
bir sanayi devrimi yapacak ve ileri teknolojili 
ürün ihracatında ‘ben de varım’ diyebilecek 
güç ve potansiyele sahip bir ülke. Sanayideki 
atağın sembolü ise ‘Büyüme Makinesi’ olacak” 
diyerek sözlerine devam eden Dalgakıran, 
uluslararası ölçekte rekabetçi bir piyasada 
Türkiye’nin Makinecileri markasını kabul etti-

rebilmek için kendi özgün iş yapma biçimlerini 
ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti.

“YERLİ SANAYİCİYE YERLİ MAKİNE YAKIŞIR”
Sektördeki her makine üreticisinin kendi alt 
sektörlerinde ayrı ayrı, bambaşka işler yapan 
makineler üretse de bir araya geldiğinde bü-
yük bir makineye dönüştüğünü vurgulayan 
Dalgakıran, “Dünyada markalaşma stratejisini 
başarıyla yürüten tüm kurumlar gibi, teknoloji 
ve tasarımdaki temel trendleri yönetmeye ça-
lışıyoruz. Sektörümüz geniş bir yan sanayi ağı 
oluşturması, teknolojiyle iç içe olması, sana-
yicilerimizin yatırım maliyetlerini düşürmesi 
ve nitelikli personele yönelik istihdam alanı 
oluşturması ve ekonomide tetikleyici gücüyle 
Türkiye’nin ‘Büyüme Makinesi’ olmayı sürdü-
rüyor. Özetle biz üretiyoruz, Türkiye büyüyor” 
dedi.
Adnan Dalgakıran, üretimlerin istenilen mik-
tarda, kalitede, rekabetçi fiyatlarda olması ve 
zamanında teslim konusundaki profesyonel 
çalışma anlayışının, Türk makine üreticileri-
nin uluslararası pazarlarda tercih edilmesini 

Adnan Dalgakıran: 
“Uluslararası 
rekabette gücümüze 
güç katabilmemiz, 
rakiplerden daha iyi 
bir sanayi stratejisine 
sahip olmamızla 
mümkündür. Türkiye 
bir sanayi devrimi 
yapacak ve ileri 
teknolojili ürün 
ihracatında ‘ben de 
varım’ diyebilecek 
güce sahip bir ülke. 
sanayideki atağın 
sembolü ise ‘Büyüme 
Makinesi’ olacak.”

YAZILI VE GÖRSEL BASINDA ETKİLİ TANITIM

“Büyüme Makinesi” iletişim kampanyası, 29 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında görsel medyada 
toplam 1525 gösterimle 15 saate yakın süreyle yayınlanacak. 30 Kasım-3 Aralık tarihleri 
arasında 15 ayrı tam sayfa gazete ilanı ve Aralık ayı süresince 11 dergi ilanı ile desteklenecek 
kampanya, böylelikle, sadece yazılı basında 3 milyona yakın okuyucuya ulaşacak. Kampanyanın 
İnternet ayağında ise 10 farklı İnternet haberciliği platformunda 49 milyonu aşan gösterime 
ulaşması; 13 farklı içerik sağlayıcı platformda 1 milyondan fazla kez kampanya reklam filminin 
izlenmesi öngörülüyor. Yine Büyüme Makinesi kampanyasına ilişkin Facebook ve Twitter 
paylaşımlarının da 20 binin üzerinde beğeni alması bekleniyor. Son olarak kampanyanın tanıtımı 
amacıyla, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı ve 
İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndaki iç ve dış hatlar terminallerinde sekiz hafta süresince 
açık hava gösterimleri de gerçekleştirilecek.
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sağlayan başlıca özellikler olduğuna da dikkat 
çekerken, “Makine sektörünün daha rekabetçi 
bir ivme kazanabilmesi için iç pazarda da yerli 
makine alımını teşvik edici önlemler alınması 
gerekiyor. Kamu ve kamu destekli makine ve 
teçhizat alımlarında, yerli üretimin var olması 
durumunda, bu ürünler tercih edilmeli. Özel 
sektör de Türkiye’nin Makinecileri’ne öncelik 
vermeli. Yerli sanayiciye yerli makine yakışır” 
değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGEYE DEĞİL, SEKTÖR VE ÜRÜNE TEŞVİK 
OLMALI
“Büyüme Makinesi” iletişim kampanyası ta-
nıtım toplantısında sektörlere yönelik teş-
vik sistemlerindeki aksaklıklara da değinen 
Dalgakıran, “Her sektöre, her yatırıma devlet 
desteği” şeklindeki toptancı anlayıştan vazge-
çilmesi gerektiğini belirtti ve devlet teşvikleri-
nin sadece bölge odaklı değil, sektör ve ürün 
odaklı verilmesi gerekliliğini hatırlattı. 
“Teknolojik açılım sağlayarak dışa bağımlılığı 
azaltacak yatırımların teşvikte önceliklendiril-
mesi yönünde, son dönemde atılan adımların 
umut verici olduğunu düşünüyoruz. Küçükten 
ortaya ve ortadan büyük segmente geçiş ama-
cıyla ölçek ekonomisinin sağlanması ve kalite 
artışıyla beraber katma değeri yüksek ürünle-
re yoğunlaşılması toplam ihracatımızı artırır. 
Bunun için teşvik/destekler seçici ve hedef 
odaklı anlayışla planlanmalı; sadece bölge 
odaklı değil, sektör ve ürün odaklı verilmeli” 
diyen Dalgakıran, sanayi yatırım alanlarının 
da aynı şekilde üretimi ve yatırımı kolaylaştı-
rıcı imkân ve mekanizmalarla kurgulanması 
gerektiğinin altını çizdi. Bu anlamda, sanayide 
finansmana erişimi kolaylaştırmak için makine 
ve teçhizatların kredi teminatı olarak gösteri-

lebilmesi ihtiyacını da dile getiren Dalgakıran, 
“Sınai Kalkınma Bankası’nın yurt içi yatırımları 
desteklemede Eximbank’ın ihracatta oynadığı 
rolün üstlenmesi de büyük önem taşıyor” yo-
rumunda bulundu.
Sanayicilere bölgelerin kiralanabileceği bir 
uygulama önerisi de getiren Dalgakıran, 
“Sanayiciye belki üzerindeki bina ile birlikte 
uzun vadeli kiralamalar yapılabilir. Bugün ör-
neğin Gebze’de 10 milyon dolarlık bir yatırım 
yapmak istesek, arsasına verilecek para 4 mil-
yon dolar. Bina inşaatına verilecek para da 2 
milyon dolar olunca yatırımın yüzde 60’ını arsa 
ve binaya yapmış olacağız. Bu, uzun dönemli 
kiralamalarla veya 10-15 yıllık geri ödemelerle 
sağlanabilir” dedi.

Kutlu Karavelioğlu: 
“Dünya makine 
ihracatının ortalama 
yüzde 200 arttığı 
son 15 yılda Türk 
makine sektörü 
ihracatını yüzde 700 
oranında artırarak, 
Türkiye’nin 
ekonomik istikrarına 
katkı sağlamaya 
devam etti.”
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Adnan Dalgakıran, son olarak, teknoloji üre-
timi yapan yabancı sermayenin Türkiye’ye 
gelmesinin sağlanması gerektiğini sözlerine 
ekledi ve “Teknoloji yoğun üretim yapan ya-
bancı sermayenin ülkemizi tercih etmesi için 
atılacak en önemli adımlardan biri de nitelikli 
iş gücünün artırılmasıdır. Bu nedenle nitelik-
li teknik eğitim ve yükseköğrenim için eğitim 
sisteminin yeniden gözden geçirilmesini savu-
nuyoruz. Firmaların da çalışma kültürlerinde 
bir yenilenmeye ihtiyacı var. Küçük Türk şir-
ketlerinin konsolidasyonunun sağlanması da 
bu sürecin bir parçası olmalıdır” dedi.

MAKİNE SEKTÖRÜ EKONOMİK İSTİKRARA 
KATKI SAĞLIYOR
MAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu 
Karavelioğlu ise “Büyüme Makinesi” iletişim 
kampanyasının tanıtım toplantısında yaptığı 
sunumda, ekonomik belirsizliklerin dünya ge-
nelinde bir istikrarsızlık yarattığı 2016 yılının 
Ocak-Ekim döneminde, Türk makine sektö-
rünün 11 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi-

ğinin altını çizdi. Bu rakamın 2015 yılının aynı 
dönemine göre yüzde 1,4’lük büyüme sağla-
dığını ifade eden Karavelioğlu, dünya makine 
ihracatının ortalama yüzde 200 arttığı son 15 
yılda Türk makine sektörünün ise ihracatını 
yüzde 700 oranında artırarak Türkiye’nin eko-
nomik istikrarına katkı sağlamaya devam etti-
ğini vurguladı. 
Sunumunda, 2014 yılında dünya mal ticaretinin 
18,9 trilyon dolar olduğu ve bunun yüzde 16’sı-
nın makine sektörü tarafından gerçekleştiril-
diği bilgisini de anımsatan Kutlu Karavelioğlu, 
petrolü olmayan ülkelerin makine üretmek zo-
runda olduklarının altını çizdi ve “Makine, di-
ğer bütün sektörlerin tedarikçisidir. Teknolojik 
çözüm ortağıdır. Aslında herhangi bir imalat 
sanayisinin teknolojisini geliştiren sektör, ma-
kine sektörüdür. Dolayısıyla makine sektörü 
diğer tüm sektörlerden daha yüksek katma 
değerlidir. Gelişmiş ülkelerde makine sektö-
rünün ihracat payının yüzde 15-20 seviyelerin-
de olmasının nedeni de budur” değerlendir-
mesinde bulundu.

“BÜYÜME MAKİNESİ” REKLAM KAMPANYASINA DAİR...

REKLAM FİLMİ 
TV’LERDE 
1.525 KEZ 

YAYIMLANACAK

YAZILI BASINDA 
BİR HAFTADA 

ÜÇ MİLYON 
OKUYUCUYA 
ULAŞILACAK

REKLAM FİLMİNİN 
İNTERNETTE BİR MİLYON 

KEZ İZLENMESİ, 50 MİLYON 
KEZ DE GÖRÜNTÜLENMESİ 

BEKLENİYOR.

FACEBOOK VE TWITTER 
PLATFORMLARINDA, 

20 GÜN İÇERİSİNDE YAPILACAK 
PAYLAŞIMLARIN 20 BİNDEN FAZLA 
BEĞENİ TOPLAMASI BEKLENİYOR.

Ocak-Ekim 
döneminde 
11 milyar dolar 
ihracat gerçekleştiren 
Türkiye’nin 
Makinecileri 
geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
1,4’lük büyüme 
sağlamayı başardı.
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TARMAKBİR 10. SEKTÖR BULUŞMASI 
ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye’nin Makinecileri’nin ana sponsorluğunda 24-27 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleştirilen “10. TARMAKBİR Sektör Buluşması”nda sektörün sorunları ve çözüm 
önerileri değerlendirildi.

S ektör sorunlarının ve çözüm 
önerilerinin tartışılması, kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından 
tarımsal mekanizasyonla ilgili 
mevzuat çalışmaları ve uygula-

maları hakkında bilgi verilmesi, mevzuat 
ve uygulamalarına dair sorunların görü-
şülmesi ile üniversite-sanayi işbirliğinin 
geliştirilmesi amacıyla 2007 yılından bu 
yana aralıksız düzenlenen toplantıya; 
aralarında Türk Tarım Alet ve Makinaları 
İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) üye-
leri, akademisyenler, ilgili kamu ku-
rumlarının ve sivil toplum örgütlerinin 
temsilcilerinin de yer aldığı 108 davetli 
katıldı. İki gün süren toplam yedi otu-
rumda panelistler, ‘’Sektör Sorunları’’, 
‘’Paydaş Bakanlıklar’’, ‘’Finans ve Devlet 
Destekleri’’, ‘’Üniversite-Sanayi İşbirliği, 
“Ar-Ge ve İnovasyon’’, ‘’Kurumsallaşma, 
Firma Yönetimi’’ konu başlıkları altında 
görüş ve önerilerini paylaştı. 

“SEKTÖR BULUŞMALARI BİR MARKA 
HALİNE GELDİ”
TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı 
Şenol Önal, etkinliğin açılış konuş-
masında Sektör Buluşmaları’nın bir 
marka haline gelmesinden büyük bir 
memnuniyet duyduklarını belirterek, 
“Etkinliğimiz, gerek içerik ve gerekse 
ismiyle diğer sektörler için de bir model 
olmaya başlamıştır. Türk tarım makine-
leri endüstrisinin ilgili tüm taraflarını: 
özel sektörü, kamuyu, çiftçi örgütleri-
ni, akademi dünyasını, finans, fuar ve 
sektörel basından paydaşları bir ara-
ya getiren organizasyona TARMAKBİR 
üyesi 43 firmanın yanı sıra aralarında 
üniversitelerle kamu kuruluşlarının 
da olduğu 37 farklı kurumun temsilci-
si de katılıyor. Sektör Buluşmaları’nın 
son iki yıldır Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı organizasyonundaki Tarımsal 
Mekanizasyon Kurulu ile eş zamanlı ola-

rak ev sahipliğimizde yapılması da bizi 
ayrıca mutlu ediyor.” dedi.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 
TARTIŞILDI
10. TARMAKBİR Sektör Buluşması kap-
samında ikinci gün düzenlenen altıncı 
panelde ise Ar-Ge, inovasyon ve üni-
versite-sanayi işbirliği konuşuldu. Orta 
ve uzun vadede katma değeri yüksek, 
teknolojik unsurlar ihtiva eden, reka-
bet edebilir tarım makineleri üreten 
ve ihraç eden firmaların hayatta kala-
bileceği gerçeğinden hareketle; sek-
törde bir farkındalık yaratılması adına 
çeşitli aktiviteler yapılması konusu 
tartışmaya açıldı. Bu çerçevede üni-
versitelerden gelen konuşmacılar Ar-
Ge çalışmaları hakkında bilgi verirken 
TARMAKBİR’in de Ar-Ge ve inovasyon 
noktasında üyelerine yapabileceği kat-
kılar değerlendirildi.
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Türkiye’nin Makinecileri, Türk makine sektörünün yarım 
asrı geride bırakan firmalarını, Moment Expo dergisinin 

100’üncü sayı lansmanında bir araya getirdi. Gecede, 
üretim güçleriyle Türkiye’nin sanayileşmesine katkı 

sağlayan firmaların kurucu nesli, üçüncü, hatta dördüncü 
nesil makinecilerle aynı karede buluştu.
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K uruluşundan günümüze makine 
sektöründe 50 yılı geride bıra-
kan firmaları bir araya getiren ve 
Makine İhracatçıları Birliği’nin 
resmi yayın organı Moment Expo 

dergisinin 100’üncü sayısının kutlandığı ge-
ce, 29 Kasım’da İstanbul The Ritz-Carlton’da 
gerçekleştirildi.
Kendi alt sektörlerinde marka temsilcilerinin 
yanı sıra sektör temsilcilerini de bir araya ge-
tiren gecede, yarım asrı geride bırakan maki-
ne üreticilerinin arasında Aybakar Değirmen 
Makineleri, Konmak Makine, Tunaylar Kantar 
ve Turan Tarım Makineleri gibi tarihi 80 ve 90 
yılı aşan firmalar da yer aldı. Diğer yandan, ge-
ceye katılan makine sektörü temsilcileri, ken-
dilerinin de ifade ettiği gibi, belki de hayatla-
rında ilk kez, sadece ürettikleri ve Türkiye’nin 
sanayileşmesi, modernleşmesi ve refahın 
artmasına sağladıkları katkı için ödüllendiril-
di. Toplam dört kategoride, 189 firmanın pla-
ket aldığı gecede, kuruluşu 50-60 yıl arasında 
olan 96 firma, kuruluşu 60-70 yıl arasında olan 
67 firma, kuruluşu 70-80 yıl arasında olan 16 
firma ve kuruluşu 80-123 yıl arasında olan 10 
firma ödül aldı.

“MAKİNECİNİN AYNASI MAKİNECİDİR”
Türk makine sektörünün resmi yayın orga-
nı olan, yayın hayatına başladığı 2008 yılın-
dan bugüne sektörün arşivi ve hafızası olma 
misyonunu üstlenen Moment Expo dergisinin 
100’üncü sayı lansmanının gerçekleştirildi-
ği gecenin açılış konuşmasını, Moment Expo 
dergisi Yayın Kurulu Başkanı ve MAİB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu 
yaptı.
Konuşmasında, Moment Expo dergisinin Türk 
makine sektöründe üstlendiği rolü vurgulayan 
Karavelioğlu, “Dergimizin adını koyduğumuz 
anda başlayan, 2008 Haziran’ında ilk sayısını 
elimize aldığımız andan itibaren hiç eksilme-
yen bir heyecan bizimki” derken, derginin ismi 
olan Moment Expo’nun yaratılış hikâyesini ise 
katılımcılara şu sözlerle aktardı:
“Mühendis olanlarımız bilir, moment, kuvvetin 
döndürme etkisidir. İçinde dönme-döndürme 
hareketi olan bütün makinelerde en önemli 
tasarım unsuru momenttir. Yönlü bir büyük-
lük, dış etken altında kalmadıkça hızından 
yitirmeyen bir nicelik... Kısacası, makinenin 
gücü momentinden gelir, momentiyle ölçülür. 
Bütün dünyada yaygın ve günlük hayatın için-

MAİB’in 
kuruluşundan 
bugüne kadar 
makine sektöründe 
yıllık yüzde 15 
ihracat artışı 
sağlandı.
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den bir terim olsun istemiştik. Çok anlamları 
var. En çok ‘an’ demek, ‘lahza’ demek, “ça-
bucak” demek. Bir de ‘temayül ölçütü’, ‘mey-
letme göstergesi’, ‘istidat’ demek. Manidar 
bir isim, hem mesleki, hem sosyal bakımdan. 
Moment adını koyarak, bu yayıncılık işine iddi-
alı başlamışız sanki. 100’üncü sayıya gelmiş-
ken, bunu çok daha iyi anlıyoruz.” Yayıncılığın, 
makine üretmekten daha zor olduğuna da de-
ğinen Karavelioğlu, makine sektörünün med-
yatik bir sektör olmadığını, makinenin kir, yağ, 
pas, gürültü ile özdeşleştiğini de anımsatarak, 
“Makineci ne olacak ki, ne kadar ilginç olacak 
ki? Bütün sektörlerin ardındaki gücün ‘maki-
neciler’ olduğu gerçeği kabul edilmiş; konu 
kapanmış. Oysa makinecinin aynası makine-
cidir; bizi bizden daha iyi anlatacak bir başka 
yayın olmaz diye düşünüyorum” değerlendir-
mesinde bulundu.

“DOĞRU YÖNDE BİR MOMENT’E İHTİYACIMIZ 
VAR”
Kutlu Karavelioğlu, diğer yandan konuşma-
sında, yayıncılığın zorluklarına da değindi ve 
“Koskoca makine sektörünün sözcüsü-sesi 
olacaksınız; onu an be an takip edecek, me-

selelerini, yeteneklerini, yönelişlerini, karar-
larını bileceksiniz; daha önemlisi bildiklerinizi 
bu rafine sektöre yakışır şekilde paydaşla-
rınızın, kamuoyunun istifadesine sunacak-

Türkiye, Avrupa’nın 
en büyük 6’ncı 
makine üreticisi 
konumuna ulaştı.
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sınız. Gerçekten de güçlü bir yayına, doğru 
yönde bir ‘moment’e ihtiyacımız var. Ve biz 
bunu ancak, sizlerin desteği ile başarabiliriz. 
Eleştirilerinizi, önerilerinizi, katkılarınızı can 
kulağıyla dinliyoruz; takdirlerinizi pek tabii 
memnuniyetle kabul ediyoruz. Ama Moment 
okuyucusunda, bu sektörle ilgili bir sempati, 
bir takdir duygusu uyandıramıyorsak, biz işi-
mizi iyi yapamıyoruz demektir” dedi. Derginin 
ismindeki “expo” ekinin ise fuarları çağrıştı-
ran, sergilemekle alakalı bir dış ticaret terimi 
sanıldığını dile getiren Karavelioğlu, “Expo, as-
lında ‘maruz bırakmaktan’ geliyor! Ayda 7 bin 
500 okuyucumuzu, 30 bin internet takipçimizi 
‘makine bilgisine, makineci görgüsüne’ maruz 
bırakıyoruz, doğrudan. Biliyorsunuz ki, bu der-
gi sizlerin kürsüsüdür. Siyaset dışında bütün 
düşüncelerinizi yaymanıza imkân sağlar. Yeter 
ki bu ‘maruz bırakma’ meselesini aklımızdan 
çıkarmayalım” derken, Moment Expo’nun in-
san odaklı bir dergi olduğunun da altını çizdi 
ve “Bizler makinelerle dolu fabrikalardan, 
atölyelerden ibaret elbette değiliz. Bizim ser-

“İHRACATIN 
YILDIZI OLMAYI 
BAŞARDINIZ”

“Her zaman yenilikçi 
yaklaşımlarıyla 

dikkat çeken, Ar-Ge 
çalışmalarına önem 

veren makine sektörü, 
son yıllarda Türkiye 

ekonomisinin ve 
ihracatının yükselen yıldızı 
olmayı başardı. Türkiye’nin 
imalat sanayisinde önemli 

oranda katma değer 
sağlayan makine sektörü, 

sanayicinin yatırım 
maliyetini düşürmesi, 

teknolojiyle iç içe olması 
bakımından Türkiye’nin 
büyümesi ve refahı için 
“tıkır tıkır” çalışmaya 

devam ediyor. Dolayısıyla 
makine sektörü, Türkiye 

ekonomisinin önemli 
sac ayaklarından biridir. 
Başarılı üretim süreçleri, 
yenilikçi yaklaşımları ve 
sektörle ilgili trendleri 

yakından takip etmeleri, 
küresel rekabet ortamına 

hazır bulunmaları 
açısından sektörün 

geleceği, tıpkı yeni reklam 
filminde de olduğu gibi bir 

yıldız gibi parlayacaktır. 
Sektörün 2023 

hedeflerine ulaşması 
için yüksek teknolojiye 

sahip bir makine sanayisi 
yaratması, yurt dışı 

pazarlarıyla bütünleşerek 
yeni iş birlikleri kurması ve 

kurmaya devam etmesi 
gerekiyor.”

Erdal BAHÇIVAN
İSO Yönetim Kurulu Başkanı
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mayemiz insandır. Bunu anlatabilmek kaygısı, 
içerik hazırlığımızda esastır. Başlıklarımızın 
yarıdan fazlası, sadece ‘insanımıza’, ‘makine-
cimize’ dairdir. Çocuklarımızdan alır, iz bıra-
kanlarımıza kadar gideriz. Derdimiz, makineci 
kültürünü pekiştirmek, onu kuşaktan kuşağa 
aktarmak. Bu sektöre kıyısından köşesinden 
dokunmuş herkes de dâhil, duygularımız, 
düşüncelerimiz, hayallerimiz, gelecek tasav-
vurumuz bütün aydınlığı ile sayfalarımızda-
dır. Kitaplarımızdadır!” değerlendirmesinde 
bulundu.
Kutlu Karavelioğlu, konuşmasının sonunda 
ise makinelerin insan aklının en büyük te-
zahürü olduğunu ifade etti ve “Türkiye’nin 
Makinecileri, adı üstünde bu teknoloji yoğun 
sektörün arkasındaki, ortasındaki insanlara 
atfedilmiş bir markadır. Logosu, Türkiye’den 
yükselip aklıyla, bilgisiyle, cesaretiyle, yüksek 
değerleri ve bütün faziletleri ile sadece ülke-
sini değil bütün insanlığı aydınlatan makineci-
mizdir. Biz kendimizi makine dünyasının yeni 
yıldızı olarak görüyoruz. Bir araya geldiğimizde 

“NESİLLERİN 
BULUŞMASI
ANLAMLIYDI”

“Her zaman sektöre 
ve bizlere emeği 

geçmiş büyüklerimizin 
deneyimlerinin önemini 

dile getiren bir sanayiciyim. 
Bu anlamda kurucu nesiller 

ve genç nesillerin aynı 
sahnede buluşmasının 

çok doğru bir adım 
olduğunu söyleyebilirim. 

Sektörümüzün 
bugününü, yokluklar 

içinde ve azimle çalışan 
büyüklerimize borçluyuz. 
Bizden sonraki nesillere, 

makineciliği sevdirmemiz; 
yeni nesillerin güncel 
teknolojilerle sektöre 
yön vermelerini teşvik 

etmeliyiz. Makine üreticisi 
olmak zor ve meşakkatlidir. 

Yerine göre, 30 yıl sonra 
bile yaptığınız makinelere 

servis vermeniz gerektiğini 
bilerek bu mesleğe devam 
etmelisiniz. Bu anlamda, 
makine sektörümüzün 
hedeflediği 100 milyar 
dolar ihracat hedefini 

yakalayabilmemiz 
için nesilden nesle 
aktarabileceğimiz 

makine firmalarını ayakta 
tutmak, birikmiş bilgileri 

gençlere aktarmak ve 
onların önlerini açmak 

zorundayız.”

Hasan BÜYÜKDEDE
İSO Meclisi Başkan Yardımcısı 
ve MAİB Eski Y.K. Üyesi
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ışıl ışıl parlayan, yön veren bir yıldız. Bu iddi-
anın boş olmadığını her fırsatta, hep beraber 
göstermeliyiz. Makine imalatçısı kalmak için, 
işimizi iyi yapmalıyız. İşimizi iyi yapmak için, iyi 
koşullara ihtiyacımız var. Koşullarımızı iyileş-
tirmek için güçlü bir lobiye, güçlü bir lobi için 
güçlü bir momente ihtiyacımız var! Desteğinizi 
bizden esirgemeyiniz!” sözleriyle konuşmasını 
sonlandırdı.

“SEKTÖRÜN GEÇMİŞİ GİRİŞİMCİLİK 
ÖYKÜLERİYLE DOLU”
Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Dalgakıran ise konuşmasın-
da Türk makine sektörü tarihinin Türkiye’nin 
sanayileşme yolculuğuyla eşzamanlı olarak 
yazıldığını belirtti ve “Sektörümüzün geçmişi, 
kendi hayallerinin peşinden koşan girişimci-
lik öyküleriyle dolu. Zoru başaran, sanayiye 
yön veren firmalarımız 50 yıldan fazla bir sü-
redir Türk sanayisine yön veriyor. Biz bu ge-
ceyi, onların onuruna düzenledik, onlar da 
katılımlarıyla bizleri onurlandırdı. Türkiye’nin 
Makinecileri olarak bu gecede, şirketlerimizin 
kurucuları ve sektör temsilcilerimizle bir ara-
ya gelmekten mutluluk duyuyoruz” dedi. Gece 
için özel bir konuşma hazırlamadığını dile ge-
tiren çünkü bu gecede Makine Ailesi olarak 
bir arada olduklarını dile getiren Dalgakıran, 
“İnsan ailesiyle buluşacağı zaman ne söyleye-
ceğini önceden düşünür mü? Ben de bu gece 
için bir konuşma hazırlamadım. Bu gece bü-
yük bir aileyiz ve baş başayız, biz bizeyiz. Hep 
öyleydik. 50 yılı aşan firmalarımızın büyükleri-
ni, bulabildiğimiz kadarıyla buraya davet ettik. 
Onları onurlandıracağız ama aslında bu firma-
larımız ülkemizi onurlandıranlardır” değerlen-
dirmesinde bulundu.

“YOKLUKLARDAN BUGÜNLERE GELDİK”
“Ben, bu yolculuğun önemli kısımlarına da şa-

hitlik yaptım. Ara bir kuşağım ve mühendisim 
ama Perşembe Pazarı’nda yetiştim. O küçük 
dar sokaklarda, 10 metrekarelik dökümcüler 
gördüm ben. 20 metrekarede boruları bü-
ken insanları tanıdım. Diz boyunda çamurda 
ürünler ortaya koyanlarla çalıştım. Dolayısıyla 
sektörün ve Türkiye’nin nereden nereye geldi-
ğini iyi izleyenlerdenim” diyerek devam eden 
Dalgakıran, geceye katılan sektör duayenle-
rinin yaşadığı duygu dolu anları paylaşırken, 
“İnanılmaz bir mücadele ve yapılan iş çok zor 
bir iş. Paranın her dönemde çok kolay kaza-
nıldığı durumlara rağmen makineciler hep 
zorluklarla yüzleşmiştir. Oysa bugün bir arazi 
alsanız üç yılda paranızı iki katına çıkarabilirsi-
niz. Ama makineci arsa almadı, fabrika kurdu, 
atölye kurdu, kendine yeni sorunlar yarattı ve 
o sorunlarla boğuştu, bir şeylerle mücadele 
etti. Ama o bir şeyler, Türkiye’nin o kadar çok 
ihtiyacı olan şeylerdi ki. Ben doğduğumdan be-
ri Türkiye’nin dış ticaret açığını konuşuyorlar, 
belki öncesinden beridir. Bir türlü kapanmadı 
o açık. Peki, nereden geliyor bu açık? Birincisi 
enerjiden çünkü petrolümüz, doğal gazımız 
yok. İkinci ise yatırım malları, makinelerdir. 
Bu apaçık gerçek herkesin gözünün önünde-
dir, yani sizler de aslında göz önündesiniz ama 
medyada görünmezsiniz, sizden bahsedilmez, 
insanların gündeminde yer almazsınız. Ülkenin 
en önemli meselesini çözebilecek bir topluluk, 
yani bizler, yani makineciler, adeta görünmez 
insanlardan oluşuyor. Görünmez bir güç” söz-
lerini kullandı.
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve 
geldiklerinde, makine sektörünün doğru dü-
rüst bilinmediğini, öneminin anlaşılamamış 
olduğunu da vurgulayan Dalgakıran, “Ne si-
yasetçi, ne bürokrat ne de kamuoyu sektörü-
müzü tanımıyordu, ülke için taşıdığımız önemi 
bilmiyordu. Kendimizi nasıl tanıtabiliriz diye 
düşündük ama otomotiv, tekstil sektörleri gi-

“EN DEĞERLİ 
KAYNAK, 
TECRÜBEDİR”

“Türkiye’nin Makinecileri 
bir marka olarak emin 

adımlarla yoluna devam 
ediyor. Ama bugünlere hiç 
de kolay gelinmedi. Türk 
sanayisini kalkındıran, 
mütevazi girişimlerden 
dev firmalara dönüşen 

makine sektörünün 
köklü firmaları, edindiği 

deneyimleri günün 
bilgi birikimleriyle 

harmanlayarak sektörü 
bugünlere taşıdı. Bu 
nedenle Türk makine 

sanayisinin 50 yılı aşan 
köklü firmalarını bir araya 
getirmek çok önemliydi. 

Aynı gecede, eski ve 
yeni nesillerin bir araya 
gelmiş olmasını da çok 

önemsiyorum. Geçmişten 
aldığımız dersler var, 

geleceğe aktaracağımız 
dersler de olacak. 
Tecrübe en değerli 

kaynaklardan biri ve genç 
nesiller bu kaynağı ne 

kadar verimli kullanırlarsa 
yürüyecekleri yol o kadar 

aydınlık olacaktır.
Makine İhracatçıları Birliği 

kurulduğundan bugüne 
her yıl ortalama yüzde 

15 ihracat artışı yakaladı. 
Bunu artırarak devam 

ettirmek, bizden sonraki 
nesillerin görevi.”

Hüseyin DURMAZ
MAİB Yönetim Kurulu Üyesi
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bi görüntüsü albenili bir sektör değiliz. ‘Türk 
makinecisinin geliştirdiği bu saman balyalama 
makinesi” diye söze girsek kaç kişi bizi dinler? 
O nedenle biz de popüler kültürü kullanalım ve 
hem halk, hem bürokrasi hem de Türkiye’de 
makine kullanan insanlar bizim farkımıza var-
sın diyerek, çünkü ‘yabancı yaparsa iyi yapar’ 
sözleriyle bizim yerli makinelerimize karşı lobi 
yürüten ithalatçılarımız da çok yamandır, Tıkır 
Tıkır kampanyasını yaptık. Çok da başarılı ol-
duk, bugün Türkiye’de üretim araçlarını üret-
menin önemini bilmeyen kalmadı” dedi.

“ORTA GELİR TUZAĞINDAN MAKİNE 
YATIRIMLARIYLA ÇIKABİLİRİZ”
Konuşmasında, kendilerinden önceki kurucu 
neslin çok büyük mücadelelerle Türk makine 
sektörünü bir noktaya getirdiğini ve MAİB’in 
de bu hikâyeleri yazıya dökerek “Makine 
Hikayeleri” adıyla kitaplaştırdığını da anım-
satan Dalgakıran, “Benim için vatanseverlik 
buradadır, bu kurucu nesil sadece kelimelerle 
vatanı seviyorum demedi, hayatlarını kir pas 
içindeki o mücadeleye adadı, çoğu bir ‘hayat’ 
bile yaşamadı” yorumunda bulundu. 
Dalgakıran, sektörün lobi ihtiyacı olduğu-
nu tespit ederek Makine Tanıtım Grubu ve 
MAKFED’i hayata geçirdiklerini de söylerken, 
halen Türkiye’nin en güçlü lobisinin Türk ma-
kine sektörü olduğunun altını çizdi. Bununla 
birlikte, “Ama bir şeyi anlatabilmeniz için kar-
şımızdakinin de anlatılanı anlama kapasitesi-
nin olması gerekiyor. Dolayısıyla makine sek-
törü lobisi, aynı duvara, o duvar bizi anlayana 
kadar vurmaya devam edecek. Ta ki Türkiye 
teknolojik alandaki gelişimini tamamlayana 
dek” diyerek devam eden Dalgakıran, orta ge-
lir tuzağını son 60 yıldır aşmayı başaran Güney 

Kore ve Tayvan’ın, bu mücadeleyi makine sek-
törüne yaptıkları yatırımlarla gerçekleştirdiği-
ni anımsattı.

“MERAKLI MAKİNECİLER İSTİYORUZ”
Sektörün gelişimi için eğitimli insan gücünün 
önemine de değinen Dalgakıran, konuşmasını, 
“Bugün gelişmiş ülkelerin GSYİH’sinin yarıya 
yakını, kuantum mekaniğinin bulunmasıyla 
oluşturulmuş üretim alanlarından oluşuyor. 
Ama ben üniversitelerdeki sohbetlerde mü-
hendislik okuyan gençlere kuantumdan söz 
edemiyorum çünkü kuantumu bilmiyorlar. 
Bakın, bizim bitti dediğimiz buluşçuluk as-
lında yeni başlıyor. Peki biz geleceği nasıl ta-
savvur edeceğiz? Bu nedenle, birey özelliği 
taşıyan, merak eden makinecilere ihtiyacımız 
var. Makineci meraklı olmalıdır. Makineciye 
kimse hikâye anlatamaz, ancak makinecile-
rin hikâyesi anlatılır ki biz de bunu yapıyoruz 
zaten. Makineciye hamasetle yaklaşamaz-
sın, çünkü makineci ölçer biçer, hesaplar. 
Dolayısıyla bizim, merak eden, düşünen, mu-
kayese eden insanlara ihtiyacımız var. Bir kez 
daha sizlere teşekkür ediyorum, iyi ki makine-
cisiniz. Hem sizlerin hem de sektörün değeri-
nin anlaşılması için elimizden gelen her şeyi 
yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” sözleriyle 
sonlandırdı.

YERLİ MAKİNE KULLANIMI ÖZENDİRİLMELİ
Gecede son olarak, İstanbul Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ka-
tılımcılara seslendi. Konuşmasına, “Böyle 
davetlerde yıldız isimleri görmeye alışığız 
ama buraya geldiğimde gördüm ki aslında en 
kıymetli yıldızlar zaten aramızda, sizlersiniz. 
Hayatlarının en değerli yıllarında, alın terle-

“DUYGUSAL 
ANLAR YAŞADIK”

Sevda KAYHAN YILMAZ
MAİB Yönetim Kurulu Üyesi

“Moment Expo dergimizin 
100’üncü sayısını 

kutladığımız ve kuruluşu 
50 yılı geçen firmalarımızı 

ödüllendirdiğimiz gece, 
hem hazırlık aşamasında 

hem de organizasyon 
süresince çok keyifliydi. 
Hazırlanırken ve o gece 

çok duygusal anlar 
yaşandı. Gençliğini, 
babasını, dedesini 
görenlerin; yıllardır 

verilen emeği, çabayı 
hatırlayanların mutluluğu 
gözlerinden okunuyordu. 
Babam da gecede ödül 
alanlardan biriydi. Bana 

“86 yaşında ilk defa 
sadece ürettiğim için, 

Türkiye’ye bu tesisi 
kazandırdığım için bir 

ödül alıyorum. Teşekkür 
ederim” dedi. Ödülü 

annemle birlikte alıp bana 
verdiler. Benim için de 

çok duygusal bir andı, çok 
anlamlıydı. Türkiye’nin 

gelişiminde büyük öneme 
sahip olan firmalarımızın 

yönetimlerinde artık 
üçünü hatta dördüncü 

kuşak temsilcileri 
görmeye başladık. Bu 

genç nesillere tavsiyem, 
önce çalışmak, çalışırken 

yılmamak, yılmazken 
dejenere olmamaktır. 

