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Dünya makine ihracatının yüzde 22 oranında gerilediği 2008 krizi sonrasındaki 
dönemi en iyi şekilde değerlendiren ülke Türkiye oldu. Dünya makine ihracatının 
toplam yüzde 3 arttığı son yedi yılda Türk makine sektörü yüzde 50 artış kaydetti. 
2017’de ihracat pazarlarımızda önemli bir açılım yaparak, Brexit kararı ve Katalonya 
krizi gibi pek çok sorunun hâkim olduğu Avrupa genelinde ciddi oranda bir ihracat 
artışı sağladık. Rusya’ya gerçekleştirdiğimiz makine ihracatı yüzde 54 arttı. Dünya 
genelinde Türk makineleri daha fazla tercih edilirken, yerli sanayicimiz de boş 
durmadı. Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yüzde 11,1’lik büyüme başarısında 
makine-teçhizat yatırımlarındaki yüzde 15,3’lük artışla makine imalatındaki takvim 
etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 16 üretim artışının büyük bir etkisi var. Sonuç 
olarak yatırımların sanayideki üretim artışına yansıdığı ve Türkiye’nin ihracat 
artışında makine sektörünün kritik bir rol oynadığı çok net bir biçimde görülüyor. 
2018 yılında ise ihracatımızı yüzde 15 artışla 17 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi 
hedefliyoruz.

MAİB olarak 2017 yılında katıldığımız tüm fuar ve toplantılarda Türk makine 
imalat sektörlerini başarıyla temsil ettik. Yürüttüğümüz faaliyetlerle ihracatçı 
firmalara yol gösterici olmaya çalıştık. Düzenlediğimiz organizasyonlarla Tayland’dan 
Tanzanya’ya kadar pek çok ülke yetkilisini Türkiye’de ağırladık, İran’dan Polonya’ya 
kadar birçok ülkeye sektörel ticaret heyetleri düzenleyerek veya fuarlarda tanıtım 
kampanyaları gerçekleştirerek yurt dışında sektörümüzü başarıyla temsil ettik. 
İhracatçılarımızı uluslararası rekabette güçlü kılacak iş bağlantıları oluşturmak en 
önemli amaçlarımızdan biri. 

Öte yandan yedi yılı bulan yoğun bir hazırlık sürecinin ardından 2014 yılının 
sonunda 14 sektör derneğinin bir araya gelmesiyle Makine İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu’nu (MAKFED) hayata geçirdik. Bugün itibarıyla, makine imalat 
sektörünün büyük bölümünü kapsayan 18 sektör derneğinin katılımıyla, sektörel 
bütünleşmeyi tek çatı altında tesis ettik. 22 alt sektörden kendi segmentlerinde en 
büyük firmaları temsil eden bu derneklerin işbirliğiyle, faaliyetlerimize makine imalat 
sanayisiyle tüm politika ve uygulamaların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek üzere 
yön veriyoruz. Bu çerçevede MAKFED MEYEM, sektör çalışanlarının niteliklerinin 
tespit edilmesi ve istihdam piyasalarına uyumlu hale getirilebilmesine yönelik Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu unvanını aldı. 
MAKFED Akademi ise sektör çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim 
çalışmalarına başladı.

Şubat ayında alınan kararla kapatılan tanıtım grupları arasında yer alan Makine 
Tanıtım Grubu (MTG), 10 yıl boyunca makine sektörüne önemli katkılar sağladı. Bu 
kararın kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyor ve bu durumun açtığı yaraların başka 
şekillerde kapatılabileceğini ümit ediyor ve bekliyoruz. Biz derneklerimizin, sivil toplum 
örgütlerimizin çok gelişmiş ve güçlü kurumlar olmasını istiyoruz. Geride bıraktığımız 
10 yıl boyunca birlikte çalıştığımız ve MTG’nin faaliyetlerinde emeği geçen herkese bu 
vesileyle teşekkür ediyorum.

Sektörümüzün yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri aylık periyotlarla ilgililere 
duyuran Moment Expo dergisinin bir nevi içerik özeti olan bu çalışma, aynı zamanda 
önemli bir kaynak niteliğinde. Türkiye’nin Makinecileri olarak sektörün, ülkemizin 
kalkınması ve orta gelir tuzağından çıkabilmesi adına yegâne ve tek şans olduğunu 
düşünüyoruz. Bu kapsamda elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz ve bundan 
sonra da çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

MAKİNE SEKTÖRÜ, 
TÜRKİYE ADINA 
YEGÂNE VE TEK ŞANS

ADNAN
DALGAKIRAN

Makine İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Makine sektörüne gönül vermiş olanlar, onun, bu ülkenin sanayileşmesinde ve 
refahında bir büyük görevi, vebali olduğunu bilenler, Türkiye’nin Makinecileri 
kavramsal bütünlüğü altında topyekûn bir gayret ve takdire şayan bir özveriyle 
çalışıyorlar.

Teknolojinin eklektik yapısının gereği olarak, 22 alt sektörün hiçbirini feda 
etmeden, her birinde daha yüksek bilgi ile imalat yapmak üzere üretim ve Ar-Ge 
altyapısı, pazar dinamikleri ve piyasa düzeni, tanıtım ve dış ticaret gibi birçok 
faktörün her biri için aynı derecede önemli olduğu bilinciyle katkı sunuyorlar. 
Bu durum, sanayileşmiş bütün ülkelerdeki gibi onları bir araya getiriyor ve 
sektörümüze yönelik tedbirlerin hedefi bulması için doğrularını anlatmaya, 
tecrübelerini aktarmaya zorunlu kılıyor.

Son 15 yılda, makine imalat sektörümüz büyük sıçramalar gerçekleştirdi. Bunu, 
dünyanın sıkıntı çektiği, ikiden fazla kırılmanın büyük izler bıraktığı, risklerle 
dolu bir süreçte sağladı. Bu ilerlemede pay sahibi duayenlerimizi minnetle 
anmak, giderek pekişen sektörel kültürümüzün bir gereği. Elde ettiğimiz her 
başarı onların bizlere devrettiği birikime oturuyor. Sonraki kuşaklara aktarmakta 
başarısız olmanın, bir serveti heba etmek olacağı kaygısı yayınlarımızda etkin. 

Makinelerin görevi iş yapmak; daha az yorularak daha çok üretelim diye 
hayatımızdalar ve çok hızlı evriliyorlar. Onların beyni ve ruhu sayılabilecek 
bilgisayarlar ve yazılımlar, simbiyotik bir ilişki içinde çok farklı olanaklar 
sunuyorlar. Makineler onları, onlar makineleri geliştiriyorlar; hep birlikte 
insanı, insanlığı ilerletiyorlar.

Peki makineciler, bütün nesnelerin nasıl üretildiğini bilip, bunu teknolojiye 
dönüştürenler; büyük bir tevazu içinde işlerine bakan bu meslektaşlarımızı 
merak ediyor, yeterince tanıyor muyuz? “Makineci” diye sevgiyle tariflediğimiz 
bu insanları, bilgileri, görgüleri, cesaretleri, fedakarlıkları ile anlamak, geleceğe 
daha büyük umutlarla, iddialarla bakmaya o kadar yardımcı ki aslında. Onları 
anlatma çabamızın, Moment-Expo’yu soluk yüzlü bir mesleki dergi olmaktan 
çıkardığına, sosyal ve kültürel bir mecra haline dönüştürdüğüne inanıyoruz. En 
zor ama en sevdiğimiz görev.

Elinizdeki almanak, her yılın başında olduğu gibi, Moment Expo dergimizin 
bir önceki yıl yayınlanan 12 sayısından seçkileri içeriyor. Toplamı 1.500’ü aşan 
sayfaların bir özeti değil, sadece seçilmiş bölümleri. Bu bakımdan bir faaliyet 
raporu olmaktan uzak. Fakat, yine de geçmişe doğru bakarak, sektör birlikte 
neler yapmış görmek, anımsamak mümkün. Bu almanaklar üst üste eklendikçe, 
bir bakıma, sektörel bir tarihçe yazılmış oluyor. Bugün, aylık 100 bini aşan 
takipçisi bulunan yayınlarımız, yıllar geçtikçe milyonların istifade edeceği eşsiz 
bir arşive dönüşüyor. İçeriğine ve basımına katkı veren herkese müteşekkiriz.

MAKİNEDEN ÇOK 
“MAKİNECİ”Yİ 
ANLATMAK

KUTLU
KARAVELİOĞLU

Makine İhracatçıları Birliği
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

2007
TURQUM KALİTE MARKASI

DOĞDU

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 

RAKAMLARLA 2017 
MACERASI

Türkiye’nin makine ihracatı 2017 yılında 14,9 milyar 
dolar seviyesinde kaydedildi. Türkiye’nin en fazla ihracat 
gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise Almanya, ABD ve İngiltere 

olarak sıralanıyor.

TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NDEN 

MTG’YE 10 YAŞINDA VEDA
Şubat ayında alınan kararla kapatılan tanıtım grupları 

arasında yer alan Makine Tanıtım Grubu’na (MTG) 
kuruluşunun 10. yılında veda edildi. 

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.

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.

12 OCAK
Ekonomi Bakanlığı, ihracatçı birlikleri ile bir araya gelerek 

sektörlerin yaşadığı sorunları ilk ağızdan dinlemeye ve çözüm 
önerilerini değerlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, 

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu, makine 
sektörünün yaşadığı sorunları 12 Ocak’ta düzenlenen 

toplantıda Bakan Zeybekci’ye aktardı.

21 OCAK
Tekstil Makina ve Aksesuar Sanayicileri Derneği’nin 

(TEMSAD) 10. Olağan Genel Kurulu 21 Ocak tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul sonrasında 

Adil Nalbant başkanlığındaki yönetim görevde kaldı. 

1 ŞUBAT
Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) 

üyesi 21 firmanın katılımıyla devam eden URGE projesinde 
katılımcı firmalar dünyaya daha hızlı açılıyor, hedef pazarları 

yerinde görme ve değerlendirme şansı yakalıyor.

2 MART
Türkiye’nin Makinecileri ve MAKFED, kadınların makine 

sektöründe istihdamını artırmak üzere “Kadın Makinecilerle, 
Var Gücümüzle” projesini başlattı. Proje kapsamında Anadolu 

turuna çıkmaya hazırlanan iki kurum, sektörün önde gelen 
kadın girişimci, yönetici ve mühendis adaylarını bir araya 

getirerek, sektörde kadın istihdamını artırmak için çalışacak. 
Proje ile, her yıl 1000 kadının sektöre kazandırılması 

hedefleniyor.

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.

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.

MOMENT EXPO
10 YAŞINDA

MAKİNE HİKAYELERİ 50+ 
SERİSİ DEVAM EDİYOR

14 OCAK
Türkiye Elektrikli Vinç İmalatçıları Derneği’nin 14 Ocak’ta 
düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Alparslan Kurtmen seçildi.

25 OCAK
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği’nin 
(İSKİD) yeni yönetim kurulu Taner Yönet başkanlığında 
göreve başladı.

9 ŞUBAT
Türkiye’nin Makinecileri, 9-12 Şubat tarihleri arasında 
İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
WIN EURASIA Metalworking Fuarı’na katılarak Türk makine 
üreticilerine verdiği desteği sürdürdü.

6 MART
Makine İhracatçıları Birliği’nin hazırladığı “Makine Sektöründe 
Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar” adlı AB projesi 
çerçevesinde dokuz Türk firmasının mühendisleri, “Üretimde 
Kaynak Verimliliği Optimizasyonu” konulu eğitim çalışmasını 
tamamladı.

MAKİNE 
İHRACATININ KALBİ: 
TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ
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 
2017 yılı itibarıyla 8 bin üyesi bulunuyor.
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16 MART
İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 16-19 Mart 

tarihlerinde gerçekleştirilen WIN EURASIA Automation 2017, 
toplam dokuz salonda Automation Eurasia, Electrotech 

Eurasia, Hydraulic & Pneumatic Eurasia ve CeMAT Eurasia 
fuarlarını aynı çatı altında buluşturdu.

7 MART
Mart ayına hızlı bir giriş yapan Türkiye’nin Makinecileri, üç 

ayrı ihtisas fuarında yerini aldı. Türkiye’nin Makinecileri, 7-11 
Mart tarihlerinde ABD’nin Las Vegas kentinde eş zamanlı 

düzenlenen CONEXPO-CON/AGG ve IFPE fuarlarına katılarak, 
Türk makine üreticilerine desteğini ABD’de de sürdürdü.

1 NİSAN
Türk makine sektöründe bir ilke daha imza atan Türkiye’nin 

Makinecileri ve MAKFED, sektörün gelecek stratejilerini 
içeren “Makine Sektörü Makro Pazar Analizi, Mevcut Durum 
Değerlendirmesi ve Stratejik Öneriler Raporu”nu yayımladı.

13 NİSAN
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), 2016 yılına ait 

faaliyetlerini ve 2017 yılı çalışma programını ele aldığı 
17. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Kurulda, Şubat ayında 
alınan kararla kapatılan tanıtım grupları arasında yer alan 

Makine Tanıtım Grubu’nun (MTG) çalışmalarında emeği 
geçenlere hatıra plaketi verildi.

19 NİSAN
Türkiye’nin Makinecileri, 19-21 Nisan tarihlerinde 

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen INDO Intertex 
Fuarı’na ilk kez katılarak, makine imalatçılarımıza verdiği 

desteği sürdürdü.

27 NİSAN
Konya Endüstri Zirvesi kapsamında KONMAK 2017 Konya 
14. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, 

Yan Sanayileri, Ekipmanları, Delme Teknolojileri, Malzemeler 
ve El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı, İSKON, KONELEX 

ve Konya Sac İşleme Teknolojileri fuarları eş zamanlı olarak 
27-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşti.

3 MAYIS
KOMATEK 2017, 15’inci Uluslararası İş ve İnşaat Makine, 

Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas Fuarı 3-7 Mayıs tarihlerinde 
Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

15 MAYIS
Türkiye’nin Makinecileri, Rusya’nın başkenti Moskova’da 

bu yıl 48’incisi düzenlenen metal işleme fuarı 
Metalloobrabotka’ya ikinci defa katılarak Türk makine 

sektörünün imajının güçlendirilmesine yönelik önemli bir 
çalışmaya daha imza attı. 

28 MART
Türkiye’nin Makinecileri’nin Mart ayındaki üçüncü durağı 
Berlin’de bu yıl 28’incisi düzenlenen su ve su teknolojileri 
fuarı WASSER BERLIN INTERNATIONAL oldu. Türkiye’nin 
Makinecileri organizasyon kapsamında, Türk makinesinin 
imajının güçlendirilmesi yönünde başarılı çalışmalardan birine 
daha imza attı.

8 NİSAN
Makine Sanayii Sektör Platformu (MSSP) üyesi derneklerden 
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği’nin 
(AİMSAD) TÜYAP işbirliğiyle düzenlediği, ağaç işleme 
makineleri ile mobilya ve orman ürünleri endüstrilerini bir 
araya getiren İZWOOD 2017 Fuarı, 8-12 Nisan tarihlerinde 
İzmir’de gerçekleştirildi.

18 NİSAN
Makine İhracatçıları Birliği ve Türk Eximbank tarafından 
düzenlenen “Makine İhracatına Yönelik Türk Eximbank 
Destekleri” toplantısı 18 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Türk Eximbank destekleri, referans ticari faiz oranları 
(CIRR) ve sigorta konularının ele alındığı toplantıda makine 
ihracatçılarına özel olarak yürürlüğe konulan uygulamalar 
da tanıtıldı.

24 NİSAN
Türkiye’nin Makinecileri, bu yıl 70’incisi düzenlenen Hannover 
Messe Fuarı’na 8’inci kez katılarak makine sektörünün 
üretim gücü ve kalitesini tüm dünyaya tekrar gösterdi. Fuarda 
partner ülke izlenimi yaratan Türkiye, metrekare büyüklüğü 
bakımından ev sahibi Almanya ile İtalya’nın ardından fuarın 
üçüncü büyük katılımcısı oldu. 

30 NİSAN
Sektöründe Avrasya’nın en önemli buluşma noktası olan 
ISK-SODEX İstanbul 2018’e ilişkin fuarın kurucuları DOSİDER, 
ISKAV, İSKİD, İZODER, TTMD ve Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık arasındaki anlaşma; fuarın desteklenmesi, ortak 
sinerji yaratılması ve başarısının artırılması adına paydaş 
dernekler ESSİAD, KBSB, MTMD, POMSAD ve SOSİAD’ın da 
katılımıyla gerçekleştirildi.

14 MAYIS
Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği 
(TARMAKBİR), sektörel yurt dışı gezilerinin dördüncüsünü 
Almanya’ya gerçekleştirdi ve Alman Tarım Teknolojileri Eğitim 
Enstitüleri Birliği (DEULA) ile Almanya’daki önemli tarım 
makineleri imalatçılarının tesislerini ziyaret etti.

15 MAYIS
Türkiye’nin Makinecileri, 15-17 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlenen “Intercem Uluslararası Çimento Konferansı”na 
katılarak, ziyaretçilere, Türkiye’nin çimento sektörüne yönelik 
makine üretimiyle ilgili bilgi verdi.

7 MART
Türkiye’nin Makinecileri, Mart ayındaki fuar rotasının ikinci 
durağında Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen metal 
işleme ve otomasyon makineleri fuarı INTEC 2017’ye 
katılarak ziyaretçilere Türk makine sektörü hakkında bilgi 
verdi.
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22 MAYIS
Türkiye’nin Makinecileri 22-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’da 

gerçekleşen ormancılık ve ağaç işleme makineleri fuarı 
Ligna’ya ilk kez katılarak makine alt sektörlerine destek 

vermeye devam etti. 

17 MAYIS
14’ü AB üyesi 17 ülke derneğini çatısı altında toplayan 

Europump’ın 2017 Genel Kurulu 17-20 Mayıs tarihlerinde 
Bodrum’da gerçekleştirildi.

24 MAYIS
Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği’nin (ENOSAD)

 7. Olağan Genel Kurulu 24 Mayıs’ta İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul sonrasında Dr. Hüseyin 

Halıcı başkanlığındaki yönetim görevde kaldı.

29 MAYIS
Türkiye’nin Makinecileri’nin de sponsorları arasında 

bulunduğu Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü’nün 
29 Mayıs tarihinde “Fikrini Geleceğe Taşı” sloganıyla 

düzenlediği Yıldızlı Projeler 2017 Yarışması’nda ödüller 
sahiplerini buldu.

6 HAZİRAN
Türkiye’nin Makinecileri, farklı ülkelere yönelik gerçekleştirdiği 

tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 6-9 Haziran tarihlerinde 
Poznan kentinde düzenlenen metal işleme teknolojileri fuarı 

ITM Poland’a katılarak ziyaretçilere Türk makine sektörü 
hakkında bilgi verdi.

7 TEMMUZ
MAİB tarafından ERASMUS+ programı kapsamında 

yürütülen “Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde Modern 
Yaklaşımlar” isimli AB projesinin kapanış toplantısı, 7 

Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirildi.

30 TEMMUZ
Türk makine sektörüne 50 yıl ve üzeri süreden bu yana 

hizmet veren firmaların anlatıldığı “Makine Hikayeleri 
50+”nın beşinci kitabı yayımlandı.

30 AĞUSTOS
Türk makine imalat sektörlerinin 2017 yılı performansındaki 

iyileşme sürüyor. İlk yarıyıla ait verilere göre hem büyüme, 
hem sanayi üretim endeksi hem de ihracat oranlarında 

ümit verici gelişmeler izlenirken, ihracatın ithalatı karşılama 
oranında ise son 14 yılın en yüksek değerine ulaşıldı.

22 MAYIS
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2015-2017 yılları için 
hibelendirilen ”Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde 
Modern Yaklaşımlar” isimli AB projesinin faaliyetleri 
kapsamında proje ortağı DPIN ile (Aşağı Silezya Bölgesi 
İnovasyon ve Bilim Parkı Yönetimi) Ankara ve Konya’da 22-
24 Mayıs’ta “Üretimde Kaynak Verimliliği Optimizasyonu” 
konulu atölye çalışması gerçekleştirildi.

25 MAYIS
Makine sektörünün geliştirilmesi ve ihracatının artırılması 
hedefiyle çalışmalarını sürdüren Türkiye’nin Makinecileri, 
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen “Altın 
Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri” yarışmasında Altın 
Pusula ödülünün sahibi oldu.

31 MAYIS
İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu arasında, Makine İhracatçıları Birliği üyesi 
70 firma yer aldı. Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından 2016 yılsonu verilerine göre açıklanan İlk 1000 
İhracatçı Firma Araştırması’nda da Birlik üyesi 105 firma 
kendine yer buldu.

9 HAZİRAN
Belçika’nın başkenti Brüksel’de 9 Haziran’da gerçekleştirilen 
CEIR Genel Kurul’unda POMSAD Başkan Yardımcısı Nurdan 
Yücel Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

27 TEMMUZ
Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteği ile sürdürülen MAKFED 
MEYEM “Makine Sektörü Mesleki Yeterlilik Merkezinin 
Kurulması” projesi kapanış toplantısı, 27 Temmuz’da 
Ankara’da gerçekleştirildi.

21 AĞUSTOS
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, ağırlıklı olarak makineleri 
kapsayan sanayi ürünlerinin de “Satış Sonrası Hizmetler 
Mevzuatı” kapsamına alınmasına yönelik bir çalışma başlattı. 

18 EYLÜL
Türkiye’nin Makinecileri, Almanya’ya yönelik tanıtım 
faaliyetleri çerçevesinde 18-23 Eylül tarihlerinde Hannover 
kentinde düzenlenen makine, metal işleme ve teknoloji fuarı 
EMO’ya katılarak, uğrak rotalarından biri olarak belirlediği 
fuarda yerini sağlamlaştırdı.

19 MAYIS
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği’nin (İSKİD) 
2013-2014 Yönetim Kurulu Başkanı Naci Şahin, 2018 
Yılında İSKİD adına Avrupa Soğutma ve Havalandırma Cihazı 
Üreticileri Derneği (EUROVENT) Yönetim Kurulu Başkanı 
olmak üzere Birinci Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.
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5 EKİM
“Türk Kompozit 2017 Fuarı” Kompozit Sanayicileri Derneği 

tarafından 5-7 Ekim tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. 
MAKFED üyesi derneklerden PAGDER’in de destekçileri 

arasında bulunduğu fuarda, kompozit sektörüne dair son 
teknolojiler sergilendi.

20 EYLÜL
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) 
üyesi derneklerden Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve 

İmalatçıları Birliği, (İMDER) Pekin’de düzenlenen BICES 
14. Uluslararası İş Makineleri Fuarı’na katıldı.

14 EKİM
Ağaç işleme makineleri sektörü açısından 2017 yılı verimli 
geçiyor. İhracatta yüzde 30’luk büyük bir artış yakalayan 

sektör, 14-18 Ekim tarihlerinde Almanya’dan sonra 
Avrupa’nın en büyük ikinci ihtisas fuarı olan Ağaç İşleme 

Makineleri Fuarı’na da ev sahipliği yaptı.

30 EKİM
MAİB’in organizasyonuyla Tanzanya’dan gelen “Özel 

Nitelikli Alım Heyeti”, Ankara ve Konya’da tarım makinesi 
imalatçılarıyla bir araya geldi.

31 EKİM
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) 

üyesi derneklerden İstif Makinaları ve Distribütörleri ve 
İmalatçıları Derneği (İSDER), 31 Ekim-3 Kasım tarihlerinde 

Çin’in Şangay kentinde düzenlenen CeMAT Asia Uluslararası 
İstifleme, Otomasyon, Taşıma ve Lojistik Fuarı’na katıldı.

12 KASIM
“Yeşil Gelecek ve Akıllı Teknolojiler” temasıyla 12-18 Kasım 
tarihlerinde Hannover’de düzenlenen Agritechnica Fuarı’nda 

Türkiye’nin Makinecileri de yerini aldı.

23 KASIM
Bu yıl 11’incisi düzenlenen “TARMAKBİR Sektör Buluşması” 
23-26 Kasım tarihleri arasında Türk tarım makineleri imalat 

sektörünü bir araya getirdi.

11 ARALIK
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) organizasyonuyla İran’ın 
başkenti Tahran’da 11-14 Aralık tarihlerinde sektörel ticaret 

heyeti programı düzenlendi.

6 EKİM
Türkiye’nin Makinecileri, 6-9 Ekim tarihlerinde Tahran’da 
gerçekleştirilen 17. Tahran Uluslararası Sanayi Fuarı’nda 
yerini alırken, Türkiye de 29 firmayla fuarda temsil edildi.

25 EKİM
TARMAKBİR, tarım makineleri endüstrisini temsil eden 
derneklerin küresel çatı kuruluşu Agrievolution Alliance’ın 
6. Küresel Tarım Makineleri Endüstrisi Zirvesi’nde, iki yıldır 
sürdürdüğü Dönem Başkanlığı görevini Çin Tarım Makineleri 
Distribütörleri Birliği’ne devretti. TARMAKBİR, yine Çin’de 
düzenlenen Asya ve Pasifik Ülkeleri Tarım Makineleri Birlikleri 
Konseyi’nin eğitim ve çalışma etkinliğinde ise 12 ülkenin 
temsilcileriyle bir araya geldi.

30 EKİM
TARMAKBİR üyesi 11 firma, ürünlerinin tanıtımını yapmak 
ve kamu ile özel sektörden çeşitli kurumlarla temaslar 
gerçekleştirmek üzere 30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında 
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bir ticaret heyeti düzenledi.

7 KASIM
Makine, metal işleme ve kaynak teknolojileri alanında 
dünyanın en önemli fuarlarından biri kabul edilen 
Blechexpo’ya katılan Türkiye’nin Makinecileri, sektörün 
üretim gücünü tüm dünyaya gösterdi.

22 KASIM
8. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi (HPKON), 
uluslararası katılımla 22-25 Kasım tarihlerinde İzmir MMO 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

28 KASIM
MAKFED’in 2. Olağan Genel Kurulu 17 üye derneğin 
delegeleriyle 28 Kasım’da toplandı; Adnan Dalgakıran 
başkanlığındaki yönetime güven oyu verdi.

12 ARALIK
MAKFED ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, 
“Girişimci Bilgi Sistemi Verilerine Erişim, Kullanım ve Paylaşım 
Yönergesi” ile ilgili 12 Aralık’ta bir protokol imzalandı. 
Protokolle Girişimci Bilgi Sistemi makine sektörünün 
istifadesine açılırken doğru politikalar geliştirilebilmek için; 
bilgi üretme, mevcutları analiz etme, bunları kolay anlaşılır 
ve kullanılır hale getirme çalışmalarında sistemden azami 
biçimde faydalanılması sağlanacak.

4 EKİM
CM-EXPO İş ve İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı 
4-7 Ekim tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Fuar 
kapsamında, MAİB de dünyanın çeşitli ülkelerinden 250’den 
fazla firma temsilcisinin yer aldığı bir alım heyeti programı 
düzenledi.

11
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TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ İHRACATI

Türkiye’nin makine ihracatı 2017 yılında 14,6 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 2017 YILINDA 
DA ÜLKE İHRACATIMIZA BÜYÜK 

KATKILAR SUNMAYA DEVAM EDEREK, 
14,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI. 

14,9

2,3

5,5

200

%1,5

6

7

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

MAKİNE 
İHRACATIMIZ 
SON 15 YILDA 
7 KAT ARTTI. 

2017 YILI RAKAMLARINA 
GÖRE ALMANYA, 

2,3 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. 

2017 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 

2,3 MİLYAR DOLAR MAKİNE İHRAÇ ETMEYİ BAŞARAN 
FİRMALARIMIZ, ABD’YE 1 MİLYAR DOLAR, İNGİLTERE’YE 818 

MİLYON DOLAR, İTALYA’YA 727 MİLYON DOLAR VE FRANSA’YA 
569 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE MAKİNE İHRAÇ ETTİLER. 

MAKİNE SEKTÖRÜNÜN 2023 İHRACAT HEDEFİ
DÜNYA MAKİNE TİCARETİNDEN %1,5 PAY ALMAK.

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: 
TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ

14



131 106 99 41 78 579

M akine ihracatçılarını bir çatı altında toplayan 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), ihracatın ar-
tırılmasını sağlayacak her türlü faaliyeti koor-
dine ediyor. Toplam 22 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 22 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, 16 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.

DÜNYA MAKİNE TİCARETİNDEN %1,5 PAY ALMAK
MAİB ile MTG’nin misyonu, yüksek teknolojiye sahip bir ma-
kine sanayisi oluşturmak olarak tanımlanıyor. Hedef ise 2023 
yılında dünya makine ticaretinden %1,5 pay almak. 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 getiri-
yor. Çünkü dünya makine ticaretinden %1,5 pay almadan 2023 
yılı için belirlenen 500 milyar dolar genel ihracat hedefinin ya-
kalanmasının oldukça zor olacağı hesaplanıyor.

MAKİNE  İHRACATÇILARI 
BİRLİĞİ İLE MAKİNE 
TANITIM GRUBU 16 YIL 
İÇİNDE 131 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 
51 MAKİNE FUARINA 
ZİYARETÇİ OLARAK KATILAN 
MAKİNE İHRACATÇILARI 
BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ YETKİLİLERİ, 
AYRICA HEDEF PAZAR 
ALMANYA’DA 45, ABD’DE 8 
VE RUSYA’DA 2 ETKİNLİĞE 
İMZA ATTI.

GENEL SEKRETERLİK 
TARAFINDAN ORGANİZE 
EDİLEN BİLGİLENDİRME 
SEMİNERLERİ, ANADOLU’NUN 
HER KÖŞESİNE ULAŞAN 
MAKİNE SEKTÖR 
TOPLANTILARI, 2023 
İHRACAT STRATEJİSİ 
ETKİNLİKLERİ, AB KATILIM 
ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA), 
ERASMUS+ PROGRAMI, GİBİ 
99 FAALİYET İLE TÜRKİYE 
MAKİNE İHRACATININ 
GELİŞİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ 
ADIMLAR ATILDI.

16 YIL İÇİNDE 41 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 16 
YIL İÇİNDE 78 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 579 TOPLANTI, SEMİNER 
VE KONFERANS DÜZENLEDİ.

131 99 41 78 579
16 YILDA 1000’İN ÜZERİNDE ETKİNLİK

106

15



T ürkiye’nin Makinecileri, Türk 
makinesi ile ilgili algıyı güç-
lendirmek ve yerli makinelere 
talebi artırmak amacıyla ilk 

olarak yurt içinde tanıtım kampanya-

ları yaptı. Ülkemiz iş dünyasının öncü 
isimleri Türk makine sanayisine destek 
vererek Türkiye’nin Makinecileri’nin ta-
nıtım kampanyası için kamera karşısına 
geçti. İş dünyasının temsilcileri aynı or-

tak mesajları verdi: “Türk makineleri ka-
litelidir” ve “Türk makineleri Tıkır Tıkır 
çalışıyor.” Yurt içindeki tanıtım kampan-
yasının ardından uluslararası reklam 
kampanyaları başladı. “Tıkır Tıkır” rek-

Şubat ayında alınan kararla kapatılan tanıtım grupları arasında yer alan Makine Tanıtım 
Grubu’na (MTG) kuruluşunun 10. yılında veda edildi. MAİB Yönetim Kurulu tarafından 
2007 yılında kurularak faaliyetlerine başlayan Makine Tanıtım Grubu (MTG), 2015 yılında 
Türkiye’nin Makinecileri adını aldı. MAİB Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen 
Türkiye’nin Makinecileri yöneticileri, makine sektörünü yurt içinde ve yurt dışında daha 
etkin bir şekilde tanıtabilmek için çalışmalar düzenledi.

TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NDEN 
MTG’YE 10 YAŞINDA VEDA
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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.

2017 YILINDA DA DÜNYANIN EN 
PRESTİJLİ FUARLARINA KATILDIK
Türkiye’nin Makinecileri 2017 yılında 
da dünyanın en prestijli fuarlarına ka-

tıldı. INTEC Metal İşleme Teknolojileri-
Otomasyon Fuarı, CONEXPO İş ve İnşaat 
Makineleri Fuarı, WASSER BERLIN 
Çevre Koruma, Su Yönetimi, Arıtma 
Fuarı, HANNOVER MESSE Makine 
Sanayi Fuarı, INDO INTERTEX Tekstil 
Makineleri Fuarı, METALLOOBRABOTKA 
Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, LIGNA 
Ağaç İşleme Makineleri Fuarı, ITM 
POLAND Metal İşleme Teknolojileri 
Fuarı, EMO Metal İşleme Teknolojileri 
Fuarı, Tahran Makine Sanayi Fuarı, 
AGRITECHNICA Tarım Makineleri Fuarı, 
BLECH EXPO Metal İşleme Makineleri 
Fuarı’nda yaygın tanıtım kampanyaları 
sayesinde Türk makine sektörünün kali-
tesi ve üretim kabiliyetleri tanıtıldı.

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ NELER 
YAPIYOR?
Türkiye’nin Makinecileri, yurt içinde ve 

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

Makine sektöründeki alt grupları temsil eden bütün birlik, oda, dernek ve OSB’lerden oluşan 
35 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 akine  Sanay i i  Sektör 
Platformu (MSSP); Türk 
makine imalatı sektörü-
nün, diğer yan sektörler 

ile beraber ilerlemesine ve kalkınması-
na katkıda bulunma amacıyla 17 Ocak 
2007 tarihinde kuruldu. MSSP’in alt 
sektörleri temsil eden bütün birlik, oda, 
dernek ve OSB’lerden oluşan toplam 
35 üyesi bulunuyor. MAİB’in destekleri 
ile dernek başkanları düzeyinde yapılan 
ilk toplantıyla birlikte platformun çalış-
ma ilkeleri ve kuruluş protokolü imzaya 
açıldı. MAİB’in sektörel derneklere ger-
çekleştirdiği ziyaretleri de içeren yoğun 
bir temas trafiğinden sonra protokole 
imza koyan 22 dernek, birlik, oda ve OSB 
5 Kasım 2007’de İstanbul’da bir araya 
geldi ve platformun kuruluşunu ilan etti.
MSSP; makine sanayisi ile ilgili tüm 
sektörel politika ve uygulamaların oluş-
ması, AB entegrasyon sürecindeki sek-
törün yan sanayisi ile birlikte gelişerek 
küresel rekabette güçlenmesinde etkin 
rol oynamak, sektörel kuruluşları geniş 
ve demokratik bir katılımla bünyesinde 
toplayarak bir üst örgütsel birliktelik 
sağlanması için oluşturuldu.

MSSP’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.

www.moment-expo.com

ANDROID UYGULAMASI

‘DE

10 YILLIK MAKİNE SEKTÖRÜ ARŞİVİ 
TÜM MOBİL CİHAZLARDA!
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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)

ENDÜSTRİYEL FIRIN SANAYİCİLERİ 
VE İŞ ADAMLARI (EFSİAD)

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)

İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ KÜMELENME 
DERNEĞİ (İŞİM)

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

TÜM ASANSÖR SANAY‹C‹ VE  ‹ADAMLARI DERNE‹

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 Sanayii 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 2014’te 
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 35’e ulaşan oda, dernek, birlik 
ve OSB’den müteşekkil üyesi ile düşün-
sel bir platformdan öte, bir federasyonun 
üstlenebileceği birçok görevi yürütmüş 
ve sektörün ortak bir dile ve kültüre ka-
vuşmasına önemli katkı sağlamıştı. Sekiz 
yıllık geçmişinde, sektörü yurt içindeki 
birçok zeminde temsil etmiş bulunan 
MSSP, ortak sorunlar ve çözümleri üze-

rine yaptığı çalışmalarla kamu nezdin-
de önemli bir muhatap olmuş, sektörel 
stratejilerin hazırlanmasında üyeleri ile 
birlikte topyekün görevler üstlenmişti.
Öte yandan, MSSP, olgunlaşmasını ta-
mamlamış makine segmentlerinde 
örgütlenmeye önderlik etmiş, mevcut 
derneklerin büyümesine, etkinlikleri-
nin artmasına ve uluslararası temsilde 
güçlü hale gelmelerine destek sağla-
mıştı. Bu zaman zarfında, MAKFED ku-
rucuları içinde de yer alan 14 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 2015 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştiri len 1.  Olağan Genel 
Kurul’da ise MAKFED’in, 2017 Kasım 
ayına kadar görev yapacak ilk dönem 
yönetimi 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
18 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 itibarıyla 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 114’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 
yararlanabildiği 32 anlaşma 108 teda-
rikçi firma ile sistemde yerini almıştır. 
Bunun yanı sıra yeni tedarik kalemle-
ri için yürütülen çalışmalar da devam 
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 EXPO 
10 YAŞINDA
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T ürk makine imalat sektörü gün-
deminde yer alan gelişmeleri, 
firma tanıtımları ve araştırma 
yazılarıyla beraber makine alt 

sektörlerini ve makro ekonomik verileri 
inceleyen kapak konuları, geniş bir yelpa-
zede ele aldığı röportajları ve dikkat çe-
ken makine tarihi çalışmalarıyla Moment 
Expo, her ay kesintisiz olarak sektörün 
buluşma noktası olmaya devam ediyor. 
Haziran 2008’de yayın hayatına başlayan 
Moment Expo 10 yaşına girdi. Birlik üyesi 
firmalara, kamu kurumlarına ve makine 
sektörü derneklerine her ay ücretsiz dağı-
tılan ve 7 bin 500 adet basılan dergimizin 
en önemli misyonu, yerli makine üreticileri 
ve ihracatçılarını aynı yayın organında bu-
luşturarak bir platform görevi görmektir.

115. SAYI YAYINLANDI
Moment Expo’da 10 yıldır her ay birbi-
rinden farklı kapak konularıyla makine 
üretiminin alt sektörlerine ışık tutuluyor. 
Bugüne kadar makine ihracatının ger-
çekleştiği 92 alt sektör hakkında bilgile-
rin yer aldığı kapak konularında yüzlerce 
firmanın görüşüne yer verildi. 

245 FİRMA TANITILDI
Firma tanıtımlarında ise toplam 245 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 
yüz binlerce okuyucuyla buluştu.

MSSP VE MAKFED ÜYELERİNİN SESİ 
OLDUK
MSSP üyesi 35, 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 
yayınladık. 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 112 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’ün üze-
rinde 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.
2018 yılında da 2017 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

245 makine imalatçısı ve 
ihracatçısı tanıtıldı.

66 üst 
düzey kadın 
yönetici ile 

röportaj 
yapıldı. 

885.500 
dergi 

ücretsiz 
olarak 

adreslerine 
teslim 
edildi. 

Sektörün güncel sorun-
larıyla ilgili 63 araştırma 

dosyası yayınlandı. 

MAKFED ve MSSP 
üyelerine 854 sayfa yer 

ayrıldı. 

31 Ar-Ge Merkezi 
tanıtıldı. 

112 ülkenin makine 
üretimi ve ihracatı analiz 

edildi. 

Makine 
sektörü ve 
ihracatıyla 

ilgili 78 
makaleye 
yer verildi. 

92 makine alt sektörü 
hakkında kapak konuları 

hazırlandı. 

Sektörde 
“iz bırakan” 
aramızdan 

ayrılmış 
24 ismin 
portresi 

paylaşıldı.

52 üniversitenin makine 
mühendisliği bölümü 
tanıtımı ve 26 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 beşincisi 2017 yılında 
yayınlandı. Makine Hikayeleri 

ile başlayan kitap serisi “Makine 
Hikayeleri 50+”nın beşincisinin 

yayınlanması ile altı kitaba ulaştı.

Makine İhracatçıları Birliği tarafından 2012 
yılında yayınlanan ve büyük ilgiyle karşılanan 

“Makine Hikayeleri” kitabının devamı “Makine 
Hikayeleri 50+” sektörün beğenisine sunul-

muştu. Makine Hikayeleri serisinin ikinci ki-
tabı olan “Makine Hikayeleri 50+”da, 50 yıl ve 

üzeri süreden bu yana Türk makine sektörüne 
hizmet vermiş firmaların hikayeleri işleni-

yordu. 2017 yılında Makine Hikayeleri 50+’nın 
beşinci kitabı yayınlandı. Mümkün olduğunca 

firma kurucularıyla görüşülerek hazırlanan 
“Makine Hikayeleri 50+”nın beşinci kita-

bında firmaların başarıları, başarısızlıkları; 
mutlulukları, üzüntüleri; hayal kırıklıkları ve 
umutları öykü tadında okuyucuya aktarılıyor. 
İmkansızlıklar içinde var olma savaşı vermiş, 

var olmayı başarmış ve modern Türkiye’nin 
temellerini atmış bu firmaların hikayelerini 
okurken, kendi serüvenlerinizle özdeşleşen 

anılar da bulacaksınız. 2018 yılında da Makine 
Hikayeleri 50+ serisi devam edecek.

MAKİNE 
HİKAYELERİ 

50+ 
5. KİTAP 

YAYINLANDI
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EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ
SEKTÖR SORUNLARINI DİNLEDİ
Ekonomi Bakanlığı, ihracatçı birlikleri ile bir araya gelerek sektörlerin yaşadığı sorunları 
ilk ağızdan dinlemeye ve çözüm önerilerini değerlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu, makine sektörünün yaşadığı sorunları 
12 Ocak’ta düzenlenen toplantıda Bakan Zeybekci’ye aktardı.

E konomi Bakanlığı, Türkiye eko-
nomisinin lokomotifi olan ihra-
catı artırmak, ihracat perfor-
mansını sürdürülebilir bir şekil-

de daha yüksek düzeylere taşıyarak 2023 
yılında dünya mal ticaretinden alınan 
payı yüzde 1,5’e çıkarmak ve ülkemizi 
dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri 
haline getirmek hedefleri doğrultusunda 
çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, ihracatçı birlikleri ile dü-
zenli olarak bir araya gelen ve sektör-
lerin sorunlarını ilk elden tespit eden 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 12 Ocak 

tarihinde makine, çimento, cam, sera-
mik ve kimya sektör temsilcileriyle bir 
araya geldi.
M a k i n e  s e k t ö r ü  a d ı n a  M a k i n e 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Dalgakıran, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı  Kutlu 
Karavelioğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri 
Sevda Kayhan Yılmaz, Mehmet Ağrikli ve 
Ali Eren’in katıldığı toplantıda, ihracatçı-
ların yaşadığı sorunlar ve bunlara yöne-
lik çözüm önerilerini ilk ağızdan dinleyen 
Zeybekci, sorunların çözümüne ilişkin 
gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesine 

yönelik her türlü desteğin verileceğini ifa-
de etti. Yaşanan sorunlar ve çözüm öne-
rilerini sonuç odaklı bir yaklaşımla ele 
alacaklarını vurgulayan Zeybekci, “Tüm 
Bakanlıklara iletilecek sorunların hızlı bir 
şekilde çözüme kavuşturulması için en 
üst düzeyde takibini sağlayacağız” dedi. 
Toplantıya ayrıca özel sektör dışında, 
kamu kurum ve kuruluşundan üst düzey 
temsilciler de iştirak ederek, firmaların 
yaşadığı sorunlarla ilgili notlar aldı ve 
kendi kurumlarıyla ilgili çözüm önerile-
rini değerlendirmek üzere çalışmalara 
başladı.
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TEVİD GENEL KURULU YAPILDI
Türkiye Elektrikli Vinç İmalatçıları Derneği’nin 14 Ocak’ta düzenlenen Genel Kurul 
Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığına Alparslan Kurtmen seçildi.

T ürkiye Eektrikli Vinç İmalatçıları 
Birliği Derneği’nin (TEVİD) 4’üncü 
Olağan Genel Kurulu, 14 Ocak’ta 
gerçekleştirildi.

2010 yılında kurulan ve halen sektörün 
yüzde 65’ini temsil eden TEVİD’in 4’ün-
cü Olağan Genel Kurulu’nda önceki dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bülbüloğlu 
ve Yönetim Kurulu ile çalışma komisyonla-
rına teşekkür edilirken, yeni dönem Yönetim 
Kurulu Başkanlığına Alparslan Kurtmen, 
Başkan Yardımcılığına Kemal Tekel, Genel 
Sekreterliğe Umur Özarar, Sayman olarak ise 
Tekin Çelikbilek oy birliği ile seçildi.
Alparslan Kurtmen, TEVİD Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak seçilmesinin ardından yap-
tığı açıklamada, “TEVİD olarak, Türkiye vinç 
ve kaldırma makineleri sanayisinin bir dün-
ya markası olma rüyamızı; inanarak, inandı-
ğımız değerlerin uğrunda savaşarak ve çok 
çalışarak gerçekleştirdik. TEVİD’i kurduğu-
muz ilk günden bu yana en önemli ilkemiz 
dürüstlük, insana yatırım ve insana saygı 
olmuştur. TEVİD’in hızlı büyümesinde ve bu-
günkü başarısında, içimizde taşıdığımız giri-

şim ruhunu ve onun hassas dengelerini doğru 
kanalize etmenin çok önemli bir rolü vardır. 
Son teknolojik gelişmelerin takip edilme-
siyle yapılan makine yatırımlarının yanında, 
tüm bu teknolojileri anlamlı hale getiren in-
san kaynağına da yatırımı ihmal etmemesi-
nin katkısı büyüktür. Başarı büyümeyi getirir 
ve büyüme değişim demektir. Bilgi akışının 
çok hızlı olduğu bilişim çağında imal edilen 
ürünlerin kaliteli olması tek başına yeterli 
değildir. Vinçlerimizin kalite standardının ya-
nında, teknik sorunlara zamanında müdahale 
edebilmek ve ürettiğimiz vinçlerimizin uzun 
yıllar sorunsuz hizmet verebilmesi için ge-
rekli hizmetleri sağlayabilmenin önemi daha 
büyük hale gelmiştir. TEVİD olarak hedefimiz, 
Türk sanayisinin daha iyi bir yere gelebilmesi 
için çalışmak ve ülkemizin gelişmesinin sür-
mesi için üstümüze düşen görevi yapmaktır. 
Değişen ve gelişen dünya pazarlarına anında 
uyum sağlayacak stratejilerin oluşturulması-
nı, bir dünya markası haline gelen ürünleri-
mize yenilerini ekleyerek; daha da önemlisi 
yeni alanlara yatırım yaparak gelişmeyi he-
defliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı
Alparslan Kurtmen 

Yönetim Kurulu Üyeleri
Kemal Tekel
Osman Çakmak
Önder Bülbüloğlu
Tekin Çelikbilek
Umur Özarar

2017-2019 
DÖNEMİ
TEVİD 
YÖNETİM 
KURULU

33

OCAK GÜNDEM



TEMSAD’IN 10. GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tekstil Makina ve Aksesuar Sanayicileri Derneği’nin (TEMSAD) 10. Olağan Genel Kurulu 
21 Ocak tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul sonrasında Adil Nalbant 
başkanlığındaki yönetim görevde kaldı.

TEMSAD üyeleri, yeni yönetim kurulunu 
belirlemek için 21 Ocak’ta bir araya gel-
di. Çeşitli sektörel kurum temsilcileri-
nin yanı sıra TEMSAD üyesi firma yetki-

lilerinin de katılımıyla düzenlenen genel kurulda, 
Adil Nalbant başkanlığındaki TEMSAD Yönetim 
Kurulu 10. dönem için güvenoyu aldı. Genel ku-
rul kapsamında 2017-2019 yılları arasında görev 
yapacak yeni yönetim kuruluyla birlikte denetle-
me kurulu, etik kurulu ve Makine İmalat Sanayi 
Dernekleri Federasyonu (MAKFED) temsilcileri 
de belirlendi.

“YERLİ MAKİNE OLMAZSA 
GELECEĞİMİZ DE OLMAZ”
TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 
yeniden seçilen Adil Nalbant yaptığı konuş-
mada, göreve geldikleri 2015 yılından bu yana 
başta MAKFED olmak üzere; Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Makine Meclisi, İstanbul 
Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
ve Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) bünyesinde 
sektörü başarıyla temsil ettiklerini kaydederek 
şunları söyledi: “Bu çerçevede birçok kongre ve 
panel çalıştaylarına katıldık ve bazılarını da ken-
dimiz düzenledik. Yurt içi ve yurt dışında sektörel 
fuar ve organizasyonlarda yer aldık. Bu çalışma-
ların hepsinde sizlerin candan desteğini her za-
man yanımızda hissettik. Sektördeki tüm arka-

daşlarımızın katkıları asla göz ardı edilemez. Siz 
değerli arkadaşlarımın mücadeleleriyle tekstil 
makineleri sektörü ayakta duruyor. Bu müca-
deleyi daha ileri taşıyabilmemiz için devletimizin 
tekstil makineleri üretimine verdiği desteği daha 
da artırması gerekiyor. Biz de bu konuda dernek 
olarak elimizden gelen çalışmaları yürütüyoruz.” 
Her fırsatta ve her ortamda yerli makinenin 
önemini anlatmak için mücadele verdiklerini 
ve ülkedeki ekonomik ortamın mücadelelerinin 
önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belir-
ten Nalbant sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bugün 
ülke olarak kendi makine sanayinize sahip de-
ğilseniz rekabette de hiçbir şekilde söz sahibi 
olamazsınız. Ülkemizin ekonomik ve ticari an-
lamda tek çıkış yolu yerli üretimdir. Yerli ma-
kine kullanımını özendirip yaygınlaştırmadan 
bir yere varamayız. Enerjiden sonra en büyük 
ikinci ithalat kalemimiz olan makinelere her yıl 
25-26 milyar dolar harcıyoruz. İthal edilen bu 
makineleri ülkemizde başarıyla imal edebiliriz. 
Her fırsatta ve ortamda söylediğimiz gibi yerli 
makine kullanımına yönelmeliyiz. Tekrar tekrar 
söylüyorum ki, makine sanayisi olmadan sa-
vunma, üretim, tekstil, otomotiv, ihracat artışı 
olmaz. En önemlisi de makine sanayi olmazsa 
asla bir geleceğimiz olmaz. Geleceğimizi ancak 
ihtiyacımız olan makineleri kendimiz üreterek 
teminat altına alabiliriz.”

Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Nalbant

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

2017-2019 
DÖNEMİ 
TEMSAD 
YÖNETİM 
KURULU
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İSKİD’DE GÖREV DEĞİŞİMİ

I klimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları 
Derneği’nin Olağan Genel Kurulu, İSKİD 
üyelerinin büyük katılımıyla 25 Ocak’ta 
gerçekleştirildi. 2015-2016 dönemi 

Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı ve birlikte 
çalıştığı komisyonlar bu dönemde gerçekleş-
tirilen faaliyetleri Genel Kurul ile paylaşırken, 
geçmiş dönem çalışmalarının sunulmasının 
ardından başarılı çalışmalarından ötürü ko-
misyon başkanlarına plaket verildi.
Genel kurul kapsamında yapılan seçim-
lerde üyeler İSKİD’in 13. Dönem Yönetim, 
Denetim ve Onur Kurullarını belirledi. Yeni 
seçilen Yönetim Kurulu, seçimin ardından ilk 
toplantısını gerçekleştirirken, yapılan top-
lantıda Yönetim Kurulu Başkanlığına Taner 
Yönet, Başkan Yardımcılıklarına Cem Savcı ve 

Ozan Atasoy, Genel Sekreterliğe Zeki Özen, 
Sayman olarak ise Hakan Dönmez oy birliği 
ile seçildi.
Başkanlık seçimi sonrasında konuşan Yönet, 
İSKİD’in bugüne kadar sürdürdüğü başarılı 
çalışmaları yeni dönemde de artarak sürdü-
receklerine olan inançlarının tam olduğunu 
vurgulayarak, “Analitik düşünülebilen, birikim 
sahibi yönetim kurulu ve komisyonlarımızla 
çok iyi projeler gerçekleştireceğiz” dedi.
Türkiye’de iklimlendirme, soğutma ve klima 
cihazları imalatçıları arasında işbirliğini sağla-
yarak üyelerin sorunlarının çözümüne yönelik 
çalışmalar yapmak amacıyla 1992 yılında ku-
rulan İSKİD, geçen yıl üye sayısını 100’ün üze-
rine çıkarmış ve Türkiye pazarının yüzde 90’ını 
temsil gücüne ulaşmıştı.

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği’nin (İSKİD) yeni yönetim kurulu 
Taner Yönet başkanlığında göreve başladı.

Yönetim Kurulu Başkanı
Taner Yönet 

Yönetim Kurulu Üyeleri
Can Topakoğlu
Cem Savcı 
Hakan Dönmez
Hüseyin Onbaşıoğlu
Oğuz Aydoğdu
Ozan Atasoy
Serli Sinanoğlu Tümer
Zeki Özen

2017-2019 
DÖNEMİ
İSKİD YÖNETİM 
KURULU
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TARMAKBİR ÜYELERİ  
URGE PROJESİ İLE DÜNYAYA AÇILIYOR
Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) üyesi 21 firmanın 
katılımıyla devam eden URGE projesinde katılımcı firmalar dünyaya daha hızlı açılıyor, 
hedef pazarları yerinde görme ve değerlendirme şansı yakalıyor.

B undan 38 yıl önce, 1978’de yedi 
firmanın bir araya gelmesiy-
le kurulan Türk Tarım Alet ve 
Makinaları İmalatçıları Birliği 

(TARMAKBİR), bugün Türkiye’nin her 
yerinden 200’ün üzerinde üye firmasıy-
la sektörün en geniş tabanlı temsilcisi 
haline gelmiş durumda. TARMAKBİR’in 
temel amacını ise üyeleri ile kamu, aka-
demi ve diğer sektör paydaşları arasın-
da bir iletişim platformu görevi görmek 
ve üyelerinin gerek teknik gerekse ti-
cari açıdan gelişimine katkı sunmak 
oluşturuyor.
TARMAKBİR hedefleri doğrultusunda, 
özellikle üyelerinin ihracat kapasitesinin 
artırılması amacıyla, 2015 yılı Ağustos 
ayından bugüne 21 üye firmasının katılı-
mıyla bir URGE Projesi yürütüyor.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN EN 
KAPSAMLI DESTEĞİ
Ekonomi Bakanlığı tarafından koordine 
edilen ve yüzde 75 oranında finanse edi-
len URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi) projeleri, Türkiye imalat 
ve hizmetler sektörlerinin ihracat ha-
cimlerini yükseltmenin yanı sıra firma-
ların yönetim, üretim, geliştirme ve sa-
tış-pazarlama konularındaki altyapılarını 
kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Firmaların 
üye oldukları dernek, ihracatçı birliği, 
organize sanayi bölge müdürlüğü gibi 
çatı kuruluşlar aracılığıyla katılıp fay-
dalanabildikleri bu projeler, firmalara 
kümelenme, ortak faaliyet gösterme gibi 
kültürleri kazandırıyor; çatı kuruluşlara 
ise proje yönetimi konusunda kendilerini 
geliştirme imkânı sunuyor.
URGE projeleri, eğitim/danışmanlık ve 
ihracat artırıcı etkinlikler olmak üzere 

iki temel faaliyet alanına ayrılmış du-
rumda. Eğitim/danışmanlık faaliyetleri 
küme içindeki firmaların ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak dış ticaret, stra-
tejik yönetim, kurumsallaşma, üretim 
verimliliği, ürün tasarımı gibi konular 
üzerine olurken, bu faaliyetlerle firma-
ların bilgi ve uygulama altyapılarının 
kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor. İhracat 
artırıcı etkinlikler kapsamında ise yurt 
dışı hedef pazarlarda fuar katılımları, fu-
ar ziyaretleri, iş görüşmeleri içeren tica-
ret heyeti organizasyonları ve potansiyel 
alıcıların Türkiye’ye davet edildiği alım 
heyeti organizasyonları bulunuyor.
Üç yıl süren ve yüzde 75 oranında finan-
sal destek sunulan URGE projelerinin, 
bu bakımlardan Ekonomi Bakanlığı’nın 
en kapsamlı ve destek oranı en yük-

sek uygulamalarından birisi olduğu 
söylenebilir. 

TARMAKBİR URGE PROJESİ
Ağustos 2015 döneminde 21 üyesinin ka-
tılımıyla bu ilk URGE projesine başlayan 
TARMAKBİR, şimdiye kadar iki dış tica-
ret eğitimi ve iki de yurt dışı fuar katılımı 
gerçekleştirdi.
Dış ticaret eğitimlerinin ilki, uluslarara-
sı pazar araştırması, pazarlama ve yurt 
dışı fuar katılım stratejileri konularında 
düzenlenirken, İzmir ve Balıkesir’de dü-
zenlenen bu eğitimlerin İzmir ayağı Ege 
Şaft firmasının tesisinde, Balıkesir aya-
ğı ise Yarış Kabin firmasının tesisinde 
gerçekleştirildi. Dış ticaret konusunda 
ikinci eğitim ise dış ticaretin finans-
manı ve devlet destekleri başlıklarında 
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gerçekleştirildi. Balıkesir’de Çelmak Tarım 
Makinaları tesisinde düzenlenen bu eğitim-
le firmalara dış ticaret faaliyetlerinde fayda-
lanabilecekleri devlet destekleri ve başvuru 
yöntemleri sunulurken, eğitimlerin düzen-
lendiği tesislerin üretim süreçlerine yönelik 
gerçekleştirilen fabrika gezileri ise firmaların 
birbirlerini daha yakından tanımalarına ve ile-
tişimlerinin artmasına olanak sağladı.Bununla 
birlikte TARMAKBİR, yakın dönemde, danış-
manların firmalarla birebir muhatap olacağı 
ve yaklaşık altı ay sürecek dış ticaret ve verimli 

üretim (Kaizen, 5S, 6 Sigma gibi) danışmanlık 
faaliyetlerine de başlayacak. Uzun vadede ise 
kurumsallaşma, şirket yönetimi, ürün tasarı-
mı, markalaşma, satış-pazarlama gibi konu-
larda eğitim/danışmanlık faaliyetlerinin ger-
çekleştirilmesi planlanıyor.

HEDEF PAZARLARI YAKINDAN TANIMA 
FIRSATI
İhracat artırıcı faaliyetler kapsamında ise 
TARMAKBİR, ilk olarak 2016 yılı Nisan ayın-
da Altınöz, BKS, Çelmak, Ege Şaft, Te-Ta, 
Toyman Plastik, Türkay ve Ünlü Ziraat olmak 
üzere sekiz üye firmasıyla birlikte İran’ın Şiraz 
şehrinde düzenlenen Agropars Uluslararası 
Tarım ve Tarım Makineleri Fuarı’na 306 met-
rekarelik bir stantla katıldı. Bu organizasyonla, 
önümüzdeki dönem için potansiyel vaat eden 
İran tarım makineleri pazarında şimdiden 
varlık göstermeyi hedefleyen TARMAKBİR 
üyeleri, ikinci yurt dışı faaliyetini ise 2016 yı-
lı Ekim ayında Cezayir’in başkenti Algiers’de 
düzenlenen SIMA-SIPSA Hayvancılık ve Tarım 
Endüstrisi Fuarı’na 403 metrekare standla ka-
tılarak gerçekleştirdi. Altınöz, Bozok Traktör, 
Çelmak, Ege Şaft, Köymak, Paksan, Tarımsu, 
Te-Ta, Timsan, Toyman Plastik ve Türkay 
olmak üzere 11 firmanın yer aldığı fuarla, 
Kuzey Afrika bölgesinin Türkiye tarım makine 
imalatçıları açısından önemli bir pazarı olan 
Cezayir’deki varlığımızın artırılması amaçlan-
dı. Önümüzdeki dönemde URGE Projesi kapsa-
mında Kazakistan ve Ukrayna’da da fuar katı-
lımları gerçekleştirecek ve Fas’a ticaret heyeti 
düzenleyecek olan TARMAKBİR, yurt dışı faa-
liyetlerinde özellikle Afrika ve Asya bölgeleri-
ne odaklanacak. 2018 yılı Ağustos ayında sona 
erecek olan bu ilk URGE projesinin ardından 
yeni URGE projeleri başlatmayı da planlayan 
TARMAKBİR, üye firmalarının bu çalışmalarla 
gerek yurt içi gerekse yurt dışında donanımlı, 
marka şirketler olmasını hedefliyor.