Ya da kararlı bir şekilde 
ve yüksek ahlaki 

değerlerle çalışmalarını 
söyleyebilirim.”
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rindeki boncukları adeta bir tespih tanesinin 
sabrıyla döşeyen ağabeylerimiz, büyüklerimiz-
siniz. Kurduğunuz firmalar, Türkiye’nin yapı 
taşlarıdır, Türkiye’nin gururlarıdır, iyi ki varsı-
nız” sözleriyle başlayan Bahçıvan, üretmeyen, 
üretmekten haz almayan, üretmenin aşkını 
yaşamayan insanın bu tadı bilemeyeceğini vur-
guladı ve “Ne mutlu ki üreten insanlarız. Allah 
ne mutlu ki bizi böyle bir kaderle buluşturmuş. 
Tabii ki çok kolay değil, hele nesilden nesle 
geçip bunu yarım asrı aşan bir süreye taşımak, 
Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu 
farklı alternatif kazanç kapılarının her geçen 
gün bizleri cezp ettiği bir dünyada hiç de ko-
lay değil. Ama biz bu hazzı üreterek alıyoruz. 
Ama sizler makineciler olarak bambaşka bir 
sabırla, bambaşka bir özveriyle bu hazzı ya-
şıyorsunuz. Yılmıyorsunuz, usanmıyorsunuz, 

bazen kendinizi bırakın yabancı alıcılara yerli 
alıcılara bile anlatırken türlü sorunlarla karşı-
laşıyorsunuz” yorumunda bulundu.
Konuşmasında, yerli makine kullanımının azlı-
ğı nedeniyle, Türk sanayicileri olarak özeleştiri 
yapmaları gerektiğini de dile getiren Bahçıvan, 
“Bizler kendi çalışanlarımıza Türk makinesinin 
doğruluğunu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Bu 
bir kültür değişimidir, yıllardır yabancı maki-
nelerle çalışmaya alışan o ara elemanlarımız 
ya da yöneticilerimiz kendi konforunu bozup 
riske girmek istemiyor. Bu, bizlerin ve sizle-
rin temel sıkıntısıdır. Ama bu yol inançlı bir 
yol ve sonunda da sabırla karşılığı alınacak 
olan bir yol. Bu inanç ve heyecan sizlerde ve 
gelecek nesillerde olduğu sürece, Türkiye’nin 
Makinecileri’ni umarım gelecekte yurt içi ve 
dışında çok daha başarılı yerlerde göreceği-
mize inanıyorum. Biz, İSO olarak üzerimize ne 
görev düşerse yapmaya, sizlerle birlikte ol-
maya ve sizlere destek olmaya hazırız ve buna 
kararlıyız. İyi ki varsınız” diyerek katılımcılara 
seslendi.
Bahçıvan, makine sektörü ile ilgili yaptığı de-
ğerlendirmesinde ise, “Makine sektörü ve ma-
kineciler, Türkiye ekonomisi için çok önemli 
bir yerde bulunuyor. Onlar Türkiye’nin yıldızla-
rıdır. Bugün makinecilerimizin küresel ölçek-
te çok zor şartlar altında rakipleriyle rekabet 
içinde olduklarını biliyoruz. Bu rekabetten ba-
şarılı bir şekilde çıkabilmelerinin tek yolu; ino-
vatif ve yüksek teknolojiye dayalı katma değeri 
yüksek makineler üretmekten geçiyor. Bunun 
için, sektörün dünyada bu alanda önemli mar-
kalar haline gelmiş ülkelerinde olduğu gibi 
desteklenmesi gerekiyor. Diğer yandan, ma-
kinecilerimizin ihracatını sürekli olarak artır-
ması, özellikle bir terzi modeli gibi firmaların 
ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, firma ve 
proje bazlı yeni bir teşvik modelinin benim-

Moment Expo 
dergisinin yayına 
hazırlanmasında 
emeği geçen ekip de 
törende Türkiye’nin 
Makinecilerine 
tanıtıldı.
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senmesi gibi faktörler de makine sektörünün 
rekabetçi bir ivme kazanması için son derece 
önemli olacaktır. Ayrıca iç pazarda da yerli 
makine alımını kamu ve kamu destekli olarak 
teşvik edici önlemler alınması da altı çizilecek 
bir başka unsurdur. Makineciler kendi vatan-
daşlarına kendi doğruları ve kendi farkını an-
latmakta zorlanıyor. Bu da bir kültürel değişi-
min gerekliliğine işaret ediyor. Sabırla çalışa-
rak bu değişimin aşılacağına inanıyorum. İşte 
bu noktada, Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni 
iletişim stratejisiyle hazırladığı yeni reklam fil-
minde gösterilen ‘Büyüme Makinesi’ aynı za-
manda Türkiye’nin de büyümesini sembolize 
ediyor” sözlerini kullandı.

BÜYÜME MAKİNESİ REKLAM FİLMİ İLK KEZ 
İZLEYİCİYLE BULUŞTU
Konuşmaların ardından, Türk makine sanayi-
sinin Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne de-
vam eden hikayesi ile Moment Expo dergisinin 
yayıncılık geçmişi, “Makine Hikayeleri” adlı kı-
sa bir film ile katılımcılara sunuldu. Gecenin 
sonunda ise MAİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Dalgakıran, son sürprizini açıkladı ve 
Tıkır Tıkır kampanyasının ardından Türk ma-
kine sektörünün yurt içi odaklı yeni iletişim 
kampanyası olan “Büyüme Makinesi” temalı 
yeni reklam filmini izleyicilerle paylaştı.
Gece, Türkiye’nin Makinecileri’nin katılımıy-
la gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile son 
buldu.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR 
YERDESİNİZ”
MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan 
Yılmaz, geçmişi yarım asrı aşan firmaların 
bugünlere kadar gelmesinin kolay olmadığına 
değinirken, “Elbette firmalarımızı yarım asra 
yaklaşan sürelerde ayakta tutmak da kolay ol-
madı. Sıkıntı her zaman olur. Her yaşadığınızı 
bir öncekinden kötü zannedersiniz. Moralimizi 
yüksek tutup yaşanılan krizden çıkaracağımız 
derslere bakmak önemlidir. 1994 krizi ihracatı 

yaygınlaştırdı, 2001 krizi bankacılık sistemimizi 
rehabilite etti, 2008’de dünyayla birlikte mali-
yetlere odaklandık. Şu anda dünya yine eko-
nomik bir sıkıntıdan geçiyor. Bu yaşadığımız 
günler Türkiye’ye milli sanayinin, üreticinin 
önemini hatırlatsın diliyorum. Sanırım bunun 
işaretlerini de görmeye başladık. Son olarak, 
yeni reklam kampanyamızın hazırlığında çalı-
şan ekibin içinde olduğum için mutluluğumu da 
ifade etmeliyim. Sevdiğim işin ortaya çıkmasına 
katkı verdim. Sevmeseydik bu şekilde izlemez-
diniz. Bu reklam filmi, yabancı animasyon fir-
maları tarafından da yapılabilirdi ama biz, bir 
Türk firma ile çalışmayı tercih ettik. Biz ülke-
mizde üretileni nasıl kolluyorsak, herkesten de 
onu bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

GECEDEN NOTLAR

Gece, sektörün ağabeylerini, duayenlerini ve çoğu firmanın üçüncü, dördüncü 
kuşak genç yöneticilerini bir araya getirirken, geceye katılan davetlilerin ortak 
düşüncesi “duygusal bir gece” olduğu yönündeydi. Fuaye alanında sergilenen 
ve Türk sanayisinin yapı taşları firmalarımıza ait tarihi fotoğrafların sergilendiği 
pano önünde, geceye davetli firma temsilcileri geçmişi anarken, eski ve yeni nesil 
temsilciler de tanışma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.

Türkiye’nin 
Makinecileri, 
Moment Expo 
dergisi ile sektörün 
sesi olmaya devam 
ediyor.
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ÖDÜL ALAN FİRMALAR

Kantarcı Çelik Raf
1957

Bilgili Makina
1958

Şenman Döküm
1958

Kaym Makine
1957

Makina Takım Endüstrisi
1957

Sarıgözoğlu Hidrolik 
Makina ve Kalıp

1957
Silvan Sanayi
1957

Standart Pompa
1957

Sungurlar
1957

YTM Tarım Makinaları
1957

Himmet Usta Değirmen 
Makinaları
1960

Değirmen Makina
1961

Özköseoğlu
1962

Elsan Elektrik
1964

Egemas
1965

Tomruk Pres
1965

Mustafa Yontar İnşaat 
Makinaları ve Kalıp

1966

Net-Mak Metal Makina
1960

Hidro-Mak Makina
1961

Sağbili Makine
1962

Erensan
1964

Ermaksan Sac İşleme 
Makineleri
1965

Yemmak Makine
1965

Özpolat Makina
1966

Termo Isı Sistemleri
1959

Türkay Tarım Makinaları
1959

Yılmaz Kardeş Damper 
ve Hidrolik
1959

Yurdusar Tarım 
Makinaları
1959

Aksa Jeneratör
1960

Aydın Trafo
1960

Denizsan Gemi Makine
1959

Göçmen Makina
1959

IPT
1958

Kamsan Makina
1958

Özartaş Makine
1959

Dönder Tarım Makinaları
1958

Emniyet Sanayi
1958

Dal Lunapark Makinaları
1958

Kan Metal
1958

Turanlar Makina
1958

Yılmaz Redüktör
1958

Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş.

1958

Nuri Körüstan 
Makina Metal
1959

Gürmaksan Makina
1959

Mumak Makina
1958

Özarar Kaldırma 
Makinaları
1959

Azim Ziraat Aletleri
1960

Örnek Makina
1960

Kocayusuf Makine
1961

Ateşpar Motorlu 
Araçlar
1963

Köylü Tarım Makineleri
1964

FORM
1965

Göçmenler Grup
1966

Balkan Makina
1960

Samsun Kazan
1960

Akyapak Metal
İşleme Makinaları

1962

Bozkurt Tarım Makineleri
1963

Önersan
1964

Kayıkçı Makina
1965

Çağıl Makina
1966

DMS Osman Çubuk 
Makine
1960

Temsan Teknik 
Endüstriyel Mühendislik

1960

Çelikel Tarım 
Makinaları
1962

Ergünler Fırın Makinaları
1963

Özkoç Hidrolik Makina
1964

Layne Bowler
1965

Erkekoğlu Pres Makina
1966

Elibollar Tarım
1960

Tiryaki 
Makina
1960

Çelikiş Yedek Parça
1962

Gedik Döküm ve Vana
1963

Vansan
1964

Mekay Makina
1965

Gürelmak Makina
1966

Göçmaksan Makina
1960

Barmak Barutçuoğlu 
Gıda Makineleri

1961

Domak Pompa ve Makina
1962

Akkaya Isı Makinaları
1964

Yastı Makina
1964

Molino Makina
1965

Heybetli Metalurji Makine
1966

Remas Redüktör 
ve Makina
1966

Yakacık Valf
1966

Sümer Makina
1966

Yıldız Boya Makinaları
1966

Yücel Değirmen
1966

Halit Uzun Mühendislik
1960

Başar Makina
1961

Eti
1962

Dalgakıran Kompresör
1964

ABM Makine
1965

Tomris Makina
1965

Holsan Tarım Alet ve 
Makineleri
1966
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Teksima Tekstil
 Makina
1893

Konmak Makina
1932

Yokeş Makine
1943

TÜLOMSAŞ
1894

Klimasan
1915

Savrukoğlu Ziraat 
Makinaları
1925

Turan Tarım 
Makinaları
1925

Alpler Ziraat
Aletleri
1926

K-MAK Otomotiv 
Servis Ekipmanları

1929
Aybakar
1932

Çemsan
1950

Net Civata
1950

Dirinler Makina
1952

Korkmaz Çelik
1953

DemirDöküm
1954

Uğur Soğutma
1954

Arıkazan
1956

Ekler Pompa
1957

Çift Yıldız
Mermer Makinaları

1950

Temel Conta
1950

Erkuş Vinç
1952

Nuriş Elektrik ve 
Kaynak Makinaları

1953

Haus Santrifüj 
Teknolojileri
1954

Üstünkarlı Makine
1954

Durmazlar Makina
1956

Eregizli Makina ve Dişli
1957

Becan Makina
1947

Güngör Tarım
1947

TÜRKELİ
1947

Ayvaz
1948

Kupar Pompa
1948

Omak Asansör
1948

Katana Güç Ürünleri
1945

Korpo
1945

Mak-San Makina
1940

Pres Makina
1940

Sözer Makina
1946

Tolon Makina
1937

Selim Aykırca Makina
1938

Tunaylar Baskül
1936

Buzkap Soğutma
1941

Cemilusta 
Ağaç Makineleri

1944
Data Hidrolik Makina

1945
Demmak
1944

Haryo Makina
1946

Vastaş
1945

Çetinel Tarım
1941

İğrek Makina
1946

Şenlikoğlu İnoks
Kimya Tesisleri

1949

DEMSAN Demirdöğen 
Tarım Makinaları

1950

Vardarcı Makina
1950

NACE Makine
1952

Şahinler Metal
Makina Endüstri

1953

Öztürk Makina
1954

ARÇELİK
1955

Muzaffer Kağıtçıoğlu 
Tarım Makinaları

1956

Uzman Makina
1949

Dura Ağaç Makinaları
1950

Zet Redüktör
1950

Namtaş Beton Blok 
Makinaları
1952

Toper
1953

Palazoğlu Tarım 
Aletleri
1954

CMS Jant ve Makina
1955

Osmanlı Makina
1956

Alarko
1950

İnanlar Sac
İşleme Makineleri

1950

Elginkan
1951

Tutkun Kardeşler
Tarım Makinaları

1952

Unotek Gıda Sanayi
1953

Törk Makine
1954

Selnikel
1955

Tanış Değirmen
Makina
1956

Altınöz Tarım
Makinaları
1950

Kayahan Hidrolik 
Makine
1950

Garanti Değirmenleri
1951

Uğurtar Tarım Alet ve 
Makineleri
1952

Yurdakul Makina
1953

Tüfekçioğlu Kauçuk 
ve Makina
1954

Şafak Makina
1955

Tunçel
1956

Baykal Makine
1950

Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu

1950

TÜVASAŞ
1951

Erkunt Sanayi
1953

Alapala
1954

Türk Traktör
1954

SMY Şahin 
Motor Yatakları

1955

Yıldız Kazan
1956

Coşkunöz
1950

MVD Makina
1950

Ahmet Doğan Tanker
1952

Kleo
1953

Atek Makina
1954

Uğur Makina
1954

Vatan Makina
1955

Bilekler İnşaat Makinaları
1957
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50-60 YIL ARASI FİRMALAR
ABM Makine, Akkaya Isı Makinaları, Akyapak Metal İşleme Makinaları, Ateşpar Motorlu Araçlar, Göçmenler Group, Azim 
Ziraat Aletleri, Barmak Barutçuoğlu Gıda Makineleri, Bilekler İnşaat Makinaları, Bozkurt Tarım Makinaları, Çelikel Tarım 

Makineleri, Dal Lunapark Makinaları, Dalgakıran Kompresör ve Değirmen Makina ödüllerini 
MAİB Yönetim Kurulu Üyeleri Sevda Kayhan Yılmaz ve Hüseyin Durmaz’dan aldı.

50-60 YIL ARASI FİRMALAR
Remas Redüktör ve Makina, Samsun Kazan, Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp, Silvan Sanayi, Standart Pompa, 
Temsan Teknik Endüstriyel Mühendislik, Termo Isı Sistemleri, Tomruk Pres, Turanlar Makina, Yakacık Valf, Yemmak 

Makine, Yılmaz Kardeş Damper ve Hidrolik ve Yılmaz Redüktör ödüllerini 
MAİB Eski Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Alsaç’tan aldı.
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50-60 YIL ARASI FİRMALAR
Göçmen Makina, Kocayusuf Makine, Layne Bowler, Mekay Makina, Molino Makina, Mumak Makina, Mustafa Yontar 

İnşaat Makinaları ve Kalıp, Örnek Makina, Özartaş Ambalaj Makineleri ve Özpolat Makina ödüllerini 
MAKFED Yönetim Kurulu Üyeleri Adil Nalbant ve Hüseyin Semerci’den aldı.

50-60 YIL ARASI FİRMALAR
Denizsan Gemi Makine, DMS Osman Çubuk Makine, Domak Pompa ve Makine, Ekler Pompa, Elibollar Tarım, Emniyet 
Sanayi Zirai Aletler, Erensan, Ergünler Fırın Makinaları, Ermeksan Sac İşleme Makineleri, Form Şirketler Grubu, Gedik 

Döküm ve Vana, Göçmaksan Makina, Kamsan Makina, Kaym Makine ve Net-Mak Metal Makina ödüllerini 
İTO Meclisi Başkan Yardımcısı Hasan Erkesen’den aldı.
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60-70 YIL ARASI FİRMALAR
Alarko, Altınöz Tarım Makinaları, Baykal Makine, Durmazlar Makina, Güngör Tarım Makineleri, Ayvaz, Haus Santrifüj 

Teknolojileri, Kayahan Hidrolik Makine, Kupar Pompa, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Korkmaz Çelik, MVD Makina, Nace 
Makine, Namtaş Beton Makinaları ve Selnikel ödüllerini 

İSO Meclisi Başkan Yardımcısı ve MAİB Eski Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Büyükdede’den aldı.

60-70 YIL ARASI FİRMALAR
Alapala, Becan Makina, Hidromak, Şafak Makina, Toper, Törk Makine, Tunçel, Tutkun Kardeşler Tarım Makinaları, Tüvasaş, 

Uğurtar Tarım Alet ve Makineleri, Unotek Gıda, Uzman Makina, Vatan Makina, Yıldız Kazan, Yurdakul Makina ve Zet Redüktör 
ödüllerini İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’dan aldı.
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70-80 YIL ARASI FİRMALAR
Data Hidrolik Makina, Heybetli Metalurji Makine, Pres Makina, Sözer Makina, Tolon Makina ve Vastaş ödüllerini 

MAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu’ndan aldı.

80-123 YIL ARASI FİRMALAR
Aybakar, Konmak Makina, Tunaylar Baskül ve Turan Tarım Makinaları ödüllerini 

MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran’dan aldı.
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TEKSIMA - 1893

TUNAYLAR - 1936

PRES - 1940

DATA HIDROLIK - 1945

AYBAKAR - 1932

TOLON - 1937

YOKEŞ - 1943

VASTAŞ - 1945
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HARYO - 1946

GÜNGÖR - 1947

TOKAR - 1948

IĞREK - 1946

BECAN - 1947

OMAK - 1948

ALARKO - 1950

ALTINÖZ - 1950
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COŞKUNÖZ - 1950

MVD INAN - 1950

TÜVASAŞ - 1951

MAKINE VE KIMYA 
ENDÜSTRISI KURUMU - 1950

ÇIFTYILDIZ - 1950

KAYAHAN - 1950

NET CIVATA - 1950

AHMET DOĞAN TANKER - 1952
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DIRINLER - 1952

NAMTAŞ - 1952

ERKUNT - 1953

UNOTEK - 1953

NACE - 1952

UĞURTAR TARIM - 1952

NURIŞ KAYNAK - 1953

ALAPALA - 1954
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ATEK - 1954

HAKKI USTA OĞULLARI - 1954

TÖRK MAKINE - 1954

ÜSTÜNKARLI - 1954

DEMIRDÖKÜM - 1954

ÖZTÜRK - 1954

TOPER - 1954

UĞUR MAKINA - 1954
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TOPER - 1954

SELNIKEL - 1955

ARIKAZAN - 1956

GÜMÜŞ MOTOR - 1956

TUNÇEL - 1956

ŞAFAK - 1955

VATAN - 1955

DURMAZLAR - 1956

OSMANLI MAKINA - 1956
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YILMAZ REDÜKTÖR - 1958

SARIGÖZOĞLU - 1957

KAMSAN - 1958

TÜRKIYE ŞEKER FABRIKALARI - 1958

KAYM - 1957

DAL LUNAPARK - 1958

MUMAK - 1958

TURANLAR - 1958
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ÖZARAR - 1959

TÜRKAY - 1959

YURDUSAR - 1959

AYDIN TRAFO - 1960

GÜRMAKSAN - 1959

TERMO-HEAT - 1959

YILMAZ KARDEŞ - 1959

AKSA JENERATÖR - 1960
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GÖÇMAKSAN - 1960

BARUTÇUOĞLU - 1961

HIDRO-MAK - 1961

AZIM ZIRAAT - 1960

HIMMET USTA - 1960

ÖRNEK MAKINA - 1960

BAŞAR MAKINA - 1961DOMAK POMPA - 1962
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SAĞBIL - 1962

GEDIK DÖKÜM - 1963

DALGAKIRAN - 1964

KÖYLÜ TARIM - 1964

BOZKURT MIBZER - 1963

AKKAYA - 1964

ERENSAN - 1964

ÖZKOÇ - 1964
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ABM - 1965

FORM - 1965

MEKAY - 1965

TOMRUK PRES - 1965

EGEMAS - 1965

LAYNE BOWLER - 1965

MOLINO - 1965

YEMMAK - 1965
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KURTULUŞ SAVAŞI’NIN ARDINDAN YÖNÜNÜ BATI’YA ÇEVİREN VE BÜYÜK 

BİR SANAYİLEŞME HAREKETİ BAŞLATAN GENÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 

ELİNDE, UFAK PİK DÖKÜMHANELERİ, BİRKAÇ DOKUMA TEZGAHI VE 

İSTANBUL’DAKİ HARAP OLMUŞ ASKERİ FABRİKALARDAN BAŞKA PEK BİRŞEY 

YOKTU. AMA İNANÇLI VE YOKLUKLARDAN YILMADAN ÜRETİM YAPMA AZMİNE 

SAHİP BİR NESİL İLE SERMAYESİ KISITLI OLSA DA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK 

EDEN VE DESTEKLEYEN, GENÇLERİNİ NİTELİKLİ EĞİTİMLERLE DONATAN 

DEVLETÇİ BİR ANLAYIŞ VARDI.

MODERN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMEL YAPI TAŞLARINI OLUŞTURAN, 

YARIM ASRI AŞAN VE BUGÜN DÖRDÜNCÜ NESİL YÖNETİCİLERİYLE 

TÜRKİYE’NİN BÜYÜME MAKİNESİ’Nİ OLUŞTURMAYA DEVAM EDEN 

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ, KENDİ GEÇMİŞ VE GELECEKLERİ İÇİN BAKIN 

NELER SÖYLÜYOR?

269

KASIM GÜNDEM



1940
KURULUŞ:

1932
KURULUŞ:

Bir işe devam ederken gerçekten doğru yolda olup ol-
madığımızı bize en iyi anlatan, faaliyetlerini takdir etti-
ğimiz bir kurum tarafından ödüle layık görülmektir ve 
bizim için aldığımız ödül ve doğru yolda olduğumuzun 
tespiti büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Türkiye’nin 
Makinecileri’nin daveti bize ulaştığında çok sevindik ve 
gururlandık. Bu özel gece, gerek ihtişamıyla gerek ko-
nukların hoş sohbetiyle keyifli dakikalar geçirmemizi 
sağladı. Önceki kuşakların deneyimlerinden mümkün 
olduğunca faydalanmak ve onlar gibi fırsatları görme 
yetisine sahip olmak, sanırım yeni kuşaklara verilecek 
en önemli tavsiyedir. İhracatımızın büyük bölümünü Orta 
Doğu ülkelerine yaparken bölgesel savaş halinin etki-
lerinin firmamıza da yansıyacağını görerek yeni pazar 
arayışına girdik. Şu anda ihracatımızın büyük kısmını o 
günlerdeki arayışımızın sonucu olan Afrika’ya gerçek-
leştiriyoruz. Zorluklar karşısında yılmadan çalışmak ve 
yeni yöntemler geliştirmek gerekiyor. Teknolojik geliş-
melerin üretilen makineye hızlı bir şekilde uyarlanması, 
kalifiye eleman yetiştirilmesi, satış sonrası teknik servis 
hizmetinin etkinliği gibi konulara önem verilmesi halinde 
küresel rekabette başarımızın artacağına inanıyorum.
Kendi hayatlarımız dışında başka hayatları da etkilemek, 
büyük bir işin parçası olmak yapılan işin kıymetini artırı-
yor. Bu reklam filminin bende uyandırdığı his de bu oldu. 
Firmalarımızın üretim hacmi ne olursa olsun hepimiz bu 
bütüne katkı sağlıyoruz.

Bizlere bu onuru ve gururu yaşattıkları için Türkiye’nin 
Makinecileri ve MAİB Yönetim Kurulu’na, değer-
li Başkanımız Adnan Dalgakıran’a, Türkiye’nin 
Makinecileri ve Moment Expo dergisi yöneticilerine te-
şekkür ediyorum. Özellikle sektörümüzün yüksek mora-
le, maddi manevi desteğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde 
Türkiye’nin Makinecileri’nin yeniden gündeme getiri-
lerek devletimizin de bu konuda dikkatinin çekilmesi 
oldukça etkili ve duygu yüklü bir ortamda gerçekleşti. 
Teknik birikime sahip ve yeni teknolojilere hakim aile 
fertlerinin yetiştirilmesi, işletmelerimizin modern yöne-
tim ve üretim sistemleriyle entegre edilerek yönetilmesi 
adına önem taşıyor. Geçmiş kuşaklardan edinilen bilgi 
birikiminin kullanımı, teknolojimizin ve makinelerimizin 
yenilenmesi, yeni üretim tekniklerini kullanarak hızlı ve 
kararlı adımların atılması da işletmelerin devamı açısın-
dan vazgeçilmez zorunluluklar. Bu çerçevede çalışanla-
rımızın sürekli eğitimi, genç çalışan sayısının artırılması, 
üretilen makinelerin tasarım ve Ar-Ge ile daha teknolo-
jik hale getirilmesi, kalite, teknoloji, termin, pazarlama, 
satış ve satış sonrası hizmet gibi argümanların iyi yöne-
tilmesi, küresel rekabette firmalarımızı öne çıkaracaktır.
Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam filmini etkileyici 
buldum. Bunun dizi filmlerle de desteklenmesinin, ge-
leceğin teknik adamlarının, sanayicilerinin yetişmesine 
özendirici bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dünya 
genelinde Türk makinesi imajının oluşmasını son derece 
önemli görüyorum.

ONUR BAKIRHILMI KONYALIOĞLU
PRES MAKİNA YÖNETİM KURULU ÜYESİ KONMAK MAKİNA GENEL MÜDÜRÜ

HEPİMİZ BİR BÜTÜNÜN 
PARÇALARIYIZ

DÜNYADA TÜRK MAKİNESİ 
İMAJININ OLUŞMASI ÇOK 
ÖNEMLİ
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1945
KURULUŞ:

Düzenlenmiş olan gece hem makine üreticisi firmala-
rın hem de 100. sayısına kadar başarı ile ulaşmış olan 
Moment Expo dergisi için emek veren idaricilerin mo-
tivasyonlarını artırmak bakımından güzel düşünülmüş 
bir organizasyondu. Diğer taraftan bu gecede izlediğimiz 
Türkiye’nin Makinecileri yeni reklam filmi, heyecan veri-
ci ve dinamikti. Umarım tüm üreticilerin ivme kazanması 
için olumlu gelişmelere vesile olur.
Yeni kuşaklar, önceki kuşakların bilgi birikimi ve tec-
rübelerini de kullanarak, onları bugüne getiren şirket 
kültürlerine sahip çıkması gerekiyor. Fakat, bir taraftan 
da şirketin bir sonraki nesle devamını sağlamak için en 
önemli unsur olan kurumsallaşmaya eğilmeleri önemli 
bir konu. Çünkü kurumsallaşma yönünde gelişemeyen 
aile şirketlerinin devamlılığını sağlaması artık mümkün 
değil.
Kendi firmamızda biz üçüncü nesiliz, şirketimizin mevcut 
kültürünü korumaya özen gösterirken son 10 yıl içinde 
gerek kurumsallaşma yönünde gerekse teknoloji anla-
mında şirketimize yatırım yapmayı önceliklerimiz arasına 
koyduk. Geçmiş dönemlerde ekonomik açıdan yaşanan 
zorlu dönemlerde, sadece kendi işimize odaklanmış ol-
mamız sayesinde o dönemlerden yara almadan ve hatta 
güçlenerek çıktık. Böyle dönemlerde tabii ki devamlılık 
için ihracatın önemi daha fazla anlaşılıyor ve ihracatı ar-
tırmanın temelinde de tanıtımdan önce şirketi kurumsal-
laştırma ve ürününü geliştirmek geliyor. Küresel rekabet-
te başarılı olmanın birinci şartı; standartlarla belirlenmiş 
kalitede ürünleri rekabetçi fiyatlardan imal edebilmektir. 
Bunun için öncelikle teknoloji ve sektörel yenilikleri ya-
kından takip etmek ve zamanında ürününü geliştirebil-
mek önemli. Tabii ki sadece iyi bir ürün küresel rekabet-
te yeterli olmamaktadır, rekabet edebilmek için küresel 
müşterilere erişebilmek ve ürünlerinizi tanıtabilmek ge-
rekiyor. Bunun için de insana yatırım yapmak şart. Sonuç 
olarak iyi eğitim almış insanların kurduğu başarılı orga-
nizasyonlar, kaliteli ürünlerle küresel rekabette başarıya 
ulaşabilir.

GÜREL HÜROĞLU 
DATA HİDROLİK MAKİNA MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ

YENİ KUŞAKLAR ŞİRKET 
KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKMALI

1945
KURULUŞ:

Ödül gecesinde büyük bir ailenin bireyleri olarak top-
landık. Bu vesileyle sanayicinin hatırlanması, ödüllen-
dirilmesi sevindirici. Buluşmada üçüncü ve dördüncü 
kuşaklar da vardı. Hayatın akışına, şartlarına uyum 
sağlayabilen kuruluşlar gelişerek, büyüyerek yaşamaya 
devam ediyor. Genel olarak hayatta kalma kuralları böy-
le olmakla beraber iş hayatının başka bir yüzü de var. 
Başarılı bir sanayicinin sözünü hatırladım; ‘Bir kurulu-
şun sahip olduğu, yeri doldurulamaz tek sermayesi ele-
manlarının bilgi ve yeteneğidir’ diyordu 19. yüzyılda çelik 
imparatoru olan sanayici Andrew Carnegie. Aile şirketle-
rinde başka sorunlar da olabiliyor. Kuşak çatışması, yet-
kilerin tek elde toplanması, iktidar savaşları vb. Bu so-
runlarla baş edebilmek için insan kaynakları yönetimi ve 
kurumsallaşma büyük önem taşıyor. Birincisi doğru, ye-
tenekli insanların işe alınması, yerleştirilmesi ve geliş-
tirilmesi konusunda ehil insanların görev alması. İkinci 
önemli ayak ise yönetim, icra ve denetim görevlerinin 
birbirinden ayrılması. Benzer sorunları firmamızda da 
yaşıyoruz. Fakat Vastaş’ın bazı değerleri var. En önemli 
varlığı yetenekli, vefakâr ve fedakâr elemanları. 30-40 
senedir fabrikamızda çalışan elemanlarımız var. İkincisi, 
enerji sektörüne malzeme üretiyor olmamız bir değer. 
Bugünün dünyasında enerji sektörü yatırımların yoğun-
laştığı bir sektör. Üçüncüsü yönetimin değişen şartla-
ra hızla uyum sağlayabilmesi, krizlere dayanabilmesi, 
iş hacmine göre daralıp genişleyebilmesi. Dördüncüsü 
ise bilgi ve tecrübe birikimi. Ülkemizin sadece teknolo-
jiyi kullanan değil üreten bir ülke haline gelmesi lazım. 
İhracatımızın ancak yüzde 1’i ileri teknoloji. 
Türkiye’nin Makinecileri reklam filmini maalesef pek be-
ğenmedim. Mesaj, makinelerin geçmişteki, bugündeki, 
gelecekteki ürünlerinin insan hayatına yansıması olmalı. 
Bill Gates diyor ki: ‘Bilişim teknolojisinin bugünkü du-
rumu, 18. yüzyıl sanayi devriminin başlangıcındaki gibi.’ 
Bilişim teknolojisi devriminim ilk günlerindeyiz ve bun-
dan sonra olacaklar daha önemli. 

AHMET SARAOĞLU
VASTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE FİNANS MÜDÜRÜ

BÜYÜK BİR AİLENİN 
BİREYLERİYİZ
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1948
KURULUŞ:

Ayvaz İcra Kurulu olarak, öncelikle yüksek katılımlı ve 
başarılı geçen bu organizasyonda emeği geçen herkese 
teşekkür etmek istiyorum. Makine sektörünün yurt için-
de ve yurt dışında etkin bir şekilde tanıtılabilmesi adına 
çalışmalar yürüten Türkiye’nin Makinecileri ve sektörün 
nabzını tutan Moment Expo dergisinin yayınları biz sana-
yicileri mutlu ediyor. 
Biliyorsunuz Türk makine sektöründe artık üçüncü, dör-
düncü kuşaklar şirket yönetimlerinde söz almaya başla-
dı. Biz, bilginin önemine inanırız; fakat tecrübe ile yoğ-
rulmamış bilginin eksik olduğunu biliriz. Ulusal anlamda 
başarılı ve bilinir olmanın gücüne inanırız; fakat ulusla-
rası anlamda da başarılı olmayı önemseriz. İhtisasınız ve 
iş alanınız makineler olsa bile, insana yapılan yatırımın 
makine parkuruna yapılan yatırımdan daha çok kazandı-
racağını düşünürüz.
Küresel rekabetle ilgili yorum yapmak için, dünyanın 
nereye gittiğine bakmak gerekli. Mobil telefonlarımız-
da kullandığımız Whatsapp’ın iki yıl kadar önce 19 mil-
yar dolara satıldığını düşünürsek; küresel anlamda 
“bilgi”nin para ettiğini anlıyoruz. Enerji hariç, dış ticaret 
açığımızın yüzde 98’i ileri teknoloji ürünlerinden kaynak-
lanıyor. Türkiye’nin önünü “hacmen” değil, katma değer 
olarak yüksek ürünlerin açacağını düşünüyorum. Bu ne-
denle, Ar-Ge’ye mutlaka önem ve destek verilmeli diye 
düşünüyorum.
Son olarak, Türkiye’nin Makinecileri yeni reklam filmini 
görsel açıdan gayet başarılı bulduğumu da söylemeliyim. 
“Bir araya geldiğimizde büyük bir makineye dönüşüyo-
ruz; ülkemizin refahı için tıkır tıkır çalışan bir büyüme 
makinesine” sözleri de ilk duyduğumda beni çok etkile-
mişti. Gerçekten de Türk makine sektörü, ülkenin refahı 
ve gelişmesi için çabalayan ve bu konuda son yıllarda 
atağa geçen bir sektör. 

SERHAN ALPAGUT
AYVAZ İCRA KURULU BAŞKANI 

BİLİMSEL VERİLERİN IŞIĞINDA 
ÇALIŞMALIYIZ

1946
KURULUŞ:

Makine sektörüne yıllarını vermiş, bir çok imkânsızlık 
içinde ciddi mücadeleler vererek ülkesinin gelişmesi ve 
ihracatına katkı sağlamış firmaların bu şekilde bir ara-
ya getirilmesi ve ödüllendirilmesi, aslında çok büyük ve 
güçlü bir aile olduğumuz hissini ve mutluluğunu bizlere 
yaşattı.
Sözer Makina’nın üçüncü kuşak temsilcisiyim. Aslında 
benim gibi üçüncü kuşak yöneticiler, çok da tecrübesiz 
sayılmazlar. Çünkü, yaklaşık 11 yıldır Sözer Makina ça-
tısı altında çalışıyorum. Elbette eski kuşakların yaşadığı 
tecrübeleri günümüz şartları altında yeni kuşaklara ak-
tarmalarının önemine de inanıyorum. Somut olarak ko-
nuşmak gerekirse, geçmişte yaşadığımız bir hadisenin 
çözümü günümüzde daha farklı yollarla çözülebiliyorsa, 
bu durumu günümüze adapte etmemiz gerekir. Genel 
amacın her zaman ve her koşulda başarı elde etmek ve-
ya çalıştığımız alanlarda katma değer elde etmek oldu-
ğunu unutmamamız gerekiyor.
70 yaşında ve üç kuşaktan beri süre gelen bir firma-
nın üçüncü kuşak üyesi olarak büyüklerimizden çok 
zor günlere şahit olduklarının bilgisini sürekli alıyo-
ruz. Dolayısıyla biz de nerelerden nerelere ve hangi 
imkânlarla gelindiğinin bilincinde olarak hareket etme-
ye özen gösteriyoruz. Yaşadığımız başarıların tekrarla-
rının olabilmesi için kendimizi sürekli güncel tutmaya, 
sürekli eğitmeye çalışıyor; yaşadığımız başarısızlıkları 
ise sebepleriyle beraber derinlerine inerek araştırmaya 
çalışıyoruz.
Son olarak, hazırlanan yeni reklam kampanyasını da 
görsel olarak çok etkili bulduğumu söyleyebilirim. Ancak 
Türk makinesinin performans ve kalite açısından hep 
referans alınan Avrupa ve Amerikalı rakipleri kadar iyi 
olduğunu veya kalitesinin çok iyi olduğunu gösteren bir 
mesaj içermesi de farkındalık oluşturmak açısından çok 
daha iyi olabilirdi.

EMRAH SÖZER
SÖZER MAKİNA ÜRETİM MÜDÜRÜ 

YURT İÇİNDE DE TÜRK 
MAKİNESİ TERCİH EDİLMELİ
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1948
KURULUŞ:

1949
KURULUŞ:

Türkiye’nin Makinecileri tarafından düzenlenen ödül 
gecesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Gecenin organizasyon anlamında çok güzel olmasının 
yanında tabii ki anlamlı ve duygusal bir yanı da vardı. 
Etkinlikte bulunan herkes geçmişe bir yolculuk yapa-
rak firmalarının kurucu büyüklerini anma fırsatı bul-
du. Bu vesileyle benim için de orada bulunmak onur 
ve gurur vericiydi. Üçüncü kuşaktan bir yönetici olarak 
firmamızın makine gibi zor bir sektörde 68 yıldır ayak-
ta kalması ve nesiller boyu varlığını sürdürmesi adına 
temellerini daha da sağlamlaştırmasından mutluluk 
duyuyorum. Firmamızın kurucusu, dedem Mehmet 
Küçükparmak’ı da saygı ve hürmetle anıyor, hala be-
raber çalıştığımız babam Ekrem Küçükparmak’a da 
emeklerinden dolayı minnettar olduğumu belirtmek 
istiyorum. Büyüklerimizin yaşadıkları tecrübeler sonu-
cu oluşturdukları bakış açıları, firmaların hafızasıdır. 
Yaşanmışlıkları tekrar tecrübe etmeye çalışmak çok pa-
halı ve uzun bir yoldur. Dolayısıyla söz konusu hafızayı 
muhafaza etmek son derece önemlidir. Makinecilik ma-
alesef eziyetli ve zor bir yol. Kötü tecrübelerin firmaya 
korku freni yaptırmasına da, genç heyecanların plansız 
ve programsız büyüme heveslerine kapılıp hormonlu 
büyümeye koşullamasına da izin vermemeliyiz. Tabii 
ki Ar-Ge ve Ür-Ge olmadan makinecilik düşünülemez. 
Yenilikçilik, makineciliğin genetiğine yazılmış olmazsa 
olmaz bir ön koşuldur. Son yıllarda makine sektöründe 
özellikle malzeme konusunda önemli gelişmelerin oldu-
ğunu gözlemliyoruz. Artık üretim teknolojileri konusun-
da oldukça iyi bir noktadayız. 
Türkiye’de makine sektörünün hak ettiği önemi görmesi 
açısından Türkiye’nin Makinecileri’nin ve MAİB’in yaptığı 
çalışmaları takdir ediyor ve çok önemsiyorum. Bu kap-
samda yeni tanıtım filmini de çok beğendiğimi belirtmek 
isterim.

Aile firmamız Uzman Makina’nın üçüncü kuşak yöneti-
cisi ve ortağı olarak katıldığım organizasyon bizleri çok 
duygulandırdı. Gecede bizlerle aynı dönemde çalışmış, 
aynı koşullar altında bin bir zorluklarla mücadele ede-
rek hala varlıklarını devam ettiren köklü firmalara birlik-
te olmak ayrı bir gurur oldu. Türkiye’nin Makinecileri’nin 
sayesinde bir araya geldik ve yeni reklam sloganımızdaki 
gibi “büyük bir makineye” dönüştük. İmalat işleri sabır 
ve özveri istiyor. Günümüzde genç kuşakların vakti yok. 
Hemen sonuca varmak ve başarılı olmak isteniyor. Bu 
yüzden de aile işlerine devam etmeyerek başka sektör-
lerde başarı aranıyor. Aile firmaları her zaman en güve-
nilir limanlardır. Elbette ki zorlukları vardır ama bu zor-
luklar aile birliğiyle kolayca çözümlenebilir. Yeni kuşak-
ların başarılı olabilmesi için özverili bir şekilde çok çalış-
ması ve sabretmesi gerekiyor. Üçüncü kuşak yöneticiler 
olarak bizler de ülkemizin yaşadığı tüm sorunlarla karşı 
karşıya kaldık ve etkilendik. Ancak 1999 yılında aldığımız 
radikal kararlarla yönümüzü ağırlıklı olarak ihracata çe-
virdik ve üretimimizin yüzde 90’dan fazlasını ihraç eder 
duruma geldik. Bu da bizi 2000’li yıllarda hep güçlü kıl-
dı. Bundan böyle de hedefimiz tüm dünyaya ihracattır. 
Makine imalat sektörünün dünyada rekabet edebilmesi 
için inovasyon, Ar-Gr ve Ür-Ge konularına ağırlık verme-
si gerekiyor. Çağı yakalamak her geçen gün zorlaşıyor. 
Bu sebeple, gelişmiş insan gücü, mühendislik, üniversi-
teler çok önemli. 
Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni reklam filmini ve yeni 
sloganımızı çok beğendik. Özellikle hep birlikte büyük 
bir makineye dönüşmemiz ülkemizin bugünlerde gerek-
sinim duyduğu birlik ve beraberlik duygusunu ön plana 
çıkarıyor. Hep birlikte daha nice başarılara.

BAŞAR KÜÇÜKPARMAK BURÇ UZMAN
KUPAR POMPA GENEL MÜDÜRÜ UZMAN MAKİNA FİRMA YÖNETİCİSİ 

TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NİN 
ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ

REKLAM FİLMİ SLOGANIMIZ 
ÇOK ETKİLEYİCİ
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1950
KURULUŞ:

Memlekette sanayicilerin de düşünüldüğünü gösteren 
bu ödül beni çok mutlu etti. Genel olarak ülkemizde, 
sanayicilere yapılması gereken taltif çok az. Oysa sana-
yicilerimizin işlerini milli duygularla yaptıklarına inanıyo-
rum. Sanayici olmanın tek zevki, sanayide İstiklal Savaşı 
yapıyor olduğumuzun inancıdır. Bunun dışında bir de 
karnımızı doyuruyoruz. Yoksa çok sıkıntılı, stresli ve zor 
bir iş. Ancak, milli bir hizmet yaptığına inandığınızda bu 
zorluklarla baş edebiliyorsunuz. Sanayicilerimize yapı-
lan her türlü yardım, destek, hürmet ve saygı yetersiz. 
TV’lerde, gazetelerde izliyoruz; birçok alanda en iyilere 
ödüller, madalyalar, birincilikler veriliyor. Sanayici, bun-
ların çoğundan daha vatani, sanayiyi geliştirmeye yönelik 
işler yaparak, ülkenin en çok ihtiyacı olan (döviz, tekno-
loji, bilgi, tecrübe vb.) değerleri üretmektedir. 86 yaşın-
dayım; ilk defa sadece ürettiğimiz için bir ödül aldık ve 
bu benim için çok anlamlı.
Yukarıda belirttiğim düşünceler ışığında yeni kuşakla-
ra en önemli tavsiyem; çalışmak, çalışmak, çalışmak… 
Ayrıca, dürüst ve doğru olmaları lazım. Yalan-dolan, sa-
nayicinin mesleğine de kendine de yakışmaz. İmalatınız 
önceliğiniz olacak, gerekirse eşinizi ihmal edeceksiniz. 
O da bunu severek kabul etmeli. Benim eşim hep des-
tek oldu bu yolda bana. O gece sahneden eşimle indik ve 
ödülü kızımız, Sevda’ya teslim ettik. “Bunu sen de sen-
den sonra gelenlere ver” dedim. Amacım, sadece ödülü 
paylaşmak değil, inandığım değerlerin sonraki kuşakla-
ra aktarılmasıydı.
Zorlu zamanlarımızda sektör adına çıkarabileceğimiz 
o kadar çok ders oldu ki...Hangi birini anlatayım. Bana 
göre en önemlisi, kalıcı olabilmek için bilgi ve teknolojiyi 
geliştirmeye, araştırmaya ve öğrenmeye hiç durmadan 
devam etmek gerektiğidir. Bu sayede, zor zamanlarda 
mevcut bakış açınızı ve hedeflerinizi kolaylıkla değiştirip, 
yeni pazarlara yelken açabilirsiniz. 

MEHMET KAYHAN
KAYAHAN HİDROLİK MAKİNE KURUCUSU

İNANDIĞIM DEĞERLERİN 
KUŞAKTAN KUŞAĞA 
AKTARILMASINI İSTERİM

1950
KURULUŞ:

Onur Ödülleri Gecesi çok iyi organize edilmiş, her deta-
yıyla şık bir geceydi. Tören öncesi meslektaşlarımızla bir 
araya gelme fırsatı sağlanmış olması oldukça önemliydi. 
Türkiye için üretimin ve devamlılığın ne kadar önemli ol-
duğunu bir kez daha hatırlatan ve uzun yıllardır sektörde 
varlık gösteren firmaları onurlandıran bu güzel gece için 
emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 
Cumhuriyetin ilanı ile başlayan sanayileşme ve üretimin 
tüm yokluğa ve güçlüklere rağmen bugünlere ulaşabil-
diğini görmek en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bu 
kazanımların üzerine koyarak ilerlemek ve bunun için 
çok çalışmayı, hem bir tavsiye hem de görev niteliğinde 
görüyorum. 
Teknolojik, hızlı ve kaliteli üretim süreçleriyle yenilikçi 
tasarımlara önem verilerek daha fonksiyonel ürünler 
geliştirmemiz gerekiyor. Önemli olan, tüketicinin ihti-
yaçlarını bilmek ve onlara cevap verebilmektir. Bir de 
Türkiye’de pazarlamayı geliştirmeye ihtiyacımız var. 
Dünyada Türk makinesinin bir marka olduğu düşünce-
sini artık oluşturmalıyız. Tüketim toplumunun hüküm 
sürdüğü günümüzde, tüketiciyi ürüne çeken en önemli 
kavram “marka değeridir” ve bu da ancak kaliteli ürün/
doğru pazarlama stratejisi ikilisinin bir arada var edile-
bilmesiyle oluşabilir. 
Bu çerçevede, Türkiye’nin Makinecileri’nin hazırladı-
ğı reklam filminin içerik ve görsel olarak etkileyici ve 
tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Yalnızca tüketim 
odaklı hazırlanan reklam içeriklerinden sonra “üretimi” 
yücelten bir filmin herkesin ilgisini çekeceğine inanıyo-
rum. Filmin sonunda kullanılan “Biz üretiyoruz, Türkiye 
büyüyor” sloganı da konunun önemini vurgulaması açı-
sından etkileyici ve akılda kalıcı. Kullanılan her ürünün 
arkasında bir makine olduğunu tüketiciye gösterecek 
olan reklam filmi, bu bağlamda önemli bir farkındalık 
aracı olacaktır.

ZIYA ALTINÖZ
ALTINÖZ TARIM MAKİNELERİ GENEL MÜDÜRÜ 

ÜRETİM DEVAM ETTİĞİ 
SÜRECE UMUT VAR
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1950
KURULUŞ:

1952
KURULUŞ:

Ülkelerin kalkınmasının lokomotifi olan makine üretimi-
ne yıllarını vermiş Türkiye’nin makinecilerini onurlandır-
mak için hazırlanan bu gecede yorgunluğumuzu hafifle-
ten, hatıraları yaşatan MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri 
Başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Makine sek-
törünün sesi olan Moment Expo dergisinin 100. sayısının 
da kutlandığı gece, hepimizin hafızasına güzel bir anı 
olarak kazındı.
Gecede gösterilen reklam filmi de oldukça başarılıydı. 
Makine ihracatı yaptığımız bütün ülkelerde, eski reklam 
filmiyle dönüşümlü olarak yayınlanmasının sektör adına 
faydalı olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan yeni rek-
lam filmlerinin de hazırlanmasının Türk makinelerinin 
ön plana çıkmasında faydalı olacağını düşünüyorum.
O gece, üçüncü hatta dördüncü kuşağa devredilmiş bir-
çok firmamızın bir arada olduğunu görerek heyecanları-
na tanıklık ettik. 
Firmalarını büyük emeklerle kuşaklar boyu yaşatan dua-
yen isimlerin söz konusu hassasiyetinin yeni kuşaklarda 
da olması gerektiğine inanıyorum. Yeni kuşakların da ay-
nı şevk ve hazla yollarına devam etmesi ve makine yap-
ma heyecanını yaşamalarını tavsiye ediyorum. 
Geçen yıllar içinde bu sektör içinde öğrendiğimiz çok şey 
oldu. Yokluklar içinde başarabilmenin azim ve cesaret-
ten mümkün olduğunun ve başarılarda aile bireylerinin 
tek vücut olmalarının önemini yaşadık. Sektörlerin işle-
rini tedarikçilerle paylaşmaları zorlu zamanların kolay 
aşılmasında ders olmalıdır.
Kaliteli üretim, rekabet şartlarında üretim ve dünyanın 
neresinde olursa olsun üretilen makinelere destek ve-
rilmesi küresel rekabette makinecilere başarıyı da be-
raberinde getirecektir. 

Bu güzel ve anlamlı geceyi organize eden MAİB yetki-
lilerine, Türk makine sanayisinin önde gelen ve eski 
kuruluşlarının temsilcilerini duygu yüklü bir gecede bir 
araya getirdiği için teşekkür ederim. Nace Makine olarak 
üçüncü kuşağın görevde olduğu bu dönemde yeni ku-
şaklara cesur, yatırımcı, yenilikçi ve yaratıcı çalışmalar 
yaparak makine sanayimizi uluslararası boyutlara taşı-
malarını, özellikle yurt dışı pazarlarda ülkemizi başarıy-
la temsil etmelerini tavsiye ediyorum. Firmamız 65 yıllık 
bir tecrübeye sahip. Bu süre zarfında yaptığımız işin da-
ima en iyisini, en yenisini yaparak pazar payımızı artır-
mayı hedefledik. Ana felsefemiz tüm bu işleri yürütürken 
müşteri memnuniyetini de tam anlamıyla sağlamaktı. 
Zorlu zamanlarda dahi etik kurallar içerisinde rekabet 
etmeye özen gösterdik. Türk makine imalat sektörünün 
teknolojiyi en iyi şekilde kullanıp kaliteden ödün verme-
diği müddetçe küresel rekabette başarılı olabileceğine 
inanıyorum.
Türkiye’nin Makinecileri’nin hazırladığı reklam filminin 
modern ve yenilikçi mesajlar veren kısa ama etkili bir 
çalışma olduğunu düşünüyorum. Makine sektörüne yö-
nelik farkındalığı artırmak adına bu tip çalışmaları dai-
ma destekliyoruz.

MEHMET INAN AHMET AYDEMIR ZORAL
MVD MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI NACE MAKİNE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YILLAR BİZE ÇOK ŞEY 
ÖĞRETTİ

ETİK KURALLAR İÇERİSİNDE 
REKABET ETMELİYİZ
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1952
KURULUŞ:

Türk makine sektörünün hak ettiği değeri bizlere yaşat-
tığı için MAİB, Türkiye’nin Makinecileri ve Moment Expo 
Dergisi ekibine gönülden teşekkürlerimizi iletmek iste-
rim. Bir Moment Expo okuru olarak derginin yakalamış 
olduğu başarının devamını dilerim. Belirtmek isterim ki, 
Türk makine imalatında 50 yılı aşan serüvenlerin anlatıl-
dığı makine hikayeleri kitapları arşivlerimizde, gelecek 
nesillere aktarılmak üzere daima yer alacaktır. Sektörün 
dünden bugünlere hangi şartlarda geldiğinin, atalarımı-
zın ve bizlerin yaşadığı zorlu mücadelenin görsel su-
numları bizleri oldukça duygulandırdı. Yaşanan zorlu sü-
reçlerin ardından mücadeleden yılmadan bugünlerimize 
gelebildiğimiz için gurur duyduk. Makine üretmek özveri 
isteyen zevkli bir meslektir ve fedakarlıkta bulunmak 
gerekir. Ürettiğiniz her bir makine size mutluluk verir. 
Sebatkar olmak gerekir. Yeni kuşaklara tavsiyem, hedef-
lerini her zaman büyük tutmalarıdır. Makine üretmenin 
hazzına ulaşabilmeleri için pes etmeden çalışmaları ve 
emek harcamaları gerekir. Ben ilkokula başlamadan 
çıraklığa başladım. İşyeri ve makinelerin temizliği da-
hi her türlü işi yaptım. Tüm bu gayretlerin sonunda ise 
yeni bir makine üretebildim. Bunun bana verdiği duygu 
yaşadığım tüm sıkıntıları unutturdu. Bugünlere kolay 
gelmedik, başarı merdivenlerini yavaş yavaş tırmandık. 
Yaşadığımız zorlu dönemleri yeni bir makine üreterek 
atlattık. Kriz zamanlarında kalitesiz mal üretip ucuza 
satmayı seçerseniz geleceğinizi yok edersiniz. Biz bu 
yolu asla tercih etmedik. Çıkarılabilecek en önemli ders 
bizce budur. Küresel rekabette makine kalitemizde sı-
kıntı yok bizim markalaşma noktasında sıkıntımız var. 
Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni reklam filmini olduk-
ça başarılı buldum. Böyle yaratıcı ve kalıcı reklamlara 
bu sektörün oldukça ihtiyacı var. Bugüne kadar ek-
sik olduğumuz iki ana başlık reklam ve markalaşma-
dır. Medya’nın desteğini üretime çevirmesi gerekir. 
Türkiye’nin makine üretiminde geldiği noktayı ülkemiz 
insanlarına ve tüm dünyaya gösterebilmemiz gerekiyor.

HALIL UĞUR
UĞURTAR TARIM ALET VE MAKİNELERİ GENEL MÜDÜRÜ

REKLAM VE MARKALAŞMADA 
EKSİKLERİMİZ VAR

1952
KURULUŞ:

Her şeyden önce Türkiye’nin Makinecileri’ne bize böyle-
sine anlamlı bir gece yaşattıkları için çok teşekkür ede-
riz. Ülkemizde üretim yaparak ekonomi için lokomotif 
görevi gören biz makine imalatçıları ilk defa böylesine 
duygu yüklü anlar yaşadık ve Türkiye ekonomisinin ge-
lişimi yolunda sunduğumuz katkılar nedeniyle gurur 
duyduk. Türkiye’deki işletmelerin büyük çoğunluğunun 
aile işletmelerinden oluştuğunu biliyoruz. İşlerimizin 
üçüncü ve daha sonraki kuşaklara devredebilmesi için 
her zaman “biz” olarak düşünmeli ve hareket etmeliyiz. 
Çünkü bu bir ekip işidir. “Biz” düşüncesinin yerini “ben” 
aldığında, bayrağı diğer kuşaklara iletemeyiz. Bu yüzden 
aile şirketlerinin kurumsal bir yapı kazanması sürekli-
lik için şarttır. Firma olarak 64 yılı geride bıraktık. Yani 
yarım asrı aşan bu sürede birçok mali krizi gördük, pek 
çok sıkıntılar yaşadık. Bu noktada çıkardığımız ders, hiç-
bir zaman paniğe kapılmadan sükûnetle hareket etme 
gerekliliği oldu. Pozitif düşünmeli ve her zaman elimizde 
yedek bir A,B,C planı olmalı. Altı ortaklı bir firmayız ve 
bütün ortaklar farklı yeteneklere sahip. Bu durum pi-
yasada kalıcı olmamızı ve hareket yeteneğimizin güçlü 
olmasını sağlıyor. Uzun lafın kısası biz iyi bir ekibiz. 
Ar-Ge ve tasarım makine sektörünün olmazsa olmazıdır. 
Bir şeyleri bir yerlerden kopyalayarak değil kendi yete-
nek ve zekamızı kullanarak yapmalıyız. Sektör çok hızlı 
gelişiyor. Bu hızla dünyada hak ettiğimiz yeri alabilmek 
için her firmanın kendi Ar-Ge departmanını hayat geçir-
mesi gerekiyor.
Onur ödülleri gecesinde kendimizin farkına vararak mo-
tive olduk. 64 yılda nereden nereye geldiğimizi gururla 
görerek daha yapacağımız çok daha güzel işler olduğunu 
hissettik. Hazırlanan reklam filmi de bu haklı gururumu-
zu pekiştirdi.

HAKAN ALTUNKAYA
NAMTAŞ BETON MAKİNALARI İŞLETME MÜDÜRÜ

ONUR ÖDÜLLERİ BİZİ 
MOTİVE ETTİ
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Türkiye’nin önemli makine firmalarının bir araya gelme-
sine vesile olan MAİB, Türkiye’nin Makinecileri, Moment 
Expo dergisi çalışanlarına ve emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum. Makine sektöründe uzun yıllar faali-
yet göstermiş meslek duayenlerini bir arada görerek, 
tanıdık meslektaşlar ile sohbet edip, görüş alışverişinde 
bulunma fırsatı elde ettik. 
Üçüncü, dördüncü veya firmamızda olduğu gibi beşinci 
kuşak meslektaşlarımıza naçizane tavsiyem, firmalarını 
her konuda daha ileriye taşımak sorumluluğu ve mec-
buriyetinde olduklarını unutmamalarıdır. Bu gerçekler 
çerçevesinde daha fazla üretmek, çalıştığı veya devral-
dığı firmayı, kendisinden önceki kuşaktan daha iyi bir 
noktaya ulaştırmaları mecburiyetinde oldukları gerçeği-
ni, önemle hatırlatmak isterim. Tecrübe konusunda ise 
kısaca özetlersem, “Ömür bitti fakat öğreneceklerimiz 
ve mücadelelerimiz bitmedi” derim. Ticaret ile üretim 
konuları, ailemizin ve firmamızın nesilden nesile süren 
ekmek ve yaşam mücadelesidir. Zorlu ve zarar edilen 
zamanlarda ayakta durabilmek, bunlara göğüs germek, 
ileriyi düşünüp planlamak, global dünya gerçekleri ve 
şartları ile mücadele etmek o kadar kolay değildi, bun-
dan sonrada hiç kolay olmayacak. Benden önceki büyük-
lerimin ne zaman ne yapılması gerektiği konusunda an-
lattıkları, yaşadıkları olaylar karşısında bizlerle paylaş-
tığı tecrübelerden yola çıkarak zorlu zamanları aşmaya 
çalıştık.
Reklam filmi konusunda ise, alışılmış reklamların dışın-
da bir tasarım yapılmış ve makineciler topluluğunun ge-
neline hitap edildiğini söyleyebilirim. Fakat esas gerekli 
olanın bu ve buna benzer reklam ve tanıtımların yurt dı-
şında yayımlanarak yeni pazarların oluşturulmasına kat-
kı sağlayacağı inancını taşıyorum. Önemli olan başka ül-
kelerdeki müşterilerin Türkiye’de güçlü bir makine sek-
törünün olduğu gerçeğini bilmesi ve bunu kavraması. Bu 
da ancak buna benzer reklam ve tanıtımlar ile mümkün.

Onur Ödülleri Gecesi vesilesiyle bu sektörde uzun yıl-
lardan bu yana faaliyet gösteren firmaların, hatırlan-
ması ve onurlandırılması bizleri son derece mutlu etti. 
Makine sektörü çaba, sabır ve özveri isteyen bir sektör. 
Bu anlamda günün gelişen teknolojilerine, pazarlama 
sistemlerine ayak uydurulması gerekir. Bu uyum sağ-
landığı anda ise mutlak başarı zaten kendiliğinden gelir. 
Makineleri üretmek, üretilen makinelerin topluma kat-
kılarını görmek büyük bir mutluluk ve manevi kazanç-
tır. Yıllar sonra çalışan bir makinenizi görmenin verdiği 
mutluluğun tarifi ise mümkün değil.
Günün gelişen teknolojilerine ve pazarlama sistemleri-
ne uyum sağlandığında, büyümek, kar elde etmek hiç de 
zor olmaz. Bu noktaya vardığınızda ekonomik krizlerden 
etkilenmeniz daha da azalır. 
Müşteri ihtiyaçları ve talepleri sürekli yenileniyor. Bu ta-
lepleri, gelişen teknolojiler ile birlikte ürünlerinize yan-
sıttığınızda pazarlama sorunununuz olmaz. Dünyanın 
tüm ülkelerine ürünlerinizi satmanız mümkündür. 
Türkiye’deki işçilik ve teknoloji ise bu konuda son derece 
yeterli. 
Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni reklam filmini sey-
redince tüylerim diken diken oldu. Reklamı yapanları 
tebrik ediyorum. Bir makineci olarak ve ürünlerini 136 
ülkeye ihraç eden firmamızın başarısında diğer üretici 
arkadaşlarımızın da katkısı söz konusu. Tüm makineci 
arkadaşlarımla birlikte oluşan bu başarı ile hep birlikte 
gurur duymalıyız. Yani sektör olarak bugün geldiğimiz 
nokta, tüm makinecilerin başarısıdır. Bu başarıyı dile 
getiren reklam çalışması da son derece başarılı. 

SÜLEYMAN BIRINCIRAMAZAN KARAKUNDAKOĞLU 
UNOTEK GIDA GENEL KOORDİNATÖRÜTOPER GENEL MÜDÜRÜ

ÖĞRENECEKLERİMİZ VE 
MÜCADELEMİZ BİTMEDİ

BU BAŞARI TÜM 
MAKİNECİLERE AİT
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Öncelikle böyle önemli ve anlamlı bir gece gerçekleşti-
rildiği için müteşekkiriz. Türkiye’de üretim yapmaya gö-
nül vermiş ve 50 yılı aşmış firmaların onurlandırılması 
bizi çok mutlu etti. Gerçekten sektör için öncü olabilecek 
ve devamının gelmesini istediğimiz türden bir organizas-
yondu. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. 
Bu yolda bizim gibi firmalarla bir araya gelmek, tanış-
mak da ayrı bir keyifti, mutlu olduk ve gurur duyduk. Bu 
vesileyle Türkiye’nin Makinecileri ve MAİB’e teşekkür 
ediyor; Moment Expo dergisinin 100’üncü sayısını kut-
luyor ve başarılarının devamını diliyorum. Firmamızın 
üçüncü kuşak temsilcilerinden biri olarak devraldığımız 
bayrağı her zaman daha ileriye, sağlam adımlarla taşı-
mak en büyük arzum. Geçmişten gelen tecrübe ve bilgi 
birikimiyle harmanlanan yeni kuşak enerjisi, iyi yönlen-
dirmelerle olumlu gelişmelere yol açacaktır. Bu anlam-
da araştırmayı ve gelişmeyi seven, açık fikirli, dünya ça-
pında düşünebilen, azimli, sabırlı ve çalışkan bireylere 
ihtiyacımız var. Bunun yanında yeni faaliyete başlayan 
Ar-Ge merkezimizle birlikte özgün tasarımlarla yenilikçi 
makineler üretme yolunda hızla ilerliyoruz. Makine ima-
latı söz konusu olduğu zaman tabii ki öncelikle pazarın 
ihtiyaç duyduğu esneklikte bir üretim gerçekleştirmek 
gerekiyor. Üretim, inovatif bir yaklaşımla gerçekleşen 
Ar-Ge çalışmalarıyla desteklenip, iyi bir pazarlama or-
ganizasyonuyla sunulmalı. Bu konuda küresel anlamda 
başarılı olmak için marka çalışmalarına yoğunluk veril-
mesi gerekiyor.
Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni reklam filminin çok et-
kileyici olduğunu düşünüyorum. Arkasındaki fikri ve bu 
fikirden yola çıkarak yazılan senaryoyu çok başarılı bul-
dum. Tüm bu mesaj güzel görsel efektler ve metinle de 
desteklenmiş.

Duygularımın zirve yaptığı bir gece yaşadım. Bundan do-
layı bu geceyi organize eden Türkiye’nin Makinecileri’nin 
yetkililerini kutluyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Diğer 
taraftan bu özel gece de ilk kez izlediğimiz Türkiye’nin 
Makinecileri’nin yeni reklam filmini son derece başarı-
lı buldum ancak, ufak bir eleştiri olarak, ilk reklamdaki 
“Makinelerimiz tıkır tıkır çalışıyor” sloganıyla beraber 
“Biz üretiyoruz, Türkiye büyüyor” sloganının seslendiril-
mesi biraz daha kuvvetli ifade edilebilirdi. 
Törk Makine’nin ikinci kuşağını temsil ediyorum. Bizim 
gibi şirketlerde ikinci kuşak şirketin 20-30 senesinde, 
üçüncü kuşaklar da 50-60 senesinde dahil oldukların-
dan şirketin mevcut tecrübesine onlar da sahip oluyor. 
Bu anlamda yeni kuşaklara verilebileceğim en önemli 
tavsiye, söz konusu şirket tecrübesini kendi akademik ve 
pratik dinamiklerini güncel Ar-Ge ve inovasyon çalışma-
larını hızlı bir şekilde (aynı zamanda belli bir sabır ve se-
bat göstererek) şirketlerine katıp, ulusal ve uluslararası 
piyasalarda iyi isim ve markaya sahip rekabet edebilir 
konuma getirmeleri olacak.
Aile şirketlerinde en büyük sıkıntılar kuşaklar arası ge-
çişlerde yaşanıyor. Benim de başımdan geçen bir anek-
dot; 80’li yılların başlarında ülkemizin yaptığı ihracat 
hamlelerine şirketimi adapte etme çalışmalarımda, üst 
yöneticilerimden oldukça bir tepki almıştım. Ama onları 
ikna edip ilk ihracatımızı bir Orta Doğu ülkesine gerçek-
leştirdik. Şu anda ise dünyanın her ülkesinde makineleri 
çalışan, ihracatını artırarak devam ettiren bir şirket ol-
manın gururunu yaşıyoruz.
Makine imalat sektörünün küresel rekabette başarılı ol-
masının yolu, yurt dışı rakiplerimizden daha fazla çalışıp, 
kaliteli, markalaşmaya giden üretimi ve kaliteli pazarla-
ma-satış organizasyonunu yapmaktan geçiyor.

ÖZDEN GÖZLÜKLÜ MUSTAFA ŞEKERCI 
HAUS SANTRİFÜJ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA MÜDÜRÜ TÖRK MAKİNE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

REKLAM FİLMİ ÇOK 
ETKİLEYİCİYDİ

EN BÜYÜK SIKINTI 
KUŞAKLAR ARASI GEÇİŞLERDE
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Onur Ödülleri Gecesi ile tadı damağımızda kalan keyifli 
bir gece geçirdik. 60 yılı deviren bir firmanın üçüncü je-
nerasyonu olarak böyle bir gecede ailemizi temsil ede-
bilmek bizleri çok daha fazla gururlandırdı. Bu güzel fır-
satı bize sunduğu için Türkiye’nin Makinecileri’ne ayrıca 
teşekkür ediyoruz. 
Yeni kuşak bir yönetici olarak diğer firmaların benzer 
dönem temsilcileriyle şu an ve gelecekte çalışıyor ol-
maktan müthiş bir keyif duyuyoruz. Güçlü bir Türkiye için 
geleceği beraber inşa edeceğimiz ümidini taşımaktayız.
11 yıllık çalışma döneminde 2008 global resesyonunu 
yaşayanlardan biriyim. Söz konusu kriz dönemi zor ol-
makla birlikte, büyük bir deneyim de kazandı. Buradan 
kazandığımız tecrübe ile kriz öngörülerinin zor olmakla 
beraber piyasa ve finans takibinin iç ve dış pazarlarda 
sürekli yapılması, kısa dönem planlarda hayal kırıklıkla-
rını minimize ettiği gerçeğini görmüş olduk. 
Dünyada, kalite kriterlerinin optimize edilerek fiyat-ka-
lite performansı yüksek ürünlerin ortaya çıkarılması ve 
global pazarlarda satış sonrası hizmetin güçlendiril-
mesi neticesinde rekabet edilemeyecek hiç bir marke-
tin olmadığı görüşü hakim. Düşünüldüğü kadar kolay 
olmayan bu çıktı için sürecin gerekli Ar-Ge yatırımları 
ile TÜBİTAK gibi kuruluşlar tarafından desteklenme-
si bizleri ümitlendiriyor. Sektör ilgili kurum ve kuruluş 
tarafından bu yönde desteklenirken, en büyük görevler-
den birini ise Türkiye’nin Makinecileri yerine getiriyor. 
Türkiye’nin Makinecileri’nin son olarak yurt içi tanıtımı 
hedef alarak hazırladığı “Büyüme Makinesi” reklam ça-
lışması bunun güzel örneklerinden biri. Emek ve finans 
aktarımı yoğun bir çalışma neticesinde ortaya çıkan bu 
reklam kampanyasının sektörün sesini istenilen merci-
lere ulaştıracağını düşünüyorum.

Öncelikle, böyle bir organizasyonda bulunmaktan do-
layı kendimi çok şanslı hissettiğimi söylemeliyim. 
Özellikle Onur Ödülleri Töreni’ndeki atmosfer çok etki-
leyiciydi. Kişilerin yıllarca verdiği emeklerin Türkiye’nin 
Makinecileri tarafından görülmesi ve değer verilmesi bi-
zim için onur kaynağıydı.
Türkiye ancak üretici bir toplum olarak uluslararası 
firmalarla rekabet edebilir. Bu bilinçle her yeni gelen 
neslin, var olanların üzerine daha fazlasını koyması ve 
Türkiye’ye katkıda bulunması gerekiyor.
Diğer yandan, yaptığımız her türlü işte tasarruf bilin-
cini ön planda tutmalıyız. Bu anlamda, üretirken ya da 
bir tesiste inceleme çalışmaları yaparken, her zaman 
enerji tasarrufu bilinciyle hareket etmemiz gerekliliğini 
de anımsatmalıyım. Türkiye’nin geçirmekte olduğu bu 
sıkıntılı dönemde el ele vererek, tüm zorlukların üste-
sinden gelebiliriz.
Bilindiği üzere enerji, bizim en ana sektörümüz. Bu çer-
çevede, başta makine olmak üzere gıda, kimya, ilaç, 
tekstil ve otomotiv gibi pilot sektörlerimize destek veren 
sanayi kuruluşlarımızın her konuda verimliliklerini ve 
teknolojik tasarımlarını daha da artırmaları gerekliliğini 
anımsatmalıyım.
Son olarak, bir kez daha bizleri onurlandırdığınız için te-
şekkürlerimi sunmak; Türkiye’nin Makinecileri’nin rek-
lam kampanyasının etkileyici, geçmişten günümüze çok 
önemli mesajlar taşıyan reklam filmi için emeği geçen 
herkesi tebrik etmek isterim.

HAKAN ÇATALAYMUSTAFA GIRGIN
ŞAFAK MAKİNA YURT İÇİ SATIŞ MÜDÜRÜSELNİKEL SATIŞ YÖNETİCİSİ

GELECEĞİ BERABER İNŞA 
EDECEĞİZ

ÜRETEREK REKABET 
EDEBİLİRİZ
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Öncelikle böyle bir organizasyon düşünüldüğü için tüm 
emeği geçenlere teşekkür ederim. Bugünün şartlarına 
rağmen üretmekten başka bir iş bilmediğimiz için bu or-
ganizasyonla çok duygulandım. 
Ekler Pompa olarak, diğer tüm meslektaşlarımız gibi 
zorlu günlerimizde moralimizi yüksek tutmaya çalıştık 
ve kimi ekonomik tedbirler aldık. Bazen üretimi yavaş-
lattık ama asla durmadık. Bu gibi durumları göğüsleye-
bilmek için her zaman tedbirli, sağlam adımlarla, sindire 
sindire büyümeye çalıştık.
Makine imalat sektöründe ayakta kalabilmek için mut-
laka teknolojiyi takip etmek zorundasınız ancak en 
önemli kaynak her zaman insan kaynaklarıdır. İnsana 
yatırım son yıllarda yeniden öne çıkıyor ve bu oldukça 
sevindiricidir. Mesleki eğitimi ciddiye alıp en iyi şekilde 
yürütmeliyiz. Ayrıca meslek okullarının tam teşekküllü 
olması gerekliliğinden hareketle hem kamunun hem 
de özel sektörün bu okullara daha çok destek olması 
gerektiğinin altını bir kez daha çizmeliyiz. Bu anlamda, 
makine imalat sanayisi ile eşleşen meslek okullarına sı-
navla öğrenci alınmasının daha uygun olacağını da ifade 
etmeliyim. Ayrıca eğitmen kadrolarının da iş dünyasını 
aralıklarla da olsa ziyaret etmeleri ve fabrikalarımızın 
nasıl çalıştığını yerinde incelemeleri, hangi teknolojileri 
kullandığımızı takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
Son olarak, Türkiye’nin Makinecileri yeni reklam filmine 
ilişkin de birkaç söz söylemeliyim. Reklam filmi çok iyi 
düşünülmüş ve etkileyici. Tabii biz bu makinelerin nasıl 
yapıldığını, hangi özverilerle yapıldığını yaşayarak biliyo-
ruz ama sektör dışında olan kişiler de evinde, iş yerinde 
muhakkak bir makine kullanıyordur ve umarım bu rek-
lam filmi ile sektörümüzün ürettiği makinelerin kullanı-
cılarını etkilemeyi başarmışızdır.

Türkiye’nin Makinecileri tarafından düzenlenen Onur 
Ödülleri Gecesi, tam anlamıyla muhteşemdi. Sektörün 
yaşayan çınarları ile birlikte ikinci ve üçüncü kuşak sa-
nayicileri bir arada görmek bizleri son derece mutlu etti. 
Bu gecenin bizim açımızdan da çok önemli bir anlamı 
vardı. Yaklaşık üç ay önce kaybettiğimiz babamız ve ku-
rucumuz İsmail Sarıgözoğlu adına aldık 50+ ödülünü. 
Duygularımızı ifadeye hiçbir sözcük yeterli olamaz; özet-
le o gece Sarıgözoğlu ailesi olarak duygusal anlar ya-
şadık. Kurucumuz sevgili babamız ile bir kez daha onur 
duyduk. Onun fikirleri ve eserlerine saygıyla ve içtenlikle 
sahip çıkma bilincimiz perçinlenmiş oldu.
Kardeşim Levent Sarıgözoğlu ile birlikte kurucu birinci 
kuşakla bir başımıza mücadele ettik. Babamın ustalıkla 
tolere ettiği kuşak çatışmasına ek olarak alaylı-mektep-
li ayrışması da yoğun şekilde yaşandı. Ama altını kalın 
kalın çizmeliyiz ki tecrübe çok önemliymiş. Şimdi yıllar 
geçip bizler de yetişme tarzımız ve yaşlarımız itibariyle 
tecrübe kazanınca üçüncü kuşak ile aynı filmi tekrar 
görmeye başladık. 
Küresel rekabette makine sektörümüzün önünün açık 
olduğunu düşünüyorum. Sektör olarak çok esnek ve di-
namik bir yapımız var. Bizim için dünya neredeyse avu-
cumuzun içi kadar küçüldü. Makine sektörü Endüstri 4.0 
devrimini yaşarken bizim de bu yapı içinde proaktif olma 
zorunluluğumuz var.
Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni reklam filmine gelince, 
son derece etkili ve görsel efektler konusunda güncel bir 
film olduğunu söyleyebilirim. Tam da makinecilerimizi 
ve yarattığımız makineleri doğru bir şekilde anlatıyor.

GÜRCAN EKLER MUSTAFA SARIGÖZOĞLU
EKLER POMPA GENEL MÜDÜRÜ SARIGÖZOĞLU HİDROLİK MAKİNA VE KALIP Y.K. BAŞKANI

MESLEKİ EĞİTİMİ CİDDİYE 
ALMALIYIZ

DUYGUSAL ANLAR 
YAŞADIK
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1957
KURULUŞ:

Keyifli ve gurur verici bu organizasyon için Türkiye’nin 
Makinecileri’ne firmamız adına teşekkür ediyorum. 
Sektörün emekçi duayenlerini bir arada görmek hem 
çok mühim hem de son derece etkileyiciydi. Yeni kuşak-
lar; öncelikle kendilerinden öncekilerin verdiği emeği 
yadsımadan kendilerinde inanmalı, kültürlerine sahip 
çıkmaya devam etmeli, eğitim cevherini de yanlarına 
alarak hedeflerine doğru yılmadan, usanmadan yürü-
melidir. Bizler de bu noktada edinimlerimizi her daim 
yeni nesillerle paylaşmalı ve onların yanında olmalıyız. 
Firmamız 1957 yılında kuruldu, kuruluşundan günümü-
ze kadar ülkemizin, sektörün ve küresel yapının yaşadığı 
olumlu olumsuz her türlü etkiyi bir şekilde yaşayarak ve 
sindirerek yoluna devam etti. Hepimiz yaşanan durum-
ları hem bireysel hem de sektörel açıdan tecrübe ettik 
ve şirketimize her daim yeni kazanımların yolunu açtık. 
Her ne kadar Silvan Sanayi ailesinin eski sayılabilecek 
bir mensubu olmasam da Dış Ticaret Müdürü olarak 
Silvan Sanayi aile kültürünü derinden hissediyorum ve 
o doğrultuda verilen emeklerin üzerine kendi emeğimi 
de büyük bir hassasiyetle eklemeye gayret ediyorum. 
Önceliğimiz yerli yatırımlara destek vermek ve berabe-
rinde doğru ve uygulamalı eğitim yöntemleriyle iş gücü 
kalitesini artırma yolunda çalışmak olmalıdır. Üretim 
süreçlerindeki en büyük eksiğimiz, büyük ve işlevsel 
tezgâh üretmememizdir. Çok büyük maliyetlerle tezgâh 
ithalatı yapıyoruz ve bu durum işletme ekonomisiyle 
beraber ülke ekonomisini de olumsuz etkiliyor. Yerli 
tezgâh üretimini önceliğimiz haline getirmeli ve bu yolda 
çalışmalıyız.
Türkiye’nin Makinecileri’nin reklamını izlerken dina-
mizm, üretkenlik, coşku, beceri, sanat, zeka, teknoloji, 
inanç ve daha sayılabilecek pek çok güzel duyguyu bir 
arada yaşadım ve çok etkilendim. Üretmenin gurunu 
tekrar tekrar bize yaşattıkları için emeği geçenlere bü-
yük bir samimiyetle gönülden teşekkür ederim.

SEÇIL PEHLIVAN 
SİLVAN SANAYİ DIŞ TİCARET MÜDÜRÜ

PEK ÇOK GÜZEL DUYGUYU 
BİR ARADA YAŞADIK

1957
KURULUŞ:

Öncelikle, Moment Expo dergisinin 100’üncü sayısını 
kutlamak ve aynı zamanda makine sektöründe 50’nci 
yılını dolduran firmaları ödüllendirmek amacıyla bir 
araya gelmekten son derece mutlu olduğumu belirtmek 
isterim. 
Günümüzün rekabet koşulları ekonomik süreçlerin 
hızlı değişmesi, dünyada yaşanan siyasi sıkıntılar, do-
ğal kaynakların tükeniyor olması üzerinde şekilleniyor. 
Dolayısıyla bireysel tercihlerde kaynakların doğru kulla-
nımı ve dağılımı, pazarın ana beklentilerini oluşturuyor. 
Ana beklentiler, bizlere, bugünün dünyasında katma de-
ğeri yüksek; artık alanında uzman ve belirli standartlara 
haiz ürünler üretmek ve ürünün doğru seçilmesi, doğru 
kullanılması ve ölçümlenebilir olması gibi koşulları ge-
tiriyor. Bu koşulları sağlamanın yolu, Ar-Ge emekleri ve 
pazarlama alanında çok fazla çalışmalar yapmaktan ge-
çiyor. Yeni nesillere bir diğer tavsiyem de bu olacaktır: 
“Her zaman araştırmaya, geliştirmeye ve denemeye aç 
uyanmak.” 
Çelebi ve Terzi aileleri olarak atılan güçlü temellerimiz-
le uzmanlaşmaya giden yolda aramıza katılan Kılıçsoral 
Ailesi ile bir ivme daha kazanmış olan firmamızın bu-
gün yönetimde bulunan üyeleri olarak, zorlu birçok dö-
nemden geçtik. Üretimde yaşadığımız zorluklar genel 
itibarıyla tüm sektörde yaşanan sıkıntılardan çok farklı 
olmadı. Bizler bu sıkıntıları; bilgi eksiğimizi yine yerli ve 
yabancı birçok teknik danışman desteği alarak, üniversi-
telerle işbirliği yaparak ve ürün geliştirme alanında son 
dönemde devlet Ar-Ge desteklerinden maksimum seviye 
faydalanarak, tecrübelerimizi de yurt dışı fuar ve tesis 
ziyaretlerimizle pekiştirerek bertaraf ettik. 
Son olarak, Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni reklam fil-
mini de çok akılda kalıcı bulduğumu dile getirmeliyim. 
Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Böyle girişimlerin 
her zaman değerli ve mutlaka sonuç getirecek çalışma-
lar olduğuna inanıyoruz.