ALTINÖZ TARIM MAKİNALARI AYDIN

AYTEKSAN TARIM AYDIN

BKS TARIM MAKİNALARI İZMİR

BOZOK TRAKTÖR İSTANBUL

ÇELMAK TARIM MAKİNALARI BALIKESİR

EGE ŞAFT İZMİR

EKERMAK ZIRAİ ALETLERİ ANKARA

ELİÇELİK TARIM MAKİNALARI AYDIN

KÖYMAK TARIM MAKİNALARI BALIKESİR

PAKSAN MAKİNE BALIKESİR

PALAZOĞLU TARIM ALETLERİ KOCAELİ

TARAL TARIM İSTANBUL

TARIMSU ADANA

TETA TEKNİK TARIM İZMİR

TİMSAN TARIM İSTANBUL

TUTKUN KARDEŞLER KONYA

TOYMAN İZMİR

TÜRKAY TARIM MAKİNALARI İZMİR

UĞURTAR TARIM BURSA

ÜNLÜ ZİRAAT ALETLERİ MANİSA

YARIŞ KABİN BALIKESİR

KATILIMCI FİRMALAR

URGE 
PROJELERİMİZ 
DEVAM EDECEK

“Türkiye tarım makineleri 
endüstrisinin köklü 
bir temsilcisi olarak, 
üyelerimiz için URGE 

gibi kapsamlı bir proje 
yürütüyor olmaktan ötürü 

son derece mutluyuz. 
URGE’nin eğitim/

danışmanlık, yurt dışı 
pazarlama ve alım heyeti 
faaliyet kapsamlarından 
mümkün olduğunca çok 

faydalanarak firmalarımızı 
kurumsal, bilgi altyapısı 

kuvvetli, stratejik planlama 
yapabilen, yenilikçi, verimli 

üretim yapan, satış-
pazarlama süreçlerine 

hâkim ve hem yurt içi hem 
de yurt dışında marka olan 
şirketler haline getirmeyi 
hedefliyoruz. Üyelerimizin 

iç iletişimini ve ortak 
iş yapma kültürünü de 

geliştirdiğini gördüğümüz 
URGE projelerine 

önümüzdeki dönemlerde 
de devam etmeyi arzu 

ediyoruz.”

Baran C. ERİŞ
TARMAKBİR Dış İlişkiler 
Sorumlusu / Urge Proje 
Koordinatörü
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“POZİTİF YANSIMALARINI 
GÖRÜYORUZ”

“İHRACATA BAŞLATACAK 
BİR PROJE”

“PROJE CESARETİMİZİ 
ARTIRDI”

“İŞLETMEMİZE DEĞER 
KATIYOR”

“URGE projesi BKS Tarım Makinaları için ‘birlikten kuvvet do-
ğar’ misali, sektördeki meslektaşlarımızla bir araya gelerek 
oluşturduğumuz; pazar hedeflerimizi belirlediğimiz ve bu pa-
zarlara ortak hareket çerçevesinde iddialı ve güçlü bir giriş 
yaptığımız oluşum anlamına geliyor. URGE projesinden bek-
lentilerimiz, ihracat kapasitemizi yukarı çekerken aynı oranda 
üretim ve pazarlama kalitemizi hedeflerimizdeki standartlara 
çıkarmak. Hâlihazırda yaptığımız faaliyetler, beklentilerimizin 
doğru olduğunu gösteriyor. Projenin hem eğitim, hem fuar 
ayağı beklediğimiz verimlilikte geçti ve kısa vadede firmamıza 
pozitif yansımalarını da görüyoruz. Projenin katılımcı firmala-
rı daha iyi yerlere getireceğine inancımız tam.”

“Çiftçimizin toprak, iklim, rekolte, girdiler gibi sorunlar 
nedeniyle düşen alım gücü, traktör hariç yatırım mallarına 
olan ilgisini azaltıyor. Yağışlar, rekolte, ürün fiyatları gibi be-
lirsizliğin hüküm sürdüğü, haksız rekabetin arttığı ve sürekli 
daralan iç pazara alternatif bulabilmek, üretim ve istihdamı 
devam ettirebilmek için URGE projesinde yer aldık. İhtiyaç 
analizi ile belirlenen eksiklerimizi gidermek üzere çok ve-
rimli geçtiğini düşündüğümüz eğitim faaliyetlerine katı-
lıyoruz. Ayrıca yurt dışı fuarlara da katılarak, ürünlerimizi 
tanıtmak konusundaki tecrübemizi artıracağız. Proje sonun-
da uygun ülkelerde uygun partnerlerle buluşarak ihracata 
başlamayı, ülke olarak başlattığımız kalkınma hamlesinde 
zincirin halkalarından birisi olmayı hedefliyoruz.”

“Ülkemizin ihracata ve dövize en çok ihtiyacı olduğu bu dö-
nemde URGE projesi, Ekonomi Bakanlığı’nın da gücünü ar-
kamıza alarak uluslararası arenada daha rekabetçi ve daha 
fazla söz sahibi olabilmek adına biz üretici firmalar için çok 
önemli bir adımdır. Aynı zamanda bu proje ile dünyanın her 
noktasındaki çiftçiyle buluşma imkânını yakalayabilmek, biz 
üreticilere ayrı bir cesaret kattı. Bu proje ile hedef pazarlar-
da da etkinliğimizi sağlayarak, aynı zamanda tüm katılımcı-
ların birlik ve beraberliğini artırarak, önce ülkemize sonra 
firmalarımıza orta vadede büyük bir katkı sağlayacağına 
inanıyoruz.”

“URGE faaliyetleri, orta ölçekli işletmelerin dünyaya açılma-
sında ve yurt dışında pazar bulması için kaçırılmayacak bir 
fırsattır. Hem maliyetin paylaşılması, özellikle desteklerin 
yüzde 75’e kadar bir oranla geri dönüşü hem de ortak hare-
ket etmenin verdiği güçle ürünlerimizin ve Türk üretiminin 
kalitesinin dünya pazarında pay almasını sağlamak, URGE 
projesinin temel amacıdır. Katıldığımız etkinliklerde gör-
düğümüz şu ki; Türkiye’deki üretim kalitesi ve fiyat avanta-
jından yurt dışı pazarları farkında değil. Bu URGE faaliyet-
leriyle avantajlı konumumuzun işletme bütçemize ve Türk 
ekonomisine artı değer katması şüphesizdir.”

EROL BARDAKÇIOĞLU
BKS TARIM MAKİNALARI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BÜLENT TEKBAŞ
EKERMAK ZIRAİ ALETLERİ
GENEL MÜDÜRÜ

ADİL TOP
EGE ŞAFT
DIŞ TİCARET MÜDÜRÜ

ERDİNÇ ERGEN
KÖYMAK TARIM MAKİNALARI
GENEL MÜDÜRÜ

38

ŞUBATGÜNDEM



“FİRMALAR PROJEDE 
AKTİF OLMALI”

“ORTAK HAREKET ETMEK 
ÖNEMLİ”

“PROJE İLE YENİ 
PAZARLARIN YOLU AÇILIYOR”

“BİRLİKTE DAHA 
GÜÇLÜYÜZ”

“Paksan Makine olarak URGE projelerinin oldukça değerli 
projeler olduğunu düşünüyoruz. Firmalar eksik yönlerini ve 
hedef pazarlarını uzmanlar eşliğinde görebiliyor ve çabala-
rını eksik olduğu noktalara yoğunlaştırabiliyor. Ancak firma-
ların bu projelere girerken son derece kararlı ve araştırmacı 
olmaları gerekli; faaliyetlere aktif bir şekilde katılmak, fir-
malara daha büyük fayda sağlayacaktır.”

“Şirketlerin ihracat performanslarının hayati önem arz et-
tiği bu günlerde Timsan Tarım olarak URGE projesine çok 
büyük önem atfediyoruz. Projeden beklentilerimiz, yarat-
mak istediğimiz marka imajımızı yer aldığımız faaliyetlerle 
pekiştirmek, hedef pazarlarla iletişim haline geçebilmek ve 
toplu olarak hareket etmenin verdiği maddi imkânlardan 
faydalanmaktır. Şu ana kadar katılmış olduğumuz eğitimler 
ve fuarlar projenin ne denli önemli olduğunu ve firmaların 
doğru desteklerle neler başarabileceğini bizlere ispatladı.”

“TARMAKBİR’in başlattığı URGE projesi kapsamında ulus-
lararası bir marka olma yolunda çalışmalar gerçekleştiriyo-
ruz. Bu oluşumun içinde yer alarak sektördeki diğer firma-
larla iletişimimiz artıyor, sektördeki gelişmeleri, değişimleri 
izleyebiliyor, birlikte katıldığımız yurt dışı fuarlarla dikkat ve 
ilgiyi üzerimize çekiyor ve yeni pazarlar/müşteriler kazanma 
şansımız oluyor. Bunların yanında aldığımız faydalı eğitim-
lerle de eksiklerimizi kapatıyoruz.”

“Ortak iş yapabilme adına kurulan ikili iş birlikteliklerinin 
dahi yürütülmesinde türlü zorlukların yaşandığı bir zaman-
da, çok sayıda iş birlikçimiz ile projemizin başarılı bir şekil-
de ilerliyor oluşundan duyduğum memnuniyeti samimiyetle 
ifade etmek isterim. Bu zamana kadar katıldığımız yurt dışı 
pazarlama faaliyetlerinin geri dönüşlerini, en yakın zaman-
da alacağımıza inancım sonsuz.” 

SÜLEYMAN SERDAR CAN
PAKSAN MAKİNE
GENEL MÜDÜRÜ

R. EMİR HİÇYORULMAZ
TİMSAN TARIM
İHRACAT MÜDÜRÜ

SUMER TÖMEK BAYINDIR
TETA TEKNİK TARIM
GENEL MÜDÜRÜ

BİLGİN TÜRKAY
TÜRKAY TARIM MAKİNALARI
GENEL MÜDÜRÜ
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
WIN EURASIA METALWORKING 
FUARI’NDA
Türkiye’nin Makinecileri, 9-12 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen WIN EURASIA Metalworking Fuarı’na katılarak Türk makine 
üreticilerine verdiği desteği sürdürdü.

B u yıl 22’nci kez kapılarını açan 
WIN EURASIA Metalworking; 
M e t a l w o r k i n g  E u r a s i a , 
Surface Treatment Eurasia 

ve Welding Eurasia fuarlarını tek ça-
tı altında buluşturdu. Dokuz ülkeden 
368 katılımcının 11 bin metrekarelik 
alanda yeniliklerini sergilediği fuarın 
açılışına Deutsche Messe AG Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Wolfgang Lenarz, 
Alman Mühendislik Federasyonu VDMA 
Türkiye Ülke Müdürü Friedrich Wagner, 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve 

Türkiye’nin Makinecileri Yönetim Kurulu 
Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kavlak 
ile Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri 
Derneği (ENOSAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Halıcı gibi isimler katıl-
dı. Fuarın açılışında konuşan Deutsche 
Messe AG Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Wolfgang Lenarz; “Türk katılımcılar bu 
uluslararası platformda kendi ürünle-
rini uluslararası bir camiaya sunabil-
me fırsatı yakalayacak. Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji ile Ekonomi Bakanlığı başta 
olmak üzere fuarımızı destekleyen tüm 
kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyo-
ruz” dedi. Lenarz, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “İmalat sanayisinin iki önemli 
etkinliği ‘WIN EURASIA Metalworking’ 
ve ‘WIN EURASIA Automation’ fuarları-
nı sektörün bu konudaki talebini dikkate 
alarak yeniden birlikte organize etme 
kararı aldık. WIN EURASIA 2018; WIN 
Eurasia Metalworking ve WIN Eurasia 
Automation kapsamında düzenlenen 
yedi fuarı tek bir çatı altında sunarak 
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ziyaretçilerine daha fazla kazanç ve verim 
sağlayacak.”

“SÜREKLİ OLARAK KENDİNİ GELİŞTİREN 
BİR SEKTÖRÜZ”
MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri Yönetim 
Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz da konuş-
masında, Almanya’nın eski bir endüstri toplu-
mu olarak; ‘Tavşanın yattığı kadar koşacağını’ 
iyi bildiğini belirterek, “Şu anda Türkiye’de 
bir yavaşlama mı var deyip beklemek yerine, 
‘Bunlar şimdi yatıyorsa koşmaya başladık-
larında çok hızlı koşar!’ deyip buraya ilgisini 
sürdürmeye devam ettiği için teşekkür edi-
yorum. Her kriz Türkiye’ye bir şeyler öğretti. 
O nedenle bu krizden çok az etkileneceğimizi 
tahmin ediyor ve bekliyoruz” dedi. Yılmaz, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Durgunluk demeye di-
lim varmıyor çünkü öyle hissetmiyorum. Bunu 

iyimserlik olarak da değerlendirmeyin. Biz 
hayatımızda ilk defa terörle böylesine yüzleş-
tik. Böylesine kitlesel ve beklenmedik olaylar 
olduğunu gördük. İlk anda bir şok geçirdik. 
Bu şokun sarsıntısıyla ne olduğunu anlamaya 
çalıştık. Her kriz Türkiye’ye bir şeyler öğretti. 
Biz aşılandık. Küçük küçük krizlerle mikrobu 
zayıflatılmış şekilde alıp, gerçek mikrop gel-
diğinde vücut savaşmayı öğrendi. Biz bugüne 
kadar çok kriz, çok sıkıntı gördük. Hepsinden 
de bir şeyler kazanarak çıkmayı öğrendik. 
Kimisinde ihracatı, kimisinde verimliliği, kimi-
sinde yeni pazarlar bulmayı ve maliyet düşür-
meyi öğrendik. Bu krizde de finansı öğrendik. 
Yapılan son araştırmada makine sektörünün 
öz kaynakla ilerlediğini ve en az borçlu sektör 
olduğunu gördük. O nedenle de sektörümüz-
den bu krizden çok az etkileneceğini tahmin 
ediyoruz. Bunun yanında çevre ülkelerde ya-

MAİB’İN FUAR 
KAPSAMINDA 
DÜZENLEDİĞİ, 

DOKUZ ÜLKEDEN 
46 FİRMA 

TEMSİLCİSİNİN 
KATILIMIYLA 

GERÇEKLEŞEN ALIM 
HEYETİ PROGRAMI 

ÇERÇEVESİNDE, 
İKİLİ GÖRÜŞMELER 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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şanan rejim değişikliklerinin ekonomideki fay 
hatlarını kırmasıyla ürün çeşitliliğimiz dolayı-
sıyla yeni pazarlara yönelebileceğimizi gördük. 
Bu durum aslında Türk makinesinin gücünü 
yansıtıyor. Biz günlük yükselmiş bir yıldız de-
ğiliz, biz sürekli olarak kendini geliştirmeye 
inanan ve bu yolda hareket eden bir sektörüz.”
Sektörün lider firmalarının katılımıyla ge-
leneksel yöntemlerin yanı sıra, modern sac 
levha işleme endüstrisindeki akıllı üretim 
ve dijitalleşme eğilimlerini de yansıtan WIN 
EURASIA Metalworking, üretim süreçlerinde 
yaşanan son değişimleri de meraklıların be-
ğenisine sundu. İlk kez 2015 yılında düzenle-
nen ve yoğun ilgi gören Robotics bölümü, bu 
yıl ikinci kez ENOSAD işbirliğiyle ziyaretçilerle 

buluştu. 18 firmanın robotik çözümlerini sergi-
lediği özel alan, firmaların ileri robotik uygula-
malar, Endüstri 4.0 gibi imalat endüstrisinde-
ki yeni trendlere odaklanan çeşitli konularda 
gerçekleştirilen sunumlara da ev sahipliği 
yaptı. 
İş sağlığı ve güvenliği konusunda yüksek risk 
taşıyan imalat sanayisine yönelik alınması ge-
reken önlemler ve İSG konusunda Türkiye ve 
dünyada yaşanan son gelişmeler de bu yıl ikin-
cisi düzenlenen Safe@Work etkinlikleri kapsa-
mında değerlendirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Profesyonelleri Derneği (İSAG) işbirliğiyle ger-
çekleştirilen etkinlikler aracılığıyla sac ve yü-
zey işleme süreçlerindeki iş sağlığı ve güvenli-
ği riskleri kapsamlı olarak ele alındı.

WIN EURASIA 2018; 
WIN EURASIA 

METALWORKING 
VE WIN EURASIA 

AUTOMATION 
KAPSAMINDA 

DÜZENLENEN YEDİ 
FUARI TEK BİR ÇATI 
ALTINDA SUNARAK 
ZİYARETÇİLERİNE 

DAHA FAZLA 
KAZANÇ VE VERİM 

SAĞLAYACAK.
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“BAŞARILI BİR FUAR 
GEÇİRDİK”

“NİTELİKLİ BİR 
ORGANİZASYON”

“YENİ ÜRÜNÜMÜZLE 
FUARDAYDIK”

“FUARIN DAHA İYİ 
TANITILMASI GEREKİYOR”

“Kaynak, plazma kesim makineleri ve yedek parçaları, kay-
nak otomasyon sistemleri ve robotlarıyla katıldığımız bu yıl-
ki WIN EURASIA Metalworking Fuarı’nın firmamız açısından 
başarılı geçtiğini söyleyebilirim. Fuarda ilgili duyduğu maki-
ne ve alanlar hakkında bilgi sahibi olan potansiyel alıcılarla 
temas kurduk. Bu çerçevede beklentilerimizin üzerinde bir 
ilgiyle karşılaştık. Yeni ürünümüzü de standımızda sergile-
me fırsatı yakaladık.”

“Vinçler, zincirli kaldırma makineleri ve konstrüksiyon ak-
samlarından oluşan ürünlerle fuarda yerimizi aldık. 2006 
yılından bu yana WIN Fuarlarının her iki fazına düzenli ola-
rak katılıyoruz. Fakat bu yıl ikinci fazda yer almamaya ka-
rar verdik. WIN EURASIA Metalworking bu yıl bir miktar 
kan kaybetse de çok nitelikli bir organizasyon yapısına sa-
hip. Fuardaki durgunluğun önümüzdeki süreçte aşılacağını 
düşünüyorum. Tüm bunlara rağmen yine de beklentimizin 
üzerinde bir ilgiyle karşılaştık.”

“Fuara; fiber lazer, abkant, servo abkant, punch pres ve 
plazma kesim makinelerinden oluşan ürün grubumuzla ka-
tıldık. Yeni ürünlerimizi sergilemek, potansiyel müşteriler-
le temas kurup var olan müşterimizle de bir araya gelmek 
amacıyla burada bulunmayı tercih ettik. Ayrıca Türkiye’de 
ilk kez tamamen yerli olarak ürettiğimiz lazer rezonatörün 
de tanıtımını gerçekleştirdik. Ziyaretçi ve katılımcı sayısının 
ciddi oranda düştüğünü gözlemlediğimiz fuar genel olarak 
memnun edici değildi.”

“Fuar kapsamında standımızda elektrikli vinçlerimizi müş-
terilerimizin beğenisine sunduk. Fuarın katılımcı ve ziyaret-
çi sayısının bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla çok az olduğunu 
gözlemledim. Bu anlamda beklentilerimizin altında bir fuar 
süreci geçirdik. Sanıyorum ki fuar organizatörlerinin daha 
fazla katılımcıya ulaşıp tanıtıma yoğunlaşması gerekiyor. 
Türkiye’nin diğer illerinden ve yurt dışından fuar ziyareti için 
çalışmalar da yapılması gerektiğini düşünüyorum.”

HÜSEYİN YANDIATEŞ
ATİKER KAYNAK
GENEL MÜDÜRÜ

MEHMET YIKILMAZ
GÜRALP VİNÇ
PAZARLAMA GRUP MÜDÜRÜ

İSMAİL UZGİDİŞ
ERMAKSAN
SATIŞ YÖNETİCİSİ

UBEYD TURAN
CESAN VİNÇ
BURSA BÖLGE MÜDÜRÜ
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“YABANCI ALICILARLA 
BULUŞTUK”

“FUAR ÖNEMLİ BİR 
AVANTAJ SUNUYOR”

“ESKİ VE YENİ MÜŞTERİLERLE 
BİR ARADAYDIK”

“YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİMİZİ 
SERGİLEDİK”

“Daire testere makineleri imal eden bir firmayız. Yeni 
müşterilerle tanışmak ve satış-pazarlama ağımızı daha 
da genişletmek amacıyla fuara katıldık. Bu kapsamda yurt 
dışından gelen potansiyel alıcıları da standımızda misafir 
ederek ürünlerimiz hakkında bilgi verdik. Yurt içi müşteri-
lerin bu yılki fuara ilgisinin geçtiğimiz yıllara kıyasla azaldı-
ğını gözlemledim. Toplam üç salonda gerçekleştirilen fuar 
Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen alım heyetleri için de bi-
raz hayal kırıklığı yarattı.”

“Bu yılki organizasyon son üç yılın en iyi yabancı müşteri 
potansiyeline sahip fuarıydı. Sac işleme makineleri, hidro-
lik ve eksantrik preslerden oluşan ürünlerimizi standımızda 
sergiledik. Mevcut ekonomik durgunluğu aşma noktasına 
fuarın önemli bir avantaj sunduğunu düşünüyorum. Firma 
olarak da söz konusu bu avantajdan yaralanmak için fuara 
katıldık. Döviz kurlarındaki dalgalanma dezavantaj yaratsa 
da fuar bizim açımızdan olumlu geçti.”

“Kaynak makineleri ve elektrotları, plazma kesim makine-
leri ve bunlara ait çeşitli otomasyon çözümleriyle fuara ka-
tıldık. Bu yılki fuar organizasyonunun katılımcı ve ziyaretçi 
sayısı bakımından oldukça sönük geçtiğini söyleyebilirim. 
Firma olarak imaj ve devamlılık açısından faaliyet gösterdi-
ğimiz sektöre yönelik düzenlenen her fuara katılmaya özen 
gösteriyoruz. Eski müşterilerimizle bir araya gelip yeni po-
tansiyel müşterilerle de tanışma fırsatımız oldu.”

“Yerli ve yabancı katılımcı firmaların yeni pazarlara ulaşma-
sı için önemli olanaklar sunan bu yılki fuara; yenilikçi ürün-
lerimizden delik delme ve oxy-plazma kesme makinemiz 
ADOP ve dünyanın Akyapak ile özdeşleştirdiği bükme maki-
nesi modellerimizden AHS 330_3100 ile  katıldık. Bu ürün-
lerimizin yanında yine iddialı olduğumuz kaynak çözümleri 
alanında H profil kaynak makinemiz  de ziyaretçilerin büyük 
ilgisini çekti. Müşterilerimiz ve bayilerimizle bir araya gel-
me fırsatı bulduğumuz fuarda, ziyaretçi ve müşterilerimiz 
sergilediğimiz makinelerimizdeki en son yenilikleri birebir 
inceleme imkanı buldu.”

RIDVAN BAŞARA
İLERİ TEKNİK
SATIŞ YÖNETİCİSİ

YILMAZ SANDIKÇI 
ELMALI MAKİNE
İHRACAT KOORDİNATÖRÜ

ŞEREF ÖZDEMİR
ÖZMETAL
GENEL MÜDÜRÜ

İLKNUR ÇATAK ŞEN
AKYAPAK
KURUMSAL İLETİŞİM 
MÜDÜRÜ
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MAİB, ALMANYA’DAKİ EĞİTİM 
ÇALIŞMASINI TAMAMLADI

E RASMUS+ programı kapsamın-
daki AB hibe projesinin 6-10 
Mart tarihlerinde düzenlenen 
“Üretimde Kaynak Verimliliği 

Optimizasyonu” başlıklı eğitim ayağı-
na katılan dokuz firmanın mühendis-
leri, Almanya’nın Chemnitz, Leipzig, 
Dresden kentlerindeki Fraunhofer 
Institute for Machine Tools and Forming 
Technology IWU’daki eğitimini tamam-
ladı. Fraunhofer IWU tarafından dü-
zenlenen eğitimde farklı uzmanlık 
alanlarından yetkililer eğitim verirken, 
üretimde kaynak verimliliği için çeşitli 
optimizasyon teknikleri uygulayan fir-
malar da ziyaret edildi. Eğitim kapsa-
mında yenilikçi optimizasyon teknikleri 
konusunda bilgi alışverişinde bulunul-
du ve Türk firmalarının mühendisleri 

sektördeki gelişmeleri yerinde incele-
me fırsatı yakaladı. Proje ortağı Türk 
firmalarının mühendislerinin  beş gün 
süresince edindikleri kazanımla firma-
ları bünyesinde hayata geçirecekleri 
yeni uygulamalar, projenin de çıktısını 
oluşturacak.

ORTAK ÇALIŞMALAR İÇİN ZEMİN 
HAZIRLANDI
Eğitime katılan firma mühendisleri; sac 
malzemelerin sertleştirilmesi, presle-
me ve kesme işlemlerinde yenilikçi uy-
gulama alanları, tasarım teknolojileri, 
üretim süreçlerinde verimlilik uygula-
maları, yenilikçi kalite kontrol uygula-
maları, toz metal teknolojileri alanla-
rındaki yeni yatırımlarla işletmelerine 
katkı sağlayabileceklerini vurguladı. 

Ayrıca eğitimi takiben bir-iki yıl içeri-
sinde yeni yatırımlar ve hayata geçirilen 
uygulamalarla üretim ve enerji verimli-
liklerini artırarak rakiplerine göre daha 
ekonomik ürünler sunabileceklerini, 
uzaktan ürün takibiyle daha kaliteli 
ürün imal edebileceklerini ve yeni bir 
üretim yönetim düzenini uygulamaya 
alabileceklerini belirtti. Firma mühen-
disleri ayrıca eğitim sonucunda gele-
cek dönemde talaşlı imalat yerine nihai 
ürüne odaklanan yeni üretim sistem-
lerinin uygulamaya alınacağını öngör-
düklerini ifade etti. Proje kapsamında 
gerçekleştirilen etkinliklerle gelecekte 
ortak projelerin uygulanması için ulusal 
ve uluslararası alanda kapsamlı işbirliği 
ağları oluşturulmasına zemin hazırla-
nırken B2B görüşmeler de yapıldı.

Makine İhracatçıları Birliği’nin hazırladığı “Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde 
Modern Yaklaşımlar” adlı AB projesi çerçevesinde dokuz Türk firmasının mühendisleri, 
“Üretimde Kaynak Verimliliği Optimizasyonu” konulu eğitim çalışmasını tamamladı.
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“KADIN MAKİNECİLERLE, 
VAR GÜCÜMÜZLE” 
YOLA DEVAM EDİYORUZ
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Türkiye’nin Makinecileri ve MAKFED, kadınların makine sektöründe istihdamını artırmak 
üzere “Kadın Makinecilerle, Var Gücümüzle” projesini başlattı. Proje kapsamında Anadolu 

turuna çıkmaya hazırlanan iki kurum, sektörün önde gelen kadın girişimci, yönetici ve 
mühendis adaylarını bir araya getirerek, sektörde kadın istihdamını artırmak için çalışacak. 

Proje ile, her yıl 1000 kadının sektöre kazandırılması hedefleniyor.
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T ü r k i y e ’ n i n  M a k i n e c i l e r i  v e 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu (MAKFED) kadınla-
rın makine sektöründe daha faz-

la yer almasını desteklemek üzere “Kadın 
Makinecilerle, Var Gücümüzle” projesini 
İstanbul’da kamuoyuna tanıttı. Kadınları ma-
kine sektöründe görev almaya teşvik etmek 
üzere başlatılan proje kapsamında, Konya, 
Kayseri, Bursa, Gaziantep ve Manisa’da üni-
versiteler ziyaret edilecek. Gerçekleşecek et-
kinlikler kapsamında makine sektöründe ha-
len çalışan kadınların ilham verici hikâyeleri, 
öğrenci ve genç girişimci kadınlara anlatıla-

cak; kadın girişimciler makine sektörüne gir-
meleri için cesaretlendirilecek. 