CEVAT TERZI
STANDART POMPA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DÜRÜST VE GÜVENİLİR 
ÜRETİCİ OLARAK BÜYÜRÜZ
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1959
KURULUŞ:

Organizasyona katılan uzun soluklu firmalarla birlikte 
ödül almak oldukça heyecan vericiydi. Yeni kuşakları 
gördükçe ilk tecrübelerim aklıma geliyor ve aynı heye-
canı hissediyorum. Yeni kuşaklara heyecanlarını kay-
betmeden mücadeleye devam etmelerini öneriyorum. 
Zaman içerisinde zorlu dönemlerden firma olarak biz-
ler de geçtik. Fakat daha büyük adımlar atmak için ekip 
olarak çalışma ruhumuzu asla yitirmedik. Küçülmeler 
yaşayabilir veya büyümeye gidebiliriz. Asıl önemli olan 
tecrübelerden ders alarak ve riskleri iyi analiz ederek 
hareket etmek. Uluslararası pazarda da yetişmiş ele-
man ihtiyacını göz ardı etmeden firma ve marka imajını 
artırarak kaliteli ürünlerimizle rekabet edebileceğimize 
inanıyorum.
Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni reklam filminin oldukça 
başarılı olduğunu düşünüyorum. Teknolojiyi kullanarak 
her alanda üretimle büyüyeceğimiz ve ülkemizin dünya-
daki önemi başarıyla özetlenmiş. Fakat biraz daha so-
mut ürünlere yer verilmesi veya Türkiye’de imal edilen 
yüksek teknolojili ürünlerin görülmesi de yararlı olabi-
lirdi diye değerlendiriyorum.

CEM ÖZYILDIRIM
TERMO ISI SİSTEMLERİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HEYECANI KAYBETMEDEN 
MÜCADELEYE DEVAM

1958
KURULUŞ:

Emniyet Sanayi Zirai Aletler, ülkemizde ilk olarak biçer-
döver yedek parça üretimini gerçekleştiren ve bu konu-
daki 58 yılı aşan tecrübesiyle bu eşsiz gecede onur ödü-
lüne layık görülen şirketler arasında olmanın sevincini 
yaşıyor. Firmamız tarım sektöründe aktif rol alarak 58 
yılı geride bırakmanın haklı gururunu yaşamanın yanın-
da, bunu Onur Ödülleri Gecesi’nde taçlandırmasıyla da 
güzel birikimlere bir kez daha imza attı.
Biz, üçüncü kuşağa geçiş yapan bir aile şirketi olarak, 
bu kadar yıl sağlam bir şekilde ayakta durmayı, geçmiş-
ten geleceğe aktardığımız doğru bilgi ve deneyimlerle 
aile içi bağlılıklarımızın devam etmesiyle ilişkilendiriyo-
ruz. Bu anlamda yeni kuşaklara tavsiyemiz de, geçmişi 
unutmadan geleceğe doğru kararlılıkla giderek sistemi 
ayakta tutmanın ve başarıları birlikte paylaşarak emin 
adımlarla yükselmenin gerekliliği olacaktır. Pes etme-
mek, doğrunun arkasından gitmek en önemli özellik-
lerimizdendir. İnandığımız bir projemiz vardı, gerekli 
kuruluşlara başvurumuzu gerçekleştirdik; aksilik bu ya 
kabul görmedi ama inancımız tamdı ve bu proje hayata 
geçecekti. Projemizin üzerinde daha da yoğun çalışarak, 
TÜBİTAK Ar-Ge Projesi kapsamında projemiz onay aldı. 
Gereken bilgileri tamamladık ve olmayacak denilen bir 
projeyi ülkemize kazandırdık.
Makine imalat sektöründe öncelik, deneyimli bir kadro-
nun elinden çıkan kaliteli ürün olmalıdır. Kaliteyi, zama-
nında ve hızlı teslimatla birleştirmek de küresel rekabet 
ortamında bizleri ilerilere taşıyacak bir etmen olacaktır. 
Son olarak, “Büyüme Makinesi” reklam kampanyasının, 
ülkemizin içinde bulunduğu tıkır tıkır işleyen makine 
üretimini konu alarak ülke birliğini vurgulamasının an-
lamlı ve de yükselmekte olan yeni firmalara yol gösterici 
olacağını söyleyebilirim.

EMRE BAŞTUĞ
EMNİYET SANAYİ GENEL MÜDÜRÜ 

KARARLILIKLA GELECEĞE 
İLERLEMELİYİZ
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1959
KURULUŞ:

Türkiye’nin Makinecileri ve Moment Expo dergisi tarafın-
dan düzenlenen 50+ Ödül Töreni öncesinde bilgilendiril-
diğimizde ve bir plaket ile ödüllendirileceğimizi öğren-
diğimizde gerçekten çok duygulandık. Firma tarihimizin 
eskilere dayandığının sadece bölgemizde bilindiğini 
düşünüyorduk. Türkiye genelinde bilineceği ve araştı-
rılarak tescilleneceğini hiç tahmin etmemiştik. O gece 
çok güzel duygular yaşadım, Makine Hikayeleri kitabını 
inceledim, tarihi posterleri görünce kendi şirketimizin 
geçmişine gittim. Benzer fotoğraflar kendi şirketimizin 
arşivinde de bulunuyor ve düşündüm ki, firmalarımız ay-
rı ayrı şehirlerde de olsa bile iş yapma düşüncemiz ve 
fotoğraflara poz verme tarzımız bile aynıymış..
Şanslı sayılırım, babam Sezai Göçmen borç parayla iş 
hayatına atılmış ve Karaman’da sanayinin o dönemdeki 
imkânsızlıkları içinde üretime başlamış. Lise eğitimim 
bitince evlendim, askerlik dönüşü iş hayatına atıldım 
ama daha İnternet yok, uçakla uçmak lüks, kapalı bir 
dünyadayım. Önceki üretim kolumuz olan tarım, bulgur 
ve tuz makineleri sektöründen çıkarak, dünyada kabul 
görecek geniş bir pazarı olan gofret ve çikolata maki-
nelerinin üretimine geçtik. Karaman’da bu sektör, o yıl-
larda gelişim içerisindeydi. Bölgemizdeki firmaların si-
parişleriyle sektörde etkin hale geldik. Daha sonra yurt 
dışı siparişleri de almaya başladık. Türkiye de hızlı bir 
gelişim ve değişime girince, biz de aynı paralelde büyü-
meye başladık. 
Uluslararası fuarlara katıldık, firma bilinirliğimiz güç-
lendi. İnsan yaşamında bazı dönemlerde fırsatlarla kar-
şılaşıyor. Bu anları yakalamak, sürekli okumak, araştır-
mak, ekonomiyi ve yeni gelişen teknolojileri kullanmak 
gerekiyor.
Ödül Töreni’nde bizlerle paylaşılan Türkiye’nin 
Makinecileri reklam filmini ise çok beğendiğimizi söy-
lemeliyim. Biz Türkiye’nin gururuyuz… Ancak bir hu-
susa dikkatinizi çekmek de isterim: Bu reklam filminin 
İngilizce edisyonunu da hazırlamamız gerekiyor. Biz bu 
filmi tüm yabancı müşterilerimize e-posta ile gönder-
mek istiyoruz.

MUSTAFA GÖÇMEN
GÖÇMEN MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

KALİTEMİZİ AVRUPA’YA 
KANITLADIK

1959
KURULUŞ:

Türkiye’nin Makinecileri harika bir organizasyonla bizleri 
çok gururlandırdı. Özartaş ailesi, bugün itibarıyla üçüncü 
kuşak ile çalışmalarını sürdürüyor. Yeni kuşaklara önce-
likle kendilerinden öncekilerin hikâyesini çok iyi dinleyip 
anlamalarını, sonra da bu öğrendiklerini evrensel akıl 
ve bilimle birleştirme yollarını açık tutmalarını tavsiye 
ederim. Kendi işimizde birçok evrede zorluk yaşadık ve 
bunlar bazen birer duvar gibi karşımıza çıktı. İlk yılları-
mızda işi bilen mühendisler, ustalar yoktu. Özellikle ilk 
zamanlar bilgisayarla programlamalar kapasite ve hız-
ları doğru ve hızlı üretim yapmamıza çok yardımcı olur-
ken, diğer yandan ciddi yatırımlar yapmayı gerektiriyor-
du. Bizler böylesi durumlarla karşılaştıkça yurt dışındaki 
fuarları takip ederek teknolojiyi bedeli ne olursa olsun 
anında firmamıza adapte ettik. Bu sayede sürekli kalite 
ve kullanıcı memnuniyeti sağlayarak zorlukların üste-
sinden geldik. Başarılı olmak için öncelikle küresel tren-
di anlamamız ve sonra da küresel rekabet için kendimizi 
geliştirmemiz gerekiyor. Kendi ülkemizde birçok ilişkiyi 
kullanarak makinenizi satabilir ve belli bir süre ayakta 
durabilirsiniz. Fakat tesadüfe bağlı bir ciro yapmak is-
temiyorsanız küresel rekabetin kurallarını öğrenmeniz 
gerekiyor. Bunu başarmak bir üniversiteden mezun ol-
maktan çok daha zordur. 
Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam filmi duygusal ol-
duğu kadar analitik düşünen zihinlere de hitap ediyor. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Uluslararası 
standartlarda üretim yapan her Türk firmasının dünyaya 
mesaj vermek adına bu reklam filmindeki gibi evrensel 
bir dil kullanılmayı öğrenmesi gerekiyor.

YUSUF ALPAY ÖZGEN
ÖZARTAŞ AMBALAJ MAKİNELERİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

REKLAM FİLMİ EVRENSEL 
BİR DİLE SAHİP
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1960
KURULUŞ:

Firmamızın da böyle prestijli bir ödülle anılmasının mut-
luluk verici olduğunu söylemek isterim. Bu tip ödülle-
rin biz ihracatçı ve imalatçı firmaları, kalite ve hizmet 
konusunda daha da teşvik ettiğini dile getirmeliyim. 
Hedefimiz, takım çalışması içerisinde, halen lisans eği-
timlerini sürdüren üçüncü kuşak temsilcilerimizin de 
şirketimizde alacağı aktif rollerle markamızın devamını 
sağlamaktır. Bu anlamda, yeni kuşakların şirket yöne-
timlerinde etkin rol almalarının önemini vurgulamak 
isterim. Yeni kuşaklara aktarmamız gereken ve onların 
kendilerini geliştirebilmeleri için izlemeleri gereken 
yolların ise bilgi paylaşımı ve deneyimlerin kurum kül-
türünün bir parçası yapılması; bir önceki kuşağın iş gücü 
stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak tutulması; esnek 
ve eğlenceli takım çalışmasına önem verilmesi ve son 
olarak ebeveynlerin ve amirlerin motivatör olduğunun 
unutulmaması olduğunu tekrar vurgulamalıyım.
Bizler, firmamızın ikinci kuşak fertleriydik. İç piyasanın 
daralırken internet teknolojileriyle tanıştık; hayalcilikten 
kurtularak ihracatta gerçekçiliğe önem vermenin değe-
rini anladık. İyi yöneticilikte, kişilere ilham verdiğinizde 
görüyorsunuz ki çalışanlar çok zengin bir yetenek kay-
nağı olabiliyor.
Sözer Makina’nın küresel rekabette daha farklı neler su-
nabileceğini ne zaman tartışsak, görüyoruz ki en önemli 
olan fiyat, kalite ve hizmet konusunda rakiplerimizin bir 
adım önünde olmak… Bu nedenle çalışmalarımızı hizmet 
konusunda bir adım ileri çıkararak, yıl içerisindeki müş-
teri ziyaretleriyle kendimizi akıllarda tutmaya çalışıyor; 
bu çalışmalarımızın olumlu geri dönüşlerini de iş ortak-
larımızın memnuniyetleriyle topluyoruz.
Son olarak, Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni reklam fil-
mini çok etkili ve güzel bulduğumuzu da ifade etmeliyim. 

EFE ÇUBUK
DMS OSMAN ÇUBUK MAKİNE GENEL MÜDÜR VEKİLİ 

HİZMET REKABETİNDE ÖNDE 
OLMALIYIZ

1959
KURULUŞ:

Moment Expo dergisinin 100. sayısının kutlandığı ve 
sektörde 50. yılını dolduran firmalara onur ödüllerinin 
dağıtıldığı gecenin muhteşem olduğunu söyleyebilirim. 
Böyle bir ödül töreninin ilk defa yapılması da çok anlam-
lı. Kurucularımızın işe başladıkları zaman ve şartlarla 
sonraki kuşakların zaman ve misyonları çok farklılık 
gösteriyor. Yeni kuşakların, ellerine hazır verilen firma-
ları geliştirerek kendilerini ispatlayabileceklerini söyle-
mek isterim. Firmaların mevcut ortaklık ve yöneticilik 
vasfında olan kişilerin çocuklarını işe göre yönlendire-
rek yetiştirmelerinin iyi olacağı kanaatindeyim. Piyasada 
bir söz vardır, ‘Çıraklığını yapmadığınız işin ustalığını 
yapamazsınız!’ denir. Bizler merhum Rıza ve Yılmaz 
Büyükzeren’in çocukları olarak piyasada farklı firmalar-
da çıraklık yaptık, teknik okullara devam ederek işimize 
göre yetiştirildik ve tecrübe kazandık. Kurucularımızın 
işi bizlere genç yaşımızda devretmesi de tecrübe sahibi 
olmamızı sağladı. Babalarımız ‘varlıklarında yoklukları-
na alışmamız’ gerektiğini söylerdi. Türkiye’nin dünyada 
iyi bir konuma gelebilmesi için daha teknolojik, tek-
niğe, bilime, küresel rekabet şartlarına hakim biçim-
de; gerekli donanıma sahip, güncel üretim prosedür 
ve politikalarına uygun hareket etmesi gerekiyor. Tabii 
ki devletin de imalatçılara daha çok destek vermesi ve 
uluslararası arenada desteğini hissettirmesi önemli ve 
gereklidir. İşveren olarak yabancı ülkelere hala vize al-
mak için uğraşmak bile bize verilen değerin ne olduğunu 
anlatıyor. Günümüzde dünyada makine ihracatı yaparak 
üst sıralarda olan ülkelerle bizim tek farkımız, işin ciddi-
yetini kavrayamamak ve prensipli çalışmamak. Başaran 
insanlarla bizim hiçbir fiziki farkımız yok fakat başaraca-
ğımıza olan inancımız eksik.
Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam filmi ilginç ve ilk ol-
ması nedeniyle oldukça güzel. Reklamda sözlerin aynı 
anda yazılı olarak da verilmesinin reklamı daha etki-
li ve anlaşılır hale getireceğini inanıyorum. Firmamız 
adına MAİB yönetimine ve çalışanlarına şükranlarımızı 
sunuyorum.

MEHMET BÜYÜKZEREN 
YILMAZ KARDEŞ DAMPER VE HİDROLİK GENEL MÜDÜRÜ

BAŞARACAĞIMIZA İNANMAMIZ 
GEREKİYOR
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1960
KURULUŞ:

Türkiye’nin Makinecileri tarafından düzenlenen Onu 
Ödülleri Gecesi’nin asla standart düzeyde bir gece ol-
duğunu söyleyemeyiz. Sadece bir ödül töreni de değildi. 
Sektörümüzün ne denli güçlü olduğunun bir kanıtıydı. 
Hiç sesini çıkarmadan, durmaksızın çalışan bir güruhun 
var olduğu gerçeğiydi. 
O gece, üçüncü, hatta dördüncü kuşağa devredilmiş bir-
çok firmalarımız olduğunu da gördük. Şirketlerin yeni 
nesil temsilcileri, dünyanın neredeyse en prestijli mes-
leği ile uğraştıklarını asla unutmasın; bir gün makinele-
rin yağ ve demirden oluşmayacağının farkına varsınlar. 
Bir gün bu sistemler çok farklı element ve parçalar ve 
hatta tasarımlarla, tahmin ettiğimizden çok farklı boyut-
lara taşınacak.
Bir uluslararası yönetici olarak, şirketimizde zor günle-
rin de iyi günlerin de sorumlusunun kendimiz olduğunu 
düşünüyorum. İyi zamanlarda rehavete kapılıyor ve Ar-
Ge’ye, deneysel çözümlere çok az zaman ayırıyoruz. O 
dayanılması zor problemlerle karşılaştığımızda ise eli-
mizde tutunacak yeni bir ürün ve o ürünle tutunacak bir 
pazarımız olmadığı için kaybolup gidiyoruz. Yapılması 
gereken, her zaman elimizde bir koz tutmaktır. 
Diğer ülkeler insanların neye ihtiyaç duyduğunu bizler-
den önce tespit ediyor ve aslında bizim en önemli ek-
siğimiz de budur. Gövde gösterisi yapmak için gereken 
orijinal fikrin sizde olması gerekli. Para ile mücadele et-
mek yerine, bize para getiren ürünle mücadele ettiğimiz 
müddetçe başarılı olabiliriz.
Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni reklam filminin, görsel 
ve montaj kalitesinin ön planda tutulmasına çok sevindi-
ğimiz de söylemeliyim. Biliyorsunuz birçok kurum ve şir-
ket kamu spotu kalitesinde reklam filmi çekiyor. Kamu 
spotu zihniyetinden kurtulup, amacımızı tam anlamıyla 
ileten bir reklam çalışması yapıldığı için de ayrıca teşek-
kür ederim. 

EMRE CENGIZ
ELİBOLLAR TARIM DIŞ TİCARET MÜDÜRÜ 

GELECEĞİN MAKİNELERİ
SADECE YAĞ VE DEMİRDEN 
OLUŞMAYACAK

1960
KURULUŞ:

Onur Ödülleri Gecesi sayesinde sektör içinde ne kadar 
önemli bir yerde olduğumuzu görüp, kendimizi değerli 
hissederek onur duyduk. Yoğun bir katılımın söz konusu 
olduğu gecede, makine sektörünün yazılı hafızası olarak 
nitelendirebileceğimiz Moment Expo dergisinin de 100. 
sayısına ulaşmasını hep birlikte kutladık. Diğer taraftan 
gücümüzü gösteren, imajımızı kuvvetlendiren tüm üre-
ten ve makine kullananları kapsayan değerimizi pekiş-
tirici “Büyüme Makinesi” reklam filmi de bizi ayrıca he-
yecanlandırdı. Sektör için böylesine başarılı işlere imza 
atan Türkiye’nin Makinecileri’ne teşekkür ediyorum.
İkinci kuşak olarak gelecek kuşaklara şirket kültürü-
müzde var olan değerimizi aşılamamız gerekiyor. Kurum 
kültürünü iyice pekiştirmeli, doğru yaptığımız işler oldu-
ğu için bunca yıl nasıl ayakta kaldığımızı sistematik ola-
rak sonraki nesillere aktarmak önemli bir konu olarak 
karşımızda duruyor. Dünyayı, teknolojiyi, yeni akımları iyi 
takip etmelerini istemeli ve sadece istemekle kalmama-
lı, gerektiği noktada bunları onlara öğretmeliyiz.
Geçen yıllar bu sektörde bana çok şey öğretti. Her şey-
den önce en büyük sermayenin firma çalışanları oldu-
ğunu, yönetim katının ve çalışanların bilgisinin, kurum 
hafızasının değerini anladım. 
Geçen yıllar bu sektörde bana çok şey öğretti. Her şey-
den önce en büyük sermayenin firma çalışanları oldu-
ğunu, yönetim katının ve çalışanların bilgisinin, kurum 
hafızasının değerini anladım. 
Sektör için genel bir değerlendirme yaparsak; makine 
imalatçılarının üretimlerinin planlanması için Türkiye 
ile birlikte diğer ülkelerin makine ihtiyaçlarının araştırıl-
ması ve bizlerle paylaşılması bazı bölgelerin uzmanlaş-
ması için teşvikler verilmesi gerekiyor. Swot analizleri 
ile sektörümüzün makro ve mikro ölçekte durumunun 
tespit edilmesi buna göre stratejiler belirlenmesinin ba-
şarımızı artıracağına inanıyorum. 

HAKAN ÖRNEKOĞLU 
ÖRNEK MAKİNE GENEL MÜDÜRÜ

EN BÜYÜK SERMAYE 
ÇALIŞANLARIMIZ
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1961
KURULUŞ:

Bir ülkenin gelişmesi ve refahın artırmasına katkı sağla-
yan en önemli konu, endüstriyel üretimdir. Eğer ülkede 
endüstri gelişmiş ise o ülke her konuda gelişme göste-
rir ve refah seviyesi artar. Bizde diyoruz ki; üretim, üre-
tim, üretim. Peki, kim üretecek? Ülkemizde kolay para 
kazanmanın çok değişik yöntemleri olmasına rağmen, 
ülkesini seven insanlarımız her türlü zorluğa göğüs ge-
rerek üretim yapmaya, iş imkânları yaratmaya devam 
ediyor. Dolayısıyla bu iş insanlarımızın belirli zamanlar-
da onure edilmeleri gerektiğine inanıyorum. Türkiye’nin 
Makinecileri tarafından organize edilen Onur Ödülleri 
Gecesi’ni en çok önemseyenlerden birisi de bendim, 
çünkü siz bizi önemsediniz. Burada amaç ödül almak 
değil, önemsenmektir.
Firmalarımızın yeni kuşaklara devredilmesi, dünya dü-
zeniyle kontrolü sağlanan bir sistemin parçasıdır. Yeni 
kuşaklara düşen sorumluluk ise sistemin bir sonraki 
kuşağa devrine kadar özveri, sabır ve saygı ilkeleriyle 
çalışma sorumluluğu gereği, kendisine verilen bu görevi 
en iyi şekilde temsil etmek ve firmasını daha da yukarı-
lara çıkarmaktır. Yeni nesiller, kendilerinden önceki ku-
şakların tüm yokluk ve olumsuzluklara rağmen firmala-
rını bu seviyelere getirmek için ne zorluklar, çabalar ve 
sınavlardan geçip bayrağı teslim ettiklerini unutmasın-
lar. “Geçmişini bilmeyen geleceğine sahip olamaz.”
Son olarak, yayın hayatına başladığı günden bu yana 
Türk makine sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından 
takip edip elde ettiği tüm bilgileri sektör paydaşları, yurt 
içi ve yurt dışında bulunan birçok takipçi ve okurlarıyla 
paylaşan Moment Expo dergisine de teşekkürlerimizi 
iletmek istiyorum. Türkiye’nin Makinecileri ve Moment 
Expo dergisine, bu zor ve meşakkatli yolda yaptıkları, 
yapmayı planladıkları ve hayata geçirilen projelerinden 
dolayı, gönülden teşekkürü bir borç biliriz.

M. SELÇUK ATASEVEN
DEĞİRMEN MAKİNA GENEL MÜDÜRÜ 

SÜREKLİ YENİLİK VE 
ÜRETİMLE DAHA DA 
GÜÇLENEBİLİRİZ

1960
KURULUŞ:

Onur Ödülleri Gecesi, genel olarak iyi düşünülmüş ve sa-
mimi kurgulanmış bir geceydi. Bu samimiyette, MAİB ve 
Türkiye’nin Makinecileri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran’ın katkıları da yadsınamaz. Aynı kaderi pay-
laşan makine üreticisi dostlarla bir arada olmak çok 
güzeldi.
Ben, usul yönüyle ikinci kuşak temsilci olmama rağmen 
aile bireyleri içerisinde yaşım itibarıyla üçüncü kuşak 
görünümündeyim, yani üçüncü kuşağa daha yakınım 
diyebilirim. Aile şirketlerini yönetmek, içi su dolu bar-
dakların olduğu bir masayı hep birlikte suyu dökmeden 
taşımak gibidir. Eğer masanın ucundan tutan herkesle 
aynı gayreti göstermeyeceksen, masaya dokunmamak 
şirket için daha faydalıdır, çünkü masada dökülen her bir 
damla su tüm aileye zarar verecektir. Yeni kuşaklar, işte 
bu bilinçle büyüklerinden işleri devralırlarsa, o şirketler 
varlıklarını sürdürebilir.
Ayrıca diğer bir önemli konu, küresel rekabet ve bu re-
kabette ayakta kalabilmektir. Biz, ülke olarak makine 
sanayisinde hala dünya pazarlarında hak ettiğimiz yer-
lere gelemedik. Bu, aslında yeterince çalışmadığımızın 
da bir göstergesidir. Önümüzdeki güçlü rakiplerle aynı 
performansı gösteriyorsak hiçbir zaman arayı kapata-
mayız. Arayı kapatmak için daha fazla çalışmalı ve öne 
geçmeliyiz.
İş hayatında zorluklar hiç bitmez, hiçbir zaman her şey 
tozpembe olmayacaktır. İşinizle ilgili problemleri rüya-
nızda görmüyorsanız, onunla dertlenmemişsiniz demek-
tir ve sağlıklı çözümler üretemezsiniz. Bu problemler 
teknik olabilir, finansal olabilir, yönetimsel olabilir fark 
etmez; çözüm, ortak akıl ve onunla dertlenmektir.
Son olarak, Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni reklam 
filmi için de birkaç söz söylemek isterim. Çok güzel ve 
başarılı bir çalışma olduğunun altını çizmeliyim, emeği 
geçenlerin ellerine sağlık. 

CEM KESIM
TEMSAN TEKNİK ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK GENEL MÜDÜRÜ 

İŞ HAYATINDA ZORLUKLAR 
HİÇ BİTMEZ
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1961
KURULUŞ:

Türkiye’nin Makinecileri’nin organize ettiği ve sektörde 
50’nci yılını dolduran firmaların ödüllendirildiği geceye 
katılırken çok duygulandım ve bir o kadar da gururlan-
dım. İlk işyerim, o zor şartlar, o yokluk günleri gözümün 
önünden bir film şeridi gibi geçti. Firmamızın kat ettiği 
mesafe beni çok mutlu ediyor. 80’li yaşları sürdüğüm 
bu günlerde geriye dönüp bakınca güzel işler yaptığımın 
farkına vardım. Kocayusuf Ağaç Makineleri kendi ürettiği 
makineler konusunda sektörde lider durumda olmasını; 
bu uzun ve meşakkatli yolda, ‘bir müşteri, bin müşteri’ 
prensibinden vazgeçmeden, hiç yılmadan dürüst çalış-
masına borçludur. Ben, tamamen usta çırak tarzında öğ-
rendiklerimden hareket ederek, yıllar boyunca yalnız ba-
şıma mücadele vererek, çocuklarımın eğitimlerini işimiz 
doğrultusunda almalarını temin ettim. O yıllar tezgâh 
sahibi olmanın zor olduğu yıllardı. Yıllar bir tezgâha bir 
tezgâh daha katmanın çabasıyla geçti. Şimdi artık ülke-
mizde hemen hemen her sektör için makine üretilebi-
liyoruz. Çocuklarıma işimi devrederken gözüm arkada 
değildi. Çünkü akademik bilginin yanında, işimizde pra-
tik yaparak yetiştiler. Şimdi artık üçüncü kuşak da yavaş 
yavaş yükü sırtlamaya başladı. Çocuklarıma üretmenin 
kıymetini, tüketmenin hafifliğini öğrettiğim için onlar 
da aşırılıktan uzak, sadece işlerini büyütmeyi hedefle-
yerek çalışıyor ve buna uygun yaşıyorlar. Müesseslerin 
devamını ancak ortak bir hedef doğrultusunda çalışan 
beyinler sağlayabilir. Firmanın devamı ve gelişmesinde 
inovasyon ile kalite, doğruluk ve dürüstlük kadar önem-
lidir. İmalat ve pazarlama ehil ellerde olduğu müddetçe 
bir firmanın sırtı asla yere gelmez.
Pazarlama konusunda tabii ki reklamın vazgeçilmez bir 
rolü var. Bu çerçevede Türkiye’nin Makinecileri’nin rek-
lam filmini çok beğendiğimi de ifade etmek isterim.

YUSUF ZIYA GÜLERAY
KOCAYUSUF MAKİNE FİRMA KURUCUSU

ÜRETMENİN KIYMETİ, 
TÜKETMENİN HAFİFLİĞİ

1962
KURULUŞ:

Türkiye’nin Makinecileri tarafından düzenlenen Onur 
Ödülleri Gecesi’nde, Çelikel Tarım Makinaları Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak, güvenerek yaptığımız işin başa-
rısının sevincini yaşadık; duygu yoğunluğumuzla birlikte 
motivasyonumuz daha çok arttı, firma olarak kendimizi 
ayrıcalıklı hissettik. Düzenlenen gecenin her yıl tekrar-
lanması ve ulusal kanallardan da canlı yayınlanması dü-
şüncesindeyim çünkü ülke genelinde üreticilerin moti-
vasyonunu bu gibi etkinliklerle artırabiliriz.
Ödül Töreni’nde gördük ki birçok firmamızda artık üçün-
cü nesil yöneticiler işleri devralmış. Benim, yeni ku-
şaklara tavsiyem şudur; ilerlediğiniz yolda durmadan 
devam etmelisiniz, kurulan firmalar kalıcıdır, bakidir 
ama yöneticileri geçicidir. Bilgi birikimi ve deneyimlerin 
yeni kuşaklara aktarılması çok önemlidir, bunu özellik-
le vurgulamak istiyorum. Şu an dördüncü kuşak da fa-
aliyetlerimize katılmış durumda. Bizler, yeni kuşakların 
motivasyonlarını artırabilmek için onlara sorumluluklar 
vermeliyiz.
Firmaların uzun yıllar ayakta kalması, elbette zor za-
manlarda başarısını sürdürmesine bağlıdır. Elbette biz 
de zorluklar yaşadık fakat vazgeçmeden, yılmadan mü-
cadele ettik.
Süreçteki amacımız hedef odaklı yol almaktı, çalışma 
arkadaşlarımızı da takım ruhuna ve ekip çalışmasına 
motive ettik. Böylece üstesinden gelinmeyecek hiçbirşey 
yoktu bizler için.
Son olarak, Türkiye’nin Makinecileri’nin hazırlamış oldu-
ğu yeni reklam filmi için de birkaç söz söylemek isterim. 
Öncelikle reklam filmi çok güzel olmuş fakat çeşitlen-
dirlmesi gerektiğine inanıyorum. Tıpkı ulusa sesleniş gi-
bi, eski ve yeni kuşakları, başarılı iş insanlarını bir araya 
getirmeli ve vizyonları geniş kitlelere paylaşılmalı.

BEKIR TÜRKMEN
ÇELİKEL TARIM MAKİNALARI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

DENEYİMLERİN AKTARILMASI 
ÇOK ÖNEMLİ
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1964
KURULUŞ:

Şirketimizin bu kadar uzun süre Türkiye gibi çalkantılar 
ve dalgalanmalarla dolu bir ülkede ayakta kalabilmiş ol-
masının, takdir edildiğini görmek gurur vericiydi. Ayrıca 
bu gecenin üçüncü kuşak için motivasyon oluşturabile-
cek bir organizasyon olduğunu düşünüyorum.
O gece, üçüncü hatta dördüncü kuşağa devredilmiş 
birçok firma olduğunu gördük. Burada genelde aile fir-
malarından oluşan bir yapıdan söz ediyoruz. Dolayısıyla 
üçüncü ve dördüncü kuşaktan kastımızın jenerasyon 
değil, ailenin işle ilgilenen üçüncü ve dördüncü kuşa-
ğı olduğu kabulüyle bu kuşaklara; fedakarlık yapmak, 
zorluklarla mücadele etmek ve risk almak konusunda 
cesur olmaları gerektiğini tavsiye ediyorum. Bir işlet-
meye sahip olmanın ve o yapıyı başarı ile yönetebilmenin 
memleket için yapılabilecek en büyük fedakarlıklardan 
biri olduğunu akıllarından çıkarmamalarını ve sadece 
maddi zenginlik hedefi güderlerse, işlerinde mutlu olma 
ihtimallerinin düşük olduğunu söyleyebilirim.
İkinci kuşak olarak, kurucu nesilden sonra ortaya kon-
muş bir yapıyı sürdürebilmenin bir işletmeyi kurmak 
kadar zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Kaybetme 
riskini taşıdığınız varlıklar büyüdükçe üzerinizdeki so-
rumluluk da artıyor ve karar verme aşamalarında his-
settiğiniz baskı ve stres yükseliyor. Zor ve sıkıntılı dö-
nemlerde kazanmak kadar kaybetmenin de iş yapmanın 
doğal bir sonucu olduğunu kendime hatırlatırım. Önemli 
olanın cesaretle ve kararlılıkla çalışmaya ve mücadele 
etmeye ısrarla devam etmek olduğuna inanırım. 
Makine imalat sektörünün inovasyon, kalitede artış ve 
verimliliğe daha çok önem vererek küresel rekabette 
başarılı olabileceği dönemler geride kaldı. Bunlar olsa 
olsa ayakta kalmanın veya var olmanın gerekçeleri ola-
bilir. Rekabette başarılı olabilmenin anahtarı, rakipleri-
nize karşı elinizde olan veya onlardan daha kolay elde 
edebileceğiniz avantajları faydalı olarak kullanabilmek-
ten geçer. Bunlar da Türkiye için, genç ve dinamik nesil, 
coğrafi konum, girişimcilik ruhu ile uluslararası ilişkiler 
olabilir.

AHMET CEVAT AKKAYA
AKKAYA ISI MAKİNALARI GENEL MÜDÜRÜ

KAZANMAK KADAR 
KAYBETMEK DE VAR

1962
KURULUŞ:

Onur Ödülleri Gecesi gerçekten muhteşem bir geceydi. 
Benden yaşça büyük, mesleklerinde duayen olmuş kişi-
leri orada görmek ve onlarla tanışma fırsatı elde ettim. 
Yine gecede çok yakından bilmeme rağmen imalatın ne 
kadar zor ve fedakarlık isteyen bir iş olduğuna tanık ol-
dum. Girişte, firmalara ait geçmişi anlatan nostalji köşe-
si, her şeyi net bir şekilde açıklıyordu. Konuşmacıların 
da söylediği gibi değerimiz bazı kesimler tarafından fark 
edilmese de ne kadar değerli işlere sahip olduğumuzu o 
gece bir kez daha hatırladık. Makine İhracatçılar Birliği 
nezdinde Birlik Başkanı Adnan Dalgakıran’a teşekkür 
ederim.
Bizim firmamızda da üçüncü kuşak olarak kızım görev 
aldı. İkinci ve üçüncü kuşaklara tavsiyem, çalışma ka-
rarı aldıklarında önce mutlaka kendi işlerini tanımaya 
çalışsınlar, sonra kendi işlerinde veya başka işlerde ça-
lışma kararı versinler. Bana göre en güzel iş kendinize 
ait olandır.
Üretmek çok zor bir alan fakat işletemezseniz, pazarla-
yamazsanız işiniz daha da zordur. İkinci kuşak olsam da 
birinci kuşakla aynı zamandan sayılırım. Karşılaştığım 
zorluk – işletme – finans ve pazarlama ile ilgiliydi. 
Üçüncü kuşakla birlikte bu görevleri üstlendim ve işlet-
memizi geleceğe hep birlikte hazırladık.
Aynı meslektekilerin rekabeti kadar iş birliğine de ihti-
yaçları vardır. Sektör için gelişmek ve büyümek sadece 
rakipleri tanımak ve önde olmakla olmuyor. Aynı zaman-
da iş birliği ve lobi faaliyetleri yaparak özellikle yurt dı-
şında güçlü bir imaj oluşturmak gerekiyor. Öyle zaman-
lar oluyor ki yurt içinde bile yerli ürünleri kabul ettire-
miyorsunuz. Bunun için meslek dayanışması gerekiyor. 

ADEM YILMAZ 
DOMAK POMPA VE MAKİNE YÖNETİM KURULU EŞ BAŞKANI

NE KADAR DEĞERLİ 
OLDUĞUMUZU ANLADIK

288

KASIMGÜNDEM



1965
KURULUŞ:

Türkiye’nin Makinecilerinin organize ettiği Onur Ödülleri 
Gecesi son derece güzel düşünülmüştü. Türkiye’de ima-
lat konusunda 50 yılını aşan firmaların belgeleştirilerek 
kitaplaşması da çok başarılı bir fikirdi. Bunun bir geceye 
dönüştürülmesi ise hepimizi çok memnun etti. Yurt dı-
şında 100 yılını doldurmuş birçok şirket olmakla beraber 
Türkiye’de 50 yılını aşabilen ne yazık ki çok az sayıda fir-
ma var. Bu firmaların bir kısmını bizler bile bilmiyorduk. 
Bu değerlerin ve potansiyelin görülmesi, gösterilme-
si, yeni gelen firmalara örnek olması açısından da çok 
önemli diye düşünüyorum.
Sadece bizim sektörümüzde değil, hayatın içerisinde 
tecrübe çok önemli. Yeni nesillerin sabırlı olup, öğren-
meye açık olması ve alt kademelerden başlayıp, öğre-
nerek üst kademeye ulaşmaları gerekiyor. Ne yazık ki 
yeni nesil her konuda çok hızlı ilerlemek istiyor. Ancak 
severek çalışmak ve deneyim elde etmenin hızlı bir yolu 
yok. Bu yapılmadan yetki almak, firmaları çok zor du-
rumda bırakabilir.
Form Şirketler Grubu olarak bu tecrübeleri yaşayarak 
tecrübe ettik. Hem şanslıydık, hem de değildik. Yokluklar 
ve imkânsızlıklar anlamında şansızdık ancak o kadar çok 
yapılabilecek şey vardı ki, girişimci olup bir şeyler yap-
mak isteyen herkese bir imkân vardı. Makine imalat sek-
törünün küresel rekabette başarılı olabilmesi için Ar-Ge, 
kaliteli imalat ve yurt dışı ile iyi ilişkiler çok önemlidir. 
Tabii bunların yanında başta ülke, sonra da firma ima-
jının pozitif olması zorunludur. Yabancılarla iyi ilişkiler 
kurulmadığı sürece yurt dışında başarılı olamazsınız.
Bu anlamda sektörümüzün doğru tanıtımı çok önemli ki 
Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni reklam filminin de baş-
langıcından bu yana yokluklar içinden gelen gelişimimizi 
çok güzel bir şekilde anlattığını düşünüyorum.

BEDI KORUN
FORM ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

REKABET İÇİN KALİTELİ 
ÜRÜN ŞART

1965
KURULUŞ:

Öncelikle, böyle bir organizasyonu bu sıkıntılı günlerde 
gerçekleştirip, sanayiciye bir nebze olsun umut aşıladık-
ları için başta Başkanımız Adnan Dalgakıran’a, Başkan 
Yardımcımız Kutlu Karavelioğlu’na, tüm diğer Yönetim 
Kurulu Üyeleri’ne ve Moment Expo ekibine teşekkür 
ederim. Gerek katılımın yoğunluğu, gerekse program 
içeriği açısından bizleri oldukça heyecanlandıran, ke-
yiflendiren ve uzun zamandır göremediğimiz eski dost-
larımızla bir araya getiren başarılı bir akşam oldu. Bu 
toplantıda, bir kez daha net bir şekilde gördük ki, iş dün-
yasında hâlihazırda çok farklı özellikler ve alışkanlıklara 
sahip üç kuşak bir arada çalışıyor. Bu durum elbette ku-
şak çatışmalarına sebep oluyor. Burada benim tavsiyem 
sadece yeni kuşaklara değil, birbirini anlamada güçlük 
çeken, birbirinden güç almak yerine sürtüşme yaşayan 
eski ve yeni tüm kuşaklara olacaktır. Birbirimizi dinle-
meli, anlamalı, iyi geçinmeli ve birbirimizden hangi nok-
talarda besleneceğimizin farkına varmalıyız. Prensip 
olarak hep ileriye odaklanmalıyız. Birbirine, topluma, 
çevreye saygıyı, sevgiyi ve korumayı ihmal etmeden, tüm 
kuşaklar birlikte çalışıp, sürtüşmeye fırsat vermeden, 
nasıl ilerleriz hedefine kilitlenmeliyiz. Unutmayalım ki 
yeni kuşak “Z kuşağı” olarak anılıyor ve öğrenme biçim-
leri biz geleneksel eğitimden geçen kuşaklardan farklı, 
çok daha hızlı düşünen, dijital süreçlerden dolayı çok da-
ha hızlı hareket eden bir kuşak. Eminim şirketlerimizin 
yenilikçi yüzü olarak bizleri teknolojik anlamda çok hızlı 
dönüştüreceklerdir. 
Son olarak eklemek isterim ki, “Tıkır tıkır”ın yarattığı et-
kiyle tüm Türkiye’de slogan haline gelen tanıtım filmin-
den sonra başarılı bir reklam filmi yapmanın çok zor ola-
cağını düşünürken, yeni nesil anlayışına uygun “Büyüme 
Makinesi” iletişim kampanyası filmini görmek çok gü-
zeldi. “Bir büyüme makinesinin” nasıl bir şey olduğunu 
görmek, bu makinenin çalışmasında da tüm alt sektörler 
olarak hepimizin yer almasını seyretmek beni çok keyif-
lendirdi. Emeği geçen herkesin eline, fikrine sağlık.

NURDAN YÜCEL
LAYNE BOWLER KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ 

HEP İLERİYE 
ODAKLANMALIYIZ
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1965
KURULUŞ:

Eski dostlarla, meslektaşlarla böyle güzel bir vesiley-
le tekrar bir araya gelmek bizi çok mutlu etti. Eski ku-
şakları dinleyince alınması gereken en önemli mesajın 
çok çalışmak olduğunu düşünüyorum. Büyük Önder 
Atatürk’ün de dediği gibi: “Yalnız bir tek şeye ihtiyacımız 
vardır; çalışkan olmak. Refah ve bunun doğal sonucu 
olan gönenç ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışkanların 
hakkıdır.” Eski kuşaktan bayrak devralan yenilere, ma-
kul aklın vereceği en önemli tavsiye, her şeyden önce 
çalışkan olmaktır. Bizim patronumuzdan aldığımız en 
önemli ders; zor zamanda da, en rahat zamanda da da-
ima güvenilir olmak, asla aldatmamaktır. Müşteri sizi 
daha aramadan önce güvenebileceğini biliyorsa, o gemi 
kolay kolay batmaz. Küresel rekabette tek unsurla başa-
rılı olmak mümkün değil. Güncel şartlarda yerli makine 
üreticisinin dünya pazarında başarılı olmasının ana şart-
ları güçlü pazarlama, mühendislik ve ürün geliştirme 
olarak tanımlanabilir.
Reklam filminin film tekniği olarak çok başarılı olsa da 
mesaj içeriği olarak maalesef konuya yabancı kaldığını 
düşünüyorum. Görüntülerde yer alan donanımın tama-
mı makine olmaktan ziyade, bilim-kurgu tarzı bilgisayar 
destekli grafik tasarım. En iyi siz ve biz biliyoruz ki, bü-
yük coşku verecek gerçek makine örneklerimiz var ve 
ihtişamla resimlenebiliyorlar. Filmde bahsettiğim ek-
sikliğin, markalardan bağımsız kalarak adil olma çaba-
sından kaynaklandığını düşünüyorum. Ancak aynı grafik 
performansı bu yönde kullanılsa, bizzat Türk üreticisi-
nin, mühendisinin tasarımı ve emeği olan makinelerimiz 
de kolayca markadan bağımsız görselleştirilebilirdi diye 
düşünüyorum. Film her ne kadar kendi içinde çok başa-
rılı da olsa aynı metotla daha yüksek grafik kabiliyetler 
kullanan bir tarım ülkesi de kendisini büyük makineci 
olarak sunabilirdi kanısındayım.

BILGEHAN TOMRUK 
TOMRUK PRES GENEL MÜDÜRÜ

YENİ KUŞAĞIN ALACAĞI EN 
ÖNEMLİ DERS, GÜVENİLİR VE 
ÇALIŞKAN OLMAK

1965
KURULUŞ:

Dünyada 40, hatta 50’nci kuşağa ulaşan şirketler ol-
masına rağmen Türkiye’de bu kadar köklü şirketlerin 
bulunmaması, hatta az sayıda şirketin üçüncü kuşağa 
ulaşması bizleri üzerken, diğer yandan 50 yıl üzeri bir-
çok firmanın olduğunu görmek de mutlu etti. Türkiye’nin 
Makinecileri’ne güzel organizasyonları nedeniyle teşek-
kür ediyorum. Molino’nun dördüncü kuşak temsilcisi 
torunum Ali Müşfik Güneri’nin ödül gecesine katılarak 
şirketimiz adına ödül alması da benim için gurur vesilesi 
oldu. Yeni kuşaklara en önemli tavsiyem, sektörden ne 
beklediklerini, ne katkı sağlayabileceklerini ve nereye 
varmak istediklerini çok iyi etüt etmeleridir. Sektörde 
her firmanın başarıyı yakalayamamasıyla birlikte, kali-
tede rekabet etmek yerine fiyatları şuursuzca düşürme-
leri; bu işin sanayicilik ve üretim keyfinden ziyade ayakta 
kalma ve var olma mücadelesine dönüştüğünü açıkça 
gösteriyor. Bu durum da sektörde sadece kopyacılık 
mantığını geliştirirken, insanların Ar-Ge ve yenilikçilik 
duygularının ölmesine sebep oluyor. Yeni kuşakların 
belli makinelerin imalatı konusunda uzmanlaşması, sa-
dece bu alanda kendi Ar-Ge’lerini kurması, kopyacılıktan 
ziyade bu işin mühendisliğine önem vermesi, yılmadan 
çalışması, en az bir yabancı dil öğrenmesi, takım ruhu 
oluşturması, gelişmelere ayak uydurabilmesi ve her 
konuda dürüst olması kendilerine başarının kapılarını 
açacaktır. Zor anlarımız çok oldu ancak bugün 2016 yı-
lında hala aynı heyecanımızla, azmimizle, meslek aşkıyla 
başarılı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Önümüze 
çıkan engelleri de yılların verdiği tecrübeyle aşmaya 
çalışıyoruz.
Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni reklam filminin 
Türkiye’mize yakışır, fevkalade güzel, birlik ve beraber-
liği temsil eden bir çalışma olduğunu düşünüyorum.

ÖMER LÜTFI ALAYBEYI
MOLİNO MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ENGELLERİ YILLARIN VERDİĞİ 
TECRÜBEYLE AŞIYORUZ
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1966
KURULUŞ:

Böylesine önemli bir mesleki dayanışmanın parçası ol-
maktan, hatırlanmak ve ödüllendirilmekten çok mem-
nun olduk. Firmamızın ikinci ve üçüncü kuşak temsilci-
leriyle katıldığımız ödül gecesinde makinecilerin vefa-
sına da tanık olduk. Ortamdaki sıcaklık ve kadirşinaslık 
yeni nesil üyelerimize de heyecan ve aidiyet kazandırdı. 
Yeni kuşaklar bize göre çok daha donanımlı yetişiyor. 
Ancak belli konulara odaklanma ve sebatla çok çalışma 
konusunda bazı eksiklikleri var. Kişisel olarak onlara; 
dünyadaki yeni teknolojik gelişmelere açık olma, bilgiyi 
saklamama, her kaynaktan istifade etme ve en çok da 
odaklanarak çok çalışmalarını tavsiye ediyorum. Biz, ül-
ke ekonomisiyle sektörün hızlı büyüdüğü, aniden küçül-
düğü ve uzun süre durgunluk yaşadığı dönemlere şahit 
olduk. Bu noktada makine sektöründe faaliyet gösteren 
birliklerin ortak bir fon oluşturarak kriz dönemlerinde 
sektörde zorluk yaşayan firmalara ihtiyaç duyulan yön-
lerde destek olmasının yararlı düşünüyorum. Makine 
imalatçılarının küresel rekabet avantajı kazanmak için 
üç konuda işbirliği yapması gerektiğini düşünüyorum. 
Birincisi düşük maliyetli ama kaliteli üretim için ima-
latçıların devletle ilişkilerde vergi yükünü, iş güvenliği 
ve çevresel yaptırım maliyetlerini azaltıcı lobi faaliyet-
leri yürütmeleri gerekiyor. İkincisiyse, küresel hedef 
pazarlarındaki alıcılara katma değerli, bütünleşik nihai 
ürünler pazarlama çalışmaları yapılması elzemdir. Son 
olarak da imalatçılar kendi aralarında ortak Ar-Ge ve 
ortak pazarlama gibi uzun vadeli işbirlikleri geliştirmek 
suretiyle kalite, hız, maliyet gibi avantajlar üretmelidir.
Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni reklam filmi, steril bir 
ortamda robot kollarıyla üretilen çelik yapı bağlamında 
en yeni teknolojiyi kullanan inovatif bir sektör olduğu-
muzu göstermesi açısından oldukça etkileyici. Ama bu-
nunla birlikte reklamın üreticilerin emek yoğun üretim 
ortamını yansıttığını düşünmüyorum.

GÜLNUR ALPKAN 
HEYBETLİ METALURJİ MAKİNE SANAYİ GENEL MÜDÜRÜ

REKABET AVANTAJI 
KAZANMAK İÇİN İŞBİRLİĞİ 
YAPMALIYIZ

1965
KURULUŞ:

Söz konusu gecede bir araya gelmek; sektör birlikteliği-
ni, bilginin, iletişimin önemini vurgulamak ve güçlenme-
sini sağlamak açısından çok değerliydi. Yıllarını üretime 
vermiş, başarıları tescillenmiş bir çok şirketle aynı çatı 
altında buluşmanın, Türkiye’nin Makinecileri’nin ortak 
hafızasına da güç kattığını düşünüyorum. Mevcut eko-
nomik koşulların iyileşmesi için üretimi, makineleşme-
yi, Endüstri 4.0’ı daha çok konuştuğumuz bugünlerde, 
bu gecede dinlediğimiz tecrübelerin, özellikle gelecek 
kuşaklara önemli bir vizyon sağlayacağına inanıyorum. 
Firmamızın 3. kuşak temsilcilerinden biri olarak, sürdü-
rülebilir bir başarıya ulaşan çalışmaların inovasyon ve 
Ar-Ge ile mümkün olabileceğine inanıyorum. Teknolojiyi 
yakından takip etmek, kendi teknolojilerini yaratabil-
mek, başarının anahtarı olacak. Sektörümüz, Türkiye 
ve dünyada en fazla katma değer yaratma potansiyeli-
ne sahip sektörlerden bir tanesi ve dolayısıyla önü her 
zaman açık. Küresel rekabette başarılı olabilmek için 
marka değerini artıracak pazarlama, insan kaynakları, 
Ar-Ge ve inovasyon konularına yatırım yapmak gereki-
yor. Pazarlama yeteneğimizi iyi geliştirdiğimiz takdirde, 
ürettiğimiz makineler müşterilerine daha çok ulaşabile-
cek, üretim yapılabilecek. Zincirin her halkası bir diğeri 
kadar önemli. Bilgi çağına girerken, bilgiye yapılan her 
yatırım, bizi küresel rekabette başarılı kılacaktır. Yüksek 
teknoloji alanlarında yatırımlar yaparak rekabet üstün-
lüğü sağlamalıyız. Malzeme ve ürün yönetimiyle ilgili 
gerek teknolojik gerekse yazılımsal yatırımlar yaparak 
maliyet ve fiyat politikalarında stratejiler geliştirmeliyiz. 
Reklam filmi; Türkiye’nin Makinecileri’nin gücünü ve 
birlikteliğini kamuoyuna hissettiren, üreticilere ise tek-
nolojik, animatik kurgusuyla kaliteli üretimleri nedeniyle 
gurur yaşatan bir içeriğe sahip. Makine üretimindeki gü-
cümüzü birliktelik içinde anlatarak ülke tanıtımına kat-
kısı olacağını düşünerek uluslararası yayın organlarında 
da yer bulmasının ülke imajına büyük katkı sağlayacağını 
düşünüyorum.

HALIL YIRTIMCI
YEMMAK MAKİNE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

İNOVASYON VE AR-GE İLE 
BAŞARIYA ULAŞABİLİRİZ
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1966
KURULUŞ:

Böylesine güzel bir geceye davet edildiğimiz için şirke-
timiz adına mutluluk duyduk. Ülkemizin geleceğinin ne 
denli parlak olduğunu bir kez daha görme fırsatı yaka-
ladık. Yeni kuşaklar disiplinli ve üreten firmalarından 
vazgeçmeden mühendislik ve teknolojideki gelişmeleri 
takip edip uyguladıkları müddetçe başarıyı yakalayacak-
lardır. Kriz dönemlerinde şirketlerin aslında krizi fırsata 
çevirecek unsurlar elde edebileceğini gördük. Herkesin 
cesaret edemediği ürünler imal edip teknolojiye yatı-
rım yaparak kısa, orta ve uzun vadede şirketlerin sür-
dürülebilir büyümede istikrarını sağlayabileceğini artık 
biliyoruz.
Ülke olarak inovatif, katma değeri yüksek ve kaliteli ma-
kineler imal ederek dünyanın lider makine imalatçısı 
ülkeleriyle rekabet edebileceğimize ve başarıya ulaşabi-
leceğimize inanıyorum. 
Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni reklam filminin enerji 
veren bir yanının olduğunu düşünüyorum. Genç girişim-
cilerde üretimin bir parçası olma isteği uyandıran güzel 
ve anlamlı bir akış içeriğine sahip.

GÖKHAN COŞKUN
YAKACIK VALF FABRİKA MÜDÜRÜ

YENİ REKLAM FİLMİ YÜKSEK 
BİR ENERJİYE SAHİP

1966
KURULUŞ:

Sevgili dostlar, sektörümüzde 50’nci yılını dolduran fir-
malara onur ödülü vermek üzere tertiplediğiniz gecede 
bulunmak ve ödül almak kendi adıma büyük bir onur ol-
du. Öncelikle böyle bir gece düzenlemeyi düşünen, orga-
nize eden tüm arkadaşlarımıza en içten teşekkürlerimi 
sunmak isterim. Beğenerek takip ettiğim derginizin de 
100’üncü sayısını tebrik eder, nice başarılar temenni 
ederim. Benim için duygu yüklü bir gece olduğunu söyle-
meden geçemeyeceğim. Nostalji dolu resimlere bakar-
ken, her zaman rahmetle ve minnetle andığım Babamız 
Bilal Yontar beyefendinin temellerini attığı firmamı-
zın yaşadığı büyüme serüveni gözlerimin önünden aktı 
geçti. Yaşıtımız olan firmaların da aynı yollardan geçti-
ğini görmek de bana ayrı bir tebessüm ettirdi. Küçücük 
atölyelerde başlayıp zorlu şartlarla günümüze ulaşan-
larla sohbet büyük keyifti. Karaköy Kalafat Yeri’nde 20 
metrekare bir atölyede başlayan öykümüz; bugün 32 bin 
metrekarelik Hadımköy fabrikamız, 10 bin metrekarelik 
Beykoz Riva palet fabrikamız ve inşaatını yeni tamam-
ladığımız 25 bin metrekare kapalı alana sahip Muratlı 
Tekirdağ tesislerimizle devam ediyor. Firmamızın üçün-
cü kuşağı bu birikimi emanet alacak. Bu yolculukta 
bizzat yaşadığım ve yeni kuşaklara hep söylediğim, ba-
bamızdan bize düstur olan “Yaptığımız işi en iyi şekilde 
yapmak”tır. Bunu başarabilmenin yolu fabrikalarımızda 
kullandığımız tezgâhların ve makine parkının son tek-
nolojiye sahip olmasından geçiyor. Öncelikli amaç para 
kazanmak değil, her daim işini sevmek, hep daha iyisini 
yapabilmeyi istemektir. 
Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni reklam filmimizi çok 
başarılı buldum, rastladığım her seferde beğenerek 
izliyorum.

MUSTAFA YONTAR
MUSTAFA YONTAR İNŞAAT MAKİNALARI VE KALIP FİRMA SAHİBİ

BÜYÜME SERÜVENİMİZİ 
YENİDEN HATIRLADIK 
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
ENDONEZYA’DA
Türkiye’nin Makinecileri, milli katılım organizasyonuyla Machine Tool Indonesia Fuarı’nda 
yer alarak Uzak Doğu pazarındaki tanıtım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

E ndonezya’nın metal işle-
me teknolojileri alanında 
en büyük fuarı kabul edilen 
Machine Tool Indonesia, 30 
Kasım-3 Aralık tarihlerin-

de Cakarta’da gerçekleştirildi. Bu yıl 
30’uncu kez kapılarını açan etkinliğe, 

31 farklı ülkeden 2 bin 73 firma katıldı. 
Türkiye’nin Makinecileri’nin milli katılım 
organizasyonuyla altı Türk firmasının yer 
aldığı fuar, dört gün boyunca 31 bin 580 
ziyaretçiyi ağırladı. Fuara Türkiye’nin 
Makinecileri’ni temsilen, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mehmet Ağrikli ve Tamer 

Güven’in yanı sıra Makine Şubesi Uzmanı 
Işıl Aydın ile Uzman Yardımcısı Tuğçe 
Karabörk katıldı. G-20 üyesi olan ve 
Güney Doğu Asya’nın en büyük ekono-
misi unvanına sahip Endonezya’da milli 
katılım organizasyonunu düzenleyen 
Türkiye’nin Makinecileri’nin standında, 
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fuara katılan firmalar hakkında bilgiler 
içeren broşürler ziyaretçilere dağıtıldı. 
Türkiye’nin Makinecileri ayrıca Türk ma-
kine sektörüne yönelik farkındalık yarat-
mak amacıyla fuarın giriş noktalarında 
ve fuar alanı içerisindeki hollerde yer 
alan üç billboard ve 12 kuleye reklamlar 
verdi.

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 5. KEZ 
MACHINE TOOL INDONESIA FUARI’NDA
Fuar kapsamında Türkiye’nin Cakarta 
Ticaret Müşaviri Murat Taşkın’la bir ara-
ya gelen Türkiye’nin Makinecileri’nin 
yetkilileri; Endonezya pazarı, pazarda 

dikkat edilmesi gerekenler ve paza-
rı cazip kılan imkanlarla ilgili bilgi aldı. 
Fuarın destekleyici kuruluşları ara-
sında da yer alan Endonezya Takım 
Tezgahları Sanayicileri Birliği (ASİMPİ) 
ve Endonezya Metal İşleme ve Makine 
Sanayi Dernekleri Federasyonu’nun 
(GAMMA) Başkanları i le görüşen 
Türkiye’nin Makinecileri Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Ağrikli ve Tamer Güven, 
yetkililerden çeşitli konularda bilgi aldı. 
Türkiye’nin Makinecileri, Türk firmaların 
temsilcileriyle fuar süresince koordinas-
yon halinde hareket ederek etkili bir or-
ganizasyona daha imza attı.

“İkinci kez katıldığımız Machine 
Tool Indonesia Fuarı’nda ziyaretçi 
sayısı açısından katılımın iyi oldu-
ğunu gözlemledim. Ancak ulusla-
rarası ziyaretçi profili çok düşüktü 
ve bu anlamda daha ziyade yerel 
bir organizasyon yapısında gerçek-
leştiğini tespit ettik. Firmamızın 
Endonezya’da iyi bir müşteri kitlesi 
söz konusu. Machine Tool Indonesia 
pazarımızın büyümesine ve bunun-
la bağlantılı olarak markamızın 
daha hızlı tanınmasına yardımcı 
oluyor. Bu da firmamızın imajının 
daha geniş bir coğarafyaya duyu-
rulması açısından önem taşıyor. 
Standımızda ALP markasıyla üretti-
ğimiz hidrolik-pnömatik sızdırmaz-
lık elemanlarını sergiledik.” 

“Türk makine sektörünün sahip oldu-
ğu üretim kalitesinin tüm dünyada ve 
özellikle hedef pazarlarda duyurulması 
adına gerçekleştirlen çalışmaların fay-
dalı olduğu düşünüyorum. Bu anlam-
da Türkiye’nin Makinecileri’nin birçok 
fuarda olduğu gibi burada da büyük 
emek sarfederek ortaya koyduğu tanıtım 
çalışmaları, sektör ve firmamız adına 
son derece değerli.”

BÜLEND DEMIRALP
ALP KAUÇUK
GENEL MÜDÜRÜ

“FUAR, 
ENDONEZYA 

PAZARINA GİRİŞ 
KAPISI”
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“Fuarın ziyaretçi profili bizim açı-
mızdan ikiye ayrılıyor: Son kullanı-
cı müşteriler ve hedef kitlemizdeki 
satıcılarla distribütör firmalar. Son 
kullanıcılar bakımından fuar olduk-
ça yoğundu. Standımızı ziyaret edip 
bilgi almak isteyen, muadilleri hak-
kındaki düşüncelerini dile getiren 
geniş bir kitle vardı. Ancak satıcı fir-
malar açısından iş biraz daha farklı 
bir boyutta. Genelde firmaların sa-
tış müdürleri ya da temsilcilerinin 
fuarları dolaşması nedeniyle firma 
sahipleriyle görüşme imkanı pek 
bulamadık. Katılımcı firmalar çok 
geniş bir yelpazeye sahipti. Özellikle 
çevre ülkelerden katılım yüksekti. 
Standımızda hava diyaframlı pom-
paları ve plastik asit pompalarını 
sergiledik. Fuarın potansiyelinin 
farkındayız ve önümüzdeki yıllarda 
da burada olmayı arzu ediyoruz.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar kap-
samında yaptığı reklam ve tanıtım çalış-
maları oldukça etkiliydi. Gerek kendi 
standlarında gerek bizlere gösterdikleri 
ilgi ve alakada hiçbir eksikleri yoktu. 
Kendilerine bundan sonraki çalışmala-
rında başarılar dilerim.”

EREN ÖCEK
DIAPUMP
SATIŞ MÜDÜRÜ

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NİN 

ÇALIŞMALARI 
OLDUKÇA ETKİLİ”

“MARKAMIZI ENDONEZYA’DA 
TANITTIK”

“YENİ MÜŞTERİLERLE TANIŞMA 
İMKANI BULDUK”

“Bu yılki fuarın katılımcı anlamında daha sa-
kin geçtiğini söyleyebilirim fakat pazardaki 
eski müşterilerimizle görüşüp 2017 yılındaki 
projelerini değerlendirmemiz adına iyi bir fu-
ar süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. 
Machine Tool Indonesia’nın markamızın bu 
pazarda tanınmasında ve yeni müşterilere 
ulaşmamızda önemli bir etkisi var. Türk ma-
kine üreticilerinin fuara bu yıl ilgi gösterme-
diğini gözlemledim. Standımızda CNC hydra-
ulic pressbrake ve fiber laser makinelerimizi 
sergiledik.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar girişlerinde yer 
alan ve Türk makine sektörünün üretim gücüne 
vurgu yapan reklamlarını gayet başarılı buldum. 
Bunun yanında fuara katılan Türk makinecilerine 
stantta görsel anlamda daha çok destek verebilir. 
Fuara özel bir broşürün yayınlanması bizlerin böl-
gede tanıtılması adına büyük yarar sağlayabilir.”

“Bu yılki Machine Tool Indonesia Fuarı’nda 
ziyaretçi sayısı geçen yıla göre oldukça az-
dı. Hatta tüm zamanların en kötü Machine 
Tool organizasyonu olduğunu söyleyebilirim. 
Geçen yıllarda oldukça fazla ziyaretçi ağırlı-
yor ve dolayısıyla iyi işler yapıyorduk. Dünya 
genelindeki ekonomik durgunluğun ve Türk 
firmalarının stantları için tahsis edilen yerin 
kötü olmasının bizler açısından fuarı olumsuz 
etkilediğini düşünüyorum. Tüm bu olumsuz-
luklara rağmen stadımızda silindir ve profil 
bükme makinelerimizi sergileyerek yeni po-
tansiyel müşterilerle tanıştık.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam ve tanıtım 
çalışmalarının sektörümüzün yanı sıra firmaları-
mızın da tanıtımına fayda sağladığını düşünüyo-
rum. Machine Tool Indonesia Fuarı kapsamında 
gerçekleştirdikleri çalışmalar da ziyaretçilerin ilgi-
sini çekti.”

EMRE GÜÇVAR
DURMAZLAR 
BÖLGE SATIŞ YÖNETICISI

FUAT PINAR
AKYAPAK
SATIŞ SORUMLUSU
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UZAK DOĞU FUAR TURUNUN 
SON AYAĞI: MUMBAI
Tekstil makine ve aksesuarları alanında dünyanın en önemli üç fuarı içinde gösterilen INDIA 
ITME 2016, TEMSAD ve Türkiye’nin Makinecileri’nin etkili reklam ve tanıtım çalışmalarına 
sahne oldu.
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H indistan’ın Mumbai şehrinde 
3-8 Aralık 2016 tarihleri arasın-
da düzenlenen tekstil makine 
ve aksesuarları alanında dün-
yanın en önemli üç fuarı içinde 

gösterilen INDIA ITME 2016’ya ilk kez katılan 
Türkiye’nin Makinecileri; verdiği reklam ve 
ilanlarla Türk makine sektörünün imajının 
güçlendirilmesine katkıda bulundu. 
MAKFED üyesi derneklerden TEMSAD’ın da 
logosunun yer verildiği “Turkish Machinery” 

imzalı İngilizce ilanlar Türk ve yabancı katılım-
cılara makine sektörünün gücünü gösterdi. 
Dört yılda bir düzenlenen INDIA ITME Fuarı’na 
bu yıl 16’sı Türkiye’den olmak üzere dünya-
nın değişik noktalarından 1500 firma katıldı. 
Türkiye’nin Makinecileri 150 bin kişinin ziyaret 
ettiği etkinlikte, ziyaretçilere Türk makine sek-
törünün faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi ver-
di. Türkiye’nin Makinecileri’nin standına gelen 
ziyaretçilere TEMSAD ile makine alt sektör 
dernekleri hakkında detaylı bilgi verildi.  

Sevda Kayhan 
Yılmaz: “Fuar 
kapsamında 
muhataplarımızla 
gerçekleştirdiğimiz 
görüşmelerin 
tekstil makineleri 
sektörümüze 
olumlu geri 
dönüşleri olacağına 
inanıyorum.”
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SEKTÖREL İŞBİRLİKLERİ GÖRÜŞÜLDÜ
Fuara; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel 
Müdürlüğü, Makine-Otomotiv-Elektrik ve 
Elektronik Ürünler Dairesi Başkanı Ali Rıza 
Oktay, Türkiye’nin Makinecileri ve MAİB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu 
Karavelioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevda 
Kayhan Yılmaz ve Mehmet Ağrikli’nin yanı 
sıra TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Adil 
Nalbant ile Makine Şube Müdürü Mehtap 
Önal ve Makine Şube Şefi Erinç Tarhan katıldı. 
Türkiye’nin Makinecileri’nin düzenlediği, Türk 
ve yabancı yetkilileri bir araya getiren, işbir-
liği olanaklarının da değerlendirildiği akşam 
yemeğine; Türkiye’nin Mumbai Başkonsolosu 
Erdal Sabri Ergen, Ticaret Müşaviri Salih 
Ünver, Hindistan Tekstil Makine Üreticileri 
Dernekleri ITAMMA ve TMMA’nın Başkanları, 
Bangladeş Tekstil Üniversitesi Rektörü, INDIA 
ITME Society Yönetim Kurulu Başkanı’nın ya-
nı sıra makine sektörünün önde gelen önemli 
isimleri katıldı. 
Hint ve Türk firma temsilcilerinin de katıldı-
ğı yemekte Mehmet Ağrikli, Adil Nalbant ve 
Erdal Sabri Ergen de birer konuşma yaparak 
Türk makine sektörü hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi. 

“HİNDİSTAN AVANTAJLAR BARINDIRAN BİR 
PAZAR”
Fuar hakkında değerlendirmelerde bu-
lunan MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri 
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, 
Hindistan’ın ucuz işgücü, zengin hammadde 
kaynakları, altyapısı ve eski teknolojisi ne-
deniyle makine sektörü açısından çok sayı-
da avantaj sunan bir ülke olduğuna dikkat 
çekti. 
INDIA ITME’nin tekstil makineleri alanın-
da dünyadaki en önemli üç fuar arasında yer 
aldığının  altını çizen Sevda Kayhan Yılmaz, 
“Türkiye’nin Makinecileri olarak bu fuara ilk 
defa yanımızda önemli derneklerimizden biri 
olan TEMSAD ile birlikte katılmaktan büyük 
memnuniyet duyuyoruz. 
Fuarda yer alan 16 Türk firması da genel ola-
rak başarılı bir etkinlik geçirdiklerini ifade etti. 
Türkiye’nin Makinecileri olarak sektörümü-
zün buradaki varlığını güçlü bir şekilde vur-
guladığımızı düşünüyorum. Hindistan Tekstil 
Bakanlığı ve Hindistan Tekstil Makineleri 
Üreticileri Dernekleri ile çeşitli toplantılar ger-
çekleştirdik. Söz konusu görüşmelerin tekstil 
makineleri sektörümüze olumlu geri dönüşle-
ri olacağına inanıyorum. Makine alımında teş-
vik sağlayacak programın içerisine ilave Türk 
firmaların eklenmesiyle ilgili girişimlerimiz 
oldu ve bu konuda onlar da üzerlerine düşe-
ni yapacaklarını belirtti. Hindistan pazarındaki 
avantajımızı kullanarak ihracatımızı daha da 
artırabiliriz” dedi.
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ZİYARETÇİ VE KATILIMCILAR 
BİLGİLENDİRİLDİ 
8 Aralık tarihine kadar devam eden 
INDIA ITME Fuarı süresince Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standında yabancı zi-
yaretçilere ve katılımcılara Türk ma-
kine sektörü hakkında bilgiler verilir-
ken Türk firmaları da ziyaret edilerek 

sorunlar ve çözüm önerileri detaylı 
bir şekilde dinlendi. Karnataka Tekstil 
Bakanı Sri Rudrappa Manappa Lamani, 
Hindistan Tekstil Makineleri Üreticileri 
Derneği Başkanı R. Rajendran da 
Türkiye’nin Makinecileri standını ziyaret 
ederek Türk makine sektörü hakkında 
bilgi aldı.

“Fuar süresince Hindistan’da faa-
liyet gösteren sektörel dernekler 
ITAMMA ve TMMA ile işbirliği çalış-
malarımız çerçevesinde çeşitli gö-
rüşmeler gerçekleştirdik. Bugüne 
kadar sürdürdüğümüz başarılı ça-
lışmalara devam etme yönünde fikir 
birliğine vardık. Fuara derneğimiz 
üyesi 16 firma katıldı. Üyelerimiz 
ürün tanıtımlarını daha çok stantla-
rındaki broşürleri kullanarak ger-
çekleştirdi. Yaptığımız görüşmeler 
neticesinde üyelerimiz genel olarak 
fuarın beklentilerini karşılar nite-
likte olduğu ifade etti.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam 
ve ilanları fuar alanının bütün önemli 
noktalarında yer alıyordu. Söz konusu 
tanıtım çalışmaları ve reklamlar neti-
cesinde fuarın ilgi odağı Türkiye’nin 
Makinecileri oldu. Kendilerine, der-
neğimize verdikleri maddi ve manevi 
destek nedeniyle tekrar teşekkür edi-
yoruz. TEMSAD olarak Türkiye’nin 
Makinecileri’yle birlikte gurur du-
yulacak başarılı bir fuar çalışması 
gerçekleştirdik.”

ADIL NALBANT
TEMSAD
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 

FUARIN İLGİ 
ODAĞIYDI”

“BAŞARILI BİR FUAR SÜRECİ 
GEÇİRDİK”

“Bu yılki INDIA ITME Fuarı firmamız açısından 
oldukça başarılı geçti. Hindistan büyük bir 
ülke olduğu için çok çeşitli fırsatlar barındı-
rıyor. Firmaların ihracat rakamlarını artırma-
ları bakımından fuarlar büyük bir öneme sa-
hip. Bizler de bu kapsamda yeni ürünlerimizi 
sergileyip potansiyel müşterilerimizle temas 
kurduk. INDIA ITME organizasyon başarısı 
açısından her yıl daha olumlu bir hal alıyor. 
Standımızda ahtapot baskı makinesi, empri-
me baskı boyaları ve baskılı kumaşlarla, çe-
şitli baskı posterlerini sergiledik.” 

“Türk makine sektörünün ulaştığı üretim kalitesi-
nin sektörümüz için büyük ve önemli pazarlarda 
duyurulması çok önemli. Bu kapsamda gerçekleş-
tirilen her çalışmayı önemsiyor ve takdir ediyoruz.”

ADEM BÜLBÜL
INKUIN
YÖNETIM KURULU BAŞKANI
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“INDIA ITME 2016 Fuarı’nın ziya-
retçi ve katılımcıların niteliği ve il-
gisi göz önüne alındığında oldukça 
başarılı bir organizasyon olduğunu 
değerlendiriyorum. Fuar süresin-
ce birçok potansiyel müşteriyle 
bir araya gelip ürünlerimizi ve fir-
mamızı tanıtma fırsatı yakaladık. 
Standımızda üretimini gerçekleş-
tirdiğimiz kumaş boyama makinele-
rimizi tanıttık. Önümüzdeki yıllarda 
da INDIA ITME Fuarı’nda yer almayı 
arzu ediyoruz.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin Türk 
makine sektörünün üretim gücüne vur-
gu yapan reklam ve tanıtım çalışmala-
rına fuar alanının çeşitli noktalarında 
tanık oldum. Standımızı ziyaret ettik-
lerinde kendileriyle görüş alışverişinde 
de bulunduk. Başarılı çalışmalarının 
devamını diliyorum.”

ERSEL ÇOBAN
METSA MAKINE
SATIŞ MÜDÜRÜ

“INDIA ITME 
YOĞUN İLGİ 

GÖRDÜ”

“TÜM BÖLGEYE HİTAP EDEN 
BİR FUAR”

“FUARIN YELPAZESİ ÇOK GENİŞ”

“Hindistan uzun yıllardır etkin olduğumuz ve 
2015 yılından bu yana satış ofisimizin bulun-
duğu bir pazar. Bu sebeple bölgede ortak iş 
yaptığımız birçok müşterimiz ve potansiyel 
müşterimiz mevcut. Fuarda tüm paydaşları-
mızı aynı anda ağırlama şansına sahip oluyo-
ruz. Dolayısıyla bu bölgedeki marka bilinirli-
ğimizin de katkısıyla başarılı bir fuar geçirdik. 
Bir önceki organizasyona kıyasla ziyaretçi 
sayısında fark edilir bir azalma vardı. Bu du-
rumun aynı tarihlerde gerçekleştirilen diğer 
önemli sektörel fuarlar nedeniyle yaşandığını 
değerlendiriyoruz. 80 metrekarelik stant ta-
lebimize 18 metrekarelik alan tahsis edilerek 
dönüş yapılması bizleri üzdü. Fuar yetkilileri-
nin ilgisizliği ve temizlik sıkıntısıysa yaşadığı-
mız diğer olumsuzluklar arasındaydı.” 

“Türkiye’nin Makinecileri Hindistan pazarında 
da yalnız olmadığımızı hissettirerek fuar süresince 
standımızı ziyaret ederek ilgilerini eksik etmedi.”

“INDIA ITME, katılımcı profili bakımından çok 
geniş bir yelpazeye hitap eden bir fuar. Bunun 
yanında tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu 
çeşitli makineleri imal eden firmaların yoğun 
bir ilgisi söz konusuydu. Ayrıca Hindistan’ın 
her bölgesinden çok farklı alanlarda faali-
yet gösteren firma temsilcisi ziyaretçilerin 
de fuara rağbet göstermesi, organizasyonun 
başarılı geçmesini sağladı. Fuar sayesinde 
firmamızı ve ürünlerimizi geniş bir müşteri 
kitlesine tanıtma avantajı yakaladık.” 

“Türkiye’nin Makinecileri gerçekleştridiği reklam 
ve tanıtım çalışmalarıyla başarılı bir performans 
sergiledi. Sektörümüzün gücünü böylesine uzak 
pazarlarda da duyurmasını takdir ediyoruz.”

AHMET GECIKLI
HAS GROUP
BÖLGE SATIŞ YÖNETICISI

GÖKHAN ŞAKACI
CANLAR MEKATRONIK
AR-GE SORUMLUSU
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“INDIA ITME 2016, hedef müşteri 
kitlemizin ilgi gösterdiği nitelikli 
ziyaretçilerin tercih ettiği bir fuar. 
Hindistan gibi büyük bir pazarda, 
daha önce de değişik vesileler-
le irtibatta olduğumuz firmalarla 
yüz yüze görüşme imkânı bulduk. 
Özellikle Hindistan pazarında et-
kinliğimizi artırmak için fuarın 
firmamıza katkı sağlayacağını dü-
şünüyoruz. Bu noktada şimdiden 
gayet olumlu geri dönüşleri aldık. 
Standımızda imalatını gerçekleştir-
diğimiz tüm ürünlerimizi ziyaretçi-
lerimizin beğenisine sunduk.”

“Türkiye’nin Makinecileri sektörümü-
zün tanıtımı adına önemli bir misyon 
üstleniyor. Kaliteli Türk makinesi algı-
sının yerleşmesi adına gerçekleştirilen 
çalışmaları başarılı buluyor ve destek-
liyoruz. Bunun yanında fuar süresi 
çok uzun, bu çerçevede sosyal ve insa-
ni şartların daha iyi olması gerekiyor. 
Özellikle çevresel şartlardan olumsuz 
etkilendik. Bu tür fuarlarda devletin 
bizim gibi imalatçı firmalara daha çok 
katkı sağlamasını istiyoruz.”