“SEKTÖRÜN KAPILARI KADINLAR İÇİN 
SONUNA KADAR AÇIK”
Projenin 2 Mart’ta gerçekleşen tanıtım 
toplantısında bir konuşma yapan Makine 
İhracatçıları Birliği (MAİB) ve MAKFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, 
makine sektörü olarak kadınların iş yaşa-
mındaki varlığına büyük önem verdiklerinin 
altını çizdi. “Sanayide teknolojik dönüşüm, 
Türkiye’nin nitelikli insan kaynağına ve mü-
hendislik becerilerine olan ihtiyacını her 

“KADIN 
İSTİHDAMI 
ARTMALI”

Zeynep Erkunt Armağan, proje tanıtım toplantısında başarılı girişim örneklerinden de söz 
etti. Bunlardan ilki, genç bir kadın tekstil mühendisinin makine üretimine evrilen girişimcilik 
hikâyesiydi. Soğuk ülkeler için niş atkı ve şapka üretmek amacıyla başlayan bu yolculuk, bir süre 
sonra, bu ürünleri üretecek makinelerin çok pahalı olması nedeniyle birden bire makinelerin 
Türkiye’de tasarlanması ve üretilmesi yönüne evrilmiş ve genç tekstil mühendisi, bugün bu 
makinelerin dünya çapındaki birkaç üreticisinden biri konumunda bulunuyor ve ihracat yapıyor.
Diğer bir hikâyede ise Sökeli bir girişimci, ev kadını ve lise mezunuyken, eşini kaybetmesinin 
hemen ardından, “Gözündeki yaş, kalbindeki yas bitmeden” makinelerin arasında kendisini 
buluyor. İki kızını okutabilmek için başladığı bu yolculukta bugün cirosunu yüzde 50 artırmış 
ve geçmişte “Kocanın borçlarını ödeyebilecek misin?” diyen banka müdürleri, Sökeli kadın 
girişimcinin kapısında büyük ölçekli krediler verebilmek için kuyruk olmuş durumda.

“Türkiye’deki kadın 
istihdamı, yüzde 30 ile 
OECD ülkeleri içinde en 

düşük seviyede. Teknoloji 
ve katma değerli üretim 
dediğiniz zaman nitelikli 

insan gücüne ihtiyaç 
duyarsınız. Dolayısıyla 
biz kadınlarımızın da 
istihdama katılımını 
sağlarsak, nitelikli 

insan gücümüzü de 
artırmış oluruz. Bu 

anlamda amacımız, 
nitelikli kadın girişimci, 

nitelikli kadın mühendis, 
nitelikli kadın çalışanları 

makine sektörüne 
kazandırmaktır.”

Adnan DALGAKIRAN
MAİB ve MAKFED  
Yönetim Kurulu Başkanı

CESUR VE BAŞARILI GİRİŞİM HİKAYELERİ
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gün biraz daha artırıyor. Dünyada Endüstri 
4.0 konuşulurken Türkiye’de henüz Endüstri 
2.0’dan çıkılamamış alanlar var. Türkiye’de 
Ar-Ge’ye ciddi kaynak veriliyor ancak hala çok 
az patent çıkarıyoruz. Üniversite sayımız kat-
landı ama teknolojik ürünler ortaya koymak-
ta zorlanıyoruz. Bu işin ana temeli yetişmiş, 
nitelikli insandır. Kadın çalışan nüfusunu da 
erkek oranı kadar artırabilirsek, insan kay-
nakları havuzundan daha fazla nitelikli insan 
kaynağına ulaşabiliriz” diyen Dalgakıran, bu 
çerçevede insanları her zaman yüreklendir-
meye çalıştıklarını fakat makine mühendisliği 
mezunlarının sadece yüzde 1’inin sanayide 
çalıştığını vurguladı. Bu anlamda, sektörde 
yer almayan/alamayan makine mühendisleri-
ne seslenen Dalgakıran, “Çok büyülü, eğlen-
celi, hayatlarında tatmin duyabilecekleri bir 
dünyayı kaçırıyorlar. Bunu kaçırmayın diye 
bu toplantıyı yapıyoruz. Becerikli insan kay-
nağı havuzunu genişletmek için kadınlarımızı 
buraya davet ediyoruz” değerlendirmesinde 
bulundu.
Konuşmasına, “Nitelikli istihdam kapasitemizi 
artırabilmek için nüfusumuzun diğer yarısını, 
yani kadınları iş hayatına katılım konusunda 
desteklememiz gerekiyor” diyerek devam eden 
Dalgakıran, Türkiye’de kadınların iş yaşamına 
katılımının düşük olmasını ise birçok sektörün 
kapısının kadınlara yeterince açık olmamasın-
dan kaynaklandığını dile getirdi. “Oysa maki-
necinin kadını, erkeği yoktur. Makine sektörü 
olarak genç kadınların bu alana yönelmelerini, 
kariyer fırsatlarını değerlendirerek yeni başa-
rı hikâyeleri yaratmalarını arzu ediyoruz. Bu 
amaçla da makine sektörünün kapılarını ka-
dınlar için sonuna kadar açtık. Kadınların ka-

tılımı, makine sektörünün atılımı olacak” diyen 
Dalgakıran, proje kapsamında, önümüzdeki 
beş yıl içinde sektördeki kadın nüfusunda yüz-
de 3’lük bir artış sağlamayı amaçladıklarının 
da altını çizdi. Makine imalat sanayisinin 177 
bin kişiye iş imkânı sağlandığı düşünüldüğün-
de, projenin hedefi de her yıl 1000 kadın maki-
necinin daha makine sektörüne kazandırılması 
olarak ortaya çıkıyor. 

PROJEDE, HEDEF İLLER BELİRLENDİ 
“Kadın Makinecilerle, Var Gücümüzle” proje-
si kapsamında Türkiye genelinde buluşmalar 
yapacaklarını belirten MAİB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve MAKFED Denetim Kurulu Başkanı 
Sevda Kayhan Yılmaz ise projenin ilk yılında 
makine imalat sanayisinin gelişmiş olduğu 
illere ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. 
Konya’dan Kayseri’ye, Manisa’dan Bursa ve 
Gaziantep’e kadar dolaşarak sektöre güç ka-
tacak genç kadınları makine sektörüne kazan-
dırmaya çalışacaklarının ifade eden Yılmaz, 
“Makine sektöründe geleceğin mühendisleri 
ve yöneticileri arasında daha fazla kadın ola-
cağına inanıyoruz. Sektörümüz kadınlar için 
ilham verici hikâyelerle dolu. Birlikte yazaca-
ğımız yeni başarı hikâyeleriyle tüm sektörlere 
örnek olacağız” dedi.

“MAKİNE ÜRETMEK,  
HAYATA DOKUNMAKTIR”
MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erkunt 
Armağan da sunumunda, “Kadınlar doğurgan, 
titiz, sabırlı ve detaycı karakterleriyle üretici-
liğin ve yöneticiliğin tüm vasıflarına sahipler. 
Kadınların bu gücün farkına varmasını istiyo-
ruz. Üretimin tozunu yutan kadın yönetimde de 

“TÜRKİYE’Yİ  
İL İL 
GEZECEĞİZ”

“Türkiye’de kadın 
makinecilerin çok ilginç 
hikâyeleri var. Örneğin 

eşini genç yaşta kaybedip 
iki çocuğu ile kalmış ama 

çocuklarını büyütürken 
eşinin işini de büyütmeyi 

başarmış, hatta 
dünyanın en büyük bilim 
projesi olan CERN ile iş 
ortağı olmuş bir kadın 

girişimcimiz var.  
Biz de projemizde 
bu hikâyeyi, bunun 

gibi onlarca hikâyeyi 
anlatacağız. Konya, 

Kayseri, Manisa, Bursa, 
Gaziantep, il il gezeceğiz 
ve bu şehirlerdeki kadın 

makinecilerimizle, 
öğrencilerimizi, 
girişimcilerimizi 
buluşturacağız. 

Öğrencilerimizi, kız 
erkek ayrımı yapmadan 

sektörümüze davet 
edeceğiz. Erkek 

girişimcilerimizden, 
kadın makinecileri 

istihdam etmelerini 
isteyeceğiz. Ayrıca, önce 

babalarımızın, sonra 
eşlerimizin bize destekleri 

de yadsınamaz. Bu 
örneklerin artması için 

çalışacağız.”

Sevda KAYHAN YILMAZ
MAİB Yönetim Kurulu Üyesi
MAKFED Denetim Kur. Başkanı
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başarılı olur, neyi nasıl yaptığını daha iyi bilir. 
Arzumuz kendilerini birkaç sektörle sınırla-
mamaları. Bizim tüm çabamız genç kadınlara 
‘en iyisini yapmak için hadi ayağa kalkın, gelin 
üretimi görün, bu havayı soluyun ve üretme-
nin ne kadar muhteşem bir duygu olduğunu 
anlayın’ demek için. Unutmayalım ki makine 
hayatın kalbi, makine üretmek de hayata do-
kunmaktır” vurgusunda bulundu.

KADIN GİRİŞİMCİLER NE DİYOR?
Toplantıyı takip eden Türkiye’nin başarılı kadın 
girişimcileri ise kısa sunumlarında, kadın giri-
şimciliğinin ve kadın çalışan sayısını artırma-
nın önemini vurguladı.
Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya 
Gedik, “En çok pişmanlık duyduğum konu mü-
hendis olmamaktır. Mühendis kızlara bayılıyo-
rum. Çok analitik düşünüyorlar. Mühendislik, 
sadece mesleki olarak değil, normal hayat-
ta da çok farklı bakışla olaylara bakılmasını 
sağlıyor. Ben, iş aşkıyla dolu ve hırslı bir ba-
banın kızıyım: Cumartesi günü doğum yaptım, 
babam bana ‘Aferin Hülya, cumartesi doğum 
yaptın, pazartesi iş başı!’ dedi. Herkese şaka 
gibi geldi ama pazartesi iş başı yaptım. Bunu 
da severek yaptım” derken, Gözüküçük Makina 
Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Gözüküçük zi-
raat mühendisi iken nasıl makine sanayicisi 
olduğunun hikâyesini dinleyicilerle paylaştı. 
Ayhan Metal Genel Müdürü Aynur Ayhan ise 
“Kadınların üretimde yer alması önemli ama 
daha da önemli olan kadınların STK’larda gö-
rev almasıdır. Ancak böylece sektördeki so-

runlara çözüm geliştirebilirsiniz” değerlendir-
mesinde bulundu.

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNİN AŞKI 
MAKİNE
Diğer yandan, projenin tanıtım toplantısını takip 
eden üniversite öğrencileri de söz alarak ne-
den mühendislik bölümlerini tercih ettiklerini 
katılımcılara aktardı. Kadınların hiçbir alanda 
sınırlandırılmamaları gerektiğine dikkat çe-
ken Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Öğrencisi Türkü Açar, “Hayatım boyunca hiç-
bir kısıtlamayı kabul etmedim. Mühendislik 
de bunu yapabileceğim temel disiplinlerden 
biriydi. Babam da beni bu alanda hep destek-
ledi. Makine üretimin temelidir, genç kadınla-
rın tek ihtiyacı cesaret ve özgürlük olmalıdır” 
yorumunda bulundu. Koç Üniversitesi Elektrik 
Elektronik Mühendisliği öğrencisi Göksu 
Gökcen ise “Küçüklüğümden beri makinelerin 
içinde oldum, makinelerin hayalini kurdum. Bu 
heyecanımla sosyal girişimcilik alanında yeni 
projelere dâhil olmayı arzuluyorum” diyerek, 
mühendisliğin bu konuda bir fırsat olduğunu ve 
başka kadınların da bu fırsatı değerlendirmele-
rini arzu ettiğini söyledi.
Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği öğ-
rencisi Nazlı Kaya da kadınların mühendislik 
alanında rekabet için her türlü niteliği taşıdı-
ğına dikkat çekerken, “Önemli olan kadınların 
iş hayatına katılımını sağlarken, bu vasıflara 
sahip isimleri sektörde tutabilmek. Kadınların 
sektöre katılımı konusunda destek veren bu 
projelerden mutluluk duyuyoruz” dedi.

“MÜHENDİS 
OLMAK 
BAMBAŞKADIR”

“Kadın çok güçlü ama bu 
gücünün farkında değil. 
Üretmekten ve üretimi 
yönetmekten çekiniyor. 
Gerçek şu ki üretimin 
tozunu yutan kadın 

müthiş bir yönetici oluyor. 
Birçok üniversitede çok 

sayıda mühendislik 
eğitimi alan genç kızla 
tanıştım. Ama çoğunun 
hizmet sektöründe yer 

almak istediğini gördüm. 
Oysa mühendislik 

nosyonuna sahip olmak 
bambaşka bir şeydir. 

Genç kız öğrencilerimize 
tekrar sesleniyorum: 

“Hangi mühendislik alanı 
olursa olsun, eğitimini 

aldığınız sektöre katılım 
ve o sektörün gelişimine 

katkı verin. Üretimi 
görün, havasını soluyun. 
Malzemelerden bir ürün 

yaratmanın hazzına 
varın.”

Zeynep ERKUNT ARMAĞAN
MAİB Yönetim Kurulu Üyesi
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KADIN PATRONLARIN GÖZÜNDEN KADIN İSTİHDAMI VE GİRİŞİMCİLİĞİ

“KADINLAR STK’LARDA DA 
GÖREV ALMALI”

“KADINLAR OLARAK ÇOK 
ÇALIŞMALIYIZ”

“MÜHENDİSLİK FARKLI BİR 
BAKIŞ AÇISI KAZANDIRIYOR”

“47 YAŞINDA MAKİNE 
MÜHENDİSİ OLDUM”

“Her kadın girişimcinin apayrı hikâyesi olduğunu biliyor ve 
buna inanıyorum. Tıpkı kendi hikâyemiz gibi… Biz iki kız kar-
deşiz, ikimiz de lisede edebiyat okuduk ama şimdi ikimiz de 
makine mühendisiyiz. Döküm sektörüne makine imalatı ya-
parken, kendi yaptığımız makineleri çalıştırarak alüminyum 
enjeksiyon döküm üretimine yöneldik. Şimdilerde marka-
laşma ve niş üretime ağırlık veriyoruz. Örneğin inovatif bir 
barbekü geliştirdik ve tasarım iyileştirmelerimiz de devam 
ediyor. Kadınların üretimde yer alması önemli ama STK’larda 
görev almalarının da çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü 
ancak kadınların iş dünyasında karşılaştığı zorlukları bu şe-
kilde anlatabilir ve çözümler geliştirebilirsiniz.”

“Hem okul hayatımda hem de iş dünyasında gördüm ki ka-
dınlar hep ikinci planda. Ve bunu dert edindim, ne yapa-
bilirim diye düşündüm. Makine sektörüne girdiğimde de 
kadın istihdamının azlığına şahit oldum ve dernek faaliyet-
lerine başladım. Biz, kadını her platformda desteklemeli-
yiz. Ben yetenekten daha fazla çalışmanın önemli olduğu-
na inanıyorum. Dolayısıyla çalışmalıyız, çok çalışmalıyız. 
Üniversitelerimizdeki makine fakültelerinde ne kadar fazla 
kız öğrencimiz olursa, ileride de o kadar makine mühendisi 
kadın çalışanımız olur. Ve söylemeliyim ki burada dinlediğim 
genç mühendis adayı arkadaşlarım beni umutlandırıyor, on-
ların enerjisiyle benim enerjim de tazeleniyor.”

“28 yıldır iş hayatının içindeyim. Çok ayrı iş kollarında yatırım-
larımız var ama benim sevdam hep sanayi kısmı olmuştur. 
Çünkü sanayici bir babanın kızıyım. Sanayi içerisinde yer al-
dığınızda, çalıştığınız işletmeyi yürekten seviyorsunuz. Benim 
en huzur bulduğum yer de işletmenin içidir. En pişmanlık 
duyduğum konu da mühendislik eğitimi almamış olmamdır; 
ben iktisatçıyım çünkü benim üniversite eğitimi aldığım yıl-
larda iktisat çok popülerdi ve ailem de iktisat okumamı des-
teklemişti. Bugün mühendis kızlarımıza baktığımda onlara 
bayılıyorum, çok analitik düşünüyorlar; onlar adına büyük bir 
gurur hissediyorum. Mühendislik sadece mesleki alanda de-
ğil iş dünyasında da farklı bakış kazandırıyor.”

“Sonradan sanayici olan bir girişimciyim. Aslen ziraat mü-
hendisiyim ama eşimin vefatının ardından işin başına geçerek 
sanayici oldum. 1998 yılından beri sanayiciyim ve işin başı-
na geçince, makine mühendisliği eğitimi almam gerektiğini 
düşünerek 47 yaşında yeniden üniversite sınavlarına girdim 
ve makine mühendisliği eğitimi almaya başladım. Okumanın 
yaşı ve zaman olmadığına inanıyorum. Bugün de bir maki-
ne mühendisi olarak makine üretimine devam ediyorum. 
Kadınlarımız cesaretli olsun, ufukları açık olsun. Çalışan 
makinenin sesini duymak ve bitmiş nihai ürünü görmek be-
ni mutlu ediyor. Halen ihracat odaklı üretim yapıyoruz ve 
CERN’in iş ortağı olmamız bana büyük bir gurur veriyor.” 

AYNUR AYHAN
AYHAN METAL  
GENEL MÜDÜRÜ

İLKNUR CANTÜRK
AAG MAKİNA  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HÜLYA GEDİK
GEDİK HOLDİNG  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ZUHAL GÖZÜKÜÇÜK
GÖZÜKÜÇÜK MAKİNA 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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MÜHENDİS ADAYI KIZ ÖĞRENCİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

“Son dönemlerde makine mühen-
disliği ve mühendislik bilimlerinde 
okuyan kız öğrencilerin sayısı daha 
da artıyor. Ancak burada önemli 
olanın bu kadın mühendisleri sek-
törde tutmak olduğuna inanıyorum. 
Dolayısıyla da halen sektörde yer 
alan kadın girişimcilerin ve elbette 
erkek girişimcilerin, mühendislik 
okuyan kız öğrencilere yönelik, on-
ların sektörlerle tanışmasını hedef-
leyen programlar düzenlemesini 
rica ediyoruz. Örneğin sektördeki 
firmaların Ar-Ge merkezlerini, üre-
tim tesislerini görebilirsek, mühen-
dislik okuyan kız öğrencilerin me-
zuniyetlerinin ardından sektörde 
yer alma konusunda daha hevesli 
olacağını düşünüyorum. Özetle, 
mühendisliği seçmiş kız öğrenci-
leri sektöre kanalize edebilirsek, 
sektörler ve iş dünyası da bundan o 
ölçüde katma değer elde edebilir.”

NAZLI KAYA
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
ÖĞRENCİSİ 

“KADIN 
MÜHENDİSLER

SEKTÖRDE 
KALMALI”

“MÜHENDİSLİK, HAYALLERİMİ 
GERÇEKLEŞTİRMEMİ SAĞLAYACAK”

“MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BENİ 
ÖZGÜR KILIYOR”

“Bir mühendislik sevdalısıyım ve çift ana dal 
eğitimi ile geleceğimi şekillendirmeye devam 
ediyorum. Hayalim aslında ortaokul yıllarım-
da ortaya çıktı. O dönemlerde de Japon robo-
tikleri çok popülerdi ve bir gün televizyonda 
merdiven çıkan bir robot gördüm. İlk aklıma 
gelen, ‘Neden insanlar yapay vücut parçala-
rını fazla sayılarda üretmiyor?’ sorusu oldu. 
Biliyorsunuz dünyada bu işi yapan birkaç 
firma var ama fiyatları çok pahalı. Ve ortao-
kuldan beri hayalim, çocuklar için yapay vü-
cut parçalarını, alım güçlerine uygun olarak 
üretmek oldu. Mühendislik bilimlerinin de bu 
konuda bir fırsat olduğunu, başka kadınların 
da bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini, 
hayallerini mühendislik bilimleri ile gerçek-
leştirebileceklerini düşünüyorum.”

“Çocukluğumdan beri hayal kurmayı çok se-
viyorum. Bu yüzden de sınırlandırılmayı kabul 
edemiyorum. Üniversite sınavları öncesinde 
meslek tercihi yaparken de ‘Beni ne özgürleş-
tirir?’ diye düşündüm ve makine mühendisli-
ğinin bana daha uygun olacağına kanaat getir-
dim. Çünkü çocukluğumda bebeklerle oyna-
mak kadar, sakızlardan çıkan minik mekanik 
parçaları birleştirmeyi ve bir oyuncak yapmayı 
da çok severdim. Ayrıca öğrendiğim matema-
tik ve fizik bilgilerini de makine mühendisli-
ğinde somutlaştırabileceğimi düşündüm ve 
babam da ‘Sen ne istersen yapabilirsin’ diye-
rek her zaman beni destekledi. Şimdi doğru 
tercih yaptığımı daha iyi anlıyorum çünkü ma-
kine mühendisliği üretimin temelidir, her şeyi 
yapabilirsiniz, sizi sınırlandırmaz. Bu düşünce 
hala beni çok heyecanlandırıyor.”

GÖKSU GÖKCEN
KOÇ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK 
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 
ÖĞRENCİSİ 

TÜRKÜ AÇAR
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
ÖĞRENCİSİ 
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WIN EURASIA AUTOMATION 
SEKTÖRÜ BULUŞTURDU

E ntegre imalat süreçlerine yöne-
lik otomasyon, elektrik-elekt-
ronik teknolojileri ile hidrolik-
pnömatik sistemleri ve intra-

lojistik çözümler konusunda son geliş-
melerin ziyaretçilere sunulduğu WIN 
EURASIA Automation 2017 Fuarı’nın açı-
lışına; Hannover Fairs Turkey Fuarcılık 
Genel Müdürü Alexander Kühnel, 
Cumhurbaşkanlığı Bilişim Teknoloji, 
Sanayi ve Yüksek Öğretim Başdanışmanı 
ve TÜBİTAK Danışmanı Mesut Uğur, 
Bosna Hersek Zenica-Doboj Kantonu 
Ekonomi Bakanı Zlatko Jeliç, Makine 
İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Türkiye’nin 
Makinecileri Yönetim Kurulu Üyesi 

Sevda Kayhan Yılmaz’ın yanı sıra sektö-
rel derneklerin temsilcileri de katıldı.

“TÜRKİYE AR-GE’YE 8 MİLYAR DOLAR 
KAYNAK AYIRDI”
F u a r ı n  a ç ı l ı ş ı n d a  k o n u ş a n 
Cumhurbaşkanlığı Bilişim Teknoloji, 
Sanayi ve Yüksek Öğretim Başdanışmanı 
ve  TÜBİTAK  Danışmanı Mesut Uğur, 
Türkiye’de son 15 yılda ciddi bir ilerleme 
sağlandığını belirtti. Farklı bakanlıklar 
ve TÜBİTAK üzerinden araştırma ve ge-
liştirmeye aktarılan kaynağın 2002’de 1 
milyar dolar olduğunu belirten Mesut 
Uğur, “Günümüzde bu rakam 8 milyar 
dolara çıktı. 2023 hedefi gayri safi milli 

hasılanın yüzde 3’ünün Ar-Ge’ye harcan-
masını öngörüyor. Bu da 60 milyar dolar 
demek. Adına ister Endüstri 4.0, ister 
dijitalleşme, ister tümleşik otomasyon 
sistemi diyelim; otomasyon günümüz 
sanayisinin ve refah toplumunun vazge-
çilmezidir” dedi. 
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel 
Müdürü Alexander Kühnel de fuarın, 
Türkiye’deki imalat sanayisinin ne ka-
dar önemli olduğunu tüm dünyaya gös-
terdiğini belirtti. Kühnel, WIN EURASIA 
Automation’ın, Türkiye ve bölgedeki ül-
kelere hizmet ettiğini anlatarak şunları 
söyledi: “Bugün burada endüstrinin ge-
leceğine katkı sunacak uluslararası bir 

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 
WIN EURASIA Automation 2017, toplam dokuz salonda Automation Eurasia, Electrotech 
Eurasia, Hydraulic & Pneumatic Eurasia ve CeMAT Eurasia fuarlarını aynı çatı altında 
buluşturdu.
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buluşma gerçekleştiriyoruz. Endüstri 4.0 te-
masıyla gerçekleştirdiğimiz bu yılki etkinliği-
mizde en yeni teknolojilere tanıklık edeceksi-
niz. Ayrıca, bu yıl ilk kez İTÜ ARI Teknokent’le 
işbirliği yaparak ‘startup’lar için yeni bir alan 
yarattık. 50’den fazla startup projesi sizinle 
buluşmak için bekliyor. Çin ve Almanya’dan ül-
ke pavilyonlarımız var. Ekonomi Bakanlığı des-
teği ile gerçekleştirilen uluslararası satın al-
ma programı kapsamında heyetler de fuarımı-
zı ziyaret edecek. Bunların yanı sıra, Anadolu 
Delegasyonları Programı kapsamında 40 farklı 
şehirden 94 farklı delegasyon da burada ola-
cak. Dört gün boyunca gerçekleşecek forumlar 
da sektörün geleceğine ışık tutacak” dedi. 
Açılış töreninde söz alan Bosna Hersek 
Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Zlatko 
Jeliç ise 400 bin nüfusa sahip olduklarını, doğ-
rudan 50 bin kişinin endüstride istihdam edil-
diğini belirterek, “Biz de bazı projeler gelişti-
riliyor. Su akıntıları, mineral ve termo mineral 
sular mevcut. Yüksek teknoloji üretimiyle ilgili 
olarak bu sular kullanılabilir. Organik gıda-
lar, turizm, metal üretimiyle ilgili uluslarara-
sı platformda birkaç şirket bizim bölgemize 
yatırım yapıyor. Bunların başında Almanya, 
İngiltere ve Türkiye’den firmalar yer alıyor. 
Yine de yeni yatırımcıları ülkemize davet ediyo-
rum. Yeni bir hayatı beraber inşa edelim” dedi. 
Alman Makine Mühendisliği Endüstri Birliği 
ile Güç İletimi Mühendisliği ve Akışkan Gücü 
Birlikleri Proje Müdürü Solveig Thiede de ge-
çen yıl Türkiye’ye ihracatın yüzde 3 artış gös-
terdiğini belirterek, “Almanya’nın pozisyonu 

Türkiye’nin en büyük tedarikçisi olarak devam 
ediyor. Bu tür fuarlar işbirliğimizi geliştir-
meyi sürüdürecektir. Alman firmalar için bu 
fuarlar ve Türkiye, bölgeye açılmak için çok 
önemlidir” dedi. 

“ENDÜSTRİ 4.0 BİZİM İÇİN  
ÖNEMLİ BİR AVANTAJ”
MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri Yönetim 
Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz da ekono-
mik gelişmelere bir noktada değil bir dönem-
de bakılması gerektiğini belirterek, “Makine 
sektörüyle ilgili dünyada ve Türkiye’deki sı-
kıntılar sakın canınızı sıkmasın. Son altı yıla 
baktığınızda Türk makine sektörünün bü-
yüme hızı Çin gibi bir devin arkasından yüz-
de 700’le dünya ikincisi. Biz çok iyi bir yolda 
gidiyoruz. Endüstri 4.0 bizim için bir avantaj. 
Endüstri 4.0’la yaşam şekli değişecek. Hayatı 
kolaylaştıracak ve daha kolay iş yapmamızı 
sağlayacak uygulamalara meraklı ve heves-
liyiz. O nedenle endüstri 4.0 konusunda çok 
hızlı yol kat edeceğimize inanıyorum” diye ko-
nuştu. İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Akbaytogan ise Türkiye’nin istifleme makine-
sine olan pazar talebinde bugün Avrupa’nın 
altıncı büyük ülkesi olduğunu belirterek, 
“Hedefimiz 2023 yılına kadar üçüncü sıraya 
gelmek. Küresel krizde 3 bin adetlerden bü-
yük bir gelişme göstererek 2015 yılında 14 bin 
adede ulaşmış ve 2016 yılında da ikinci yarı-
sında yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen 
yine 14 bin adedi muhafaza ettik. Türkiye’nin 
geleceği açıktır” dedi.  

ENDÜSTRİ 4.0 
TEMASIYLA 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 
VE BU YIL İLK 
KEZ İTÜ ARI 

TEKNOKENT’LE 
İŞBİRLİĞİ 

YAPILARAK 
“STARTUP”LAR İÇİN 

YENİ BİR ALANIN 
OLUŞTURULDUĞU  

WIN EURASIA 
AUTOMATION’DA 

50’DEN 
FAZLA PROJE 

ZİYARETÇİLERLE 
BULUŞTU.
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AKDER VE ENOSAD’IN DESTEĞİ İLE 
GERÇEKLEŞEN FORUMLAR BÜYÜK İLGİ 
GÖRDÜ
35 farklı ülkeden 1336 katılımcıyı ağırlayan 
WIN EURASIA Automation Fuarı’nın İTÜ Arı 
Teknokent işbirliğiyle oluşturulan “Startup 
Özel Bölümü”nde genç ve yenilikçi firmalar 
da bir araya geldi. Bu sene ilk kez oluşturu-
lan alanda firmalar fikirlerini ve girişimcilik 
faaliyetlerini sergilerken, potansiyel işbirlik-
leri de geliştirme fırsatı buldu. Aynı zaman-
da özel sunum alanında yatırımcıların ino-
vatif fikirlerle buluştuğu çeşitli sunumlar da 
gerçekleştirildi. 
Fuar kapsamında gerçekleştirilen forumlar 
aracılığıyla da sektör içi ve dışı bilgi paylaşı-
mına olanak sağlandı. İlk kez geçen yıl hidro-
lik-pnomatik sektörüne dönük olarak gerçek-
leştirilen forum bu yıl da AKDER’in desteği ile 
5. salonda düzenlendi. ENOSAD’ın katkılarıyla 

düzenlenen Otomasyon Forumu ise 10. salon-
daki özel forum alanında ziyaretçilerle buluş-
tu. Etkinliğin önemli bir diğer parçası ise bu 
yıl ilk kez düzenlenen Endüstri 4.0 Paneli ol-
du. Fuarın ilk günü “Endüstri 4.0’a Dünyadan 
Bakış” ve “Endüstri 4.0’a Türkiye’den Bakış” 
olmak üzere iki oturumda gerçekleşen panel-
de sektör temsilcisi birçok önemli isim konuş-
macı olarak yer aldı. 