MUHAMMED ŞERBETÇI
CEDIT
FIRMA TEMSILCISI

“INDIA ITME, 
HEDEF 

MÜŞTERİLERİMİZİN 
TAKİBİNDE”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN 
KATKILARI ÇOK ÖNEMLİ”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN 
DESTEĞİ YANIMIZDAYDI”

“Fuarda, ağırlıklı olarak Hindistan olmak üze-
re Bangladeş, Pakistan ve çeşitli Orta Doğu 
ülkelerinden ziyaretçiler ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinden gelen katılımcılar vardı. Tekstil 
makine ve aksamları üreten çok sayıda fir-
maya ulaşma olanağı sağlaması nedeniyle 
faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. 
Organizasyon, firmamıza Hindistan’daki pazar 
payını artırma ve marka bilinirliğini yükseltme 
gibi katkılar sağlıyor. Standımızda üretimini 
yaptığımız dokuma taraklarını sergiledik.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin özellikle reklam, 
tanıtım, organizasyon ve firmalarla işbirliği ko-
nusundan çok başarılı çalışmalar yaptığını göz-
lemledim. Umuyorum sağladıkları katkılar önü-
müzdeki yıllarda da katlanarak artar. Bu vesileyle 
Hindistan ile Türkiye arasında bir serbest ticaret 
anlaşması imzalanmasının çok önemli olduğunu 
da belirtmek istiyorum.”

“Bu yılki fuarda Hindistan ve çevre ülkelerden 
gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladık. INDIA 
ITME’nin bölge genelinde etkili ve ilgi çeken 
bir fuar olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan 
fuar, firmamıza; çeşitli tekstil firmalarına 
ulaşabilme, potansiyel müşterilerle temas 
kurma, yeni ürünlerimizi tanıtma ve rakiple-
rimizi birebir değerlendirebilme gibi çeşitli 
avantajlar sunuyor. Bu yılki etkinlik çok daha 
organize gerçekleşmesine rağmen global kri-
zin etkileri hissediliyordu. Sipariş usulü özel 
makineler imal ettiğimiz için standımızda 
yedek parça ürünlerimizi ve makinelerimizin 
broşürlerini sergiledik.”

“Açıkçası ilk defa bu kadar güzel bir organizas-
yonla karşılaştım. Türkiye’nin Makinecileri bizlere 
her konuda destek olup bu uzak pazarda ülkemi-
zin tanıtımı adına başarılı bir çalışmaya imza attı. 
Kendilerine çalışmalarında başarılar dilerim.”

GÖKHAN TEL
DOKOKSAM
FIRMA MÜDÜRÜ

OSMAN BALKAN
BALKAN TEKSTIL 
MAKINALARI
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

1.
KATILIM

4.
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“Hindistan’ın hızlı gelişimi, kalıtımcı 
ve ziyaretçi profilini de zenginleşti-
riyor. Ziyaretçiler her zaman yenilik 
arayışında oluyor. Tekstil makine-
leri için pazar ihtiyacını, müşteri 
talebi olmadan geliştirmek zor. 
Karşılıklı fikir alışverişiyle herkesin 
istediğini dikkate alarak çalışıyo-
ruz. Ağteks olarak her fuarda yeni 
ürün sergilemeye dikkat ediyoruz, 
bu da ziyaretçileri memnun ediyor. 
Fuarda özellikle teknik tekstiller 
için geliştirdiğimiz, bobinden bobi-
ne çok fonksiyonlu iplik büküm ma-
kinelerimizi ve akıllı iplik besleme 
sistemlerimizi tanıttık.”

“Türkiye’nin Makinecileri olağanüstü 
bir çalışmayla fuara damgasını vurdu. 
TEMSAD işbirliğiyle organize edilen 
yemek daveti, fuarın her yerinde görü-
len reklam çalışmaları, tekstil bakanları 
ve tekstil kuruluşlarıyla yaptıkları ikili 
görüşmeler, Türk makine üreticilerine 
büyük bir güven duyulmasını sağladı. 
Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.”

SERVET BALCI
AĞTEKS 
ÜRETIM MÜDÜRÜ

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 

FUARA 
DAMGASINI 

VURDU”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
PRESTİJİMİZİ YÜKSELTİYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’YLE 
GURUR DUYUYORUZ”

“Özellikle Hindistan’ın iç pazarı için fayda-
lı olduğunu düşündüğümüz INDIA ITME’ye 
uluslararası katılımın çok düşük olduğunu 
gözlemledik. Fuara mevcut müşterilerimizle 
bir araya gelmek ve yeni iş ilişkileri kurmak 
amacıyla katıldık. Hizmet kalitesi, temizlik, 
ulaşım ve genel anlamıyla organizatörlerin 
yaklaşımı noktasında sorunlu bir fuar orga-
nizasyonu olduğunu düşünüyoruz. Dokuma 
makineleri için yedek parçalar imal eden bir 
firma olarak fuar boyunca standımızda ürün-
lerimizi ziyaretçilerimizi beğenisine sunduk.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam ve tanıtım 
çalışmalarıyla sektörümüzün ve ülkemizin marka 
değerini artıran yüksek prestijli çalışmalar gerçek-
leştirdiğini düşünüyorum.”

“Hindistan’ın kuzey bölgelerindeki akrilik 
ve yün iplik üreten firmalara 2015 yılından 
bu yana ihracat gerçekleştiriyoruz. Fuara, 
Hindistan’ın farklı bölgelerindeki bilinirliği-
mizi ve pazar payımızı artırmak için katıldık. 
Etkinlik, ziyaretçi kalitesi yönünden gerçekten 
çok iyiydi. Pamuk, akrilik ve yün iplik üreticisi 
çok sayıda firmanın farklı departmanlarından 
yetkililerle görüşme şansımız oldu. Ayrıca 
mevcut müşterilerimizle tekrar bir araya ge-
lip önümüzdeki döneme dair planlarımızı re-
vize ettik.”

“Türkiye’nin Makinecileri her fuarda olduğu gi-
bi burada da yanımızdaydı. Fuar alanının çeşitli 
noktalarına verdikleri reklamlar, sektör hakkında 
bilgi edinmek isteyenleri ağırladıkları stant ve fu-
ara katılan Türk firmalarını tanıtan kataloglarla 
etkileyici bir çalışma ortaya koydular. Türkiye’nin 
Makinecileri’nin özverili çalışmalarıyla gurur du-
yuyor, Asil Makina ailesi olarak başarılarının de-
vamını diliyoruz.”

REYHAN BARIŞ
BARIŞ YEDEK PARÇA
GENEL MÜDÜRÜ

SEVDA KILIÇKIRAN
ASIL MAKINA
IHRACAT VE ITHALAT 
MÜDÜRÜ

3.
KATILIM

1.
KATILIM

1.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİME 
MAİB DESTEĞİ
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından, Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteğiyle 
yürütülen “Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar” projesinin 
tanıtım toplantısı 26 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştirildi.

T ürkiye, Almanya ve Polonya 
işbirliğiyle hayata geçirilen 
“Makine Sektöründe Üretim 
T e k n i k l e r i n d e  M o d e r n 
Yaklaşımlar” projesi kap-

samında, Türk makine sektörünün ön-
de gelen firmalarının temsilcilerine, 
Endüstri 4.0 alanındaki gelişmeler hak-
kında bilgi verildi.
26 Aralık’ta gerçekleşen tanıtım top-
lantısında MAİB Yönetim Kurulu Üyesi 
Sevda Kayhan Yılmaz’ın yanı sıra 
Siemens Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Rıza Ersoy ile Durmazlar Makina Ar-Ge 
Mekatronik Müdürü Kemal İleri de söz 
aldı.

“ÖNCELİĞİMİZ SANAYİ OLMALI”
Katılımcı Türk firmalarının Endüstri 4.0 
alanındaki gelişmeleri takip etmek üzere 
Almanya ve Polonya’da düzenlenen eği-
tim programlarına dahil olduğu projenin, 
sektörde farklı paydaşlar arasında bilgi 
ve deneyim transferinin sağlanmasına 

büyük katkı sağladığını belirten Sevda 
Kayhan Yılmaz konuşmasında şunla-
rı söyledi: “Gelişmekte olan ülkelerin 
önünde engel olan orta gelir tuzağının 
aşılabilmesi ve ülkemizin refah toplumu 
niteliği kazanabilmesi için ekonomide 
ilk önceliği sanayileşmeye vermemiz 
gerekiyor. GSYİH içinde sanayinin pa-
yını yüzde 40 seviyelerine çıkarmalıyız. 
Bunun için de üretim süreçlerinin tek-
nolojik dönüşüme bağlı olarak sürekli 
geliştirildiği yeni rekabet anlayışına ayak 
uydurmalı ve sanayimizi, ileri teknolojili 
otomasyon tekniğinin bir parçası haline 
dönüştürmeliyiz. 
Gelişmiş ülkeler verimlilik, gelişmekte 
olan ülkelerse fiyat avantajı konusunda 
öne çıkabilmek için en başta makine sa-
nayilerini bu dönüşüme entegre etmeleri 
gerektiğini çok iyi biliyor. Her ne kadar 
adı Endüstri 4.0 Devrimi olsa da bunu bir 
yaşam tarzı devrimi olarak da ifade ede-
biliriz. Sadece buna ayak uyduramayan 
bireyler ve kurumlar değil toplumlar da 

kayba uğrayacaklar. Bunun için ürünler 
ve üretim araçlarında revizyon değil, ay-
nı zamanda eğitim, hukuk ve ürün stan-
dartlarında da dönüşüm şarttır.” 
MAİB olarak üyelerini bu alandaki dö-
nüşüm konusunda bilgilendirmek üzere 
çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen 
Yılmaz, teknolojik gelişmeleri izlemekle 
yetinmediklerinin altını çizerek Avrupa 
Birliği mali desteğiyle hayata geçirdikle-
ri bu projenin tüm sektörlere örnek ola-
cağını vurguladı. 
Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türkiye’nin ‘Büyüme Makinesi’ olarak 
firmalarımızın bu sürece adaptasyon-
larını hızlandırmaya kararlıyız. Türkiye 
Ulusal Ajansı’nın desteği ile yürüttü-
ğümüz ‘Makine Sektöründe Üretim 
Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar’ pro-
jesi, firmalarımızın bilgi düzeylerini ve 
deneyimlerini yukarı taşıması konusun-
da önemli bir fırsat oldu. Proje ortakla-
rının kurum içinde yaptıkları eğitimlerin, 
kitapçıklar ile internet sitesinin de, el-
de edilen bilginin yaygınlaştırılmasında 
önemli bir rolü olacağına inanıyoruz.”
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BAHÇE VE AÇIK TARIM ALANLARI İÇİN TAM OTOMATİK TEKERLEKLİ 
YENİ BİR DİSKARO MODELİ ÜRETTİKLERİNİ BELİRTEN UĞURTAR 
TARIM MAKİNELERİ GENEL MÜDÜRÜ HALİL UĞUR, ZAMAN VE 
İŞGÜCÜNDEN TASARRUF SAĞLAYAN MAKİNE İLE İLGİLİ PATENT 
BAŞVURUSUNU DA GERÇEKLEŞTİR-DİKLERİNİ SÖYLÜYOR.

SEKTÖRDEN UĞURTAR TARIM MAKINELERI SEKTÖRDEN AKIM METAL

“UĞURTAR TARIM MAKİNELERİ
GÜCÜNÜ KALİTEDEN ALIYOR”

AR-GE ÇALIŞMALARI SONUCU YENİ GELİŞTİRDİKLERİ CNC 
TEZGAHIN İŞLEME SÜRESİ, TAKIM ÖMRÜ VE YÜZEY KALİTESİNDE 
ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER SAĞLADIĞINI BELİRTEN AKIM METAL 
İDARİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ FAZIL BÖYET, “ÇİFT TARETLİ 
TEZGAHLARIMIZIN SAHİP OLDUĞU EŞ ZAMANLI TORNALAMA 
TEKNOLOJİSİ, UZUN PARÇALARIN İŞLENMESİNDEKİ EN İYİ 
YÖNTEM OLARAK KABUL EDİLİYOR” DEDİ.

“AR-GE İLE BÜYÜYORUZ”

SONSUZ ÖMÜRLÜ VE NEREDEYSE SONSUZ KULLANIM ALANINA 
SAHİP OLAN KOMPOZİT MALZEMELER, BU ÖZELLİKLERİ 
SAYESİNDE ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYELİ BÜNYESİNDE 
BARINDIRIYOR. POLYESTER SU DEPOLARI VE “ANADOL” MARKA 
OTOMOBİLİN KAPORTASIYLA  TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPAN VE UZUN 
YILLAR BOYUNCA, EL YATIRMASI TABİR EDİLEN EN İLKEL AÇIK 
KALIPLAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK İMAL EDİLEN KOMPOZİT 
ÜRÜNLERİN MAKİNELEŞMİŞ YÖNTEMLERLE ÜRETİME GEÇİŞİ İSE 
EPEY BİR ZAMAN ALMIŞ. KOMPOZİT MALZEME PAZARINDA 1,2 
MİLYAR EURO’LUK HACME ULAŞAN TÜRKİYE’NİN İLERİ TEKNOLOJİ 
GEREKTİREN ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ KONUSUNDA İSE ÖNÜNDE 
DAHA UZUN BİR YOL DURUYOR.

KAPAK KOMPOZIT SEKTÖRÜ ÜLKELERDEN URUGUAY

YAŞAMIN “ÖZEL” KİMYASI: 
KOMPOZİT SEKTÖRÜ

2008 KÜRESEL KRİZİNDEN EN AZ ETKİLENEN, LATİN AMERİKA’NIN 
İSVİÇRESİ KABUL EDİLEN URUGUAY, İSTİKRARLI BÜYÜMESİNİN 
SÜRDÜRÜYOR. EKONOMİK VE TOPLUMSAL ALANDA BİR 
REFAH ÜLKESİ OLAN URUGUAY KOMŞULARIYLA KURDUĞU 
İYİ İKİLİ İLİŞKİLERLE DE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR. TÜRKİYE-
URUGUAY ARASINDA BAŞTA DEMİR-ÇELİK, ÇEŞİTLİ MAKİNE VE 
CİHAZLAR OLMAK ÜZERE 100 MİLYON DOLARA YAKLAŞAN DIŞ 
TİCARET, EKONOMİK İLİŞKİLERİN POZİTİF BİR ÇIKTISI OLARAK 
GÖSTERİLİYOR.

BOYALI KUŞLAR IRMAĞI İSTİKRARLI AKIYOR
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“İŞİNİZE ODAKLANDIĞINIZDA, EN BAŞTA KENDİNİZ CİNSİYETİ BİR 
AYRIM VE DEZAVANTAJ OLARAK GÖRMEDİĞİNİZDE EN BÜYÜK 
ZORLUKTAN KURTULMUŞ OLUYORSUNUZ” DİYEN VASTAŞ VALF İŞ 
GELİŞTİRME VE KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİCİSİ AYŞEM ERGİN, 
KADINLARIN CİNSİYET AYRIMINDAN SIYRILIP BİREY OLARAK 
BAŞARABİLECEK-LERİNE İNANMALARI GEREKTİĞİNİN ÖNEMİNİ 
VURGULUYOR.

ERKUNT TRAKTÖR SANAYİİ GEÇTİĞİMİZ ARALIK AYINDA BİLİM, 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NDAN AR-GE MERKEZİ LİSANSI 
ALDI. BU LİSANSI UZUN SOLUKLU ÇALIŞMALARININ BİR ÇIKTISI 
OLARAK DEĞERLENDİREN ERKUNT TRAKTÖR YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI ZEYNEP ERKUNT ARMAĞAN, “ASLINDA KURULDUĞUMUZ 
GÜNDEN BU YANA AR-GE İLE VAR OLAN BİR FİRMAYIZ, BİZİM 
VAR OLUŞ ŞEKLİMİZ ZATEN BU” DİYEREK AR-GE KÜLTÜRÜNÜN 
DNA’LARINDAKİ BİLEŞENLERDEN BİRİ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ. 

POZITIF AYŞEM ERGIN AR-GE MERKEZLERI ERKUNT TRAKTÖR

“BAŞARININ YOLU, İNANMAKTAN GEÇİYOR”

ERKUNT TRAKTÖR’E SANAYİİ LİSANSLI 
AR-GE MERKEZİ UNVANI

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İLK 
ADIM OLARAK MEF MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ DANIŞMA 
KURULU’NU OLUŞTURDUKLARINI SÖYLEYEN MEF ÜNİVERSİTESİ 
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. CAN FUAT 
DELALE “KURUL ÜYELERİNİ, ÜLKEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN 
OTOMOTİV, BEYAZ EŞYA, ROBOTİK VE ENERJİ SEKTÖRLERİNDEKİ 
ARAŞTIRMA BİRİMLERİNİN MÜDÜR VE GENEL MÜDÜRLERİ 
ARASINDAN SEÇTİK” DEDİ.

AKADEMIK MEF ÜNIVERSITESI MAKALE PROF. DR. A. HAMIT SERBEST

“AMACIMIZ FARK YARATACAK MAKİNE 
MÜHENDİSLERİ YETİŞTİRMEK”

BİR FİKRİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE RAFTA BİR ÜRÜN HALİNE 
GETİRİLMESİ SÜREÇLERİNİ PROFESYONELCE YÖNETMEYE 
BAŞLAYAN İLK ÜLKE ABD OLMUŞTUR. JAPONYA KARŞISINDA 
KENDİNİ TEHDİT ALTINDA GÖRMESİYLE 1980’Lİ YILLARDAN 
İTİBAREN, HEM GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELERİ YAPMIŞ HEM DE 
YENİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİLMESİ İÇİN İHTİYAÇ 
DUYULAN YAPILARI KURMUŞ.

ÜSİMP PATENT FUARI SADECE BİR FUAR MI?
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HIZ, VERİMLİLİK VE EN ÖNEMLİSİ BÜYÜK VERİ İLE BİRLİKTE 
BÜTÜN ÜRETİM SÜREÇLERİNİN YENİDEN YAPILANACAĞI 
VE TANIMLANACAĞI BİR DÖNEM VAR ÖNÜMÜZDE. GELECEK 
20 YIL İÇİNDE NESNELERİN İNTERNETİ TEKNOLOJİSİNİN 
OLUŞTURACAĞI EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜN 17 TRİLYON DOLARI 
BULMASI BEKLENİYOR. MAC KINSEY’İN ARAŞTIRMASINA GÖRE 
2024 YILINDA 11 TRİLYON DOLAR SEVİYESİNDE BİR EKONOMİK 
BÜYÜKLÜK BİZİ BEKLİYOR OLACAK.

JUNIOR AMASYA MTAL TEKNOLOJI NESNELERIN INTERNETI

AMASYA MTAL’NİN ROBOTU ÖDÜL KAZANDI

SON YILLARIN EN İNOVATİF FİKRİ:
NESNELERİN İNTERNETİ

ZAMANDAN TASARRUF ETMEK ADINA “UZAKTAN KONTROL 
SİSTEMLERİ”NİN TARTIŞILDIĞI, NESNELER ARASI İNTERNETİN 
HER GEÇEN GÜN BİRAZ DAHA POPÜLARİTE KAZANDIĞI VE BİRKAÇ 
YIL İÇİNDE HAYATIMIZA EGEMEN OLMASINI BEKLEDİĞİMİZ, 
MOBİLİTENİN ALTIN YILLARINI YAŞADIĞI ŞU GÜNLERDE KONTROL 
PANELLERİNİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNİ MERAK ETTİNİZ Mİ?

MAKINE TARIHI KONTROL PANELLERI IZ BIRAKANLAR MUSTAFA VEHBI KOÇ

MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL

KONTROL PANELLERİ NEYDİ? NE OLDU?

TEK BAŞINA ÇIKTIĞIMIZ TUHAF BİR 
YOLCULUKTUR HAYAT. BU YOLCULUKTA 
KARŞIMIZA ÇIKAN SINAVLARDAN 
BAŞARI İLE ÇIKMAK ÖNEMLİDİR 
ESASINDA. TAM DA BU TANIMA UYGUN 
BİR İNSAN, BİR İŞ İNSANI OLARAK 
ÇIKIYORDU KARŞIMIZA MUSTAFA VEHBİ 
KOÇ. ANİ ÖLÜMÜYLE TÜRKİYE’Yİ YASA 
BOĞAN İŞ ADAMI ARDINDA GÖZ YAŞI İLE 
BİRLİKTE BAŞARILI İŞLER DE BIRAKTI.

2015 YILI BAŞINDAN İTİBAREN KENDİNE ÖZGÜ DEVLET 
KAPİTALİZMİNDEN KENDİNE ÖZGÜ PİYASA EKONOMİSİNE GEÇEN 
ÇİN YÖNETİMİNİN HEDEFİ YENİ KALKINMA PLANI SÜRECİNDE 
BU GEÇİŞİ 2020 YILINA KADAR TAMAMLAMAK. ÇİN UZUN 
YILLAR SÜRDÜRDÜĞÜ YATIRIM VE İHRACATA DAYALI BÜYÜME 
MODELİNDEN İÇ TALEBE DAYALI BÜYÜME MODELİNE GEÇİYOR. 
BU NEDENLE EKONOMİK BÜYÜME HIZI, ORTALAMA YÜZDE 10-11 
SEVİYELERİNDEN YÜZDE 6-7 ARALIĞINA İNİYOR.

İŞ DÜNYASININ ACI KAYBI

ÇİN, EKONOMİK BÜYÜMEDE 
MODEL DEĞİŞTİRİYOR

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN, “9’UNCU 
ULUSLARARASI ROBOT YARIŞMASI”NDA AMASYA MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ “SUMO ROBOT” DALINDA MANSİYON 
ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU. TÜBİTAK’IN DAHA ÖNCE DÜZENLEDİĞİ 
YARIŞMALARDAN DA ELİ BOŞ DÖNMEYEN OKUL, ÖĞRENCİLERİN 
BİLİMSEL ÇALIŞMALARA KATILMASINI DESTEKLİYOR.
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SEKTÖRDEN MPG MAKINE SEKTÖRDEN TOKSEL MAKINA

DOĞALTAŞ İŞLEME SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÜRETTİKLERİ 
MAKİNELERLE İTHALATIN ÖNÜNE GEÇMEYİ AMAÇLADIKLARINI 
SÖYLEYEN TOKSEL MAKİNA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YUSUF 
KANAT, “PATENTİ BİZE AİT OLAN ÜRÜNLERİN YANI SIRA AYRICA 
YENİ GELİŞTİRDİĞİMİZ ÜRÜNLER İÇİN DE ÇOK SAYIDA FAYDALI 
MODEL BELGESİ ALDIK. ÖZELLİKLE OTOMATİK DOĞALTAŞ BOY 
EBATLAMA MAKİNEMİZ HASSAS İŞLEME KAPASİTESİYLE YÜKSEK 
VERİM VE TASARRUF SAĞLIYOR” DEDİ.

“HEDEFİMİZ İTHALATIN ÖNÜNE GEÇMEK”

MPG MAKİNE OLARAK KENDİLERİNE AVRUPA KALİTE 
STANDARTLARINA UYGUN YENİLİKÇİ BİR ÜRETİM ANLAYIŞI 
BELİRLEDİKLERİNİ SÖYLEYEN MPG MAKİNE PRODÜKSİYON 
GRUBU GENEL MÜDÜRÜ VEYSEL ALVER, “TÜRKİYE’DE VE 
DÜNYADA İNSAN GÜCÜNÜ AŞAN YÜKLEME, TAŞIMA, İNDİRME 
VE KALDIRMA İŞLEMLERİNİN MARKAMIZI TAŞIYAN ÜRÜNLERLE 
YAPILMASINI SAĞLAMAK, TEMEL VİZYONUMUZ” DİYOR.

“TÜRKİYE İÇİN İLKLERİ ÜRETİYORUZ”

KAPAK UNLU MAMÜL MAKINELERI ÜLKELERDEN IRLANDA

SON YILLARDA YAŞADIĞI MALİ KRİZLER DOLAYISIYLA AVRUPA’NIN 
HASTA ADAMI OLARAK ANILAN ÜLKELERDEN BİRİ OLAN İRLANDA 
ESKİ MUTLU GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ. İRLANDA 2015’TE YÜZDE 
4.8 İLE AVRUPA’NIN EN HIZLI EKONOMİK BÜYÜME ORANINI 
YAKALAYAN ÜLKESİ OLDU. BU BÜYÜME RAKAMLARI İRLANDA’NIN 
TİCARİ İLİŞKİLER İÇİNDE OLDUĞU ÜLKE SAYISINI DA ARTIRDI. 
TÜRKİYE ONLARDAN BİRİ...ÖZELLİKLE MAKİNE SEKTÖRÜ İRLANDA 
VE TÜRKİYE ARASINDAKİ EKONOMİYİ CANLANDIRDI. TÜRKİYE, 46 
MİLYON DOLARLA İRLANDA’NIN 2014 YILINDA EN FAZLA MAKİNE 
İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER LİSTESİNİN 24’ÜNCÜ SIRASINA YERLEŞTİ. 
TAHMİNLER İLİŞKİLERİN DAHA DA CANLANACAĞI YÖNÜNDE...

AVRUPA’NIN HASTA ADAMI İYİLEŞTİ

UNLU MAMULLERİN KALİTE, NİTELİK VE ÇEŞİTLERİNİ BELİRLEYEN 
UNLU MAMUL MAKİNELERİNİN ÜRETİMİNDE TÜRK MARKALARI 
SON YILLARDA ULUSLARARASI ALANDA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR. 
ÜRETİMLE BİRLİKTE İHRACATTA DA ÖNEMLİ BİR MESAFE 
KAYDEDEN UNLU MAMUL MAKİNELERİNİN GEÇTİĞİMİZ YIL 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 55,4 MİLYON DOLARLIK İHRACAT, SEKTÖRÜN 
GELECEĞİ ADINA UMUT VADEDİYOR. İHRACATTA ARTIŞ, İTHALATTA 
İSE  GİDEREK GERİLEME SAĞLAYAN SEKTÖRÜN, İHRACAT 
İLE İTHALAT RAKAMLARI ARASINDAKİ MAKAS DA GİDEREK 
DARALIYOR.

DÜNYANIN HAMURUNU PİŞİRİYORUZ
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TÜRK TOPLUMUNDA KADININ, AİLEYİ VE ÇOCUKLARI YÖNETEN 
TEMEL OKUL OLDUĞUNA VURGU YAPAN MOLİNO MUHASEBE 
VE FİNANS MÜDÜRÜ ŞEYMA NUR ALAYBEYİ, “DOLAYISIYLA İŞ 
HAYATINDA KADIN YÖNETİCİ OLMAK, TOPLUM TARAFINDAN HER 
ZAMAN ÖRNEK ALINIP TAKDİR EDİLMEYE DEVAM EDİLECEK” 
DİYOR. BİR KADIN YÖNETİCİ OLARAK PLANLI, KALİTELİ VE TAM 
ZAMANLI ÇALIŞMAYI KENDİNE PRENSİP EDİNDİĞİNİ BELİRTEN 
KAHVECİ, HİÇBİR BAŞARININ TESADÜF OLMADIĞINA DİKKAT 
ÇEKİYOR. 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ALTERNATİF BİR YATIRIM 
YÖNTEMİ OLARAK YAYGINLAŞAN GİRİŞİM SERMAYESİ, TÜRKİYE’DE 
DE SON YILLARDA BÜYÜK GELİŞME GÖSTERDİ. ORTAKLARINA 
FİNANS DESTEĞİNİN YANI SIRA YÖNETİM DESTEĞİ DE SAĞLAYAN 
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLARI (GSYO), ÖZELLİKLE 
İHRACAT YAPAN ŞİRKETLERE ÖNCELİK VERİYOR.

POZITIF ŞEYMA NUR ALAYBEYI ARAŞTIRMA GIRIŞIM SERMAYESI

GİRİŞİM
SERMAYESİ

“HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR”

ORTAĞIM OLUR MUSUN?

TOTOMAK MAKİNA GENEL MÜDÜRÜ ARDAN KAYAALTI, FİRMALARIN 
YENİLİKÇİ, KATMA DEĞERİ YÜKSEK VE DÜNYA PAZARINDA 
REKABET EDEBİLİR ÜRÜNLER GELİŞTİRİP ÜRETEBİLMESİ İÇİN AR-
GE ÇALIŞMALARI VE YATIRIMLARINA DAHA FAZLA PAY AYIRMASI 
GEREKTİĞİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI.

AR-GE MERKEZLERI TOTOMAK MAKINA AKADEMIK PIRI REIS ÜNIVERSITESI

“KATMA DEĞER ÜRETİYORUZ”

ÜÇ YIL ÖNCE EĞİTİM HAYATINA BAŞLAYAN PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, TEORİK EĞİTİMİN YANINDA 
ÖĞRENCİLERİNE ENDÜSTRİDE ÇALIŞMA İMKANI DA SUNUYOR. 
ÖĞRENCİLER HENÜZ LİSANS EĞİTİMİ ALIRKEN SEKTÖRÜN 
ÖNEMLİ ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞMA FIRSATI BULUYOR. MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. MEHMET SANDER 
ÇALIŞAL, “ÖĞRENCİLERİMİZE YENİ İSTİHDAM ALANLARI 
YARATIYORUZ” DİYOR. 

“ÖĞRENCİLERİMİZE İSTİHDAM SAHALARI 
YARATIYORUZ”
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ÜÇÜNCÜ KUŞAK EBUBEKIR BERTAN ŞENSARI

GENÇ YÖNETİCİNİN EŞSİZ DENEYİMİ

SEKTÖRÜN ÖNCELİKLİ ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARINDAN 
BİRİNİN ASANSÖR MUAYENE KURULUŞLARININ ELEMAN EĞİTİMİ 
OLDUĞUNU SÖYLEYEN AYSAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI İZZET 
GÜVEN, “BU NOKTADA BİZİM YAKLAŞIMIMIZ, KARŞILAŞILAN 
PROBLEMLERİ BAKANLIK VE MUAYENE KURULUŞLARIYLA 
İSTİŞARE EDEREK, ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEK” 
DİYOR.

MSSP FOCUS IZZET GÜVEN

MAKALE ERDOĞAN KARAHAN

JUNIOR PENDIK TEKNIK VE ENDÜSTRI MESLEK LISESI

MAKALE AHMET YILMAZ

FUAR ROTASI MÜNIH & HANNOVER

“ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTÜYORUZ”

ÇOKÇA TARTIŞILAN KONULARDAN BİRİ OLAN KDV İADELERİ İLE 
İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLİYOR. EKONOMİNİN 
GELİŞMESİ VE BÜROKRASİDEN KAYNAKLANAN AKSİLİKLERİN 
ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN 
9 ÇÖZÜM ÖNERİM VAR.

GEÇTİĞİMİZ YIL 13’ÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞEN ODTÜ ROBOT 
GÜNLERİ’NİN “ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT” KATEGORİSİNDEKİ 
BİRİNCİSİ PENDİK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ OLDU. 
İLGİLİ BÖLÜM TEMSİLCİLERİ BU ÖDÜLDEN ALDIKLARI CESARETLE, 
HER TÜR BİLİMSEL PROJE, FİKİR VE GİRİŞİMİN İÇİNDE YER 
ALMAK İSTİYOR. BU DA YENİ ÖDÜLLER ANLAMINA GELİYOR.

GÜNÜMÜZDE EN ÇOK DİLLENDİRDİĞİMİZ KAVRAMLARDAN BİRİ 
ENDÜSTRİ 4.0. DÜNYADA BU KAVRAM SADECE TEORİDE DEĞİL 
PRATİKTE DE OLDUKÇA YAYGIN ŞEKİLDE KULLANILIYOR. TÜRKİYE 
BAĞLAMINDA BU KONU İLE İLGİLİ OLARAK YAZILAN, ÇİZİLEN, 
SÖYLENEN ŞEYLERE BAKTIĞIMDA DA İKİ KONU DİKKATİMİ 
ÇEKİYOR: İLKİ YAKLAŞIM, İKİNCİSİ DE ÇIKARSAMALAR. 

NİSAN AYINDA MAKİNE ÜRETİCİLERİ BAUMA VE HANNOVER 
MESSE FUARLARI İÇİN ALMANYA’YA GİDECEK. BU İKİ KENTTE 
TÜRK İŞ ADAMLARINI PEK ÇOK FIRSAT VE SÜRPRİZ BEKLİYOR. 

KDV İADELERİNDE YAŞANAN
9 SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

“ÖNCE HAYAL ETTİK, SONRA BİRİNCİ OLDUK”

SANAYİDE DEVRİM!

MÜNİH VE HANNOVER’E YAKIN BAKIŞ

AVRUPA STANDARTLARINDA BİR ANLAYIŞLA İMALAT 
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNİ SÖYLEYEN YURDUSAR TARIM 
MAKİNALARI YÖNETİM KURULU BAŞKANI EBUBEKİR BERTAN 
ŞENSARI, SEKTÖRDEKİ BİRÇOK MAKİNEYİ TÜRKİYE’DE İLK DEFA 
YERLİ OLARAK ÜRETEN FİRMALARDAN BİRİ OLDUKLARINI İFADE 
EDİYOR. FİRMANIN ÜÇÜNCÜ KUŞAK YÖNETİCİSİ OLAN ŞENSARI, 
BÜYÜK BİR FİRMAYI YÖNETMENİN KENDİSİ İÇİN EŞSİZ BİR 
DENEYİM OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİYOR.



314

2016GÜNDEM



315

2016 GÜNDEM

GÜRMAKSAN 2001 YILINDA BİR ÜLKEYLE BAŞLADIĞI İHRACAT 
PAZARINI BUGÜN 52 ÜLKEYE ULAŞTIRDI. ÜRETİMİNİN YÜZDE 
80’İNİ İHRAÇ EDEN FİRMA, YURT İÇİ PAZARDA DA BÜYÜYOR. 
GÜRMAKSAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÜNYAMİN EKMEN, 
BAŞARININ SIRRINI, “YENİLİK VE SÜREKLİ GELİŞTİRME” OLARAK 
AÇIKLIYOR. 

AR-GE BİRİMLERİNİN, YENİ TEKNOLOJİLERİ YOL SÜPÜRME 
MAKİNELERİNE UYARLAMAK İÇİN ARAŞTIRMALARINI 
SÜRDÜRDÜĞÜNÜ İFADE EDEN ERDEMLİ MAKİNA PAZARLAMA 
VE SATIŞ YÖNETİCİSİ SEMA KARAİSMAİLOĞLU, “GERÇEKÇİ 
İHTİYAÇLAR, MÜŞTERİ GERİ DÖNÜŞLERİ VE TALEPLER 
DOĞRULTUSUNDA YENİ MODELLER ÜZERİNDE ÇALIŞMALARIMIZ 
DEVAM EDİYOR” DEDİ.

SEKTÖRDEN GÜRMAKSAN SEKTÖRDEN ASDASDD

KAPAK ENDÜSTRI 4.0

“BAŞARIMIZIN SIRRI: 
YENİLİK VE SÜREKLİ GELİŞTİRME”

“TEKNOLOJİK MAKİNELER ÜRETMEK İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ”

ENDÜSTRİ 4.0 ÇEVRESİNDE 
OLUŞACAK EKONOMİ, SANAYİ 
ÜRETİMİNDE YILLIK YÜZDE 3 ARTIŞ 
YARATACAK.  BU ARTIŞ TÜRKİYE 
GSYİH’SİNDE YÜZDE 1 VE ÜZERİ 
BİR EK BÜYÜME VE 150-200 
MİLYAR TL DÜZEYİNDE EK GELİR 
ANLAMINA GELİYOR. ENDÜSTRİ 4.0 
İÇİN TÜRKİYE’DE ALTI PİLOT SEKTÖR 
SEÇİLDİ. BUNLARDAN BİRİ DE MAKİNE 
SEKTÖRÜ. TEKNOLOJİK DEVRİMLE 
BİRLİKTE MAKİNE SEKTÖRÜNDE 
YÜZDE 9-12 ORANINDA VERİMLİLİK 
SAĞLAYACAK OLAN ENDÜSTRİ 4.0’IN, 
NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ SAYISINDA ARTIŞ 
VE REKABET AVANTAJI YARATMASI 
BEKLENİYOR. MAKİNELERİN 
BİRBİRİYLE KONUŞTUĞU, 
FABRİKALARIN AKILLI SİSTEMLERLE 
DONATILDIĞI, ROBOTLARIN DEVREYE 
GİRDİĞİ, SANAL VE GERÇEK DÜNYANIN 
BİRBİRİNE BAĞLANDIĞI YENİ BİR 
EKONOMİK SİSTEMİN KALP ATIŞLARI 
DUYULUYOR.  

DİJİTAL SANAYİ ÇAĞI: 
ENDÜSTRİ 4.0
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KADINLARIN, FIRSAT 
VERİLDİĞİNDE 

TÜM İMKÂNLARI 
ZORLAYARAK ÖZVERİLİ 

ÇALIŞMALARI 
SAYESİNDE HER 

İŞTE BAŞARIYA 
ULAŞABİLECEKLERİNİ 

SÖYLEYEN EKİN 
MAKİNA İTHALAT VE 

İHRACAT MÜDÜRÜ 
LATİFE KARABULUT, 

“BUNUN İÇİN ÖN KOŞUL 
SADECE KENDİLERİNE 

GÜVENMELERİ VE 
AZİMLİ OLMALARIDIR” 

DEDİ.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN DEV MARKALARINA ÜRETİM YAPAN 
NORM CIVATA, BEŞ FARKLI SEKTÖRE DAHA HİZMET VERİYOR. 
“TÜM BU SEKTÖRLERE KALİTELİ VE YÜKSEK KATMA DEĞER 
YARATAN ÜRÜNLER, FİRMAMIZIN 58 KİŞİLİK EKİPLE FAALİYET 
GÖSTERDİĞİ AR-GE MERKEZİNDE ÜRETİLİYOR” DİYEN NORM 
CIVATA’NIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI FATİH UYSAL,  
AR-GE’YE VERDİKLERİ ÖNEMDEN BAHSETTİ.

POZITIF LATIFE KARABULUT AR-GE MERKEZLERI NORM CIVATA

 “KADINLAR 
HER ALANDA 

ÖZVERİLİ 
ÇALIŞIR”

“GÜCÜMÜZÜ AR-GE VE 
İNOVASYONDAN ALIYORUZ”

AFRİKA DENİLDİĞİNDE AKILLARA GELEN GÖRÜNTÜLERİNE RAĞMEN, KITANIN BATIYA BAKAN YÜZÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLEN SENEGAL, 
REKABET GÜCÜ İSTATİSTİKLERİNDE SAHRA ALTI ÜLKELERİ ARASINDA İLK 10’DA YER ALIYOR. MAKİNE SEKTÖRÜNDE İTHALATÇI OLAN ÜLKE, 
DÜNYA MAKİNE İTHALATINDA 117’NCİ SIRADA BULUNUYOR. 2014 VE 2015 YILLARINDA ORTALAMA YÜZDE 5’LİK BİR BÜYÜME KAYDEDEN 
SENEGAL’İN, TÜRKİYE İLE İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLERİ DE SON 10 YILDA İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE YÜKSELİYOR.

ÜLKELERDEN SENEGAL

AFRİKA’NIN BATIYA BAKAN YÜZÜ: SENEGAL
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2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA BOLOGNA SÜRECİ’NE 
GEÇEN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, ÇAĞA UYGUN, DÜNYA 
ÜNİVERSİTELERİ İLE EŞDEĞER BİR EĞİTİM İMKANI SUNUYOR. 
ÖĞRENCİLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ETİKETİ OLAN “EUROPASS” İLE 
EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADIĞINI BELİRTEN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. AHMET 
CİHAN, “BU SAYEDE ÖĞRENCİLER DİPLOMALARINI, TÜM DÜNYADA 
KULLANIM İMKANINA SAHİP OLUYOR” DİYOR. 

ESER VE FİKİR GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASININ, AKDER’İN YENİ DÖNEMDE ÜZERİNDE AĞIRLIKLA DURACAĞI KONULARDAN BİRİ OLDUĞUNU 
BELİRTEN AKDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUAT DEMİRER, “SANAYİNİN GELİŞMESİNİ ENGELLEYEREK SEKTÖRE ZARAR VEREN VE FİKİR 
ÜRETKENLİĞİNİ KISIRLAŞTIRAN BU SORUN, AYNI ZAMANDA HAKSIZ REKABETİN DOĞMASINDAKİ ANA ETKENLERDEN DE BİRİDİR” DEDİ.

TUNÇEL MAKİNA’DA ÜÇÜNCÜ KUŞAK YÖNETİCİ OLARAK 
BABASINDAN GÖREVİ DEVRALAN HAKKI TUNÇEL’İN HEDEFLERİ 
BÜYÜK. 60’INCI YILINI DOLDURAN ŞİRKETİN DAHA UZUN YILLAR 
VAR OLMASINI İSTEYEN TUNÇEL’İN EN BÜYÜK HAYALİ, ŞİRKETİ 
ÇOCUKLARINA HATTA TORUNLARINA AKTARABİLMEK.

AKADEMIK BEYKENT ÜNIVERSITESI ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKKI TUNÇEL

MSSP FOCUS AKDER

“DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ İLE EŞDEĞER 
EĞİTİM VERİYORUZ”

“TELİF HAKLARININ KORUNMASI ÖNCELİĞİMİZ OLACAK”

TUNÇEL MAKİNA, ÜÇÜNCÜ KUŞAĞA EMANET
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ÇOK DEĞİL, BUNDAN 10 
YIL ÖNCESİNDE YAZICINIZI 
TUŞLAYARAK HAMBURGER 
ALACAKSINIZ DESELER 
KİMSE İNANMAZDI YA 
DA YAZICI MAKİNESİNİN 
ÜRETTİĞİ KARACİĞERİN 
BİR HASTAYA 
NAKLEDECİLECEĞİNİ 
SÖYLESELERDİ.
AMA BUGÜN BU 
TEKNOLOJİNİN HEPSİ 
KULLANILIR HALE GELDİ. 
3 BOYUTLU YAZICILAR 
(3D) ÖZELLİKLE SON ÜÇ 
YILDA AKTİF ŞEKİLDE 
GÜNDEMİMİZDE. PEKİ TAM 
TANIMIYLA 3D YAZICILAR 
NE, NASIL KULLANILIYOR 
VE NE İŞE YARIYOR?  

MAKINE TARIHI 3D PRINTER

DEVRİM 
YARATAN 
MAKİNE:  
3D PRINTER

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BÖLGESEL VE ULUSAL KALKINMA MODELİ YARATMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEYEN KONYA TGB INNOPARK 
GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. FATİH MEHMET BOTSALI, BÖLGEDE ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİN İMALAT İLE İHRACATINI 
ARTIRMAYA ODAKLANDIKLARINI VURGULUYOR. ÖNCELİĞİN YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İMALAT OLACAĞI KONYA TGB INNOPARK’TA, 
BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİLERİ DE OLUŞTURULACAK.

INOVASYON KONYA TGB INNOPARK

“ODAĞIMIZDA YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İMALAT VAR”
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DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN 2016 YILINA İLİŞKİN BÜYÜME 
BEKLENTİLERİ YÜZDE 2,7 İLE YÜZDE 3,0 ARASINDA DEĞİŞİYOR. 
2016 YILINDA DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN IMF YÜZDE 2,7, DÜNYA 
BANKASI VE BİRLEMİŞ MİLLETLER YÜZDE 2,9, OECD İSE YÜZDE 
3,0 BÜYÜME TAHMİNİNDE BULUNUYOR. 

İZMİT SABANCI 
MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ 
ROBOT KULÜBÜ, AYDIN 
ÜNİVERSİTESİ’NİN 
GEÇTİĞİMİZ YIL 
DÜZENLEDİĞİ ROBOT 
YARIŞMASI’NDAN BOL 
ÖDÜLLE AYRILDI. MİNİ 
SUMO KATEGORİSİNDE 
BİRİNCİLİK VE 
ÜÇÜNCÜLÜK, SERBEST 
KATEGORİDE İSE 
ÜÇÜNCÜLÜK 
ELDE EDEN KULÜP 
İÇİN HER YARIŞMA, 
YENİ BİR TECRÜBE 
KAYNAĞI DEMEK.

YAKALANDIĞI AMANSIZ HASTALIKLA BİR SÜREDİR MÜCADELE 
EDEN AZİZ ÜSTÜNKARLI, 28 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE ARAMIZDAN 
AYRILDI. AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜNÜN DUAYEN 
İSMİ AZİZ ÜSTÜNKARLI, YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN PEK 
ÇOK SEVENİNİN KATILDIĞI BİR TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI.

MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL IZ BIRAKANLAR AZIZ ÜSTÜNKARLI

JUNIOR IZMIT SABANCI MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI

DÜNYA EKONOMİSİNDE 2016 BEKLENTİLERİ

“HER YARIŞMA, 
YENİ BİR 
TECRÜBE 
DEMEK”

AZİZ ÜSTÜNKARLI 83 YAŞINDA 
ARAMIZDAN AYRILDI
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20 YILDIR YÜKSEK KALİTEDE ROBOTLU ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 
GELİŞTİREN ALTINAY’IN BU BAŞARISININ ARKASINDA 
TEKNOLOJİ ÜRETEN VE YÖNETEN YETENEKLİ İNSAN 
KAYNAĞININ BULUNDUĞUNU SÖYLEYEN ALTINAY TRANSFER 
SİSTEMLERİ İŞ BİRİMİ YÖNETİCİSİ BATU TOKTAŞ, “ROBOTLU 
OTOMASYONDA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇMEK ÜZEREYİZ. İNSANLA 
BİRLİKTE AYNI ORTAMDA ÇALIŞABİLEN, KOLLABORATİF 
ROBOTLAR GELİYOR” DEDİ.

KÜRESEL TİCARETTE KARTLARIN YENİDEN DAĞITILDIĞI TTIP, SADECE ABD VE AB ARASINDAKİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ MODELİNİ 
DEĞİŞTİRMEKLE KALMAYACAK AYNI ZAMANDA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KÜRESEL TİCARETTEN ALACAKLARI PAYLARIN 

YENİDEN BELİRLENMESİNİ DE SAĞLAYACAK. ANLAŞMAYA DAHİL OLMAK YA DA OLMAMAK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN HAYATİ 
BİR ÖNEME SAHİP GÖRÜNÜYOR. TÜRKİYE’NİN TTIP DIŞINDA KALMASININ MALİYETİNİN YILLIK 5 MİLYAR DOLAR İLE 20 MİLYAR DOLAR 

ARASINDA BİR KAYIP YARATACAĞI TAHMİN EDİLİYOR. BENZER DURUM RUSYA, ÇİN VE HİNDİSTAN GİBİ DİĞER GELİŞMEKTE OLAN 
ÜLKELER İÇİN DE GEÇERLİ.

NANOSANİYE, PİKOSANİYE, FEMTOSANİYE ATIMLI VE MÜŞTERİ 
İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ÖZEL TASARIM İLE SÜREKLİ-
DALGA FİBER LAZERLER İMAL ETTİKLERİNİ BELİRTEN FİBERLAST 
GENEL MÜDÜRÜ KORAY EKEN, “FİBER LAZER KONUSUNDA 
FAALİYET GÖSTEREN TÜRKİYE’DEKİ İLK SANAYİ FİRMASIYIZ. 
KENDİ LAZERİNİ TASARLAMA, GELİŞTİRME VE ÜRETME 
KABİLİYETİNE SAHİP OLMAMIZ, BİZİ DİĞERLERİNDEN AYIRAN EN 
ÖNEMLİ ÖZELLİK” DEDİ.

SEKTÖRDEN ALTINAY TRANSFER SISTEMLERI SEKTÖRDEN FIBERLAST

KAPAK TTIP

“ROBOTLU OTOMASYONDA 
İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİYORUZ”

TTIP’TE OLMAK YA DA OLMAMAK

“TÜRKİYE İÇİN YERLİ LAZER ÜRETİYORUZ”
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ASYA VE AMERİKA KITALARI ARASINDAKİ GEMİ TRAFİĞİNİN 
YÜZDE 40’INI GERÇEKLEŞTİREN, ATLAS OKYANUSU’NU 
BÜYÜK OKYANUS’A BAĞLAYAN PANAMA KANALI, YAPILDIĞI 
GÜNDEN BU YANA ORTA AMERİKA ÜLKESİ OLAN PANAMA’NIN 
SOSYOEKONOMİK KOŞULLARINI GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR. 
YILDA ORTALAMA 15 BİN GEMİNİN GEÇİŞ YAPTIĞI KANAL, PANAMA 
EKONOMİSİNİN BELKEMİĞİ OLMA ÖZELLİĞİNİ SÜRDÜRÜRKEN, 
İKİ OKYANUS ARASINDAKİ TİCARETTE DE SÖZ SAHİBİ YAPIYOR. 
PANAMA KANALI’NIN GENİŞLETİLMESİ İLE ÖZELLİKLE ULAŞIM 
VE HABERLEŞME SEKTÖRLERİNDE BÜYÜME BEKLEYEN PANAMA 
EKONOMİSİ, TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİNİ ATIRMAYA 
BAŞLIYOR.

ÜLKELERDEN PANAMA POZITIF ŞEYMA AYHAN

KÜRESEL TİCARETİN AŞİL TENDONU: PANAMA

KADINLARIN POZİTİF AYRIMCILIK BEKLEMEDEN, KENDİLERİNİ 
SÜREKLİ GELİŞTİREREK BAŞARIYA ULAŞIP HER TÜRLÜ GÖREVİ 
ELDE EDEBİLECEĞİNE İNANDIĞINI SÖYLEYEN MESA MAKİNA İCRA 
KURULU BAŞKANI ŞEYMA AYHAN, “BAŞARININ DEVAM EDEN BİR 
YOLCULUK OLDUĞUNA İNANIYORUM. BEN DE BU YOLCULUKTA 
KENDİME SÜREKLİ YENİ HEDEFLER VE ROTALAR BELİRLİYORUM” 
DEDİ.

“BAŞARI SONU GELMEYEN  
BİR YOLCULUKTUR”

REPKON AR-GE MERKEZİ ÇATISI ALTINDA TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK 
ÖNEME SAHİP SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ TEKNOLOJİLERİ 
GELİŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİNİ BELİRTEN REPKON AR-GE 
MERKEZİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İBRAHİM KÜLEKÇİ, SAVUNMA 
SANAYİNDE KULLANILAN ROKET MOTOR GÖVDELERİNİN DAHA 
AZ MALZEME VE ENERJİ KULLANILARAK ÜRETİLMESİ İLE İLGİLİ 
ÇALIŞMALARINDAN BAHSETTİ.

AR-GE MERKEZLERI REPKON ÜÇÜNCÜ KUŞAK ECE OVAÇAM YILMAZLAR

“SAVUNMA SANAYİNE ÖZEL TASARIMLAR 
ÜRETECEĞİZ”

“AİLE ŞİRKETİNDE ÇALIŞIRKEN HAYALLERİNİZDEN FERAGAT 
ETMENİZ GEREKEBİLİR” DİYEN ÜSTÜNEL DALGIÇ POMPA ÜÇÜNÇÜ 
KUŞAK YÖNETİCİLERDEN ECE OVAÇAM YILMAZLAR, “FAKAT AYNI 
ZAMANDA AİDİYET DUYGUSUNUN VE GÜVENİN HÂKİM OLDUĞU 
BİR ATMOSFERDE ÇALIŞMAK, BÜYÜKLERİMİZİN HAYATLARINI 
ADADIĞI BİR İŞLETMEYİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEKİLDE 
GELECEĞE TAŞIMANIN TATMİNİ TAHMİN EDİLDİĞİNDEN  
ÇOK DAHA BÜYÜK” DİYOR.

“KURUMSALLAŞMAYA HIZ VERDİK”
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EĞİTİM MÜFREDATINI, ENDÜSTRİ VE TOPLUMUN YÜZLEŞTİĞİ 
PROBLEMLERE ÇÖZÜM OLACAK ÜRÜNLER VE SÜREÇLERİ 
TASARLAMAK AMACIYLA OLUŞTURDUKLARINI SÖYLEYEN 
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM 
BAŞKANI YRD. DOÇ. DR. REMZİ ŞAHİN, “KLASİK VE YENİ 
ALANLARDA HEM TEMEL KAVRAMLAR HEM DE UYGULAMALARA 
YÖNELİK YAPTIĞIMIZ VURGULAR, ÖĞRENCİLERİMİZİN BİLGİ VE 
BECERİSİNİ, ENDÜSTRİNİN BİRÇOK ALANINDA VE GELİŞMEKTE 
OLAN YENİ TEKNOLOJİLER ÜZERİNDE UYGULAMALARI İÇİN GÜÇLÜ 
KILIYOR” DEDİ.

AKADEMIK KTO KARATAY ÜNIVERSITESI RÖPORTAJ AYHAN ALI SIRKECI

“ÇÖZÜM ÜRETEN MÜHENDİSLER 
YETİŞTİRİYORUZ”

SADECE ÜLKEMİZDE DEĞİL, DÜNYADA DA ÖNEMİ ANLAŞILAMAYAN 
ALANLARDAN BİRİ MALZEME YÖNETİMİ. MALZEME YÖNETİMİNİN 
TEDARİK ZİNCİRİNİN ÖNEMLİ DİŞLİLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU 
SÖYLEYEN DMYDER BAŞKANI AYHAN ALİ SİRKECİ, BU 
KONUDAKİ ÖNEMLİ EKSİKLİKLERİN DMYDER’İN KURULMASIYLA 
GİDERİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

TEDARİK ZİNCİRİNİN GÖRÜNMEYEN 
KAHRAMANI: MALZEME YÖNETİMİ

IZ BIRAKANLAR MEHMET ISMET BOTSALIMAKALE AHMET YILMAZ

KONYA’NIN ÜNLÜ SANAYİCİLERİNDEN MEHMET İSMET BOTSALI 10 
NİSAN TARİHİNDE 94 YAŞINDA VEFAT ETTİ. BOTSALI, TÜRKİYE’NİN 
EN ESKİ SANAYİ KURULUŞLARINDAN BİRİ OLAN, DEDESİ HACI 
EMİN BOTSALI TARAFINDAN KURULAN TEKSİMA TEKSTİL MAKİNE 
SANAYİİ’NİN 3. NESİL YÖNETİCİSİYDİ.

ENDÜSTRİ 4.0 TANIMI BİR ALMAN İCADIDIR VE ALMANYA 
ENDÜSTRİSİNİN BUGÜNÜ VE YARINI İLE İLGİLİ TASAVVURLARI VE 
VİZYONU KAPSAR. TANIMI ANLAMAK İÇİN ALMAN ENDÜSTRİSİNİN 
DÜNÜNÜ, BUGÜNÜ, SORUNLARINI, GELECEĞE BAKIŞ AÇISINI 
VE SORUN ÇÖZMEDE MAHARETİNİ, BUNUN İÇİN GELİŞTİRDİĞİ 
METOTLARINI İYİ KAVRAMAK GEREKİR.

MAKİNE SANAYİSİ DUAYEN  
BİR İSMİ KAYBETTİ

ENDÜSTRİ 4.0’I DOĞRU ANLAMAK
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İNŞAAT, MADENCİLİK VE ENDÜSTRİYEL TESİSLERİN İHTİYAÇ 
DUYDUĞU HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ İÇİN TASARIM, ÜRETİM, 
SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ SUNDUKLARINI İFADE EDEN 
TEKNİMA MAKİNE ENDÜSTRİ A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ MEHMET 
EMİN YILMAZ, “GELİŞTİRDİĞİMİZ TEKNOLOJİ İLE ÇEVRECİ BİR 
ÜRETİM ANLAYIŞI BENİMSERKEN, ÜLKE EKONOMİSİNE DE KATKI 
SAĞLIYORUZ” DİYOR.

SON 60 YILA DAMGASINI VURAN 
KALİTE SERTİFİKASYONU YA DA 

KALİTE STANDARTLARI, KURALLARIN 
VE UYGULAMALARIN BELİRLENDİĞİ 
TEKNİK DÜZEYDE BELGELENDİRME 

ÇALIŞMALARINDAN ÇOK DAHA 
FAZLASINI İFADE EDİYOR. KALİTE 

STANDARTLARI, KÜRESEL 
TİCARETTE EKONOMİLERİN 
GİDİŞATINI, SEKTÖRLERİN 

GELECEK STRATEJİLERİNİ VE 
YARATTIĞI KATMA DEĞERİ ARTIRAN 

ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ 
OLARAK KABUL EDİLİYOR. DİĞER 

TARAFTAN EKONOMİK SAVAŞIN 
BİR “STANDARTLAR SAVAŞINA” 

DÖNÜŞTÜĞÜ GÜNÜMÜZDE 
STANDARTLARA UYUM TEK BAŞINA 

YETERLİ OLMAZKEN, DÜNYA 
TİCARETİNDE ETKİN OLMAK İSTEYEN 
ÜLKELER İÇİN ARTIK STANDARTLARI 

BELİRLEYEN KONUMA GELMEK ÖNEM 
KAZANIYOR.

AR-GE, İNOVASYON VE TASARIM FAALİYETLERİNİ FİRMALARININ 
LOKOMOTİFİ OLARAK GÖRDÜKLERİNİ VE BU BİLEŞENLERİN 
DNA’LARINI OLUŞTURDUĞUNU BELİRTEN ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI HASAN TARHAN, “HER TÜRLÜ 
YENİLİKÇİ FİKRE, YATIRIMA VE FIRSATA DEĞER VERİP GEREKLİ 
TÜM DESTEĞİ SAĞLIYORUZ. İNOVATİF PROJE GELİŞTİREN 
BİR MÜHENDİSLİK FİRMASI OLARAK BİRÇOK FARKLI ÜRETİM 
ALANINDA ENTEGRE ÜRETİM MODELİNE SAHİBİZ” DEDİ.

SEKTÖRDEN TEKNIMA SEKTÖRDEN ENDÜSTRIYEL ELEKTRIK

KAPAK KALITE STANDARTLARI

“DÜNYANIN HAVASINI DEĞİŞTİRECEĞİZ”

KÜRESEL TİCARETTE 
STANDARTLARIN 

SAVAŞI

“YENİLİKÇİLİK DNA’MIZDA VAR”
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MAKİNE ÜRETİMİNİ DAHA İLERİYE 
GÖTÜRMEK İSTİYORSAK, ENTELEKTÜEL 

ENERJİ BOYUTUNU, KEŞFETME VE 
TANIMLAMANIN BELİRLEYİCİ ROLÜNÜ 
AKILDAN HİÇ ÇIKARMADAN HAREKET 

ETMELİYİZ. MAKİNE-DONANIM ÜRETEN 
ÜLKELERİN, KENDİ KONUMLARINI 

KORUMA VE GÜÇLENDİRMEK İSTEMELERİ, 
POLİTİKALAR GELİŞTİRMELERİ İŞİN 
DOĞASINDA VAR. BAŞKALARININ NE 

YAPTIĞINDAN ÇOK, BİZİM NE YAPMAMIZ 
GEREKTİĞİ ÜZERİNE ODAKLANMALIYIZ.

MAKALE RÜŞTÜ BOZKURT

MAKİNE ÜRETİMİ ÜLKEMİZ İÇİN 
ÇOK CİDDİ BİR SORUNDUR

ÜLKELERDEN MOZAMBIK

HİNT OKYANUSUNUN 
ZÜMRÜT RENGİ SULARINA 

KURULMUŞ BİR ÜLKE 
MOZAMBİK. BİRÇOK 

DOĞAL LİMANA SAHİP 
OLMASINDAN DOLAYI 

ZAMANINDA ÖNEMLİ BİR 
TİCARET NOKTASI OLAN 

ÜLKE, SON DÖNEMLERDE 
AFRİKA’NIN ÇEKİM 
MERKEZLERİNDEN 

BİRİ HALİNE GELİYOR. 
GEÇTİĞİMİZ YIL TÜRKİYE 

İLE 116 MİLYON DOLARLIK 
TİCARET HACMİNE 

ULAŞAN ÜLKE, SON 
20 YILDA ORTALAMA 
YILLIK YÜZDE 7,5’LİK 

BİR BÜYÜME ORANI 
YAKALAYARAK AFRİKA’NIN 

EN HIZLI BÜYÜYEN İLK 
BEŞ EKONOMİSİ ARASINA 

GİRMEYİ BAŞARDI.

AFRİKA’NIN YENİ 
ÇEKİM MERKEZİ: 

MOZAMBİK
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AR-GE’Yİ MARKALAŞMANIN ARKASINDAKİ EN BÜYÜK GÜÇ OLARAK 
GÖRDÜKLERİNİ BELİRTEN HAUS SANTRİFÜJ TEKNOLOJİLERİ AR-
GE MERKEZİ MÜDÜRÜ UĞUR ŞUMNULU, “HAUS MAKİNE OLARAK 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN YOLUNUN ARTIK İYİ ŞEKİLDE 
YÜRÜTÜLEN AR-GE FAALİYETLERİNDEN GEÇTİĞİNİN FARKINDAYIZ. 
BU ANLAMDA KADROMUZ İLE 3 EYLÜL 2015 TARİHİNDE RESMİ 
OLARAK AR-GE MERKEZİMİZDE FAALİYETLERİMİZE BAŞLADIK” 
DİYEREK AR-GE’Yİ ŞİRKET KÜLTÜRLERİNDE SAĞLAM BİR ZEMİNE 
YERLEŞTİKLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR.

GAZİANTEP ÖZEL 
DEVA OKULLARI 

ÖĞRENCİLERİ, 
ORTOPEDİK SORUNU 
OLAN ENGELLİLERİN 

KULLANIMI İÇİN 
TASARLADIKLARI 

ROBOT PROJESİYLE 
ÜNİVERSİTELİ 
RAKİPLERİ İLE 

FİNALDE MÜCADELE 
EDEREK  

13. ULUSLARARASI 
ODTÜ ROBOT GÜNLERİ 

ETKİNLİĞİNDE 
ÜÇÜNCÜ OLMAYI 

BAŞARDI.

KÜRESEL EKONOMİ 2008 YILINDA BAŞLAYAN VE 2009 YILINDA 
DERİNLEŞEN KRİZ İLE KARŞILAŞTIKTAN YAKLAŞIK YEDİ 
YIL SONRA DAHİ HALEN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR İSTİKRARI 
BULAMAMIŞTIR. KRİZDEN BU YANA GEÇEN DÖNEMDE YAŞANAN 
GELİŞMELER YENİ NORMALLER YAKALANIYOR ŞEKLİNDE 
DEĞERLENDİRİLMEKLE BİRLİKTE, BUNLARIN ÇOK BÜYÜK BİR 
BÖLÜMÜ KALICI OLAMAMIŞTIR. BİR BAŞKA DEYİŞLE DÜNYA YENİ 
NORMALLERİNİ ARAMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR.

AR-GE MERKEZLERI HAUS MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL

JUNIOR GAZIANTEP ÖZEL DEVA OKULLARI

“MARKALAŞMANIN ARKASINDAKİ 
EN BÜYÜK GÜÇ, AR-GE”

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN ENGELLERİ KALDIRAN PROJE

DÜNYA MAL TİCARETİNDE GELİŞMELER 
VE EĞİLİMLER
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UZMAN MÜHENDİS VE TEKNİSYENLERDEN OLUŞAN 15 KİŞİLİK 
AR-GE VE TASARIM DEPARTMANLARININ ÇALIŞMALARIYLA 
HAYATA GEÇİRDİKLERİ, DÖRT İSTASYONLU KARUSEL SİSTEM 
CEKET GÖĞÜS VE SIRT ÜTÜLEME PRESİNİN SERİ ÜRETİMİNE 
BAŞLADIKLARINI SÖYLEYEN MALKAN MAKİNE GENEL MÜDÜRÜ 
MUSTAFA ALKAN, “TÜBİTAK’TAN PROJE DESTEĞİ ALDIĞIMIZ BU 
PRES SAYESİNDE VERİMLİLİK ARTIŞI VE ZAMANDAN TASARRUF 
SAĞLIYORUZ” 
DİYOR.

KÜRESEL TİCARETTE İKİLİ VE ÇOK TARAFLI EKONOMİK İŞBİRLİKLERİNİN ÖNEMİ GİDEREK ARTIYOR. ÜLKELER; ODA, BİRLİK, 
DERNEK, İŞ DÜNYASI KURULUŞLARI VE İŞ KONSEYLERİ GİBİ İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK, FİRMA VE MARKALARININ 
ULUSLARARASI ALANDA REKABETİNİ ARTIRMAK İÇİN YENİ KURUMLAR OLUŞTURURKEN, YABANCI MİSYONLARA BAĞLI KURUM 
VE KURULUŞLAR DA BENZER BİR İŞLEVİ ÜSTLENİYOR. TÜRKİYE’DEKİ YABANCI TİCARET VE SANAYİ ODALARI İLE MERKEZLERİ, 

TÜRK FİRMALARINA VE GİRİŞİMCİLERİNE KÜRESEL TİCARETTE HEM REHBERLİK YAPIYOR HEM DE İKİLİ İLİŞKİLERİN 
GELİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR. 

KÜRESEL KRİZİN YAŞANDIĞI 2008 YILINDA İSMİ SATILIK ÜLKE 
ŞAKASIYLA ANILAN İZLANDA, ARADAN GEÇEN SEKİZ YILDA 
UYGULADIĞI BAŞARILI EKONOMİK REFORMLARLA AVRUPA’NIN 
ÖRNEK ÜLKESİ HALİNE GELDİ. TÜRKİYE’YE UZAK VE KÜÇÜK BİR 
PAZAR OLMASINA RAĞMEN, HER YIL DIŞ TİCARET İLİŞKİSİNİ 
GELİŞTİREN ÜLKE, AYNI ZAMANDA MAKİNE SEKTÖRÜ AÇISINDAN 
DA POTANSİYEL PAZARLAR ARASINDA BULUNUYOR. TÜRKİYE, 
İZLANDA’YA 2015 YILINDA MAKİNE İHRACATINI YÜZDE 22 
ARTARAK 2,2 MİLYON DOLARA YÜKSELTİRKEN, İTHALATINI DA 
YÜZDE 40 AZALTARAK 1,9 MİLYON DOLAR SEVİYESİNDE TUTMAYI 
BAŞARDI.

SEKTÖRDEN MALKAN MAKINE ÜLKELERDEN IZLANDA

KAPAK ULUSLARARASI TICARI IŞBIRLIKLER

“YENİ ÜRÜNÜMÜZLE ZAMANDAN TASARRUF 
SAĞLIYORUZ”

YABANCI İHRACATÇILARIN TÜRKİYE YAPILANMALARI

“SATILIK ÜLKE”DEN “ÖRNEK ÜLKE”YE;
BİR İZLANDA MUCİZESİ
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DÖRT KUŞAK ÖNCE KURULAN TÜRKİYE’NİN EN ESKİ AİLE 
ŞİRKETLERİNDEN BİRİ OLAN TEKSİMA, BUGÜN 27 ÇEŞİT MAKİNE 
ÜRETİMİYLE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM 
EDİYOR. BUGÜN, ŞİRKETİN KAPTAN KOLTUĞUNDA OTURAN EMİN 
SERTAÇ BOTSALI İSE TEKSİMA’NIN HER KADEMESİNDE FARKLI 
İŞLERİ DENEYİMLEMENİN AVANTAJLARINI SONUNA KADAR 
YAŞIYOR.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK EMIN SERTAÇ BOTSALI AR-GE MERKEZLERI ESTAŞ

“GÜCÜMÜZÜ KÖKLÜ GEÇMİŞİMİZDEN 
ALIYORUZ”

RAKİPLERİNDEN BİR ADIM ÖNDE OLABİLMEK İÇİN İNOVATİF 
ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERDİKLERİNİ SÖYLEYEN ESTAŞ AR-GE 
MERKEZİ YÖNETİCİSİ FATİH ÖZAYDIN, AR-GE YATIRIMLARINA 
AKTARILAN KAYNAĞIN ORTA VE UZUN VADEDE FİRMALARA ARTI 
DEĞER OLARAK DÖNECEĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR.

“EKONOMİK KRİZLERE KARŞI 
AR-GE İLE AYAKTAYIZ”

TARİHTE KENDİNE “GÜNEŞ BATMAYAN İMPARATORLUK” 
DENMESİNİ BAŞARMIŞ OLAN İNGİLTERE, VATANDAŞLARINA 
SUNDUĞU DEMOKRATİK SEÇİM İLE BU DEFA AVRUPA BÖLGESİ’NİN 
SİYASİ VE EKONOMİK GELECEĞİ ÜZERİNDE BİR KARA BULUT 
OLARAK DOLAŞIYOR. AB’YE ÜYE OLDUKTAN SONRA ORTAK 
PARA BİRİMİ EURO’YA GEÇMEYEN ADA ÜLKESİ, 58 YILLIK AB 
TARİHİNDE BİRLİKTEN AYRILMA KARARI ALAN İLK ÜLKE OLDU. 
AVRUPA’NIN SİYASİ VE EKONOMİK YAPISINI CİDDİ ÖLÇÜDE 
DEĞİŞTİREBİLECEK AYRILMA KARARI, FİNANSAL PİYASALARDA 
SİYAH KUĞU ETKİSİ YARATABİLECEK GÜCE SAHİP BİR ADIM 
OLARAK NİTELENDİRİLİYOR.

ARAŞTIRMA BREXIT AKADEMIK KEMERBURGAZ ÜNIVERSITESI

İNGİLTERE 
“AB 

TRENİ”NDEN 
İNDİ

İŞYERİ DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI (CO-OP) KAPSAMINDA 
İŞBİRLİĞİ YAPMAYI AMAÇLADIKLARI FİRMALARLA ORTAK 
VERİLECEK DERSLERİ PLANLADIKLARINI AKTARAN 
KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM 
BAŞKANI PROF. DR. OKTAY ÖZCAN, “BU DERSLER ARACILIĞIYLA 
ÖĞRENCİLERİMİZİN ENDÜSTRİNİN İSTEDİĞİ BİLGİLERLE 
DONATILMASINI SAĞLAYACAĞIZ” DİYOR.

“EĞİTİMLERİMİZİ ENDÜSTRİNİN 
İHTİYACINA UYGUN PLANLIYORUZ”
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AMERİKA’DA DÜZENLENEN “FIRST ROBOTICS COMPETITION”A 
‘DALTON’ İSİMLİ PROJELERİ İLE KATILAN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 
ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, YARIŞMADAN “EN İYİ İLHAM 
VEREN ÇAYLAK TAKIMI” ÖDÜLÜYLE DÖNDÜ. YARIŞMA BOYUNCA 
ÖĞRENCİLERE MENTORLUK YAPAN OKUL MÜDÜRÜ NİLÜFER 
ÖZSOY, ÖĞRENCİLERİN YAŞAYARAK ÖĞRENDİĞİ, BİLGİSİNİN KALICI 
OLDUĞU, ÖZGÜVENİNİ GELİŞTİREBİLDİĞI NİCE PROJELERE İMZA 
ATACAKLARINA İNANDIĞINI SÖYLEDİ.

JUNIOR BAHÇEŞEHIR KOLEJI MAKALE AHMET YILMAZ

“ÖĞRENCİLERİMİZE TÜKETMEYİ DEĞİL, 
ÜRETMEYİ AŞILIYORUZ” GÜNCEL KÜRESEL GELİŞMELER O KADAR BELİRLEYİCİ VE 

ETKİLİ Kİ, DAHA DÜNE KADAR MAKUL VEYA OLASI GÖRÜNEN 
ÜLKE/SEKTÖR PLAN VE STRATEJİLERİNİN YENİDEN ELE 
ALINMASI BİZLER İÇİN ZORUNLU OLUYOR. ZİRA, HEDEF 
BELİRLENEN ZEMİNDE ÖNEMLİ KAYMALAR, DEĞİŞİKLİKLER 
MEVCUT. ZEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER BİRÇOK PERSPEKTİFTEN 
DEĞERLENDİRİLEBİLİR AMA BU YAZIDA TEKNOLOJİNİN ZEMİNDE 
YARATTIĞI DEĞİŞİKLİKLERE DEĞİNECEĞİZ.

MAKAS GİDEREK AÇILIYOR

65. HÜKÜMET’İN KURULMASININ ARDINDAN TÜRKİYE’DE REEL 
SEKTÖR VE EKONOMİ AKTÖRLERİ TARAFINDAN EN ÇOK MERAK 
EDİLEN KONU, YENİ HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKASININ 
NE YÖNDE OLACAĞIDIR. BU SORUYA IŞIK TUTACAK EN YAKIN 
GÖSTERGE HÜKÜMET PROGRAMI OLMASI NEDENİ İLE 65. 
HÜKÜMET PROGRAMININ EKONOMİ BİLEŞENLERİNİN ANALİZ 
EDİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YERİNDE OLACAK.

MAKALE ALPER KARAKURT MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL

65. HÜKÜMET PROGRAMINDA 
MAKİNE SEKTÖRÜ

AVRUPA’DA OLUŞTURDUĞU BİRLİK SÜRECİNDE TARİHİ BİR 
AŞAMAYA GELEN AB, İLK KEZ BİR ÜYE ÜLKENİN BÜNYESİNDEN 
AYRILMASI İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ. 2,76 TRİLYON  DOLARLIK 
MİLLİ GELİRİ İLE AB’NİN İKİNCİ BÜYÜK EKONOMİSİ OLAN 
İNGİLTERE’NİN AYRILIK KARARI, BİRLİĞİN GELECEĞİ ÜZERİNDE 
ÖNEMLİ BİR BELİRSİZLİĞİ DE BERABERİNDE GETİRDİ. AB’NİN BU 
BELİRSİZLİĞİ KISA SÜREDE ORTADAN KALDIRACAK ADIMLARI 
ATMAMASI DURUMUNDA, SİYASİ ETKİLERİNİN YANI SIRA 
OLUMSUZ EKONOMİK ETKİLERİNİN DE GİDEREK AĞIRLAŞMASI 
KAÇINILMAZ BİR HAL ALACAK.

BREXIT VE KÜRESEL ETKİLERİ
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SEKTÖRDEN HARMAK SEKTÖRDEN SENTE MAKINA

KISA ZAMANDA UZUN BİR YOL KATEDEREK FİNLANDİYA’DAN YENİ 
ZELANDA’YA KADAR DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA TÜRK TARIM 
MAKİNELERİ İHRAÇ ETTİKLERİNİ SÖYLEYEN HARMAK YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI AHMET KÜÇÜKBACAK, “GELİŞMİŞ MAKİNE 
PARKIMIZ, AR-GE YATIRIMLARIMIZ VE UZMAN KADROMUZLA 
TARIM MAKİNELERİ ÜRETİMİNDE KÜRESEL REKABETÇİ BİR 
KONUMA YÜKSELDİK” DİYOR.

“TÜRK ÇİFTÇİSİNİN KÜRESEL İŞ ORTAĞIYIZ”

SÜREKLİLİK ARZ EDEN, YENİLİKÇİ AR-GE ÇALIŞMALARINA 
ÖNEM VERDİKLERİNİ SÖYLEYEN SENTE MAKİNA FİRMA ORTAĞI 
YAVUZ DOĞAN, “BU ÇERÇEVEDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ TÜBİTAK 
PROJELERİYLE TÜRKİYE’DE İLK KEZ YUVARLAK KANAL ÜRETİM 
SİSTEMİ İLE KARE VE DİKDÖRTGEN KENDİNDEN FLANŞLI 
HAVALANDIRMA KANALI ÜRETEN SİSTEMİ GELİŞTİRDİK” DİYOR.

“AR-GE ÇALIŞMALARIYLA İLKLERİ 
ÜRETİYORUZ”

2023 VİZYONU İÇİNDEKİ EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN OLAN 
REKABET EDEBİLİRLİK, SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT VE YÜKSELEN 
TOPLUMSAL REFAHI YAKINDAN İLGİLENDİREN PİYASA DENETİMİ 
VE GÖZETİMİ İLE ÜRÜN GÜVENLİĞİ KONUSU, EKONOMİK 
GÜVENLİK AÇISINDAN DA ÖNEM TAŞIYOR. TÜRKİYE’NİN AB 
SÜRECİNE DAHİL OLMASI İLE BELLİ BİR YASAL ZEMİN ÜZERİNE 
OTURTULAN SİSTEM, TÜRKİYE’DE İMALATI GERÇEKLEŞTİRİLEN 
ÜRÜNLERİN YANI SIRA İTHALATA KONU OLAN ÜRÜNLERİ DE YAKIN 
TAKİBE ALARAK PİYASADA HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇMEYİ 
HEDEFLİYOR. SİSTEM İLE İLGİLİ ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI 
BEKLENEN EN ÖNEMLİ KONU İSE TÜM DENETİMLERİ TEK ELDEN 
YÜRÜTECEK BİR YAPININ OLUŞTURULMASI.

KAPAK ÜRÜN GÜVENLIĞI ÜLKELERDEN PAPUA YENI GINE

BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR MU?

DÜNYA EKONOMİSİNİN YÜZDE 55’İNİ OLUŞTURAN, DÜNYA 
TİCARETİNİN İSE YÜZDE 45’İNİ GERÇEKLEŞTİREN ASYA PASİFİK 
BÖLGESİNİN EN ZAYIF HALKASI OLAN PAPUA YENİ GİNE, SAHİP 
OLDUĞU YER ALTI ZENGİNLİKLERİ VE TOPRAKLARI ÜZERİNDE 
HALEN MODERN YAŞAM İLE TANIŞMAMIŞ TOPLULUKLARA EV 
SAHİPLİĞİ YAPMASIYLA TANINIYOR. ÜLKE, MAKİNE İTHALATINDA 
YAKIN BÖLGE ÜLKELERİYLE İŞBİRLİĞİ KURUYOR OLSA DA, 
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA ÜRÜN SATAN TÜRK ÜRETİCİLER 
İÇİN PAPUA YENİ GİNE, SERBEST VE GELİŞİME AÇIK BİR PAZAR 
OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR.

OKYANUSYA’NIN BAKİR PAZARI: 
PAPUA YENİ GİNE
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AİLE FİRMASINDA ÇALIŞMANIN ZORUNLULUKTAN ZİYADE BİR 
KEYİF VE KENDİSİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT 
OLDUĞUNU SÖYLEYEN (HAUS) YÖNETİM KURULU ÜYESİ HAKKI 
GÖZLÜKLÜ, “ÖTELEDİĞİM BİR HAYALİM OLMADI. ZATEN EN BÜYÜK 
HAYALİM HAUS’U DÜNYA LİDERİ BİR FİRMA HALİNE GETİRMEK” 
DİYOR.