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ ALIM HEYETİ 
PROGRAMI DÜZENLEDİ
Türkiye’nin Makinecileri’nin WIN Automation 
Fuarı’yla eş zamanlı olarak düzenlediği alım 
heyeti programı; Bulgaristan, Rusya, Çek 
Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Fas, Tunus, 
Nijerya, Ürdün, Cezayir ve Fransa’dan yakla-
şık 60 firma temsilcisinin katılımıyla Interexpo 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Heyet ikili iş gö-
rüşmelerinin ardından fuarı ziyaret etti.

TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NİN 
WIN AUTOMATION 

FUARI’YLA EŞ 
ZAMANLI OLARAK 

DÜZENLEDİĞİ 
ALIM HEYETİ 

PROGRAMINA 
10 ÜLKEDEN 60 

FİRMA TEMSİLCİSİ 
KATILDI.
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İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİNİN 
İHTİSAS FUARI: CONEXPO-CON/AGG
Mart ayına hızlı bir giriş yapan Türkiye’nin Makinecileri, üç ayrı ihtisas fuarında yerini aldı. 
Türkiye’nin Makinecileri, 7-11 Mart tarihlerinde ABD’nin Las Vegas kentinde eş zamanlı 
düzenlenen CONEXPO-CON/AGG ve IFPE fuarlarına katılarak, Türk makine üreticilerine 
desteğini ABD’de de sürdürdü.

Ü ç yılda bir düzenlenen, iş ve 
inşaat makineleri, inşaat tek-
nolojisi, malzeme ve ekipman-
ları sektörlerini buluşturan 

CONEXPO-CON/AGG Uluslararası İş ve 
İnşaat Makineleri Fuarı, bu yıl 7-11 Mart 
tarihleri arasında ABD’nin Las Vegas 
şehrinde gerçekleştirildi.
Eş zamanlı olarak düzenlenen ve akış-
kan gücü sektöründe önemli fuarlardan 
biri olan IFPE Fuarı’na da ev sahipliği ya-
pan organizasyona, dördü IFPE Fuarı’na 

olmak üzere Türkiye’den toplam 21 fir-
ma katıldı.
CONEXPO-CON/AGG Fuarı’nda, inşaat 
teknolojileri, asfalt, kum, beton imalatı, 
kazı, kaldırma, maden sektörleri, temel 
yapı donanımı, demir yolu ve yer altı 
tren donanımı, taşımacılık, motorlar, 
aksam ve parçaları gibi başlıkları tem-
sil eden 25 ülkeden 2 bin 500 firma yer 
alırken, katılımcı firmalar, açık ve kapa-
lı olmak üzere toplam 277 bin metreka-
re büyüklüğündeki alanda makinelerini 

sergiledi. Fuarın ziyaretçi sayısı ise 125 
bine ulaştı.

FUARA 21 TÜRK FİRMASI KATILDI
Amerikan İş Makinaları Üreticileri 
Derneği’nin ana üstlenicisi olduğu fu-
ara Türkiye’nin Makinecileri, bu yıl ilk 
kez katıldı. Türkiye’nin Makinecileri 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu 
Karavelioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
Sevda Kayhan Yılmaz ile Mehmet Ağrikli 
fuara katılırken, MAKFED üyesi AKDER 
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(Akışkan Gücü Derneği), ARÜSDER (Araç ve 
Araç Üstü Ekipman ve İş makineleri Üreticileri 
Birliği), ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon 
Sanayicileri Derneği), İSDER (İstif Makineleri 
Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği) yet-
kilileri de Türkiye’nin Makinecileri standında 
ziyaretçilere sektörleriyle ilgili bilgiler aktardı.  
İMDER (Türkiye İş Makineleri ve Distribütörleri 
Birliği) de fuara ayrı bir standla katıldı. Ayrıca, 
Türkiye’nin Makinecileri tarafından hazırla-
nan, 21 Türk firmasının yer aldığı broşür ve 
Türkiye’nin makine ihracatına ilişkin verile-
ri içeren dokümanlar ziyaretçilere dağıtıldı. 
Yönetim Kurulu Üyeleri, fuarda yer alan Türk 
firmalarının standlarını gezerken, fuarın üçün-
cü günü, Türkiye’nin Makinecileri standı, Los 
Angeles Ticaret Ataşeliği tarafından da ziyaret 
edildi. Türkiye’nin Makinecileri tarafından fu-
ar alanında, hol girişlerinde ve otobüs durak-
larında yer alan afişlere, dijital mecralara ve 
fuar kataloğuna reklam verildi.

İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI ARAŞTIRILDI
Akışkan gücü sektörü alanında gerçekleşen 
ve önemli bir uluslararası fuar niteliğinde 
olan IFPE Fuarı ziyaretçilerinin CONEXPO-
CON/AGG f i rmalar ın ı  ve  Türk iye ’n in 
Makinecileri standını da ziyaret etmiş olma-
ları, fuarın niteliğini artıran bir başka önemli 
etken oldu.
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz 
8 Mart tarihinde, İMDER ve İSDER ile be-
raber Çin Ticaret Odası (China Chamber 
o f  Commerce  for  Import&Export  o f 
Machinery&Electronic Product-CCCME) ile 
gerçekleşen işbirliği görüşmesine katıldı. 
9 Mart tarihinde ise AKDER’in üyesi oldu-
ğu Amerikan Ulusal Akışkan Gücü Derneği 
(National Fluid Power Association-NFPA) ta-
rafından organize edilen 2017 Dünya Akışkan 
Gücü Toplantısı’nda Yılmaz tarafından maki-
ne ve akışkan gücü sektörüyle ilgili bir sunum 
gerçekleştirildi.

TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NİN 
ÇİN TİCARET ODASI 

ÜST YÖNETİMİ 
İLE YAPTIĞI 

TOPLANTIDA, 
ÇİN VE TÜRKİYE 

ARASINDAKİ 
ANTİ-DAMPİNG 
UYGULAMALARI 

HAKKINDA 
GÖRÜŞLER 

AKTARILARAK 
TİCARETİN 

GELİŞTİRİLMESİNE 
YÖNELİK 

DÜŞÜNCELER 
PAYLAŞILDI.
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“Genel olarak, fuar süresince ser-
gilenen ürünler arasında devrim 
niteliğinde yeni bir ürün görmedik. 
Avrupa, ABD ve diğer ülke firmala-
rının pazarda yer alma mücadelesi 
yaptıklarını söylemek mümkün. 
AKDER üyesi firmaların da ziyaret-
çilerden oldukça fazla ilgi gördüğü-
nü söyleyebilirim. Fuarda belki de 
göze çarpan en büyük grup olarak 
araç üstü ekipmanlarını anmamız 
lazım. Fuarın üçüncü büyük grubu 
ise daha çok açık alanda sergile-
nen iş makineleri ve uygulamala-
rıydı. CONEXPO-CON/AGG Fuarı, 
dünyanın en büyük ekonomisine 
sahip ABD’de ülkesinde düzenlen-
mesi bakımından önem arz ediyor. 
Burada satılacak bir ürün, firma-
ların tüm dünyada tanınmasını da 
sağlıyor. Büyüklük olarak Bauma 
Münih Fuarı kadar olmasa da ben-
zer ziyaretçi kitlesine hitap etmesi 
bakımından dikkate alınması gere-
ken bir fuar olduğuna inanıyorum.” 

“Türkiye’nin Makinecileri de bu fuarda 
yer alarak Türk makine imalat sana-
yisini temsil etti. Fuara katılarak bay-
rak göstermemizin Türk makinesinin 
tanıtımı açısından faydalı olduğunu 
düşünüyorum.”

ABDULLAH PARLAR
AKDER GENEL SEKRETERİ

“DİKKATE 
ALINMASI 

GEREKEN BİR 
ORGANİZASYON”

“FUARIN İÇERİĞİ GÜÇLENİYOR”

“ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU 
BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDEYDİ”

“CONEXPO-CON/AGG Fuarı süresince, kendi 
standımızda ziyaretçilerimizle yakından ilgi-
lendik, Türkiye’deki sektörün mevcut gücünü 
aktardık. ABD’nin kullandığı kamyon grubu 
araçlar, Türkiye’deki muadillerinden farklı ve 
standart üstü araçlar. Özellikle büyük tonajlı 
araçlarda önden burunlu kamyon ve çekicile-
rin kullanılması, Türkiye ile farklılık gösteri-
yor. Fuar, oldukça geniş bir alana kurulmuş-
tu ancak fuar yönetiminin devreye soktuğu 
hizmet araçlarıyla fuar alanları arasındaki 
ulaşım kolaylaştırılmıştı. Genel olarak, fir-
maların fuara oldukça iyi hazırlandıklarını da 
gözlemledik. Üç yılda bir düzenlenen bir orga-
nizasyon olması, firmalara da yeni ürünlerini 
geliştirmeleri ve pazara sunmaları açısından 
önemli bir hazırlık süreci bırakıyor.”

“Türkiye’nin Makinecileri, bu fuarda da yanımız-
daydı. Özellikle tanıtım materyallerinin güçlü bir 
etki oluşturduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin 
Makinecileri’nin reklamları, ziyaretçilerin görebile-
ceği önemli noktalarda yer alıyordu.”

“Fuar, tüm dünyanın bildiği önemli ve başa-
rılı bir platform. Üretim yapan büyük firma-
ların hemen hemen hepsi bu fuara katılıyor. 
Özellikle inşaatla ilgili olan sektörlerin bu 
fuarda çok aktif olduğunu gördük. Ziyaretçi 
yoğunluğu beklentimizin üzerindeydi. Fuarlar 
güzel geçse bile geri dönüşleri biraz zaman 
alıyor. Bunu ileriki dönemlerde elde edece-
ğimiz çıktılardan takip edeceğiz. CONEXPO-
CON/AGG Fuarı, bu yıl ABD’de katıldığımız 
ikinci fuar oldu. Fuarlar, yeni pazarlara girişte 
çok büyük katkılar sağlıyor. Ürünlerimizi baş-
ka şekilde ABD’de sergileme şansımız pek 
kolay değil ve bu fuarda da ziyaretçilerimiz 
gerçekten çok bilinçliydi. Dolayısıyla ticaret 
kapılarını bulmak ve aralamak da kolay ol-
du. Genel olarak fuar geri bildirimlerinin de 
olumlu olacağını düşünüyorum.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar süresince bi-
zimle birlikte olması ve Türk makinesinin gücünü 
küresel oyuncular karşısında sergilemesi sevindiri-
ciydi. Diğer organizasyonlarda olduğu gibi bu fu-
arda da tanıtıcı çalışmaların çok yerinde ve amaç-
lanan sonuca uygun kullanıldığını gördük.”

BURHAN FIRAT
ARÜSDER 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

EFE MURAT GÖÇMEN 
GÖÇMAKSAN 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

2.
KATILIM
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“ZİYARETÇİ SAYISINI ARTIRAN
ÖNEMLİ BİR FUAR”

“Kuzey ve Güney Amerika pazarları için ideal 
bir etkinlik olan CONEXPO-CON/AGG Fuarı, 
önemli markaların katıldığı ziyaretçi profilini 
profesyonellerin oluşturduğu, sektörün en 
önemli fuarlarından birisidir. 2002’den beri 
katıldığımız bu fuar ile bölgedeki ilk hedefi-
miz olan Güney Amerika pazarlarındaki bayi 
ağımızı önemli ölçüde tamamladık. Orta va-
dede hedefimiz Kanada ve ABD pazarları için 
de bu fuarda boy göstermeye devam edeceğiz. 
Bu yıl katılımcı sayısındaki artışı da net ola-
rak gözlemledik. Buna mukabil fuar alanını 
büyütmeye yönelik olarak yapılan eklemeler, 
özellikle Golden Lot’un arka taraflarında ula-
şılması zor alanlar yaratmış, bu bölgelerde 
ziyaretçi sayısı düşük kaldı.” 

“Fuarın bizim açımızdan bir diğer önemli yanı 
Türkiye’nin Makinecileri’ni de yanımızda görmek 
oldu. Gerek Türk makine sektörünün tanıtılması 
gerekse kurumsal işbirliklerinin gerçekleştirilmesi 
açısından Türkiye’nin Makinecileri’nin önemli iş-
lere imza attığını düşünüyorum.”

ENGİN BARUTÇUOĞLU
HİDROMEK
İHRACAT BÖLGE MÜDÜRÜ

6.
KATILIM

“CONEXPO-CON/AGG Fuarı, dünya-
nın dört bir yanından makine sek-
törünü temsilcilerini özellikle de 
sektörün dev oyuncularını bir araya 
getirmesi noktasında önem teş-
kil ediyor. Yeni teknolojilere ilişkin 
başlı başına bir alanın bulunması, 
sektöre dair yeniliklerin takibini de 
kolaylaştırıcı bir unsurdu. İş ve istif 
makineleri sektörü alanında düzen-
lenen fuarda, katılımcı ve ziyaretçi 
anlamında profilden memnun oldu-
ğumuzu söyleyebiliriz. Bu yıl fuara 
katılan Türk firmalarının sayısının 
neredeyse iki kat artmış olması da 
hem ülkemiz hem de sektörümüz 
için gurur vericiydi. Fuara katı-
lan ziyaretçi ve katılımcı sayısında 
dünya çapında düzenlenen diğer 
fuarlara kıyasla belirgin bir düşüş 
yaşanmaması da CONEXPO-CON/
AGG’nin sektörümüz için önem-
li bir fuar olduğunu bir kez daha 
gösterdi.” 

“Hem Türk makine sektörünü hem de 
derneklerimizi yurt dışında binlerce sek-
tör temsilcisine tanıtma fırsatı elde et-
memizde büyük katkısı olan Türkiye’nin 
Makinecileri’nin faaliyetlerini her za-
man destekliyor ve başarılarının artarak 
devamını diliyoruz.”

ÖZGE DEBRE 
İMDER VE İSDER 
KURUMSAL İLETİŞİM VE 
PAZARLAMA UZMAN 
YARDIMCISI

“SEKTÖR İÇİN 
ÖNEMLİ 

BİR FUAR”

“KURUMSAL İŞBİRLİKLERİNE 
ZEMİN HAZIRLIYOR”

“Fuar öncesinde, sektörümüzün en eski ve köklü 
derneklerinden biri olan ISA (Instrument Society 
of America/International Society of Automation) 
ile temas kurarak bir görüşme gerçekleştirdik. 
Fuarın en önemli üç başlığından biri motorlarda 
verim ve servomotorların yaygın kullanımıydı. 
Özellikle inşaat makineleri, araçlar ve aksesuar-
larında önemli bir kullanım alanı bulan bu tek-
nolojinin yanı sıra çevre bilgilerinin toplanması, 
buluta aktarılması, İnternetin kullanılması, bü-
yük verinin işlenmesinin de bu sektöre girmeye 
ve hızla yayılmaya başladığını gördük. ISA ile 
olan görüşmemizde ENOSAD’ı tanımaktan dolayı 
mutlu olduklarını ve Türkiye’den de üyelere açık 
olduklarını belirttiler. Bu derneğe şirketler de-
ğil, sektörde faaliyet gösterenler üye olabiliyor. 
Yaptıkları yayınlar, standartlarla ilgili çalışmalar, 
verdikleri İnternet konferanslarıyla ilgili bilgi ak-
tarıp, bunlardan bizlerin de faydalanabileceğini 
belirtmeleri güzel bir gelişmeydi.” 

“Türk makinesine yönelik reklamların çok yerinde ve 
amacına uygun değerlendirildiğini düşünüyorum. 
Türkiye’nin Makinecileri Yönetim Kurulu’nun da ya-
nımızda olması, Türk firmalarına güç kattı.”

HASAN TERZİOĞLU 
ENOSAD 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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METAL İŞLEME VE OTOMASYON 
MAKİNELERİNİN 
VAZGEÇİLMEZ ADRESİ: INTEC
Türkiye’nin Makinecileri, Mart ayındaki fuar rotasının ikinci durağında Almanya’nın Leipzig 
kentinde düzenlenen metal işleme ve otomasyon makineleri fuarı INTEC 2017’ye katılarak 
ziyaretçilere Türk makine sektörü hakkında bilgi verdi.

T ü r k i y e ’ n i n  M a k i n e c i l e r i , 
Almanya’nın Leipzig kentinde 
iki yılda bir gerçekleştirilen 
INTEC Fuarı’na katılarak Türk 

makine sektörünün imajının güçlendi-
rilmesine yönelik tanıtım çalışmalarını 
sürdürdü. 7-10 Mart tarihleri arasında 
düzenlendi. Türkiye’nin Makinecileri’nin 
standında Makine İmalat Sanayii 
Dernekleri Federasyonu (MAKFED) üye-
si derneklerden Endüstriyel Otomasyon 

Sanayicileri Derneği (ENOSAD) temsilci-
si de hazır bulunarak fuar ziyaretçilerine 
üyeleri hakkında bilgi verdi. 

İŞBİRLİĞİ FORUMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
F u a r  ç e r ç e v e s i n d e  T ü r k i y e ’ n i n 
Makinecileri ve Saksonya Makine 
İnovasyon Birliği (VEMAS) tarafın-
dan ikinci işbirliği forumu düzenlen-
di. Saksonya Ekonomi, Çalışma ve 

Ulaşım Bakanlığı (SMWA) tarafından 
teşvik edilen “Sektör Bazlı Pazar ve 
Ciro Geliştirme Enstrümanı” (BBA) 
projesi çerçevesinde düzenlenen fo-
rum, Saksonya Kalkınma Ajansı (WFS) 
tarafından koordine edildi. Türk ve 
Alman makine sektörleri arasında-
ki işbirliğinin önemine değinilen fo-
rum kapsamında; VEMAS Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. -Ing. Dieter 
H. Weidlich, Saksonya Kalkınma Ajansı 
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Bölüm Müdürü Dr. Thomas Richter, Chemnitz 
Endüstri ve Ticaret Odası Genel Müdürü Hans-
Joachim Wunderlich, Türkiye’nin Makinecileri 
Almanya Danışmanı Ahmet Yılmaz ve ENOSAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Acar birer konuş-
ma gerçekleştirdi. VEMAS Yönetim Kurulu 
Başkanı Weidlich konuşmasında Türkiye’nin 
Makinecileri ile yaptıkları işbirliğinin çok de-
ğerli olduğunu belirterek Türkiye ile tica-
ri ilişkilerin geliştirilmesinde atılan bu gibi 
adımların başka sektörlere de örnek olması 
gerektiğine vurgu yaptı. Saksonya Kalkınma 
Ajansı Bölüm Müdürü Richter ise Türkiye’nin 
Avrupa’nın en büyük altıncı makine üretici-
si olduğuna dikkat çekerek Saksonya Eyaleti 
ile Türkiye arasındaki teknoloji transferinin 
artırılması konusunda her türlü işbirliğine 

hazır olduklarının altını çizdi. İşbirliği foru-
muna VEMAS üyesi 15 firmanın temsilcisiyle 
Türkiye’den Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) 
tarafından yürütülen, ”Makine Sektöründe 
Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar” 
isimli AB hibe projesi kapsamında Chemnitz 
ve Leipzig’deki eğitim programlarında yer 
alan dokuz firma temsilcisi de katıldı. Türk 
ve Alman firmalarının kısa sunumlarının ar-
dından forum dahilinde, B2B görüşmeleri de 
gerçekleştirildi.
Dört gün süren fuar boyunca Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standında ziyaretçi ve katı-
lımcılara Türk makine sektörü hakkında kap-
samlı bilgiler verildi. 33 farklı ülkeden toplam 
1382 firmanın katıldığı INTEC Fuarı’nı dört gün 
boyunca 24 bin 200 kişi ziyaret etti.

FUAR 
ÇERÇEVESİNDE 

TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ VE 

SAKSONYA MAKİNE 
İNOVASYON 

BİRLİĞİ (VEMAS) 
TARAFINDAN İKİNCİ 
İŞBİRLİĞİ FORUMU 

DÜZENLENDİ.
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SU VE SU TEKNOLOJİLERİ FUARI: 
WASSER BERLIN INTERNATIONAL
Türkiye’nin Makinecileri’nin Mart ayındaki üçüncü durağı Berlin’de bu yıl 28’incisi 
düzenlenen su ve su teknolojileri fuarı WASSER BERLIN INTERNATIONAL oldu. 
Türkiye’nin Makinecileri organizasyon kapsamında, Türk makinesinin imajının 
güçlendirilmesi yönünde başarılı çalışmalardan birine daha imza attı.
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T ürkiye’nin Makinecileri ,  28-31 
Mart tarihlerinde Almanya’da 
gerçekleştirilen su ve su tekno-
loj i leri  fuarı WASSER BERLIN 

INTERNATIONAL’a katıldı.
İki yılda bir düzenlenen organizasyonda 26 
farklı ülkeden 450 firma ürünlerini sergile-
di. 19 bin 273 ziyaretçinin takip ettiği etkin-
liğe Türk firmaları da stantla katılarak sek-
töre yönelik ürünlerini sergiledi. Türkiye’nin 
Makinecileri’nin hazırladığı reklam ve ilan 
çalışmalarıyla Türk makine sektörünün üre-
tim gücüne dikkat çektiği fuar kapsamında su 
yönetimi, su kullanımının geleceğinin şekillen-
dirilmesi, atık su yönetimi, inovasyon imkan-
larıyla ilgili çeşitli toplantı ve konferanslar da 
düzenlendi. 
Fuar bünyesinde bu yıl ilk defa açılan etkinlik 
holünde, çocuk ve gençlerin su ve su teknolo-
jilerine ilgisini artırmak amacıyla oluşturulan 
alanda 40’tan fazla okul, enstitü ve firma su 
ile ilgili biyoloji, kimya ve fizik alanında oluş-

turduğu çeşitli projeleri interaktif katılımla 
sergiledi.

İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI GÖRÜŞÜLDÜ
Fuara, Türkiye’nin Makinecileri’ni temsilen 
Almanya Danışmanı Ahmet Yılmaz, Makine 
Şube Şefi Erinç Tarhan, Makine Şubesi 
Uzmanı Aybüke Tuğçe Karabörk Okan katıldı. 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu 
(MAKFED) üyesi derneklerden Araç ve Araç 
Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri 
Birliği Derneği (ARÜSDER) ile Türk Pompa ve 
Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD) yetkili-
leri de Türkiye’nin Makinecileri’nin standında 
hazır bulunarak sektörleri, dernek faaliyetleri 
ve üye firmaları hakkında ziyaretçilere detaylı 
bilgi verdi. 
Berlin Ticaret Müşaviri Murat Azgın’ın da ziya-
ret ettiği Türkiye’nin Makinecileri, fuar süre-
since yerli ve yabancı çeşitli kurum ve kuruşla-
rın temsilcileriyle olası işbirlikleri konusunda 
görüş alışverişinde bulundu.

İKİ YILDA BİR 
DÜZENLENEN 

ORGANİZASYONDA
26 FARKLI 

ÜLKEDEN 450 
FİRMA ÜRÜNLERİNİ 

SERGİLEDİ. FUARI 
19 BİN 273 

ZİYARETÇİ TAKİP 
ETTİ.
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13 Nisan 2017

MAKİNE
TANITIM GRUBU

HATIRASI

“FUAR CAZİBESİNİ 
KORUYOR”

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NDEN 

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR”

“SEGMENTİMİZ AÇISINDAN 
ÖNEMLİ BİR FUAR”

“YENİ ÜRÜNLERİMİZİ 
SERGİLEDİK”

“Maalesef fuara gösterilen ilginin geçen yıllara göre zayıfladığı-
nı düşünüyorum. WASSER BERLIN INTERNATIONAL iki yıl ön-
cesine kadar hem ziyaretçi hem de katılımcılar tarafından çok 
daha fazla ilgi gören bir organizasyondu. Bununla birlikte fuar 
bizim için halen cazibesini koruyor. ‘Az ama öz’ şeklinde tanım-
layabileceğimiz hem eski hem de potansiyel müşterilerimizle 
bir araya gelmemize imkan sağlıyor. Standımızda yeni geliştir-
diğimiz seramik ultrafiltrasyon cihazının yanı sıra özel tasarımlı 
ters osmos ve ultrafiltrasyon cihazımızı sergiledik.”

“WASSER BERLIN INTERNATIONAL özelinde Türkiye’nin 
Makinecileri’nin çalışmaları yakından takip etme olanağım olmadı. 
Ancak daha önceki fuar deneyimlerimden planlı ve başarıyla yürüttük-
leri çalışmaların sektöre faydalı olduğunu gördüm.”

“Önceki yıllara kıyasla katılımcı ve ziyaretçi sayısının düşük 
olduğunu gözlemlediğimiz fuarın bu yıl istenilen etkiyi sağla-
madığını düşünüyorum. Genel olarak yeni müşteri ve distribü-
törler bulmamıza yardımcı olan bu yılki organizasyonda, kendi 
imalatımız olan paslanmaz boru kelepçelerini müşterilerimizin 
beğenisine sunduk.”

“Türk makine sektörünün bilinirliğini artıran ve ulaştığı kalite düze-
yini duyuran tüm çalışmaların sektörümüze fayda sağladığını düşünü-
yorum. Bu anlamda Türkiye’nin Makinecileri’nin sektörün tanıtılması 
adına hayata geçirdiği çalışmalar son derece değerli. ”

“WASSER BERLIN INERNATIONAL, ‘Su Spesifik’ ender fuarlar-
dan olduğu için segmentimiz açısından oldukça önemli. Ancak 
fuarın bu yıl, bir önceki yıla kıyasla küçüldüğünü gözlemledim. 
Fuar; suyun çıkartılması, dağıtımı, taşınması, işlenmesi, atık 
suların ve kanalizasyon sularının arıtılması, enerji üretimi, en-
düstriyel kullanımı, enerji verimliliği, ölçülmesi, selle mücadele 
ve selin yönetilmesi, kuyu sistemleri, pompalar, vanalar, sondaj 
sistemleri, su mühendisliği ve afet yönetimine kadar suyu bütün 
yönleriyle kapsayan bir organizasyondu. POMSAD olarak biz de 
derneğimiz ve üyelerimizin çalışmaları hakkında fuar katılımcı-
larını bilgilendirme imkanı bulduk.” 

“Fuar, dört holden oluşan nispeten küçük bir alanda gerçekleştirildiği 
için Türkiye’nin Makinecileri’nin standını bütün ziyaretçilerin gördü-
ğünü düşünüyorum. Görüştüğümüz ziyaretçiler de önemli noktalara 
verilen ilanların dikkatlerini çektiğini aktardı.” 

“Fuarın ana hareket noktası su olduğu için katılımcı profili ol-
dukça geniş. WASSER BERLIN INTERNATIONAL Fuarı katılımcı 
firmalar ve ziyaretçi sayısı olmak üzere firmamıza iki yönlü katkı 
sağlıyor. Katılımcı firmaların çeşitliliği farklı ürün tanıma ve pi-
yasayı takip etme konusunda çok yararlı. Ayrıca ihtiyaç duyduğu-
muz konularda ve yol gösterici bilgiler elde edebiliyoruz. Fuarda 
kendi üretimimiz olan tek ve çok hüzmeli mekanik su sayaçla-
rımızı ve ısı sayaçlarımızı sergiledik. Yeni ürünlerimiz arasında 
yer alan elektronik su ve ultrasonik ısı sayacımızı da bu fuarda 
piyasaya tanıttık.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin vizyonu aslında pek çok şeyi anlatıyor. 
Refah makinesi olmak için yola çıkan Türkiye’nin Makinecileri; özellikle 
yerli makine üretimi prensibinden ayrılmayarak yurt dışında fuarlara ka-
tılan bizim gibi firmalar için ciddi anlamda yol açıcı bir niteliğe sahip.”

ARTUN KAZANCI
KAZANCI ÇEVRE TEKNİĞİ
GENEL MÜDÜRÜ

SEYHAN DÖNER
BORTEK
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GÖKHAN TÜRKTAN
POMSAD 
GENEL SEKRETERİ

KEMAL ALTUN
TEKSAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

3.
KATILIM

3.
KATILIM

5.
KATILIM
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MAKİNE
TANITIM GRUBU

HATIRASI

TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİNDEN  

MTG’YE VEDA

M AİB’in 2016 Yılı Olağan 
Genel Kurul Toplantısı, 
1 3  N i s a n  t a r i h i n d e 
Orta Anadolu İhracatçı 

Birlikleri’nin (OAİB) Genel Sekreterlik 
Hizmet Binası’nda yapıldı. Yönetim ve 
denetim kurullarının 2016 yılı faaliyetle-
rinin oybirliğiyle ibra edildiği toplantıda, 
2017 yılı faaliyet programı ve bütçesi de 
onaylandı. Genel Kurul’da, Şubat ayında 
alınan kararla kapatılan tanıtım grup-
ları arasında yer alan Makine Tanıtım 
Grubu’nun (MTG) çalışmalarında emeği 
geçenlere de hatıra plaketi takdim edil-
di. Sefa Targıt’ın Divan Başkanlığı’nda 
yürütülen toplantının açılış konuşması-
nı gerçekleştiren MAİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Dalgakıran, Türk makine 
sektörünün bilinirliğini artırmak ve sek-
törün sorunlarına çözüm bulmak ama-

cıyla MTG’nin 10 yıl boyunca önemli ça-
lışmalara imza attığını belirtti. Sektörün 
sesinin duyurulması, öneminin fark edil-
mesi ve teknoloji üretebilmesi için bu yo-
la çıktıklarına dikkat çeken Dalgakıran, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim için 
önemli üç konu vardı. Birincisi, makine 
sektörünü iş dünyasına, bürokrasiye, 
her kesime anlatmak. Bu stratejimizi 
‘Tıkır Tıkır’ kampanyamızla lanse et-
tik. İkincisi, birlikte hareket eden bir 
sektör haline gelebilmekti. Bunu da 
süreç içinde başardık. Makina İmalat 
Sanayii Dernekleri Federasyonumuzla 
(MAKFED) beraber kendi içinde konuşa-
bilen, tartışabilen, çözüm üretip kararlar 
çıkarabilen, bunları gerekli mercilere 
iletip takibini yapabilen bir duruma gel-
dik. Sonuncu arzumuz ise ‘kurumsal-
laşma’ idi. Sektör olarak sistematik bir 

duruma gelebilmek için dönemimiz bit-
meden bu çalışmamızı da tamamlamayı 
umuyoruz.” 