KADINLARIN ERKEK EGEMEN MESLEK DALLARINDA DA 
KENDİLERİNE GÜVENMELERİ, YENİLİĞE VE DEĞİŞİKLİĞE AÇIK 
OLMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEN DOMAK POMPA FİNANS VE 
DIŞ TİCARETTEN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI SEDEF YILMAZ 
HÜRMERİÇ, “BULAŞIK MAKİNESİ 1880’Lİ YILLARDA JOSEPHINE 
COCHRANE ADINDA AMERİKALI BİR KADIN TARAFINDAN 
İCAT EDİLDİ. DOLAYISIYLA BU ÖRNEĞE BAKARAK BİLE KIZ 
ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEDE MÜHENDİSLİK DALLARINI 
SEÇMESİ İÇİN ÖNAYAK OLMAK GEREKLİ” DİYOR.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKKI GÖZLÜKLÜ POZITIF SEDEF YILMAZ HÜRMERIÇ

“KARİYERİMİ TESADÜFLER DEĞİL, 
TERCİHLERİM BELİRLEDİ”

“TOPLUMSAL ÖN YARGILAR 
KADININ GÜCÜNÜ GÖLGELİYOR”

ERMETAL AR-GE MERKEZİ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN 
PROJELERİN ÇIKTILARINDAN BEŞ PATENT VE BİR DE FAYDALI 
MODEL BAŞVURUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ BELİRTEN 
ERMETAL AR-GE MERKEZİ MÜDÜRÜ MEHMET GÖKÇEDAĞLIOĞLU, 
“KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA AR-GE MERKEZİMİZDE 
130’UN ÜZERİNDE PROJE BAŞLATILDI. SAĞLIKLI VE İSTİKRARLI 
BÜYÜME İÇİN AR-GE’YE İHTİYACIMIZ VAR. AR-GE VE İNOVASYON 
FİRMALARIN AYAKTA DURMASININ FORMÜLÜNÜ DE BÜNYESİNDE 
BARINDIRIYOR” DİYOR.

AR-GE MERKEZLERI ERMETAL ARAŞTIRMA FUARLAR

“GELECEK AR-GE VE İNOVASYONDA”

KÜRESEL TİCARETİN ODAK NOKTASI OLAN TİCARİ FUARLARA 
KATILIM, KİMİ ZAMAN,  ÖZELLİKLE KOBİ ÖLÇEĞİNDEKİ 
FİRMALARIN KORKULU RÜYASI OLABİLİYOR. DÜNYANIN EN 
BÜYÜK FUAR ORGANİZATÖRLERİNDEN DEUTSCHE MESSE, TİCARİ 
FUARLARA KATILIM KONUSUNDA NASIL HIZLI OLABİLECEĞİNİZİ 
VE HAZIRLIK AŞAMASINDA NELER YAPMANIZ GEREKTİĞİNİ İÇEREN 
BASİT VE ETKİLİ BİR DENETİM LİSTESİYLE SİZE YOL GÖSTERİYOR.

FUARDA BAŞARILI OLMANIN TÜYOLARI
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MSSP FOCUS KDV IADELERI

2008’DEN BAŞLAYARAK HER GEÇEN YIL BİR ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN 
KDV İADELERİNE DAİR SORUNLAR, BUGÜN İTİBARIYLA 
ÜRETİCİLERİN ÜZERİNDE CİDDİ BİR YÜK HALİNE GELDİ. 
MAKİNE SEKTÖRÜNÜN DE ARALARINDA BULUNDUĞU SEKTÖR 
TEMSİLCİLERİ KDV İADELERİNDE YAŞANAN SORUNLARI HER 
FIRSATTA DİLE GETİRİRKEN, MALİYE BAKANLIĞI DA KDV İADE 
SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ ADIMLAR 
ATMAYA BAŞLADI. GEÇTİĞİMİZ AYLARDA BİR İHTİSAS DAİRESİNİ 
FAALİYETE GEÇİREN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÖYLECE KDV 
İADELERİNİN DAHA HIZLI VE DOĞRU YAPILARAK, HAKSIZ KDV 
İADELERİNİN ÖNÜNE GEÇMEYİ PLANLANIYOR.

KDV İADELERİNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

ARAŞTIRMA KADIN GIRIŞIMCILER

ULUSLARARASI DENETİM VE DANIŞMANLIK ŞİRKETİ EY’NİN 
“KÜRESEL İSTİHDAM YARATMA 2016 ARAŞTIRMASI” 
SONUÇLARINA GÖRE KADIN GİRİŞİMCİLER İSTİHDAM YARATMADA 
ERKEKLERİ GERİDE BIRAKIYOR. KÜRESEL ÖLÇEKTE YAKLAŞIK 
2 BİN 700 GİRİŞİMCİYLE YAPILAN ANKET, 2016’DA, KADIN 
GİRİŞİMCİLERİN SAHİP OLDUĞU ŞİRKETLERİN İŞGÜCÜNDE YÜZDE 
10,9 ARTIŞ YAŞANACAĞINI ÖNGÖRÜYOR.

MAKINE TARIHI FOTOĞRAF MAKINELERI

MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL

ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK EN GÜZEL 
ZAMANLARIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ, 
BUNU YAPMAK İÇİN İSE EN 
ÖNEMLİ YARDIMCIMIZ FOTOĞRAF 
MAKİNELERİ. GEÇEN YILLAR İÇİNDE 
CEBİMİZE GİRECEK KADAR KÜÇÜLEN 
FOTOĞRAF MAKİNELERİNİN TARİHİ 
TABİİ Kİ DSLR MAKİNELERLE 
BAŞLAMADI. İNSANOĞLUNUN 
FOTOĞRAF ÇEKME MERAKI 
BAŞLADIĞINDA NE PROFESYONEL 
FOTOĞRAF MAKİNELERİ NE DE 
AKILLI CEP TELEFONLARI VARDI.

YAŞADIĞIMIZ DARBE GİRİŞİMİ, EKONOMİDE KISA VE ORTA VADELİ 
ETKİLER YARATACAK. BUNUNLA BİRLİKTE EKONOMİDE HIZLA 
YENİDEN NORMALLEŞME HEDEFLENİYOR. BU ÇERÇEVEDE 
ÖZELLİKLE SEKTÖRLERİN VE FİRMALARIN KARŞILAŞACAĞI 
SORUNLARA KARŞI ÖNLEMLER ALINMASI VE EN AZINDAN OHAL 
SÜRESİNCE UYGULANMASI YARARLI OLACAKTIR.

KARANLIK KUTUNUN TARİHSEL YOLCULUĞU

DARBE GİRİŞİMİNİN EKONOMİK YANSIMALARI 
VE İHRACATIN DESTEKLENMESİ İÇİN 
ÖNLEMLER

İSTİHDAMIN ANAHTARI KADINLARDA

AKADEMIK HALIÇ ÜNIVERSITESI

“ÇAĞA AYAK UYDURAN MÜHENDİSLER 
YETİŞTİRECEĞİZ”

“ROBOTLARLA BİLİM ÖĞRENİYORUM” PROJESİNİN AMACININ 
ROBOTLARI KULLANARAK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE BİLİM 
EĞİTİMİ VERMEK OLDUĞUNU SÖYLEYEN NİĞDE AKŞEMSEDDİN 
BİLİM VE SANAT MERKEZİ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ CÜNEYT 
AKYOL, KURUMLARININ HENÜZ ÜÇ YILDIR FAALİYETTE OLMASINA 
RAĞMEN BU SÜRE İÇERİSİNDE ULUSAL VE ULUSLARARASI 
YARIŞMALARA KATILARAK BİRÇOK DERECE ELDE ETTİKLERİNİ 
VURGULUYOR.

JUNIOR NIĞDE AKŞEMSEDDIN BILIM VE SANAT MERKEZI

“ROBOTLARLA BİLİM ÖĞRETİYORUZ”

21. YÜZYILIN YETERLİKLERİNE SAHİP, ARAŞTIRMACI VE 
YETENEKLİ MÜHENDİSLER YETİŞTİRMEK İSTEDİKLERİNİ 
SÖYLEYEN HALİÇ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜM BAŞKANI YRD. DOÇ. DR. TURAN ŞİŞMAN, “BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİNİN HER ALANDA ETKİLERİNİN YAŞANDIĞI BU 
ÇAĞDA, MÜHENDİSLİK EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN 
YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİN FARKINDALIĞIYLA 
BÖLÜMÜMÜZÜ GELİŞTİRME ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ” DİYOR.
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SEKTÖRDEN SMS-TORK SEKTÖRDEN DEMAS MAKINE

YENİLİKÇİ VE SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA ÇÖZÜM ÜRETEN BİR 
FİRMA OLMAYI AMAÇLADIKLARINI BELİRTEN DEMAS MAKİNE 
GENEL MÜDÜRÜ ENES HAŞILOĞLU, “BU ÇERÇEVEDE BAŞTA 
LAZER TEKNOLOJİSİNİ KULLANARAK DESENLİ KUMAŞLARI 
KESEN, KAMERA TAKİPLİ MAKİNEMİZ OLMAK ÜZERE YENİ NESİL 
ÜRÜNLER GELİŞTİRİYORUZ” DEDİ.

“SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINI TEKNOLOJİYLE 
KARŞILIYORUZ”

MOMENT EXPO’NUN 98’İNCİ SAYISINDA, 15 TEMMUZ 
KALKIŞMASININ ARDINDAN TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN 
AVRUPA’DAKİ LOBİ ATAĞINDAN VE TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN 
AVRUPA’DAKİ GÜCÜNÜN KORUNMASI ÇABALARINDAN SÖZ 
ETMİŞTİK. ANCAK MAKİNE ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARI ASLINDA 
UZUN YILLARDAN BU YANA AVRUPA BAŞTA OLMAK ÜZERE 
STRATEJİK PAZARLARDA YOĞUN BİR LOBİ VE TANITIM ÇALIŞMASI 
YAPIYOR; BU ÇALIŞMALARININ MEYVELERİNİ DE ARTAN PAZAR 
HACMİ İLE TOPLUYOR.

KAPAK YURT DIŞI TANITIM ÇALIŞMALARI ÜLKELERDEN KAMERUN

MAKİNE SEKTÖRÜ İLİŞKİ YATIRIMINA HIZ VERDİ

SAHİP OLDUĞU PETROL, DOĞAL GAZ, MADENLER, ORMAN VE 
TARIM ÜRÜNLERİ GİBİ YER ÜSTÜ VE YER ALTI KAYNAKLARI 
AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN KAMERUN, ORTALAMA 
YÜZDE 5 SEVİYELERİNDE GERÇEKLEŞEN EKONOMİK BÜYÜMESİNİ 
HIZLANDIRABİLMEK İÇİN HER YIL TOPLAM İTHALATININ YÜZDE 
10’UNU MAKİNE SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR. TÜRKİYE’DEN 
KAMERUN’A GERÇEKLEŞEN MAKİNE İHRACATI İSE HALEN 
POTANSİYELİNDEN UZAK OLSA DA 2015’TE YAKALADIĞI 
YÜZDE 30 ARTIŞLA GELECEK VADEDİYOR.

AFRİKA’NIN YILDIZI: KAMERUN

“AR-GE İLE GÜÇLENİYORUZ”
SÜREKLİ GELİŞİMİ HEDEFLEYEN BİR FİRMA OLARAK, İKİ YILLIK 
AR-GE ÇALIŞMASININ SONUNDA ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR İMAL 
ETTİKLERİNİ SÖYLEYEN SMS-TORK SATIŞ VE PAZARLAMA 
DİREKTÖRÜ ÖMER KAYA, “TÜRKİYE’DE BİR İLK OLAN ELEKTRİKLİ 
AKTÜATÖRÜ GELİŞTİREREK FARKLI SERİLERİNİ YAPMAK 
İSTİYORUZ” DİYE KONUŞTU.
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İŞE DUYDUĞU İLGİ VE AİLE BİREYLERİNİN FİRMAYI BUGÜN 
BULUNDUĞU KONUMA GETİRİRKEN HARCADIĞI EMEĞİN, 
HAYALLERİNİ ŞEKİLLENDİRMESİNE YARDIMCI OLDUĞUNU 
SÖYLEYEN UĞURTAR TARIM MAKİNELERİ DIŞ TİCARET YÖNETİCİSİ 
AYDAN UĞUR, “ÜRETİMİN İÇİNDE VAR OLMAK BENİM İÇİN YENİ 
BİR SÜREÇ DEĞİLDİ. DEMİR KOKUSUNU KÜÇÜK YAŞLARDAN 
İTİBAREN DUYMAYA BAŞLADIM. HENÜZ KÜÇÜK BİR KIZKEN 
BABAMIN DEMİR PARÇALARINI NASIL KESTİĞİNİ İZLER, 
ÖĞRENMEYE ÇALIŞIRDIM” DİYOR.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK AYDAN UĞUR POZITIF DERYA BARUTÇUOĞLU ÇILEK

“TECRÜBEYE SAYGI DUYULURKEN 
YENİLİĞE DE DESTEK VERİLMELİ” YALNIZCA MAKİNE 

SEKTÖRÜ ÖZELİNDE 
DEĞİL, İŞ HAYATININ 
GENELİNDE DE KADIN 
ÇALIŞAN SAYISININ 
ARTMASI GEREKTİĞİNİ 
SÖYLEYEN BARMAK 
BARUTÇUOĞLU GENEL 
MÜDÜRÜ DERYA 
BARUTÇUOĞLU ÇİLEK, 
“ARTIK MAKİNELERDE 
TEKNOLOJİ, OTOMASYON 
VE ELEKTRONİK DAHA 
ÇOK KULLANILIYOR. İŞİ 
YAPMAK İÇİN FİZİKSEL 
GÜCE DEĞİL, AKLA 
İHTİYACINIZ VAR VE 
AKLIN DA CİNSİYETİ 
YOK. EĞER TOPLUMSAL 
ÖN YARGILARDAN 
KURTULABİLİRSEK 
MAKİNE SEKTÖRÜNDE 
DAHA ÇOK 
KADIN ÇALIŞAN 
GÖREBİLİRİZ” DİYOR. 

“AKLIN CİNSİYETİ OLMAZ”

“SANAYİ SEKTÖRLERİNİ KATMAN KATMAN PİRAMİT ŞEKLİNDE 
ÖRSEK, EN ÜSTTEKİ PARÇANIN MAKİNE SEKTÖRÜ OLDUĞUNU 
SÖYLEYEBİLİRİZ; TÜM ALT SEKTÖRLERLE ETKİLEŞİR VE 
HEPSİNİN DE ÖZÜDÜR. AKILLI MAKİNELERİN, MAKİNELER 
AĞININ, MEKATRONİK VE TEKNOLOJİLERİNİN, EN SONUNDA DA 
SANAYİ 4.0’IN KONUŞULDUĞU BU ORTAMDA, ELBETTE MAKİNE 
ÜRETİCİLERİ SANAYİNİN TAM MERKEZİNDE, BU ÇERÇEVEDE DE 
SAHA İSTANBUL’UN EN ÖNEMLİ PAYDAŞLARI ARASINDA YER 
ALIYOR.”

MSSP FOCUS HASAN BÜYÜKDEDE AKADEMIK AMASYA ÜNIVERSITESI

“GÜÇLÜ SANAYİ İÇİN YERLİ MAKİNE ŞART”
BİLGİ ÇAĞININ GEREKTİRDİĞİ TEKNOLOJİYİ KULLANMA 
YETENEĞİNE SAHİP, ARAŞTIRMACI, İNSAN HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLERİNE DUYARLI, PROJE GELİŞTİRME VE ELEŞTİREL 
DÜŞÜNME BECERİSİ KAZANMIŞ MÜHENDİSLER YETİŞTİRMEYİ 
BENİMSEDİKLERİNİ SÖYLEYEN AMASYA ÜNİVERSİTESİ 
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI DOÇ. DR. ARİF GÖK, 
“ÖĞRENCİLERİMİZİN İLGİ DUYDUKLARI KÜLTÜREL, SPORTİF VE 
SANATSAL ALANLARDA KENDİLERİNİ GELİŞTİRMESİNİ DE
 SON DERECE ÖNEMSİYORUZ” DİYOR.

“BİLGİ ÇAĞININ MÜHENDİSLERİNİ 
YETİŞTİRİYORUZ”
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“KADIN ANA, IŞIK, 
SAYGIDEĞER VE 

SEVGİDEĞER, ‘AN’I 
‘ANI’ YAPAN, SEVEN 
VE SEVİLEN, EŞ, KIZ 

ÇOCUĞU, KARDEŞ, 
AKRABA, KOMŞU, 
ARKADAŞ, DOST, 

ÖĞRETMEN VE ÖĞRETEN, 
SINIF ARKADAŞI, 

MESLEKTAŞ, İŞ 
ARKADAŞI, ÜST, ASTTIR! 

O HALDE, OMUZLARIN 
ÜZERİNDE, GÖKLERE 
KADAR YÜKSELMEYE 

LAYIKTIR KADIN!”

RÖPORTAJ CAN EREL MAKALE AHMET YILMAZ

KADIN YÜKSELSİN!
SOMUT TEKNOLOJİLERİ TRANSFER ETME VE BUNLARI 
TÜRKİYE’DE YEŞERTME BAHSİNDE DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN 
MEVZUAT, BU ALANIN EN ÖNEMLİ UNSURU OLAN KALİFİYE 
PERSONEL EĞİTİMİ KONUSUNDA DA DESTEKLER İÇERMEK 
ZORUNDADIR.

ZAMANLA YARIŞMAK

İNSANOĞLUNUN BUHAR MAKİNELERİYLE TANIŞMASI MS 50’Lİ 
YILLARDA OLSA DA İLK FAYDALI UYGULAMA, 1679 YILINDA 
FRANSIZ FİZİKÇİ DENİS PAPİN SAYESİNDE OLDU. PAPİN, İÇİNDE 
SUYUN KAYNADIĞI VE BİRİKEN BUHARIN SUYUN KAYNAMA 
NOKTASINI YÜKSELTTİĞİ SIKICA KAPANAN BİR KAPAĞI OLAN 
DÜDÜKLÜ TENCEREYİ İCAT ETMİŞTİ.

MAKINE TARIHI BUHAR MAKINELERI TEKNOLOJI ROBOTLAR

ENDÜSTRİ 1.0: BUHAR MAKİNELERİ

NESNELERİN İNTERNETİ İLE HAYATIMIZA DAHA FAZLA DAHİL 
OLAN AKILLI TEKNOLOJİLER, YAŞAM ALANLARIMIZI GİDEREK 
DAHA “AKILLI” HALE GETİRİRKEN, YAKIN GELECEKTE İŞ YAŞAMINA 
ENTEGRE OLABİLECEĞİ SÖYLENEN ROBOTLAR BİRÇOK İŞ 
KOLUNDA KENDİNİ GÖSTERECEĞE BENZİYOR. KONU İLE İLGİLİ 
YAYINLANAN BİR MAKALE, KORKULANIN AKSİNE İNSANLARIN 
İŞSİZ KALMAYACAĞINI, ROBOTLARIN RUTİN İŞLERİ DEVRALARAK, 
İNSANLARIN DAHA YARATICI, FARK YARATAN İŞLERLE 
İLGİLENMELERİNİ SAĞLAYACAĞINI SÖYLÜYOR.

ROBOTLAR BUGÜN ÇOK DAHA YETENEKLİ
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KAPAK 100. SAYI

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN SESİ MOMENT EXPO DERGİSİ, SEKİZ YILDIR DÜNYAYI MAKİNE SEKTÖRÜNÜN GÖZÜNDEN GÖRÜYOR VE 
GÖSTERİYOR. SEKTÖRÜN GÜCÜNÜ, ETKİNLİĞİNİ VE MARKA DEĞERİNİ, 100 SAYIDIR AYNI KARARLILIKLA DEVAM ETTİRİYOR. KÜRESEL 
REKABETTE, TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATMA DEĞER YARATMAYA DEVAM EDEN MAKİNE SEKTÖRÜNÜN VE YAYIN ORGANI MOMENT 
EXPO’NUN BAŞARDIĞI TAM DA TÜRKİYE’NİN İHTİYACI OLAN ŞEY: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSTİKRAR.

%100 MOMENT

%100
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TURQUM’UN FİRMALARINA ULUSLARARASI PAZARDA REKABET, 
GÜÇLÜ TANITIM VE GÜVENİLİRLİK AVANTAJI SAĞLAYACAĞINI 
SÖYLEYEN MERİH ASANSÖR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BERNA 
ÖKMEN, “TURQUM SAYESİNDE POTANSİYEL MÜŞTERİLERİMİZ, 
YÜKSEK KALİTELİ İMALAT YAPTIĞIMIZI FABRİKAMIZI GÖRMEDEN 
DAHİ ANLAYACAKLARDIR” DİYOR.

PATENT VE FAYDALI 
MODEL, AR-GE İLE ELDE 
EDECEĞİNİZ BULUŞ VE 
TEKNİKLERİN MÜLKİYET 
HAKLARINI KORUMA ALTINA 
ALAN EN GÜÇLÜ HUKUKSAL 
DAYANAĞINIZDIR. 
HELE Kİ ENDÜSTRİ 4.0 
ARİFESİNDEYKEN, HATTA BU 
YENİ SANAYİ DEVRİMİNİN 
İÇİNDEYKEN, PATENT 
VE FAYDALI MODELİN 
ÖNEMİ DAHA DA FAZLA 
ANLAŞILIYOR.

ÜRETİM HATTINDA İYİLEŞTİRMEYE GİDEREK KAYNAK VE BOYA 
İŞLEMLERİNİN BÜYÜK BİR KISMININ ROBOTLA YAPILMASI 
YÖNÜNDE ÇALIŞMALARA BAŞLADIKLARINI SÖYLEYEN 
ÖNDER LİFT ÇELİK İHRACAT MÜDÜRÜ SAMET ADIGÜZEL, 
2017’DEN İTİBAREN FARKLI ÜRÜN GRUPLARINDA DA 
İMALAT GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIKLARINI SÖYLÜYOR.

SEKTÖRDEN MERIH ASANSÖR SEKTÖRDEN ÖNDER LIFT

KAPAK PATENT

“TURQUM, FİRMAMIZA REKABET AVANTAJI 
SAĞLAYACAK”

PATENT İLE FİKRİNİZ 
KORUMA ALTINDA

“TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPIYORUZ”
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BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN ARDINDAN, 1991-1995 
YILLARINDA YAŞANAN YIKICI SAVAŞTA SANAYİSİNİN YÜZDE 
30’UNU KAYBEDEN HIRVATİSTAN, BUGÜN GELİŞMEKTE 
OLAN ÜLKELER LİSTESİNDE ÜST SIRALARDA YER ALIYOR. 
HIRVATİSTAN’IN MAKİNE ALIMLARINDA SON YILLARDA DÜŞÜŞ 
EĞİLİMİ İZLENSE DE TOPLAM İTHALAT İÇERİSİNDEKİ MAKİNE 
ALIMLARININ PAYI HALEN YÜZDE 9,1 SEVİYESİNİ KORUYOR. 
TÜRKİYE İSE HIRVATİSTAN’IN MAKİNE İTHALATINDA 10’UNCU 
SIRADA YER ALIYOR.

ÜLKELERDEN HIRVATISTAN ÜÇÜNCÜ KUŞAK BAKI MUSTAFA DAL

BALKANLAR VE ADRİYATİK’İN YÜKSELEN 
EKONOMİSİ: HIRVATİSTAN

AİLE ŞİRKETİNDE ÇALIŞMANIN KENDİSİNE BÜYÜK BİR TECRÜBE 
KAZANDIRDIĞINI SÖYLEYEN DAL LUNAPARK MAKİNALARI 
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI BAKİ MUSTAFA DAL, 
“‘ÇIRAKLIĞINI YAPMADIĞIN İŞİN USTALIĞINI YAPAMAZSIN’ DER 
BABAM ÖNDER DAL. BEN DE ÇIRAKLIKLA BAŞLADIĞIM BU YOLDA, 
ŞİRKET İÇİNDE BİRÇOK GÖREV ÜSTLENDİM. BU SAYEDE ALDIĞIM 
SORUMLULUKLARLA DENEYİMLERİM GÜNDEN GÜNE ARTTI” 
DİYOR.

“ÇIRAKLIĞINI YAPMADIĞIN İŞİN 
USTALIĞINI YAPAMAZSIN”

GEREK KAMUDA 
GEREKSE ÖZEL 
SEKTÖRDE KADINLARIN 
YÖNETİCİ POZİSYONUNA 
GELMESİNİN KOLAY 
OLMADIĞINI BELİRTEN 
AKYAPAK KURUMSAL 
İLETİŞİM MÜDÜRÜ 
İLKNUR ÇATAK 
ŞEN, “BİR TOPLUM, 
KADINLARIN GÜCÜNÜ 
VE YARATICILIĞINI BASKI 
ALTINDA TUTUYORSA 
GELİŞEMEZ” DİYEREK, 
DAHA GÜZEL 
GÜNLERDE YAŞAMANIN 
YOLUNUN KADINLARIN 
HAKLARININ TESLİM 
EDİLMESİNDEN 
GEÇTİĞİNİ SÖYLÜYOR.

POZITIF ILKNUR ÇATAK ŞEN AR-GE MERKEZI AKIM METAL

“KADINLARIN 
HAKLARININ 
TESLİM EDİLMESİ 
GEREKİYOR”

AR-GE ÇALIŞMALARINI FİRMALARININ VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ 
AÇISINDAN BİR ZORUNLULUK OLARAK GÖRDÜKLERİNİ 
SÖYLEYEN AKIM METAL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ FAZIL 
BÖYET, “ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ PROJELERDE BİLGİNİN 
KAYNAĞINA ULAŞMAK VE YENİLİKÇİ ÜRÜNLER GELİŞTİREREK 
MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN DEĞER YARATMAK ÖNCELİKLİ 
AMAÇLARIMIZ ARASINDA BULUNUYOR” DİYOR.

“AR-GE FİRMAMIZ İÇİN BİR ZORUNLULUK”
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TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ SON 10 YILDA ÜÇ EKSENDE ÖNEMLİ 
GELİŞME GÖSTERMİŞTİR. BUNLARDAN İLKİ DÜNYA ÖLÇEĞİNDE 
VE STANDARTLARINDA KABUL VE TALEP EDİLİR MAKİNE 
ÜRETİMİNE ULAŞILMIŞTIR. İKİNCİSİ BUNA BAĞLI OLARAK 
İHRACATTA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ SAĞLANMIŞ VE İHRACAT YAPILAN 
PAZARLAR ÇEŞİTLENDİRİLMİŞTİR. ÜÇÜNCÜ GELİŞME İSE MAKİNE 
SEKTÖRÜNÜN HEMEN TÜM ALT MAKİNE GRUPLARINDA GELİŞME 
SAĞLAMASIDIR.

MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL ARAŞTIRMA CFO’LAR

TÜRK MAKİNE SANAYİSİ İÇİN DEĞERLENDİRME 
VE ÖNERİLER

ÜST DÜZEY FİNANSAL YÖNETİCİLER YANİ CFO’LAR… ONLAR, 
BİNLERCE ÇALIŞANI OLAN, HER YIL MİLYARLARCA DOLARLIK 
İHRACAT YAPAN DEV ŞİRKETLERİN KASALARINI YÖNETİYOR. 
GEÇMİŞİ AYDINLATMAKTAN ÇOK ŞİRKETLERİN GELECEĞİNE 
IŞIK TUTMAK İSTEYEN CFO’LAR, KURUM STRATEJİLERİNİN 
BELİRLENMESİ VE YÖNETİLMESİ SÜRECİNDE DAHA ETKİN GÖREV 
ALMAYI BEKLİYOR. İŞTE TÜRKİYE’DE DEV ŞİRKETLERİN YÖNETİM 
KADROLARININ EN ÖNEMLİ ÜYELERİNDEN CFO’LARIN DÜNYASI.

CFO’LARIN TÜRKİYE’DEKİ DÜNYASI

İNGİLTERE GİBİ BİR TARIM ÜLKESİNİ HIZLA SANAYİ TOPLUMU 
HALİNE GETİREN DOKUMA MAKİNELERİ, GELİŞEN TEKNOLOJİK 
İMKANLARLA BİRLİKTE TARİH İÇİNDE BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM 
YAŞADI. 1785’TE İNGİLİZ MUCİT EDMUND CARTWRIGHT’IN 
ELİNDEN ÇIKAN İLK MEKANİK DOKUMA TEZGAHI, TARİHTEKİ 
SERÜVENİNİ BUGÜN SON TEKNOLOJİ İLE DONATILMIŞ 
İMKANLARLA SÜRDÜRÜYOR.

MAKINE TARIHI DOKUMA MAKINELERI AKADEMIK TED ÜNIVERSITESI

DOKUMA MAKİNELERİ: NEYDİ, NE OLDU?

TED ÜNİVERSİTESİ’Nİ MÜHENDİSLİK ALANINDA DİĞER 
ÜNİVERSİTELERDEN AYIRAN TEMEL ÖZELLİĞİN TEKNOLOJİ 
ODAKLI EĞİTİM OLDUĞUNU SÖYLEYEN TED ÜNİVERSİTESİ MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI KEMAL LEVEND PARNAS, “BU 
YAPI, ÖĞRENCİLERİN AKTİF BİR ŞEKİLDE EĞİTİME KATILDIĞI VE 
ÖĞRENİMİNİ OKULDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİR SÜREÇ OLARAK 
KURGULANIYOR” DİYOR.

“TEMEL İLKEMİZ, TEKNOLOJİ ODAKLI EĞİTİM”
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ASDAS ASDASDD

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ, TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN YARIM ASRI GERİDE BIRAKAN FİRMALARINI, MOMENT EXPO DERGİSİNİN 
100’ÜNCÜ SAYI LANSMANINDA BİR ARAYA GETİRDİ. GECEDE, ÜRETİM GÜÇLERİYLE TÜRKİYE’NİN SANAYİLEŞMESİNE KATKI SAĞLAYAN 
FİRMALARIN KURUCU NESLİ, ÜÇÜNCÜ, HATTA DÖRDÜNCÜ NESİL MAKİNECİLERLE AYNI KAREDE BULUŞTU.

YARIM ASRI AŞAN MAKİNECİLER BİR ARAYA GELDİ
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TÜBİTAK PROJESİ KAPSAMINDA GELİŞTİRDİKLERİ 
NT SERİSİ BETON BLOK MAKİNELERİYLE SEKTÖRDE FARK 

YARATTIKLARINI SÖYLEYEN NAMTAŞ İŞLETME MÜDÜRÜ HAKAN 
ALTINKAYA, “SÖZ KONUSU ÇALIŞMAMIZ ÜNİVERSİTE-SANAYİ 

İŞBİRLİĞİNİN DE GÜZEL BİR ÖRNEĞİDİR” DEDİ.

GERİDE KALAN YILDA DA 
DÜNYANIN DÖRT BİR 
YANINDA DÜZENLENEN 
PRESTİJLİ FUARLARIN EN 
GÜÇLÜ KATILIMCILARINDAN 
BİRİ OLAN TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ, 
2010-2016 DÖNEMİNDE 
SÜRDÜRDÜĞÜ BAŞARILI 
TANITIM STRATEJİSİYLE, 
TÜRK MAKİNESİ VE 
ÜRETİCİLERİNİ DÜNYA 
İLE BULUŞTURMAYA 
DEVAM ETTİ. TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ, 
ETKİN ÇALIŞMALARI 
SONUCUNDA ALMANYA 
BAŞTA OLMA ÜZERE 
ABD, İTALYA VE UZAK 
DOĞU PAZARLARINDA 
DÜZENLENEN 
ULUSLARARASI SEKTÖREL 
FUARLARDAKİ GÜCÜNÜ 
KATLAYARAK ARTIRDI.

KROMAŞ MARKASININ, ÇEYREK YÜZYILDIR YAPILAN BAŞARILI 
ÇALIŞMALARIN BİR ÜRÜNÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEN RÖSLER 
KROMAŞ GENEL MÜDÜRÜ DR. TAYFUN SIĞIRTMAÇ, “RÖSLER 
KROMAŞ İNOVATİF BİR AİLEDİR. TÜM ÇALIŞANLARIMIZ ÜRÜN 
VE ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖNERİLERİNİ 
VERİR VE GELİŞİMİN BİR PARÇASI OLUR” DİYOR.

SEKTÖRDEN NAMTAŞ SEKTÖRDEN RÖSLER KROMAŞ

KAPAK TÜRKIYE’NIN MAKINECILERI’NIN ULUSLARARASI FUAR KATILIMLARI

“FARK YARATAN MAKİNELERLE 
YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

FUARLARA GÜÇ 
KATAN BÜYÜME 
MAKİNESİ

“İNOVATİF BİR AİLE: RÖSLER KROMAŞ”
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GERİDE KALAN 2016’DA 50’NCİ BAĞIMSIZLIK YIL DÖNÜMÜNÜ 
KUTLAYAN BOTSVANA, AFRİKA’NIN EN İSTİKRARLI ÜLKELERİNDEN 
BİRİ OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR. DÜNYANIN EN ZENGİN ELMAS 
MADENLERİNE SAHİP OLAN BOTSVANA, EKONOMİK BÜYÜMESİNİ 
DE BU YER ALTI ZENGİNLİLERİNE BORÇLU. BUNUNLA BİRLİKTE 
İMALAT SANAYİSİ HEMEN HEMEN HİÇ GELİŞMEMİŞ ÜLKENİN 
MAKİNE İTHALATI, TOPLAM İTHALATININ YÜZDE 7’SİNİ 
OLUŞTURUYOR.

ÜLKELERDEN BOTSVANA POZITIF SEVDA KILIÇKIRAN

BİR AFRİKA MUCİZESİ BOTSVANA

BAŞARININ EN ÖNEMLİ ANAHTARLARINDAN BİRİNİN KİŞİSEL 
İNOVASYON OLDUĞUNU SÖYLEYEN ASİL MAKİNA İHRACAT 
VE İTHALAT MÜDÜRÜ SEVDA KILIÇKIRAN, “HER GÜN YENİ 
BİR ŞEY ÖĞRENMEK, YENİ DENEYİMLER KAZANMAK VE 
BUNLARI UYGULAMAK GEREKİYOR. ÖZELLİKLE KADIN OLARAK 
ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLERİ AŞMAK İÇİN İHTİYACIMIZ OLAN TEK ŞEY 
KARARLILIK VE AZİM” DİYOR.

“BAŞARININ ANAHTARI, KARARLILIK VE AZİM”

AİLENİN ÜÇÜNCÜ KUŞAĞINI TEMSİLEN FİRMADA GÖREV 
ÜSTLENMENİN ZORUNLULUK DEĞİL HAYALİNİ KURDUĞU 
BİR DURUM OLDUĞUNU VE KARİYERİNİ DE BU DOĞRULTUDA 
PLANLADIĞINI SÖYLEYEN YEMMAK PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL 
MÜDÜR YARDIMCISI HALİL YIRTIMCI, “DEDEM RIDVAN KAVRUK’UN 
MAKİNE ÜRETİMİNE OLAN TUTKUSU, İŞİNİ SEVEREK YAPMANIN NE 
DEMEK OLDUĞUNU ANLAMAMI SAĞLADI” DİYOR.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK HALIL YIRTIMCI MSSP FOCUS ISKID

“KARİYERİMİ MAKİNE ÜRETME TUTKUSU 
ŞEKİLLENDİRDİ”

“TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ SON YILLARDA DÜNYADA SAYGIN 
BİR KONUMA GELDİ. BUNU BAŞARMAMIZDAKİ EN ÖNEMLİ 
ETKENLERDEN BİRİ DE SAĞLAM ÖRGÜTLÜ YAPIMIZ VE BİRLİKTE 
OLUŞTURDUĞUMUZ GÜÇTÜR. BU ÖRGÜTLÜ YAPI SON YILLARDA 
DAHA DA ÖNEM KAZANDI VE SANAYİCİMİZ GELİŞMEK İÇİN 
ATACAĞI HER ADIMDA SEKTÖR PAYDAŞLARINI YANINDA BULMAYA 
BAŞLADI.”

“SEKTÖRÜN BİR ARAYA GELMESİ
BAŞARIYA OLAN İNANCI ARTIRIYOR”
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ÖĞRENCİLERİN SANAYİYLE ETKİLEŞİMİNİN DAHA FAZLA OLMASI 
İÇİN ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YAPTIKLARINI SÖYLEYEN SELÇUK 
ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM BAŞKANI 
PROF. DR. HÜSEYİN SELÇUK HALKACI, “ENDÜSTRİMİZİN İHTİYAÇ 
DUYDUĞU NİTELİKLİ VE KALİFİYE MAKİNE MÜHENDİSLERİ 
YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ” DİYOR.

AKADEMIK SELÇUK ÜNIVERSITESI ARAŞTIRMA KÜRESEL REKABET

“NİTELİKLİ VE KALİFİYE MAKİNE 
MÜHENDİSLERİ YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

DÜNYA EKONOMİK FORUMU (WEF) 2016-2017 
KÜRESEL REKABETÇİLİK RAPORU’NA GÖRE TÜRKİYE, 
138 ÜLKE ARASINDA DÖRT BASAMAK GERİLEYEREK 

55’İNCİ SIRADA YER ALDI. WEF’İN, TÜRKİYE AYAĞI OLAN 
SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKABET FORUMU İLE ORTAK 

YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARIN SONUÇLARINDAN HAREKETLE 
OLUŞTURULAN RAPORA GÖRE TÜRKİYE, 733,6 MİLYAR 
DOLARLIK GSYİH İLE KÜRESEL HACMİN YÜZDE 1,4’ÜNÜ 

OLUŞTURSA DA KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNDE YÜKSELMESİ 
İÇİN YENİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRECEK YATIRIMLARA 

İHTİYAÇ DUYUYOR.

KÜRESEL REKABETTE NEREDEYİZ?

ŞUBAT AYINDA TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNE ÜRETİCİLERİ 
DTG 2017 FUARI İÇİN BANGLADEŞ’E GİDECEK. BANGABANDHU 

ULUSLARARASI KONFERANS MERKEZİ’NDE DÜZENLENECEK FUAR 
VESİLESİ İLE DAKKA’YA GİDEN, YOĞUN PROGRAM İÇERİSİNDE 
OLSALAR DA ŞEHRİ GEZMEYE FIRSAT YARATMAK İSTEYEN İŞ 

İNSANLARINA BİR GEZİ REHBERİ HAZIRLADIK.

FUAR ROTASI DAKKA MAKALE AHMET YILMAZ

DAKKA’YA YAKIN BAKIŞ

ASLINDA YENİ YILDA BİRÇOK “YENİ” GELİŞME BİZİ BEKLİYOR 
AMA BUNLARIN HİÇBİRİ PEK DE YENİ DEĞİL. YAKLAŞIK BEŞ YIL 
ÖNCE DEĞİŞİK EMARELERİNİ GÖSTEREN VE SONRASINDA TREND 
ÖZELLİKLERİ TAŞIYAN BAZI GELİŞMELER BUGÜNÜMÜZÜ VE 
YARINIMIZI ETKİLEYECEK, HATTA ŞEKİLLENDİRECEK.

YENİ BİR ŞEY YOK!