“SEKTÖRÜMÜZ TÜRKİYE ADINA 
YEGÂNE ŞANS”
Türkiye ekonomisinin en büyük sıkın-
tısının orta-düşük/düşük teknolojili 
sanayi üretimi olduğuna vurgulayan 
Dalgakıran, “Sektör olarak hedefimiz iş 
yapma kültürümüzü değiştirip teknoloji-
ye yönelerek gelişmiş ülkelerle Türkiye 
arasındaki makası kapatmak ve refah 
seviyesi yüksek bir ülke haline gelmek” 
dedi. Dalgakıran konuşmasında şu hu-
suslara değindi: “Türkiye’nin sanayisi 
yüzde 70 oranında orta-düşük ve düşük 
teknolojiye dayanıyor. Ülkemizin son 
300 yılına baktığımızda, dünya ekonomi-
sinden aldığımız payda hiçbir değişiklik 

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), 2016 yılına ait faaliyetlerini ve 2017 yılı çalışma 
programını ele aldığı 17. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Kurulda, Şubat ayında alınan 
kararla kapatılan tanıtım grupları arasında yer alan Makine Tanıtım Grubu’nun (MTG) 
çalışmalarında emeği geçenlere hatıra plaketi verildi.
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yok. Aslında hep konuşuyoruz ama 300 yıl ön-
ce dünya ekonomisinden ne alıyorsak bugün 
de aynı payı alıyoruz. Bu da yüzde 0,97 gibi bir 
orana karşılık geliyor. Yani ne Afrika ülkeleri 
gibi fakir ve sanayi üretimden uzağız, ne de 
batılı-gelişmiş ülkeler gibi refah seviyesi yük-
sek ve teknoloji üreten bir ülkeyiz. Biz bunun 
ortasındayız. Dünya ekonomisi büyürse biz de 
büyüyoruz, dünya ekonomisi sıkıntı çekerse biz 
de bulunduğumuz yerde sayıyoruz. Dünya eko-
nomisi küçülürse biz de küçülüyoruz. Aslında 
bu ülkede yaşayan herkesin arzuladığı şey ne? 
Gelişmiş ülkelerle aramızdaki makası kapat-
mak ve refah seviyesi yüksek, daha özgür, da-
ha güzel, daha yaşanılır bir ülke haline gelmek. 
Bunu hak ediyoruz diye düşünüyoruz. Ama 
bunun için geldiğimiz noktadan sonraki deği-
şim çok zor. GSMH’si 10-11 bin dolara kadar 
gelen ülkeler var ama bu eşiği geçemiyorlar. 
Buna, orta gelir tuzağı da deniliyor. Orta gelir 
tuzağını son 70 yılda geçebilmiş dünyadaki iki 
ülke Güney Kore ve Tayvan. Üçüncü bir ülke 

yok. Bu ülkeler çok geniş, çok detaylı ve yılla-
ra yayılan derin bir stratejiyle zoru başardı.” 
Bunun dışında basitçe söylenmesi gereken bir 
diğer hususun, söz konusu ülkelerin üç sek-
törü kendilerine lokomotif edinmesi olduğunu 
ifade eden Dalgakıran, sözlerine şöyle devam 
etti: “Bunlardan biri makine, biri elektronik ve 
diğeri de yazılım. Zaten dünya ticaretinin yarısı 
da bunlardan oluşuyor. Bu üç sektörün kom-
binasyonundan hareketle de teknoloji ve bilim 
alanında hızla ilerlediler. Bu çerçeveden bakıl-
dığında sektörümüzün Türkiye adına yegane ve 
tek şans olduğunu düşünüyoruz. Teknoloji ve 
gelişime hazırlıklıyız. İhracat değerimiz 6 do-
lar ve açıkça söylemek gerekirse uzun yıllardır 
bu rakamı aşamıyoruz. Demiri eğiyor, büküyor, 
her türlü formu verebiliyoruz ama elektronik 
ve yazılımla ona başka nitelikler kazandırmak-
ta çok zorlanıyoruz. Aşağı yukarı 20 yıldır da 6 
dolar seviyesinde yol alıyoruz. Bu rakamı 15-
20 dolara çıkarmak lafla olabilecek bir şey de-
ğil. Eğitimin ve diğer faktörlerin de uygun hale 
getirilmesi gerekiyor. Kısacası Türkiye’deki iş 
yapma kültürü de dahil olmak üzere daha pek 
çok anlayışın değişmesi gerekiyor. Hepimizin 
değişmesi gerekiyor. Biz bu şartlar içerisinde, 
sektör olarak elimizden gelen bütün gayreti 
gösteriyoruz. Makine sektörümüzü de yine bu 
şartlar içerisinde oldukça başarılı buluyorum.”

“SEKTÖREL ÖRGÜTLENMEMİZİ 
GÜÇLENDİRMELİYİZ”
Şubat ayında alınan kararla kapatılan tanıtım 
grupları arasında yer alan MTG’nin sektö-
re önemli katkılar sağladığına dikkat çeken 
Dalgakıran, “Büyük emek verdiğimiz, 10 yıl-
dır mücadele ettiğimiz ve dünyaya tanıttığımız 
MTG kapandı. Kesinlikle yanlış bir iş olduğunu 
düşünüyoruz. Fakat bu durumun açtığı yara-
ların başka şekillerde kapanabileceğini ümit 
ediyor ve bekliyoruz. ‘Derneklerimizin, sivil 
toplum örgütlerimizin yaşamasını istiyoruz!’ 

KUTLU 
KARAVELİOĞLU: 

“5-10 YILLIK 
ZAMAN DİLİMLERİ 

DURAKSAYIP 
GEÇMİŞE BAKMA 

DÖNEMLERİ, 
SONLAR İSE 

YİTİRDİKLERİMİZİ 
GÖRME 

ZAMANIDIR.”
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demek beni üzüyor çünkü bu çok ağır bir ke-
lime. Yaşamasını istiyoruz ne demek? Çok 
gelişmiş olmasını ve güçlü olmasını istiyoruz 
ama onları yaşamak için mücadele veren ku-
ruluşlar olarak görmek beni üzüyor. Birlikte 
çalıştığımız Genel Sekreterimiz ve diğer tüm 
arkadaşlarımız emin olun bizlerden daha fazla 
makineci oldu. Onlara da tek tek teşekkür edi-
yorum” dedi.

“MTG KENDİ YOLUNU AÇTI”
Genel Kurul’da MAİB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu da MAİB ve 
MTG’nin 2016 yılı faaliyetlerini özetleyen ve 
Birliğin 2017 yılı çalışma takvimini içeren bir 
sunum gerçekleştirdi. Konuşmasında MTG’nin 
kapatılması konusuna da değinen Karavelioğlu 
şunları söyledi: “Hep birlikte kurduğumuz 
MTG’yi bir bakıma hep birlikte uğurluyoruz. 
5-10 yıllık zaman dilimleri duraksayıp geçmi-
şe bakma dönemleri, sonlar ise yitirdiklerimizi 
görme zamanıdır. Hüzünlü olmasına rağmen 
her son, bir başlangıca vesiledir. MTG bün-
yesinde hep birlikte müthiş bir performans 
ortaya koyduk. Aramızda olsun-olmasın her-
hangi bir örgütümüze gönüllü hizmet vermiş, 

buralarda profesyonel görev yapmış herkese, 
TİM’e ve Bakanlık kadrolarına da müteşek-
kiriz. Bu sektör adına görev yapan bütün ar-
kadaşlarım her yerde ve herkesten büyük bir 
ilgi-sevgi görmüştür. Destek ve katkı almıştır. 
Gayretimiz de bunun karşılığını verebilmek 
içindir. MTG, önünde tek bir örnek bulunmu-
yorken kendi yolunu açtı. Sektörün problemle-
rini bilen ellerde rasyonel çözümler geliştirdi. 
Sektörü kendi etrafında topladı demiyoruz, 
çünkü sektör onu kurdu ve sahip çıktı. Örnek 
alınacak bir sektörel yaşam sürdü. Bizden 
sonrakilere MTG’yi bir meşale olarak devret-
me imkanımız yok. Ama herkesin gözü önün-
de, hep birlikte oluşturduğumuz bir başka yol 
göstericimiz var. O da elden ele devredeceği-
miz ışık, meşale, bayrak, ne dersek diyelim, o 
da ‘makineci kültürüdür’.”
Genel Kurul toplantısının ardından, Makine 
Tanıtım Grubu’nun kurulduğu 2007 yılından 
bu yana görev üstlenen ve çalışmalarda emeği 
geçen Yönetim Kurulu Üyeleri, sektörel dernek 
temsilcileri, çözüm ortakları ve profesyonel 
kadroya hatıra plaketi verildi. Törende, Makine 
İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu üyeleri 
de plaket verilen kuruluşlar arasında yer aldı.

GENEL KURULUN 
ARDINDAN, 

MAKİNE TANITIM 
GRUBU’NUN 
KURULDUĞU 

2007 YILINDAN 
BU YANA EMEĞİ 
GEÇEN YÖNETİM 

KURULU ÜYELERİ, 
SEKTÖREL 

DERNEKLER, 
ÇÖZÜM ORTAKLARI 
VE PROFESYONEL 
KADROYA  HATIRA 

PLAKETİ 
VERİLDİ. 

KUTLU 
KARAVELİOĞLU: 

“MTG’Yİ BİR MEŞALE 
OLARAK DEVRETME 

İMKANIMIZ YOK. 
AMA HERKESİN 
GÖZÜ ÖNÜNDE, 

HEP BİRLİKTE 
OLUŞTURDUĞUMUZ 

BİR BAŞKA YOL 
GÖSTERİCİMİZ 

VAR: ‘MAKİNECİ 
KÜLTÜRÜ’.”
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MAKİNE SEKTÖRÜNÜN GELECEK 
STRATEJİLERİ BELİRLENDİ
Türk makine sektöründe bir ilke daha imza atan Türkiye’nin Makinecileri ve MAKFED, 
sektörün gelecek stratejilerini içeren “Makine Sektörü Makro Pazar Analizi, Mevcut Durum 
Değerlendirmesi ve Stratejik Öneriler Raporu”nu yayımladı.

M akine sektörü, istihdam 
ve yarattığı katma değer 
bakımından ülkeye katkısı 
yüksek sektörlerden biri. 

2014 yılında yaklaşık 204 bin kişinin is-
tihdam edildiği sektör, toplam imalat sa-
nayilerinin yarattığı istihdamın ise  yüzde 
5,5’lik kısmını karşılıyor. Ayrıca ihracat 
potansiyeli sebebiyle makine sektörü, 
Türkiye’nin ekonomisi için kritik sek-
törlerden bir tanesidir. Sektörde 2016 
yılında 13,1 milyar dolarlık ihracat ger-
çekleştirildi. Türkiye’nin 2023’te dünya 
toplam ihracatının yüzde 1,5’i oranındaki 
ihracat hedefi düşünüldüğünde, maki-
ne sektörünün bu hedefin gerçekleş-
tirilebilmesinde kritik bir rolü olduğu 
görülecektir.
Türkiye’nin Makinecileri ve Makine 
İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu 

da (MAKFED) bu gerçeklerden hareket-
le, Türk makine sektörünün tüm biriki-
mini konsolide ederek, mevcut bilgiyi 
küresel ekonomik ve siyasi gelişmele-
rin ışığı altında yorumlamaya, üyeleri 
ve paydaşlarının istifadesine sunmaya 
devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışındaki 
etkin faaliyetlerle sektöre ivme kazan-
dırmayı amaçlayan bu çabaların yanı 
sıra Türkiye’nin Makinecileri, sektörün 
gelecek yapılanmasını oluşturacak stra-
tejilerin belirlenmesi ve sektörün kü-
resel rekabette güçlü bir pozisyon elde 
edebilmesi için yapılması gerekenlere 
ait önerilerde bulunmayı da sürdürüyor.

B u  k a p s a m d a ,  T ü r k i y e ’ n i n 
Makinec i ler i  ve  MAKFED,  Mart  
ayında “Makine Sektör Envanteri”ni,  
Nisan ayında ise “Makine Sektörü 
Makro Pazar Analizi, Mevcut Durum 
Değerlendirmesi ve Stratejik Öneriler 

Raporu”nu peş peşe yayımladı. Bir yı-
la yakın araştırma süresi gerektiren ve 
birbirini besleyen bu iki raporu, Mayıs 
ayında yayımlanacak ve bu kez sektörün 
pazar ve üretim altyapısına odaklanacak 
bir başka çalışma izleyecek.

SEKTÖRÜN GELİŞİM ALANLARI 
TESPİT EDİLDİ
Bu sayımızın kapak konusunda Makine 
Sektör Envanteri’ni ayrıntılarıyla ele al-
dık ancak “Makine Sektörü Makro Pazar 
Analizi, Mevcut Durum Değerlendirmesi 
ve Stratejik Öneriler Raporu” da odakla-
nılan konu başlıkları itibarıyla sektörde 
bir ilk olmasıyla büyük önem taşıyor. 
MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri 
Yönet im Kurulu Başkanı  Adnan 
Dalgakıran’ın “Bir ilk olarak, dünya ma-
kine sektöründe ileri gitmiş ülkelerin 
ne seviyede oldukları, hangi yolları izle-
dikleri, yükselme çabaları içinde sektö-
rün sivil örgütlerinin nasıl katkı yaptığı, 
devletlerinin bunları nasıl destekledik-
leri, itibar ettikleri ve hangi sorumlu-
lukları verdiğine odaklandık; kapatma-
mız gereken mesafe ve boğuştuğumuz 
imkânsızlıkları kıyaslamalarla tanımlan-
maya çalıştık” sözleriyle değerlendirdiği 
rapor kapsamında Türkiye makine sek-
törünün gelişim alanları tespit edildi ve 
stratejik öneriler geliştirildi.
Makine sektöründe Türkiye’nin rekabet-
çiliğinin analizi için ABD, Almanya, Çin, 
Güney Kore, İtalya, Meksika ve Tayvan’ın 
da makine sektöründeki konumları se-
bebiyle incelendiği rapor üç bölümden 
oluşuyor.
İlk bölümde Türkiye ve belirlenen ül-
keler makro seviyede analiz edilirken, 
makroekonomik göstergeler, demografi, 
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ülkedeki iş yapabilirlik seviyesi gibi kriterlerin 
yanı sıra ikinci bölümde Elmas Modeli kulla-
nılarak Türkiye ve belirlenen ülkeler kıyasla-
nıyor; Türkiye’nin makine sektöründe gelişmiş 
olan ülkelere göre güçlü ve gelişime açık yön-
leri ortaya konuluyor.
Raporda kullanılan Elmas Modeli, talep koşul-
ları, firma strateji ve rekabet ortamı, enerji, 
işgücü gibi maliyeti etkileyen kalemlerin dar-
boğaz noktalarının incelenmesini içeren faktör 
koşulları, ilgili ve destekleyici sektörler, işbir-
liği kuruluşları ve son olarak kamu kurumları 
olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor.
Bununla birlikte, Türkiye makine sektörünün 
mevcut sorunları ve sektördeki firmaların bek-
lentilerini anlamak amacıyla bir anket vasıta-
sıyla elde edilen görüşlerini de içeren raporda, 
Elmas Modeli ile beraber anket sonuçları da 
kullanılıyor ve sektörün gelişimine etki eden 
tetikleyiciler ortaya konuluyor.

REKABETE ODAKLANAN STRATEJİ 
ÖNERİLERİ 
Rapor,  elbette,  anal iz ler  sonucunda 
Türkiye’nin makine sektöründeki rekabetçi-
liğini artırabilmek için geliştirilmesi gereken 
konulara odaklanıyor ve strateji önerilerine 

yer veriyor. Geliştirilen öneriler, yaratacağı 
katma değer ve oluşturacağı riske göre analiz 
edilip önceliklendirilirken, makine sektörünün 
ülkeye katkıları sebebiyle devletin makine sek-
törüne olan desteğinin gelişime açık noktala-
rın yeniden düzenlenerek devam ettirilmesinin 
sektörün gelişimi açısından oldukça önemli 
olduğuna da vurgu yapılıyor.
Hazırlıkları bir yıla yakın süren “Makine 
Sektörü Makro Pazar Analizi, Mevcut Durum 
Değerlendirmesi ve Stratejik Öneriler Raporu”, 
150’den fazla ülkede faaliyeti bulunan Deloitte 
Global tarafından hazırladı. Basılı haldeki ra-
por, MAİB’den ücretsiz olarak temin edilebilir.

DALGAKIRAN; 
“BU RAPORLA, 

DÜNYA MAKİNE 
SEKTÖRÜNDE İLERİ 
GİTMİŞ ÜLKELERİN 

NE SEVİYEDE 
OLDUKLARI, 

YÜKSELME ÇABALARI 
İÇİNDE SEKTÖRÜN 

SİVİL ÖRGÜTLERİNİN 
NASIL KATKI YAPTIĞI, 

DEVLETLERİNİN 
BUNLARI NASIL 

DESTEKLEDİKLERİNE 
ODAKLANDIK.” 

1. Gelişen teknolojiler için strateji 
oluşturulması

2. Piyasa denetim ve gözetim yapısının 
gözden geçirilmesi

3. Sektörde kurumsallaşmanın artırılması
4. Hedef pazar stratejisinin geliştirilmesi
5. Hedef pazarlarda ajansların 

yaygınlaştırılması
6. Üniversite işbirliklerinin 

yaygınlaştırılması
7. Sektörel veri tabanının oluşturulması
8. Genel teşvik yapısının gözden 

geçirilmesi
9. Ar-Ge teşvik yapısının gözden 

geçirilmesi
10. Yerli ürünlerin kamu alımlarında 

desteklenmesi
11. Finansman olanaklarının geliştirilmesi
12. Eğitim altyapısının gözden geçirilmesi
13. Kümelenme desteklerinin revize 

edilmesi
14. Yabancı sermaye koşullarının 

iyileştirilmesi
15. Güçlü bir yerli tedarik zincirinin 

oluşturulması

REKABETÇİLİĞİ 
ARTIRMAK İÇİN 
GELİŞTİRİLEN 15 BAŞLIK

• Türk makine sektörü 2005-2015 döneminde yıllık yaklaşık yüzde 7,8 
oranındaki bileşik büyüme oranıyla artış gösterdi,

• Türkiye’de gelişmiş performans ve ileri özellikler değil düşük fiyata endeksli 
bir sektör yer alıyor,

• Üretim, düşük teknoloji ve yoğun iş gücü gerektiren süreçlere dayanıyor,
• Türkiye’de mikro işletme yapısı ağır basıyor,
• Türkiye’de yerel rekabet hâkim. Şirket sayısının artması ürün kalitesini 

olumsuz etkiliyor,
• Piyasa denetim ve gözetim yapısında eksiklikler var,
• Yerli ürünlerin sertifikasyonunda sıkıntılar yaşanıyor,
• Yerel tedarikçi sayısı ve kalitesinde yeterli seviyeye ulaşılmış değil,
• İşgücü maliyeti bakımından Çin dışında diğer ülkelere göre avantajlı 

konumdayız,
• Beyin göçü ciddi bir sorun teşkil etmeye devam ediyor,
• Eğitim sistemi, sektörün ihtiyacını karşılayabilecek seviyede değil,
• Sektörün inovasyon, tasarım ve mühendislik kabiliyeti düşük seviyede 

ilerliyor,
• Bilimsel araştırma enstitülerinin kalitesinde dünya ortalamasının 

gerisindeyiz,
• Üretimde verimliliği ve inovasyonu artıran mesleki kümelerin yaygınlığı 

düşük.

DELOITTE’UN KRİTİK TESPİTLERİ
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AİMSAD’IN 
ANADOLU FUARLARININ
İLK DURAĞI İZMİR
Makine Sanayii Sektör Platformu (MSSP) üyesi derneklerden Ağaç İşleme Makine ve Yan 
Sanayisi İş Adamları Derneği’nin (AİMSAD) TÜYAP işbirliğiyle düzenlediği, ağaç işleme 
makineleri ile mobilya ve orman ürünleri endüstrilerini bir araya getiren İZWOOD 2017 
Fuarı, 8-12 Nisan tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi.

B u yıl ilk kez İzmir’de gerçek-
leştirilen ve ağaç işleme ma-
kineleri ile mobilya ve orman 
ürünleri endüstrilerini bir 

araya getiren İZWOOD 2017 İzmir Ağaç 
İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El 
Aletleri Fuarı’na 40’a yakın ülkeden 40 
bin ziyaretçi katıldı. Fuarda; orman en-
düstrisi için makineler, teknik donanım 
ve hizmetler, ağaç işleme, yüzey işlem-
leri ve ağaç kesme makinelerinin yanı 
sıra elektrikli ve mekanik el aletleri ile 
mobilya üretim makinelerinden olu-

şan ürünler ziyaretçilerin beğenisine 
sunuldu. 

“İZMİR SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ BİR 
POTANSİYELE SAHİP”
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Erol fuarın açılışında yaptığı konuşmada, 
İzmir ve çevresinin sektör için çok önem-
li bir potansiyele sahip olması sebebiyle 
Anadolu fuarlarının ilkini İzmir’de dü-
zenlediklerini söyledi. Bölgedeki imalat 
ve ihracat rakamlarının tüm firmalar 
için büyük bir pazar oluşturduğuna dik-

kat çeken Erol, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Üyelerimize anket yaptık ve nerede fuar 
düzenlememizi istediklerini sorduk. İzmir 
birinci sırada yer aldı. İzmir’in fuarcılık 
altyapısının güçlü olması, Anadolu fuarla-
rının ilk durağı olarak İzmir’i daha çok ön 
plana çıkarttı. Aynı zamanda İzmir’in yeni 
fuar alanı da gerek teknik altyapısı gerek-
se ölçeğiyle bu fuarın İzmir’de yapılması-
na vesile oldu. Bu şekilde Anadolu’daki 
girişimcinin, yatırımcının ayağına giderek 
artık zorlaşan makine satışlarının hızlan-
ması, sektörün satış politikalarını yeniden 
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gözden geçirmesi hedefleniyor. Bu yıl İzmir’le 
başlanan Anadolu fuarlarını gelecek yıllarda 
farklı şehirlerde düzenlemeyi planlıyoruz.”

AİMSAD’DAN SOSYAL SORUMLULUK 
PROJESİ
Fuar çerçevesinde bir sosyal sorumluluk pro-
jesine de imza atan AİMSAD, fuar alanına kur-
duğu 1000 metrekarelik üretim bandında imal 
ettiği 100 adet elbise dolabını kimsesiz çocuk-
lar yararına kullanılmak üzere Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı yetkililerine törenle tes-
lim etti. Törende konuşan AİMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Erol, “Bu Fuar için 
İzmir’e ilk defa geliyoruz, gelirken farklı ge-
lelim dedik. Küçük bir örneğini Polonya’da 
gördüğümüz bu projeyi hayata geçirdik. İzmir 
Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ile irtibata geçerek neye ihtiyaçları olduğunu 
sorduk. Dolaba ihtiyaçları olduğunu öğrenin-
ce de tamamen milli ve yerli makinelerle dört 
gün boyunca çocuklarımız için iki farklı boyda 

100 adet dolap ürettik. Şimdi de bu dolapları 
gururla teslim ediyoruz. Diğer fuarlarımız-
da da farklı projeler yapmayı düşünüyoruz. 
Hedefimiz birbirine hizmet eden sektörlerin 
dernekleriyle de birçok alanda proje gelişti-
rip, devamlılık sağlamak. Bu projeyle kimsesiz 
çocuklarımıza küçük de olsa bir katkı sunup 
yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize” dedi.

PANEL VE ETKİNLİKLER 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sektördeki en son yeniliklerin sergilendiği 
İZWOOD’da aynı zamanda AİMSAD’ın organize 
ettiği çeşitli panel ve etkinlikler de gerçekleş-
tirildi. Eğitim kurumları ile sektör arasındaki 
etkileşimin artırılması ve sektörel eğitimin 
eğitmenlerden öğrencilere doğru yayılması-
nın amaçlandığı 11 Nisan’daki Ağaç İşleme 
Makineleri Paneli’ne Türkiye’nin çok sayıda 
üniversitesinde görev yapan orman fakültele-
ri, ağaç işleme ve mobilyayla ilişkili bölümlerin 
öğretim üyeleri katıldı.

AİMSAD, FUAR 
ALANINA KURDUĞU 

1000 METREKARELİK 
ÜRETİM BANDINDA 

İMAL ETTİĞİ 100 
ADET ELBİSE 

DOLABINI KİMSESİZ 
ÇOCUKLAR YARARINA 

KULLANILMAK 
ÜZERE AİLE VE 

SOSYAL POLİTİKALAR 
BAKANLIĞI 

YETKİLİLERİNE 
TÖRENLE TESLİM 

ETTİ.
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TÜRK EXIMBANK 
MAKİNE SEKTÖRÜNDEN YANA
Makine İhracatçıları Birliği ve Türk Eximbank tarafından düzenlenen “Makine İhracatına 
Yönelik Türk Eximbank Destekleri” toplantısı 18 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirildi. Türk 
Eximbank destekleri, referans ticari faiz oranları (CIRR) ve sigorta konularının ele alındığı 
toplantıda makine ihracatçılarına özel olarak yürürlüğe konulan uygulamalar da tanıtıldı.

İ hracatın geliştirilmesi, ihraç mal-
larına yeni pazarlar kazandırılma-
sı, firmaların uluslararası ticarette 
paylarının artırılması ve girişim-

lerinde gerekli desteğin sağlanma-
sı amacıyla çalışmalar sürdüren Türk 
Eximbank, ihracata yönelik üretim yapan 
imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gös-
teren müteahhit ve girişimcileri destek-
lemeye devam ediyor. 
Makine ihracatçılarına özel olarak yü-
rürlüğe konulan uygulamaları tanıtmak 
için Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) 
ile düzenlenen toplantıda sektör firma-
ları ile bir araya gelen Türk Eximbank 
temsilcileri, ihracat kredi sigortası taz-
min desteği ile ihracatçıların tüm riskle-
rini sıfırladıklarına dikkat çekti.
Makine ihracatını teşvik etmek üze-

re yürürlüğe konulan Türk Eximbank 
desteklerinin ele alındığı “Makine 
İhracatına Yönelik Türk Eximbank 
Destekleri” bilgilendirme toplantısına 
MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, MAİB 
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan 
Yılmaz, Türk Eximbank Genel Müdürü 
Adnan Yıldırım, Uluslararası Krediler 
Genel Müdür Yardımcısı Alaaddin Metin 
ve Türk Eximbank Sigorta Genel Müdür 
Yardımcısı Enis Gültekin katıldı. 
Katılımcı firmaların ihracat süreçlerin-
deki deneyimlerini paylaştığı toplantıda 
firmalara, tahsilatta sorun yaşamaları 
durumunda izlemeleri gereken yollar 
konusunda bilgi verildi. Konuşmasında 
Türk Eximbank’ın ihracatçı firmala-
ra verdiği kesintisiz destekten söz 
eden MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, 

“İhracatçıların yatırım malı niteliğinde-
ki ürünlerinin uluslararası piyasalarda 
daha etkin rekabet edilebilmesinde Türk 
Eximbank uygulamalarının önemli payı 
var. Birliğimize üye firmaların, tüm ka-
mu kurumlarına örnek olması gereken 
bu uygulamalardan haberdar olmasını 
ve yararlanmasını istiyoruz” dedi. 

“İHRACATÇILARIMIZIN TÜM 
RİSKLERİNİ SIFIRLIYORUZ”
Makine sektörünün Türkiye’nin ihraca-
tında stratejik sektörlerin başında geldi-
ğine dikkat çeken Türk Eximbank Genel 
Müdürü Adnan Yıldırım ise yürüttükleri 
faaliyetlerle 8 bin makine ihracatçısına 
ulaşmak istediklerini belirtti. Makine 
sektörünün Türkiye sanayisindeki ayrı-
calıklı rolüne dikkat çeken Yıldırım şun-
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ları söyledi: “Sektörde 370 firmayla kredi, 139 
firmayla da sigorta ilişkisi içerisindeyiz. Doğal 
olarak bu rakamlar ihracatını teşvik etmek zo-
runda olduğumuz bir sektör için son derece 
düşük. Sanıyorum ki bundan sonra daha detay-
lı ve kapsamlı çalışmalar da yürütmemiz gere-
kiyor. Türk Eximbank olarak bugün büyüklük 
bakımından Türkiye’nin 52 bankası arasında 
11’inci sıradayız. 64 milyar liralık aktif bü-
yüklüğümüzle Türkiye’nin ihracatında verilen 
kredilerin de yüzde 41’ini biz sağlıyoruz. Türk 
makine sektörü son 15 yılda ihracatını yüzde 
700 artırdı. Biz, sektörün Türkiye’nin ihracatın-
da daha fazla yer bulması için çaba gösteriyo-
ruz. Türkiye’nin toplam ihracatı içinde makine 
sektörünün payını İtalya ve Japonya’daki gibi 
yüzde 20 seviyelerine yükselmesini istiyoruz. 
96 ülkede uyguladığımız CIRR desteğinin yurt 
dışındaki alıcıların makine sektörüne ilgisini 
daha da artıracağına inanıyoruz. İhracat kredi 
sigortası tazmin desteği ile ihracatçılarımızın 
tüm risklerini sıfırlıyoruz. Bu uygulamalarımı-
zın makine ihracatına büyük katkı sağlayaca-
ğından eminiz.” 
Yıldırım, Türk Eximbank olarak makine ihra-
catçılarına pozitif ayrımcılık yaptıklarını da 
kaydederek, “İhracatçı, ürününü beğendirip 
sözleşme yapmak ve söz verdiği kalitede ima-
lat gerçekleştirmekle uğraşacak. Ödemelerini, 
kredilendirmeyi veya sigortalamayı biz yapaca-
ğız. Makine ihracatçımıza bu içerikte onlarca 
seçenek sunuyoruz. İki ayda makine üretici-
leriyle 26 ayrı toplantı yaptık. Onları ihracata 
yönlendirmeye çalışıyoruz. Teşvikli faiz oranıy-
la makinecilerin geçmişte rekabet edemediği 
diğer ülkelerin makine üreticileriyle rekabet 
edebilmesini sağlıyoruz. Bu uygulamanın ol-
madığı ülkelerde de sigorta yaparak, ihracat-
çıları riskleriyle hiç muhatap etmeyerek üre-
tim yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sektöre 
de artık rekabet gücüyle, kalitesiyle üretimini 
yapmak kalıyor” dedi.

“UYGULAMALARIN TAKİPÇİSİYİZ”
Toplantının moderatörlüğünü üstlenen MAİB 

Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz 
da Türk Eximbank’ın profesyonelliği ve ihra-
catçılara en çok yardımcı olan devlet kurumu 
olma özelliğiyle diğer devlet kurumlarına da 
örnek olması gerektiğini söyledi. Yılmaz, ma-
kine sektörünün stratejik bir sektör olduğunu 
hatırlatarak ihracatta finansmanının da önemli 
olduğunu, bu konuda Türk Eximbank’ın yaptık-
larının ve yapacaklarının takipçisi olduklarını 
belirtti. 
Toplantıda söz alan Türk Eximbank Sigorta 
Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin de çe-
şitli uygulamalardan örnekler verdi. Türk 
Eximbank uygulamalarıyla makine ihracatçıla-
rının “şampiyonlar ligi”nde mücadele etmeye 
başlayacağını ifade eden Gültekin, 28 ayrı kredi 
ve sigorta programıyla ihracata destek verdik-
lerini vurguladı. 
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran, toplantı sonunda makine ihracat-
çılarına yönelik desteklerinden dolayı Türk 
Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’a pla-
ket takdim etti. TÜRK EXIMBANK 

GENEL MÜDÜRÜ 
ADNAN YILDIRIM: 

“96 ÜLKEDE 
UYGULADIĞIMIZ 

REFERANS TİCARİ 
FAİZ ORANLARI 

(CIRR) DESTEĞİNİN 
YURT DIŞINDAKİ 

ALICILARIN MAKİNE 
SEKTÖRÜNE OLAN 

İLGİSİNİ  
DAHA DA 

ARTIRACAĞINA 
İNANIYORUZ.
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TÜRK TEKSTİL MAKİNELERİ
UZAK DOĞU’DA GÜÇLENİYOR
Türkiye’nin Makinecileri, 19-21 Nisan tarihlerinde Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 
düzenlenen INDO Intertex Fuarı’na ilk kez katılarak, makine imalatçılarımıza verdiği 
desteği sürdürdü.

B u yıl 16’ncısı gerçekleştirilen ve 
Endonezya Tekstil Sanayicileri 
Birliği  tarafından organi-
ze edilen INDO INTERTEX 

Fuarı, ASEAN ülkelerinde (Endonezya, 
Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, 
Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve 

Kamboçya) tekstil ve tekstil makineleri 
alanında düzenlenen en önemli fuar ola-
rak dikkat çekiyor.
Türkiye’nin makine ihracatında önemli 
paya sahip olan tekstil makineleri ala-
nında her yıl bir fuara katılmaya özen 
gösteren Türkiye’nin Makinecileri de 

2011 ve 2015 yılında reklam faaliyet-
leriyle yer aldığı ITMA Fuarı ile 2016 
yılındaki ITME Fuarı’nın ardından bu 
yıl Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 
gerçekleşen INDO INTERTEX Fuarı’na 
katılarak, Güney Doğu Asya’da Türk 
tekstil makinelerinin etkinliğinin artırıl-
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masına katkıda bulundu. Fuarda, Türkiye’nin 
Makinecileri standında Makine Şubesi 
Uzmanları Aydan Işıl Aydın ve Tuğçe Karabörk 
Okan görev yaptı. Fuarda MAKFED üyesi der-
neklerden TEMSAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Cüneyt Alkan’ın da aralarında bu-
lunduğu yedi Türk firmasının temsilcileri ürün 
ve hizmetlerini Uzak Doğulu potansiyel alıcı-
larla buluşturdu.

ASYA PAZARINA AÇILAN KAPILARDAN 
BİRİ
Tekstil ve tekstil makineleri alanlarına yöne-
lik olarak tek holde gerçekleşen fuarda 516 
firma yer alırken, fuara başta Çin, Güney Kore 
ve Tayvan’dan olmak üzere Asya ülkelerinden 
çok sayıda firma katıldı. Fuar katılımcıları ve 
ziyaretçilerinin büyük çoğunluğunu Asya ül-

kelerinden gelenlerin oluşturması nedeniyle 
Asya pazarına giriş için nitelikli fırsatlar sunan 
ve üç gün boyunca 19 bin 273 ziyaretçinin takip 
ettiği fuarda Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar 
alanı girişindeki verdiği reklamlar ziyaretçiler 
tarafından ilgiyle karşılandı. Fuar kataloğunun 
arka sayfasında da Türkiye’nin Makinecileri 
ilanı yer alırken, Türkiye’nin Makinecileri tara-
fından hazırlanan, Türk firmalarının ürünleri ie 
hol ve stant numaralarının bulunduğu broşür 
ve Türkiye’nin makine ihracatı ile ilgili verileri 
gösteren broşürler ise fuar süresince ziyaret-
çilere dağıtıldı.
Fuarın süresince yoğun ilgi gören Türkiye’nin 
Makinecileri standını, Türkiye’nin Cakarta 
Ticaret Müşaviri Murat Taşkın da ziyaret etti 
ve Endonezya’daki tekstil makineleri sektörü 
hakkında güncel bilgileri aktardı.

TEKSTİL VE 
TEKSTİL 

MAKİNELERİ 
ALANLARINA 

YÖNELİK OLARAK 
TEK HOLDE 

GERÇEKLEŞEN, 
516 FİRMANIN 

KATILDIĞI FUARI, 
19 BİN KİŞİ 

ZİYARET ETTİ.
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“Fuar, ziyaretçi yoğunluğu ve nite-
liği bakımından oldukça verimliy-
di. Özellikle bir önceki fuara göre 
katılımcı sayısında artış olduğunu 
gözlemledik. Endonezya’nın coğra-
fi konumu sebebiyle yakın komşu 
ülkelerden de oldukça fazla sayıda 
ziyaretçi ağırladık. Bu da bize hedefi-
miz olan Güneydoğu Asya’da oldukça 
güçlü potansiyel müşterilere ulaşma 
imkânı sundu. Katılımcı profili bakı-
mından özellikle yeni baskı tekno-
lojilerini sunmak adına dijital baskı 
makineleri üreticilerinin bu fuara 
katılımlarının daha da artmasını ar-
zu ediyorum. Fuar ayrıca, Endonezya 
bayimizin kuruluşuna da sahne oldu. 
Böylelikle portföyümüzde olmayan 
yeni bir pazarı da bünyemize katmış 
olduk. Ürettiğimiz yeni teknolojiler, 
yeni baskı sistemleri bu ülkelerde 
henüz Avrupa kadar efektif ve yaygın 
olarak kullanılmıyor. Dolayısıyla bu 
gibi fuar organizasyonlarıyla, potansi-
yel alıcılara dijital baskının konvensi-
yonel baskıya nazaran çok daha hızlı, 
işçiliği düşük, kalıp maliyeti olmadan 
her türlü deseni anında baskıya vere-
bilme gibi önceliklerini gösterebiliyor 
olmamızı çok önemsiyorum.”

“Türkiye’nin Makinecileri’ni oldukça faal 
buluyorum. Gerek tanıtım organizasyon-
larında gerekse fuar zamanı düzenlenen, 
yerel ilgili kurumların da katılımıyla or-
ganize edilen seminerleri takip etmeleri, 
ikili ilişkilerin gelişmesine de ön ayak olu-
yor. Türkiye’de üretilen makinelerin tüm 
dünya coğrafyasında daha fazla tercih 
edilmesi ve dünyadaki pazar payımızın 
artmasında Türkiye’nin Makinecileri’nin 
büyük katkıları var.”

ELİF GÖKYALAZ
OPTİMUM DİGİTAL PLANET 
SATIŞ MÜDÜRÜ

“ASYA PAZARINI 
ÖNEMSİYORUZ”

“GÜNEY ASYA PAZARI
YÜKSELİŞİNE DEVAM EDİYOR”

“TÜRK MAKİNELERİNE 
İLGİ BÜYÜKTÜ”

“INDO INTERTEX Fuarı, özellikle Uzak Doğu 
pazarı için önem taşıyan bir organizasyon ve 
bu pazara giriş yapmak isteyen üreticiler için 
önemli bir buluşma noktası. Bu fuara katıl-
maktan mutluyuz çünkü kurulacak iş ilişkileri 
Türk tekstil makineleri sektörünün gelişimi için 
de önem arz ediyor. Bu anlamda yedi Türk fir-
mamızla birlikte katıldığımız INDO INTERTEX 
Fuarı’nın olumlu sonuçlarını ilerleyen dönem-
lerde alacağımıza inanıyorum. Diğer yandan 
Endonezya, özellikle son yıllarda yaptığı makine 
alımlarıyla dikkat çeken bir ülke. Biz de Türkiye 
olarak Endonezya’nın tekstil makineleri ithala-
tında güçlü pozisyonumuzu koruyoruz. Bu fuar, 
Türkiye’nin ihracat gücünü gelecekte artıracak 
olası yeni iş birliklerinin kurulması açısından da 
oldukça verimli oldu.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar ana girişindeki 
ilan çalışması çok dikkat çekiciydi. Yine Türkiye’nin 
Makinecileri standında da Türk makine sektörü ve 
firmalarımızın yetkinlikleri hakkında fuar ziyaretçile-
rine önemli bilgilendirme çalışmaları yaptılar.”

“Endonezya, 2016’nın son aylarında çalışmaya 
başladığımız bir pazardı. Pazara giriş kararımız-
da müşterilerimizin taleplerinin büyük etkisi ol-
du. Bu nedenle bizim için yeni bir mecra olacak 
olan bu pazarı yerinde inceleyebilmek ve müşteri 
dinamiklerini görerek olası iş birliklerini kurabil-
mek amacıyla INDO INTERTEX Fuarı’na katılma 
kararını verdik. Fuarın ziyaretçi yoğunluğu ve ka-
tılımcıların sektörel niteliklerinin yüksek olma-
sı bizi memnun etti. Ayrıca, Orta Doğu ve Uzak 
Doğu’da gördüğümüz Türk makinelerine olan 
ilginin, bu pazar için de geçerli olduğunu gör-
mek sevindiriciydi. Avrupa’ya karşı fiyat rekabe-
ti üstünlüğümüzün yanı sıra Çin ve Hindistan’a 
karşı kalite üstünlüğümüz ile bu pazarın tüm 
makine sektörümüz için iyi bir pazar olacağını 
düşünüyorum.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin standı, her zamanki gi-
bi fuarın ilgi çeken buluşma noktalarından biri oldu. 
Ziyaretçilerin taleplerine göre onları Türk makine üre-
ticilerine yönlendirmeleri, ziyaretçilerin bizlerle iletişim 
sağlamalarında çok etkili oluyor. Bu fuarda da Türk 
makine imalatçılarını yalnız bırakmayıp, sarf ettikle-
ri gayret ve destekler için Asil Makina ailesi olarak 
Türkiye’nin Makinecileri’ne çok teşekkür ediyoruz.”

CÜNEYT ALKAN
ALKAN GROUP 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

SEVDA KILIÇKIRAN
ASİL MAKİNA 
İHRACAT-İTHALAT 
MÜDÜRÜ

2.
KATILIM

1.
KATILIM
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KONYA ENDÜSTRİ ZİRVESİ 
KAPILARINI AÇTI

M akine  İmalat  Sanay i i 
Dernekleri Federasyonu 
(MAKFED) üyesi Makina 
İmalatçıları Birliği (MİB) ile 

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TİAD), TÜYAP Konya Fuarcılık, 
Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Sanayi 
Odası ve Makine Mühendisleri Odası 
Konya Şubesi ve KOSGEB’in işbirli-
ğiyle TÜYAP Konya Uluslararası Fuar 
Merkezi’nde düzenlenen fuarları 40 ül-
keden 55 bin kişi ziyaret etti. 

“FUARLAR SEKTÖRLERİNE 
GÜÇ KATACAK”
Fuarların açılışında konuşan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
Konya Endüstri Zirvesi kapsamında dört 
önemli fuarın birden gerçekleştiğini 
hatırlatarak, “Fuarlarla birlikte Konya 
Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı bölgesindeki 11 
üniversitemizin işbirliğiyle ÜNİKOP 
Patent 2017 etkinliğini de bu yıl ilk de-
fa gerçekleştiriyoruz. Fuarların, ilgili 
oldukları sektörlere çok büyük bir güç 
katacağını düşünüyorum. Katılımcı fir-
malar arasında çok sayıda yatırım ve 
ticaret anlaşmalarına imza atılacak. 
ÜNİKOP Patent 2017 etkinliği de buluş 
sahipleriyle yatırımcıları bir araya geti-
rerek önemli bir işlevi yerine getirecek. 
Bu büyük organizasyonu Konya’da ve 
Anadolu’da işaret fişeğinin yakıldığına 
bir delil olarak görüyorum. Bu tür et-
kinliklerin reel sektörümüze, özellikle 
KOBİ düzeyindeki üreticilerimize büyük 
güç kattığını ve katacağını düşünüyo-
rum. Reel sektör ve KOBİ’ler güçlen-

dikçe de şehirlerimiz ve Türkiye güçle-
necektir. Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz 
yıl yaşanan birçok zorluğa rağmen, 
yüzde 2,9 oranında büyüdü. Hayata ge-
çirdiğimiz tedbirlerin de etkisiyle, 2016 
yılı son çeyreğinden itibaren ılımlı bir 
toparlanma süreci yaşadık, yaşıyoruz. 
Bu yıla da iyi bir başlangıç yapmış du-
rumdayız. Birçok öncü göstergeye bak-
tığımızda 2017 yılının Türkiye için çok 
daha başarılı bir yıl olacağını görebili-
yoruz. Özellikle güven endekslerindeki 
gelişmeler bizi daha da umutlandırıyor. 
Zira ekonomide en önemli konu güven-
dir. Türkiye ekonomisi, bundan sonra 
sürekli üstüne koyarak ilerleyecektir. 
Bu yıldan itibaren daha yüksek büyüme 

rakamları göreceğiz. Daha da önemlisi, 
bu büyümeye bir süreklilik kazandırabi-
leceğiz” şeklinde konuştu.
Fuarın bir düşünceyle oluştuğunu ifade 
eden KTO Başkanı Selçuk Öztürk de ko-
nuşmasında şunları söyledi: “Biz buraya 
hep sanayicileri getiriyoruz. Endüstri zir-
vesine gelen sanayici ve iş insanlarımı-
zın buradaki patent sahipleriyle iki gün 
boyunca görüşme imkanı yakalaması ve 
yeni bir sinerji oluşturabilmesi başlıca 
amacımız. Bu çabalarımızın da mutlaka 
karşılık bulacağına inanıyorum.” 
Açılış konuşmaların ardından ziyarete 
açılan ve dört gün boyunca devam eden 
fuarlar, yerli ve yabancı 55 bin ziyaretçiyi 
ağırladı.

Konya Endüstri Zirvesi kapsamında KONMAK 2017 Konya 14. Uluslararası Metal İşleme 
Makineleri, Kaynak, Kesme, Yan Sanayileri, Ekipmanları, Delme Teknolojileri, Malzemeler ve 
El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı, İSKON, KONELEX ve Konya Sac İşleme Teknolojileri 
fuarları eş zamanlı olarak 27-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşti.
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
HANNOVER MESSE 
GELENEĞİNİ BOZMADI
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Türkiye’nin Makinecileri, bu yıl 70’incisi düzenlenen Hannover Messe Fuarı’na 
8’inci kez katılarak makine sektörünün üretim gücü ve kalitesini tüm dünyaya 

tekrar gösterdi. Fuarda partner ülke izlenimi yaratan Türkiye, metrekare 
büyüklüğü bakımından ev sahibi Almanya ile İtalya’nın ardından fuarın 

üçüncü büyük katılımcısı oldu.
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Dünyanın lider endüstri teknolo-
jileri fuarları arasında yer alan 
Hannover Messe, 24-28 Nisan 
tarihleri arasında Almanya’da 

düzenlendi. 70 ülkeden 6 bin 500 firma-
nın katıldığı fuarda bu yıl partner ülke 
Polonya olurken Türkiye’den de 180 fir-
ma organizasyonda yerini aldı. Ev sahibi 
Almanya ile İtalya’nın ardından metre-
kare alanı bakımından fuarın üçüncü bü-
yük katılımcısı olan Türkiye, Türkiye’nin 
Makinecileri’nin gerçekleştirdiği reklam 
ve tanıtım faaliyetleriyle de fuarın ilgi 
odağı oldu. Türkiye’nin Makinecileri, iki 
farklı stantta fuar ziyaretçilerine Türk 
makine sektörü hakkında kapsamlı bil-
gi verirken havaalanı ve fuar alanının 
çeşitli noktalarında yer alan reklam-
larla da dikkatlerin Türk makine sektö-
rüne yoğunlaşmasını sağladı. “Turkish 
Machinery” logosuyla Almanca hazırla-
nan reklamlar havaalanından başlaya-
rak, fuar alanındaki reklam kulelerinde, 
otobüslerde, taksi duraklarında, billbo-
ardlarda, fuar haritaları ve fuar gazete-
sinde yer aldı. Türkiye’nin Makinecileri 
gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetleriyle 
fuarı ziyaret eden 225 bin kişiyi Türk ma-
kine sektörü hakkında bilgilendirdi. 

PAYDAŞLARLA KAPSAMLI 
GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bu yı l  “Entegre Endüstr i-Değer 

Yaratmak” sloganıyla kapılarını açan fu-
ara; MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri’ni 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran ile Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ali Eren ve Sevda Kayhan Yılmaz katıl-
dı. Türkiye’nin Makinecileri Almanya 
Danışmanı Ahmet Yılmaz’ın da yer 
aldığı fuar heyetinde ayrıca; Makine 
İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu 
(MAKFED) üyesi derneklerden Akışkan 
Gücü Derneği (AKDER), Endüstriyel 
Otomasyon Sanayic i ler i  Derneği 
( E N O S A D ) ,  M a k i n a  İ m a l a t ç ı l a r ı 
Birliği (MİB) ve Türk Pompa ve Vana 

Sanayicileri Derneği (POMSAD) temsilci-
leri de hazır bulunarak fuar ziyaretçile-
rine sektörleri ve üye firmaları hakkında 
bilgi verdi. 
H a n n o v e r  B a ş k o n s o l o s u  B a n u 
Malaman, Hannover Ticaret Ataşesi 
Ruhi Deniz, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim 
Kurulu Üyeleri de fuarda Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standını ziyaret ederek 
görüş alışverişinde bulundu. Türkiye’nin 
Makinecileri Hannover Messe temas-
ları kapsamında; Alman Mühendislik 
F e d e r a s y o n u  ( V D M A ) ,  A l m a n y a 
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Satınalmacılar Birliği (BME), Saksonya Eyaleti 
Ekonomi Ajansı, Türk Alman Ticaret ve 
Sanayi Odası (TD-IHK), Dortmund Ekonomik 
Kalkınma Ajansı, Robotation Academy 
(Technology Academy), Deutsche Messe, 
OWL Maschinenbau ve çeşitli yayın kuruluş-
larının temsilcileriyle de kapsamlı görüşme-
ler gerçekleştirdi. Fuar alanında düzenlenen 
Aşağı-Saksonya Dış Ticaret Günü Programı’na 
katılan Ahmet Yılmaz da etkinlik kapsamın-
da makine ve otomotiv sektörü başta olmak 
üzere Türkiye’nin ihracatını anlatan bir sunum 
gerçekleştirdi.

“ENDÜSTRİ 4.0 ALANINDA BİLGİ VE 
DENEYİM TRANSFERİNİ SÜRDÜRECEĞİZ”
Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan 
MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, dün-
yanın en büyük makine ihracatçılarından 
Almanya’nın Endüstri 4.0 anlayışının da ana-
vatanı olduğuna dikkat çekerek, “Almanya’nın 
teknoloji ve inovasyona yaklaşımı, sanayi kül-
türünde önemli değişimler sağlıyor. Bu eko-
sistemin güçlü bir parçası olmak istiyorsak, 
öncelikle bu kültürü yerleşik hale getirme-
miz gerekiyor. Sektörümüz Ar-Ge’ye verdiği 
önemle ciddi bir atılım yaptı. Makine üretimine 
yaptığımız yatırımlar arttıkça, Türk sanayisi-
nin yurt dışında gördüğü itibar da artıyor” de-
di. Hannover Messe’nin dünya devlerinin son 
teknoloji ürünlerini göstermek için yarıştıkları 
bir arena olduğuna dikkat çeken Dalgakıran 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu yıl ‘Entegre 
Endüstri-Değer Yaratmak’ sloganıyla düzen-
lenen fuarda üretim ve enerji sektörlerindeki 
dijitalleşme süreçlerine dair son teknolo-
ji uygulamaları ele alındı. Geleceğin üretim 
modellerinin de sergilendiği fuar, yüksek ka-
tılımcı profiliyle firmalarımıza yeni iş fırsatları 

da sağladı.”Hannover Messe’de bu yıl partner 
ülke olan Polonya’nın ihracatımız için önemli 
fırsatlar sunan bir pazar olduğuna da dikkat 
çeken Dalgakıran, “Orta Avrupa’daki önemli 
ticaret ortağımız Polonya, bölge pazarlarına 
erişim imkânlarıyla firmalarımız açısından çok 
cazip bir konumda. Doğu Avrupa ülkeleri ara-
sında en fazla doğrudan yabancı sermaye yatı-
rımlarını alan ülke olması itibarıyla da altyapı 
ve iç tüketim harcamalarında ciddi bir sürek-
liliği söz konusu. MAİB olarak ayrıca Polonya 
ve Almanya işbirliğiyle ‘Makine Sektöründe 
Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar’ 
projesini sürdürüyoruz. Bu ve bunun gibi ça-
lışmalarla Endüstri 4.0 alanında bilgi ve dene-
yim transferinin sağlanmasına katkı sağlamayı 
sürdüreceğiz” dedi.

70 ÜLKEDEN 
6 BİN 500 
FİRMANIN 
KATILDIĞI 

HANNOVER MESSE 
FUARI’NI
 BEŞ GÜN 
BOYUNCA 

225 BİN KİŞİ 
ZİYARET ETTİ.
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“Hannover Messe, dünyanın en büyük 
endüstri fuarı olma özelliğini taşıyor. 
Özellikle günümüzde fuarların uz-
manlık alanlarına göre özelleştiği ve 
giderek küçüldüğü düşünülürse dün-
yanın en büyük fuar alanlarından biri 
olan Hannover Messe Fuarı’nın tama-
mının dolması büyük bir başarı olarak 
algılanabilir. Burada son teknolojiye 
sahip endüstriyel ürünlerin yanında, 
teknolojisi nispeten düşük ürünler ve 
imalat şekilleri de kendine yer bulu-
yor. Fuarın tamamı göz önüne alındı-
ğında, son teknoloji ürünlerin sergi-
lendiği hollerdeki yoğunluk diğerle-
rine göre daha fazlaydı. Derneğimizin 
üyelerinin sayıca fazla olduğu ve yeni 
ürünlerini tanıttığı kompresör ve va-
kum teknolojileri holü ise İtalyan fir-
malarıyla en büyük rekabete girdiği-
miz hol olarak öne çıktı. Fuarın en çok 
ilgi çeken kısmı, robotik ve otomasyon 
teknolojileri olurken bu alanda faali-
yet gösteren üyelerimizin, önümüzde-
ki yıllarda bu alanda kendilerine yer 
edinmesi de faydalı olacaktır.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar ala-
nının çeşitli noktalarında yer alan reklam 
ve ilanları fuar katılımcılarında büyük bir 
ilgi uyandırdı. Türkiye’nin Makinecileri 
her fuarda olduğu gibi Tük makinesi 
imajını güçlendirmek için yoğun bir çaba 
harcıyor.”

ARTUN BÖLGEN
MİB
MAKİNE MÜHENDİSİ

“ÜYELERİMİZ 
YENİ 

ÜRÜNLERİNİ 
TANITTI”

“ORGANİZASYON BİR BULUŞMA 
NOKTASI”

“FARKLI SEKTÖRLER BİR ARADA”

“Ziyaretçi ve katılımcı profili bakımından bu yıl-
ki Hannover Messe Fuarı’nın genel havasının, 
geçen yıla kıyasla biraz daha sakin olduğunu 
gözlemledim. Yine de önceki yıllarda bizi ziyaret 
eden firmaların tümüyle bu yıl da görüşme fırsatı 
bulduk. Organizasyon, çoğunlukla mevcut müş-
terilerimizle buluşma noktası olsa da, nadiren 
yeni müşterilerle tanışmamıza olanak sağlıyor. 
Fuar kapsamında standımızda, bir adet paslan-
maz döküm ve bazı dökümlerin de küçük ölçekli 
maketlerini sergiledik.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin ülkemizi ve sektörümü-
zün ulaştığı yüksek seviyeyi dünyaya göstermek için 
gerçekleştirdiği reklam ve tanıtım çalışmalarını olduk-
ça faydalı buluyor, kendilerine başarılar diliyorum.”

“Genel fuarların trendinde düşüş görülürken 
spesifik hedefe yönelik fuarlar daha etkin olmaya 
başladı. Hannover Messe Fuarı da bundan nasi-
bini alan organizasyonlar arasında. Baktığınızda 
çok büyük bir alanda farklı sektörler bir arada 
olmasına rağmen kalabalığın niteliği ve niceliği 
başlı başına araştırma konusu. Yenilikçi, tekno-
lojik ve otomasyona yönelik holler daha kalaba-
lıkken döküm ya da konvansiyonel tarz üretim 
yapılarına sahip sektör holleri daha boştu. Tüm 
bunlara rağmen fuar potansiyel alıcılarla ta-
nışmak için oldukça uygun bir zemin sunuyor. 
Firmamız başta otomotiv, aydınlatma, hidrolik, 
enerji olmak üzere çeşitli sektörlere alüminyum 
enjeksiyon döküm yan sanayi hizmeti veriyor. 
Dolayısıyla standımızda kapasite ve kabiliyetimizi 
gösteren çeşitli parçaları sergiledik.”

“Türkiye bir çok alanda Avrupa’daki farklı sektörlere 
fason üretim yapıyor. Bu tecrübeyle ürüne geçmek ve 
marka yolunda ilerlemek ayrı bir uzmanlık gerektiri-
yor. Öncelikle kendi üretimimize sahip çıkarak yaygın-
laşması için elimizden geleni yapmalıyız. Türkiye’nin 
Makinecileri tam da bu noktada yurt dışındaki bilinir-
liğimizi ve muhatap sayımızı artırıyor.”

ALP AĞACIK
AKDAŞ DÖKÜM
METALURJİ VE MAKİNE 
MÜHENDİSİ

AYNUR AYHAN
AYHAN METAL
GENEL MÜDÜRÜ

16.
KATILIM

15.
KATILIM
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“Hannover Messe Fuarı’nın ziyaretçi 
profilinin, ne aradığını bilen sektör 
profesyonellerinden oluştuğunu göz-
lemledim. Bu açıdan faaliyet göster-
diğimiz alana dair ihtiyaç sahipleriyle 
bire bir temas etme şansımız oldu. 
Sektörün önde gelen tedarikçi firma-
ları ve potansiyel müşterilerimiz bir 
arada bulunduğu için, fuar, firma ve 
ürünlerimizi tanıtmamız adına büyük 
bir avantaj sağladı. Makine parçaları 
imal eden bir firma olarak standımız-
da söz konusu ürünlerimizi tanıttık.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar kap-
samındaki çalışmalarının gayet olumlu 
ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu 
anlamda fuara ilk kez katılan bir firma 
olarak kendimizi hiç yalnız hissetmedik. 
Önümüzdeki yıllarda da bu olumlu duru-
mun artarak devam etmesini diliyorum.”

ERDENİZ TURAL
TURAL-ERDENİZ MAKİNA
GENEL MÜDÜRÜ

“FİRMAMIZI 
TANITMAK İÇİN 

ÖNEMLİ BİR 
FIRSAT”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
FUARLARDA ETKİN ROL OYNUYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NDEN 
SANAYİCİLERİMİZE KATMA DEĞER”

“Hannover Messe akışkan gücü ve endüstriyel 
teknolojiler açısından tartışmasız dünyanın en 
önemli fuarı. Ziyaretçi profili olarak da en üst 
seviyede katılıma sahne oluyor. Bu yıl da stan-
dımızı ziyaret eden 30 ülkeden 400’ü aşkın ziya-
retçi, genellikle mevcut ve hedef müşterilerimi-
zin üst düzey yöneticileri içindendi. Önemli ürün 
lansmanlarımızı bu mecrada gerçekleştiriyoruz. 
Yeni geliştirdiğimiz ve standımızda sergilediği-
miz XT200 yüksek dayanımlı bogaz keçesi, hem 
Kastas hem de diğer rakiplerin ürün programla-
rındaki diğer boğaz keçelerine göre yüzde 50`ye 
varan oranlarda akma ve sıızntı performansıyla 
tüm ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bunun yanında 
yeni tasarladığımız diğer ürünlerimiz de büyük 
beğeni topladı.”

“Türkiye’nin Makinecileri sadece Hannover Messe’de 
değil dünyanın farklı bölgelerindeki önemli fuarlar-
da çok etkin bir rol oynuyor. Yılda yaklaşık altı fark-
lı uluslarası fuara katılan birisi olarak; Türkiye’nin 
Makinecileri’nin tanıtım faaliyetlerinin hem en yük-
sek seviyede olması hem de inovatif araç ve mecraları 
kullanması dünyadaki bilinirliğimize katkı sağladığını 
söylemek isterim. Bununla beraber tüm sektörlerdeki 
Türk malı algısının yukarı çekilmesinde de önemli bir 
çatı görevi üstleniyor.”

“Hannover Messe, sektörümüzden birçok kişiyi 
bir araya getiren ve özellikle üretici firmalarla 
potansiyel müşterilerin ortak platformda buluş-
malarını sağlayan çok önemli bir organizasyon. 
Sanayicilerimiz bu fuarda kendi sektörlerinde 
dünyadaki en yeni gelişmeleri ve en yeni trendle-
ri görme imkânını buluyor. Dünyadaki en önemli 
aktörlerin yer aldığı bu tür fuarlarda yapılan iş 
görüşmelerinin yeni işbirlikleri getireceğine ve 
bölgemizin ihracatına önemli katkılarda bulu-
nacağına inanıyorum. Dünyada hızlı bağlantı 
elemanları üretimi otomatik rakor alanında ilk 
üçte yer alma hedefimiz doğrultusunda her da-
im inovatif ürünler imal etmek için çalışıyoruz. 
Standımızda başta pnömatik-hidrolik otomatik 
rakorlar olmak üzere tüm hızlı bağlantı eleman-
ları ve aksesuarlarını tanıttık.”

“Türkiye’nin Makinecileri’ne her zaman olduğu gibi 
çok teşekkür ediyoruz. Önemli katkı sundular ve bu 
amaç doğrultusunda halen çalışmaya devam ediyorlar. 
Türkiye’nin Makinecileri’nin yerli makine imalatçıla-
rımızı dünyaya tanıtma konusunda gösterdiği özverili 
çabalar, sanayicilerimize katma değer sağlıyor.”

BİRCAN ATILGAN
KASTAŞ
ULUSLARARASI 
PAZARLAMA MÜDÜRÜ

ERHAN TAN
TST TAMSAN
GENEL MÜDÜRÜ

1.
KATILIM

5.
KATILIM

9.
KATILIM
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“FUAR BİLİNÇLİ BİR ZİYARETÇİ 
KİTLESİNE SAHİP”

“OLDUKÇA NİTELİKLİ BİR 
ORGANİZASYON”

“Bu yılki Hannover Messe Fuarı’nın ziyaretçi sa-
yısı bakımından yeterli olmadığını düşünüyorum. 
Bunun yanında fuarı ziyaret edenler bilinçli ve 
sektörü tanıyan kişilerden oluşuyordu. Fuar sa-
yesinde müşterilerimizle yüz yüze görüşme fır-
satı yakalıyoruz. Ayrıca rakiplerimizin durumları 
hakkında da ilk elden bilgi sahibi olup temas ku-
rabiliyoruz. Fuar süresince standımızda otomotiv 
motor ve aktarma organlarına yönelik imal etti-
ğimiz dövme parçalarını sergiledik.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin tanıtım çalışmalarını 
oldukça başarılı bulmakla beraber, önceki yıllara kı-
yasla reklam çalışmaları biraz daha sönüktü. Önceki 
yıllarda baktığımız hemen her yerde sektörümüzü öne 
çıkaran başarılı reklamları görmek mümkündü.”

“Hannover Messe’nin ziyaretçi sayısı katıldığımız 
diğer fuarlara kıyasla hissedilebilir derecede da-
ha az olsa da ziyaretçilerin satın alma ve iş ver-
me potansiyeli çok daha fazla. Son 15 yıl içeri-
sinde katıldığımız fuarlar arasında en az ziyaret-
çimizin olduğu ama en kaliteli görüşmeler yaptı-
ğımız organizasyon oldu. Fuar sonrası yaptığımız 
iş bağlantılarının potansiyeline baktığımızda bi-
zim için en başarılı geçen fuar olduğunu söyleye-
bilirim. Günümüzde yaşadığımız en büyük sorun, 
bilinen ve size iş verme potansiyeli olan firma-
lardaki doğru insanlara ulaşmak. Tüm ülkelerin 
birbiriyle rekabet ettiği bir ortamda doğru kişi ile 
konuşabilmek, onlara yeteneklerinizi sunabil-
mek her gecen gün zorlaşıyor. Fuar sayesinde 
ise ürünlerinizi, yeteneklerinizi, firmanızı, kendi-
nizi ve en önemlisi iletişim kurabilme yeteneğini-
zi direkt ilgili kişilere gösterebiliyorsunuz.”

“Türkiye Makinecileri’nin fuar kapsamındaki özverili 
ve özenli çalışmaları; sektörümüz, ülkemiz, üreticile-
rimiz, ihracatçılarımız ve ekonomisi icin vazgeçilmez 
öneme sahip. Potansiyel müşteri ve rakiplerimizin biz-
leri her fuarda görmesi gerekiyor.”

FATİH TAŞ
KANCA EL ALETLERİ
SATIŞ SORUMLUSU

GÖKHAN KURU
DİSA OTOMOTİV
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

15.
KATILIM

1.
KATILIM

“Bu yılki fuar özellikle uzmanlık alanı-
mıza yönelik talepteki artış nedeniyle 
bizim açımızdan, bir önceki yıla oran-
la daha da verimli geçti. Hannover 
Messe Fuarı’nın, katılımcı ve ziyaretçi 
profili açısından her zamanki gibi en 
önemli sanayi fuarı olma özelliğini de-
vam ettirdiğini düşünüyorum. Ancak 
ülkemizden gerçekleşen katılım ora-
nının çeşitli sebepler nedeniyle azal-
dığını da gözlemledik. Fuarda 3MW’lık 
bir rüzgâr türbini dişli gövdesi, rüzgar 
planet taşıyıcısı ve yine gemi redak-
törlerinde kullanılan çok özel bir dö-
küm parçası sergiledik. Dökümhane 
olarak yıllardan bu yana Avrupa’daki 
bazı büyük rüzgâr üreticilerinin birçok 
ürün grubunda ana tedarikçisiyiz. Bu 
da bizi Türkiye’de rüzgâr enerjisine 
yönelik demir dökümünde en dene-
yimli firma olma noktasına getirdi.”

“Firmamızın da üyesi olduğu Türkiye’nin 
Makinecileri’nin tanıtım faaliyetlerini 
yakından takip ediyoruz. Öncelikle bir-
çok ülkede gerçekleştirilen etkin reklam 
ve tanıtım faaliyetleriyle Türkiye’nin 
Makinecileri’nin ülkemizi ve sektörümüzü 
başarıyla temsil ettiğini düşünüyorum. Bu 
yılki organizasyonda da çok iyi performans 
sergilediler.”

METİN YUSUFOVİÇ
DİRİNLER DÖKÜM
SATIŞ TEMSİLCİSİ

“SEKTÖRÜMÜZ 
BAŞARIYLA 
TANITILDI”

15.
KATILIM
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“SEKTÖRÜMÜZ AÇISINDAN VERİMLİ 
BİR FUARDI”

“PAYDAŞLARIMIZLA BİR ARAYA 
GELDİK”

“Derneğimizin standı Pump Plaza içerisinde, ta-
mamı pompa üreticisi firmalardan oluşan alan-
daydı. Almanya, İngiltere, İtalya, Hindistan’daki 
sektörün önde gelen büyük üreticileri de bu 
noktayı tercih etti. POMSAD olarak biz de hem 
üye firmalarımızı hem de onların imal ettiği ürün 
gruplarını tanıtarak fuara gelen ziyaretçilere bil-
gi verdik. Kuveyt, Pakistan, Mısır, Fas, Hollanda, 
Fransa, Macaristan, Çin, Tunus, Polonya ve 
Almanya’dan pompalarla ilgili ürün ve işbirliği 
talepleri alarak söz konusu talepleri de üyeleri-
mizle paylaştık. Bizim için oldukça memnuniyet 
verici bir fuardı.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar alanının çeşitli 
noktalarına verdiği reklamların oldukça görünür ve 
etkili olduğunu düşünüyorum.”

“Fuar kapsamında Avrupa Hidrolik ve Pnömatik 
Komitesi (CETOP) tarafından gerçekleştiri-
len Uluslararası Hidrolik Pnömatik İstatistik 
Komitesi (ISC) toplantısına derneğimiz adına 
katıldık. Her kurum kendi bölgesine ait yurt içi 
hidrolik-pnömatik satış istatistiklerini aktararak 
değerlendirmelerini paylaştı. Ayrıca CETOP’un 
düzenlediği ekonomik durum değerlendirme 
toplantısına da katılarak diğer 16 üye ülke akış-
kan gücü dernekleri ile bir araya gelme imkanı 
bulduk. Fuarın ana teması Endüstri 4.0 olduğu 
için çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren üreti-
ciler ürünlerini Endüstri 4.0 devrimine uygun 
hale getirmek için yaptıkları yenilikleri sergiledi. 
Neredeyse dünyadaki belli ölçekteki bilindik tüm 
hidrolik ve pnömatik üreticileri fuarın katılım-
cıları arasındaydı. Ziyaretçi sayısı ve niteliği ise 
çok iyi seviyedeydi.”

“Türkiye’nin Makinecileri bu fuarda da yine başarılı 
bir kampanya yürüttü. Fuar alanının girişine ve fuar 
içindeki otobüslere verilen reklamlar, ziyaretçilerde ve 
katılımcı firmalarda merak uyandırdı. Çok sayıda zi-
yaretçi de standımızı ziyaret ederek çeşitli makine ve 
üreticileriyle ilgili bilgi aldı.”

GÖKHAN TÜRKTAN
POMSAD
GENEL SEKRETERİ

LEVENT YONTAR
AKDER
EĞİTİM UZMANI

“Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği 
üyesi 14 firmayla beraber yaklaşık 25 
döküm firması bu yılki fuar organizas-
yonunda yerini aldı. Derneğimiz de bir 
info stantla sektörümüzü temsil etti. 
Derneğimiz ve üyelerinin 2000 yılın-
dan bu yana katıldığımız fuarda Alman 
döküm firmalarının kapladığı alanla 
yaklaşık olarak aynı alana sahip olma-
sı, bir anlamda sektörümüzün geldiği-
mizin seviyeyi de gösteriyor. Fuar ge-
nelinde Endüstri 4.0 uygulamalarının 
etkisi her alanda gözlemlenebiliyor-
du. Bu çerçevede yaşanan gelişmeler 
ise oldukça dikkat çekici. Özellikle, 
23 Nisan akşamı Hannover Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış tö-
reninde Alman şansölyesinin 4. Sanayi 
Devrimi ile birlikte geliştirilmekte olan 
akıllı teknolojilerin önemine yaptığı 
vurgu, Almanya’nın bu konuya verdiği 
önem ve yapılan çalışmalar hakkında 
sanayinin geleceği ile ilgili çok önemli 
fikirler veriyor. Dökümcüler açısından 
değerlendirdiğimizdeyse Avrupa’da 
genel olarak endüstride yaşanan dur-
gunluğun fuara yansıdığını söyleyebili-
riz. Geçtiğimiz yıllara benzer olarak bu 
yılda da Industry Supply bölümüne ilgi, 
diğer bölümlere göre nispeten daha 
az ama verimliydi. Katılımcılar özel-
likle var olan müşterileriyle görüşme 
ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı 
yakaladı.”

TUNÇAĞ CİHANGİR ŞEN
TÜDÖKSAD
METALURJİ YÜKSEK 
MÜHENDİSİ

“FUAR, 
ENDÜSTRİ 

4.0’IN ETKİSİNİ 
YANSITIYOR”
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FUAR ALANINDA SERVİS HİZMETİ VEREN 
OTOBÜSLER DE TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
İLANLARINI TAŞIYORDU.

FUAR ALANINDAKİ DURAKLARDA DA 
TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN 
İLANLARI YER ALDI. 

HANNOVER HAVAALANI DIŞ HATLAR BAGAJ
TESLİM BÖLÜMÜNDEKİ PANOLARDA TÜRKİYE’NİN

MAKİNECİLERİ’NİN İLANLARINA YER VERİLDİ.
TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN İLANLARI
FUARIN GİRİŞİNDE DE DİKKAT ÇEKTİ.

SKYWALK’LARDA BULUNAN TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NİN İLANLARI ZİYARETÇİLERİN 
BÜYÜK İLGİSİNİ ÇEKTİ.
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ISK-SODEKS İSTANBUL 2018 İÇİN 
İMZALAR ATILDI

T Ü Y A P  F u a r  v e  K o n g r e  
Merkez i ’nde  7-10  Şubat  
2018 tarihleri arasında düzen-
lenecek fuarın imza törenine; 

DOSİDER Genel Sekreteri Süleyman 
Bulak, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan Semerci, Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık Genel Müdürü Alexander 
Kühnel, ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı 
Vural Eroğlu, İSKİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Cem Savcı, İZODER Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul 
Şen, KBSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hacı Ahmet İlhan, MTMD Müdürü Nezih 
Giray, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sarven Çilingiroğlu, POMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ile 
SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Terzibaşıoğulları katıldı. İmzalanan pro-
tokolle fuarın kurucuları, paydaş der-
neklerin de katılımıyla organizasyonun 
etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için 
yürütme kurulu ve teknik komite çalış-
malarını hızlandırmak için adım atmış 
oldu.

ISK-SODEX İSTANBUL 2018 
14 HOLDE DÜZENLENECEK
Firmaların ısıtma, soğutma, havalan-
dırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, 
kompresör ve su arıtma konularında 
yeni ürün ve hizmetlerini sergileyecek-
leri ISK-SODEX İstanbul 2018, TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 50 bin 
metrekarelik stant alanını kapsayan 

14 holde gerçekleştirilecek. HVAC-R 
sektöründeki yeni trendlerin takip edi-
lebileceği fuarda ayrıca ilk kez oluş-
turulacak “Enerji Verimliliği” ve “Bina 
Otomasyon” özel sergi alanlarında da 
yeni ürün grupları yer alacak. Yeni fuar 
alanında sergilenecek zenginleştirilmiş 
ürün yelpazesi ile ziyaretçilerine her 
zamankinden çok daha farklı ve güç-
lü bir deneyim yaşatmaya hazırlanan 
ISK-SODEX Fuarı’na 2016 yılında 47 
ülkeden 1.294 firma katılmıştı. 83 bin 
764 ziyaretçiyi ağırlayan organizasyo-
na; Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, 
Çekya, Kamerun, Etiyopya, Gürcistan, 
Yunanistan, İran, İtalya, İsrail, Ürdün, 
İspanya, Kırgızistan, Kosova, Pakistan, 
Romanya, Tunus, Türkmenistan ve 
Ukrayna’dan çok sayıda satın almacı, 
editör ve dernek temsilcisi Ekonomi 
Bakanlığı tarafından desteklenen ulus-
lararası ticaret heyeti programı kap-
samında katılarak B2B toplantıları ve-
silesiyle Türk ihracatçıları ile tanışma 
fırsatı bulmuştu.

Sektöründe Avrasya’nın en önemli buluşma noktası olan ISK-SODEX İstanbul 2018’e ilişkin 
fuarın kurucuları DOSİDER, ISKAV, İSKİD, İZODER, TTMD ve Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık arasındaki anlaşma; fuarın desteklenmesi, ortak sinerji yaratılması ve başarısının 
artırılması adına paydaş dernekler ESSİAD, KBSB, MTMD, POMSAD ve SOSİAD’ın da 
katılımıyla gerçekleştirildi.
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KOMATEK 2017 FUARI 
ANKARA’DA DÜZENLENDİ
KOMATEK 2017, 15’inci Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas 
Fuarı 3-7 Mayıs tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

M akine  İmalat  Sanay i i 
Dernekleri Federasyonu 
(MAKFED)  üyesi  der-
neklerden Türkiye  İş 

Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları 
Birliği (İMDER) ile Araç ve Araç Üstü 
Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri 
Birliği Derneği’nin (ARÜSDER) des-
teğiyle düzenlenen KOMATEK 2017 
Fuarı’na yerli ve yabancı 350 firma katı-
larak ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine 
sundu.

“FUAR SEKTÖRE DEĞER KATIYOR”
Başlıca ürün ve hizmet gruplarını iş ve 
inşaat makineleri, inşaat teknolojileri ile 
ilgili ürünlerin oluşturduğu organizasyo-
nun açılışında konuşan İMDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Halil Tamer Öztoygar, 
KOMATEK Fuarı’nın iş makineleri sek-
törünün dinamik yapısına katkıda bu-
lunduğunu, sağladığı uluslararası katı-
lımcı ve ziyaretçi profiliyle sektöre değer 
kattığını belirterek, “KOMATEK Fuarı 
Türkiye’deki nitelikli kuruluşlardan ve 

hedef ülkelerden fuara katılacak ziyaret-
çileri sektörümüzde hem üretim hem de 
ticaret yapan firmalarımız ile bir araya 
getirerek kıymetli bir buluşma noktası 
haline geldi” dedi. İş makineleri sektö-
rünün sahip olduğu yüksek katma değer 
oranıyla son 15 yılda uluslararası arena-
da yüksek bir performans göstererek, 
küresel büyümeden de büyük ölçüde 
yararlandığını ve Türkiye’nin lokomotif 
sektörlerinden biri haline geldiğini ifade 
eden Öztoygar, devam eden yatırımlar ve 
projelerin iş makineleri sektörüne olan 
ihtiyacı tetiklemesinin, beraberinde sek-
törün uluslararası alanda da Türkiye’nin 
marka sektörlerinden biri haline gelme-
sini sağladığını sözlerine ekledi. 

“İŞ MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 
2016 YILINDA DA BÜYÜMESİNİ 
SÜRDÜRDÜ”
Öztoygar konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Geçtiğimiz yılı, planlananın yüzde 5 üze-
rinde gerçekleştirerek yaklaşık 13 bin 
adet satış rakamı ile kapatan Türkiye iş 

makineleri sektörü; negatif konjonktürel 
etkileşimlere rağmen 2016 yılında bile 
büyümesini koruyarak ne denli güçlü bir 
sektör olduğunu bir kez daha kanıtladı. 
Küresel olarak incelediğimizde Türkiye; 
iş makineleri ve ekipmanları satışında 
Avrupa’da dördüncü, dünyada ise 11’inci 
sırada yer alarak üretiminin yüzde 45’ini 
ihraç ediyor. Bu yönüyle de dünya pa-
zarlarıyla bütünleşme konusunda büyük 
mesafe kaydetmiş bir ülkeyiz. Amacımız 
22 bin iş ve inşaat makinesi yıllık satış 
adediyle dünyada ilk altı, Avrupa’da ilk üç 
pazar arasına girme yolunda ilerleyen bir 
sektöre hizmet veren bir dernek olmak. 
Aynı zamanda cumhuriyetimizin 100. yı-
lı vizyonu çerçevesinde dünyadaki ilk 10 
ekonomi arasında yer almak, dış ticaret 
hacmimizi arttırmak, 500 milyar dolar-
lık ihracat hedefimizi yakalamak için de 
sektör olarak üzerimize düşen sorum-
luluğun bilincindeyiz. Sadece ülkemiz-
de değil yurt dışındaki pek çok noktada 
da çalışmalarımızı bu hedefler ışığında 
sürdürüyoruz. İMDER olarak ülkemiz ve 
ekonomimiz için bu denli önemli bir sek-
törün temsilcisi olmaktan gurur duyuyo-
ruz. İş makineleri sektörünün sürdürü-
lebilir bir büyüme kazanması için temas 
ettiğimiz tüm resmi kurumlar, odalar, 
meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluş-
larıyla dernek olarak ahenkli bir çalışma 
sürdürme gayreti içerisindeyiz.” 
Konuşmasında yeni bir fuar alanı-
nın gerekliliğine de değinen Öztoygar, 
Türkiye’de yapılacak yeni bir fuar ala-
nının hem yurt dışı fuarlar ile rekabeti 
artırma hem de daha fazla yatırımcıyı ül-
kemize çekme anlamında sektöre büyük 
katkısı olacağını belirtti. 
Toplam 153 bin metrekarelik alanda dü-
zenlenen KOMATEK 2017’yi beş gün bo-
yunca 33 bin kişi ziyaret etti.
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METALLOOBRABOTKA, 
TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’Nİ 
AĞIRLADI

R usya pazarına, yönelik tanı-
tım faaliyetlerine devam eden 
Türkiye’nin Makinecileri, 15-
19 Mayıs tarihleri arasında 

Moskova’da düzenlenen metal işleme 
fuarı Metalloobrabotka 2017’ye katıldı. 
30 farklı ülkeden makine üreticilerinin 
yer aldığı fuarı beş gün boyunca 30 bi-
ne yakın kişi ziyaret etti. Fuarda, Makine 
İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu 

(MAKFED) üyesi derneklerden Makine 
İmalatçıları Birliği de (MİB) kendi stan-
dında üyeleri ve dernek çalışmaları hak-
kında ziyaretçileri bilgilendirdi. Kesme, 
şekillendirme, döküm ve kaynak ya-
pabilen metal makineleri, kesici uçlar, 
kaplama ve ısıl işlem ile test cihazları 
ve ekipmanları alanında son teknolojile-
rin sergilendiği Metalloobrabotka Fuarı 
kapsamında, Türkiye’nin Makinecileri 

çeşitli dernek, kurum ve firma temsilci-
leriyle temaslarda bulundu. 
Fuarda Moskova Ticaret Müşaviri 
Halit  Oral  Akbay da Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standını ziyaret etti. 

“RUSYA’DA ÖNEMLİ İŞ FIRSATLARI 
MEVCUT”
Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri Yönetim 

Türkiye’nin Makinecileri, Rusya’nın başkenti Moskova’da bu yıl 48’incisi düzenlenen metal 
işleme fuarı Metalloobrabotka’ya ikinci defa katılarak Türk makine sektörünün imajının 
güçlendirilmesine yönelik önemli bir çalışmaya daha imza attı.
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Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Rusya ile 
ekonomik işbirliğinin artmasının iki ülkenin 
de yararına olduğuna değinerek, Moskova’da 
önemli iş fırsatları bulunduğunu söyledi. 
Uluslararası metal endüstrisini Moskova’da 
buluşturan fuar çerçevesinde Türkiye’nin 
Makinecileri’nin gerçekleştirdiği çalışmaların 
Türkiye’nin dış pazarlardaki etkinliğine katkı 
sağladığını vurgulayan Dalgakıran şunları kay-
detti: “Rusya,  ihracat stratejimiz içinde önemli 
bir ticaret ortağı. İki ülke arasında önemli fır-

sat alanları var. Ekonomik ilişkilerimizin tek-
rar hareketlendiği Rusya’da bu fuar vesilesiyle 
çok iyi ağırlandık. Üretilen makinelerin kalitesi, 
teknolojisi ve hizmet anlayışıyla kendini dünya-
ya kanıtlamış rekabetçi bir sektörüz. Rusya gibi 
stratejik bir pazarı, en çok ihracat gerçekleş-
tirdiğimiz ilk beş ülkeden biri yapacak potan-
siyele sahibiz. Moskova’da Türk sanayisini ba-
şarıyla temsil eden sektörümüzün, geliştirdiği 
yeni iş birlikleriyle ihracatımıza katkı yapacağı 
görüşündeyim”.

ADNAN DALGAKIRAN: 
“RUSYA GİBİ STRATEJİK 

BİR PAZARI, EN 
ÇOK İHRACAT 

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 
İLK BEŞ ÜLKEDEN 

BİRİ YAPACAK 
POTANSİYELE 

SAHİBİZ.”
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“Bu yılki fuarda 2016’ya göre katılımcı 
sayısında artış olduğunu düşünmekle 
birlikte diğer yıllara nazaran düşüş 
olduğunu söyleyebilirim. Fuar yeni 
makinelerimizi potansiyel müşteri-
lerimizin beğenisine sunma imkânı 
sağlarken Rusya pazarına da firma-
mızı tanıtıp makinelerimizin özellikle-
rini anlatmamıza da yardımcı oluyor. 
Özellikle Uzak Doğu ülkelerinden 
gelen üreticilerin sayısının her gecen 
yıl arttığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla 
rekabet de her geçen gün artarken 
Uzak Doğu firmalarıyla mücadele 
zorlaşıyor. Standımızda delik delme 
ve bükme grubunda üç makinemizi 
sergiledik.”

“Türkiye’nin Makinecileri aktif ve çalış-
kan ekibiyle sektörümüzün tanınırlığını 
artırmak adına başarılı bir çalışma ser-
giledi. Bu tarz çalışmalar ümit ediyorum 
ki her geçen dönemde artarak ülkemizi ve 
biz Türk makine üreticilerini hak ettiğimiz 
yere taşıyacaktır.”

MAHİR ŞENGÜN
AKYAPAK RUSYA
GENEL MÜDÜRÜ

“REKABET 
ORTAMI FUARA 
DA YANSIYOR”

“FUAR, ÖNEMLİ FIRSATLAR 
SUNUYOR”

“NİTELİKLİ BİR ZİYARETÇİ 
KİTLESİNE SAHİP”

“Metalloobrabotka Fuarı, Rusya’da metal işleme 
teknolojileri konusundaki en önemli fuar olma 
iddiasını uzun süredir devam ettiriyor. Aynı za-
manda MİB olarak acenteliğini yaptığımız fuar-
da, metal işleme ve teknoloji konusunda Rusya 
ile ticaret yapmak isteyen tüm Türk firmalarının 
mutlak suretle olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Sektör hakkında bilgi sahibi olan kişilerin tercih 
ettiği organizasyonun 2014 ve 2015 yıllarına göre 
daha fazla ziyaretçi çektiğini söyleyebilirim. Her 
sene daha iyi bir organizasyonla karşımıza çıkan 
fuar organizatörleri, Türkiye’den gelen katılımcı 
sayısının azalmasından şikayetçi olsa da, Rusya 
yasaları gereği ödenen KDV ve Moskova’da ko-
naklama maliyeti Türk firmalarının bu fuardan 
uzak durmasına neden oluyor.”

“Türkiye’nin Makinecileri, fuardaki varlığıyla makine 
sektörümüzün tanıtımına katkıda bulunurken fuarı zi-
yaret eden Türk ve yabancı sektör temsilcilerini de bilgi-
lendiriyor. Gerçekleştirilen reklam ve tanıtım çalışmaları 
da en büyük pazarlarımızdan biri olan Rusya’da önemli 
bir yere sahip olduğumuzu vurgulamak açısından bizle-
re çok yardımcı oluyor. Kendilerinin önümüzdeki yıllar-
da da burada olması en büyük dileğimiz.”

“Ziyaretçi sayısı çok fazla olmamasına rağmen, 
fuar, ne aradığını ve ürünlerimizi bilen bir kitle-
ye hitap ediyor. Dolayısıyla nicelik olarak olmasa 
da nitelik bakımından tatmin edici bir organi-
zasyondu. Makinelerimizi tanıtırken yıl boyunca 
satış yapabileceğimiz potansiyel müşterilerle te-
mas kurup yeni bilgiler edinebiliyoruz. Firmamız 
açısından her yıl olduğu gibi bu yıl da kaliteli ve 
verimli bir fuar dönemi geçirdik. Geçmiş fuar-
lara kıyasla gözle görülür büyük bir fark yoktu. 
Rusya’yla daha da gelişip iyileşen ekonomik 
ilişkileri yerinde değerlendirmiş olduk. Fuar sü-
resince standımızda plazma kesme makinemizi 
ziyaretçilerin beğenisine sunduk.” 

“Başarılı, destekleyici ve motive edici olarak değerlen-
dirdiğimiz Türkiye’nin Makinecileri’nin faaliyetleri-
nin, önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesini 
diliyoruz.”

ARTUN BÖLGEN
MİB
MAKİNE MÜHENDİSİ

ÖZDEN ÜNSAL
AJAN ELEKTRONİK
İHRACAT YETKİLİSİ

10.
KATILIM

11.
KATILIM
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TARMAKBİR ÜYELERİ 
ALMAN TARIM MAKİNECİLERİ 
İLE BİR ARADA
Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), sektörel yurt dışı 
gezilerinin dördüncüsünü Almanya’ya gerçekleştirdi ve Alman Tarım Teknolojileri Eğitim 
Enstitüleri Birliği (DEULA) ile Almanya’daki önemli tarım makineleri imalatçılarının 
tesislerini ziyaret etti.

T ürk Tarım Alet ve Makinaları 
İ m a l a t ç ı l a r ı  B i r l i ğ i ’ n i n 
(TARMAKBİR), 2013 yılında 
Almanya, 2014 yılında İtalya 

ve 2015 yılında Almanya ve Avusturya’yı 
kapsayan teknik gezi programları, 14-20 
Mayıs tarihleri arasındaki Almanya gezi-
si ile devam etti.
TARMAKBİR organizasyonunda gerçek-
leşen sektörel yurt dışı gezi programına 
18 firmadan 34 temsilci katılırken, prog-
ram kapsamında John Deere (Traktör ve 
biçerdöver/hasat makinaları), Amazone 
(Toprak işleme ve ekim makinaları), 
Claas (Yeşil yem hasat makinaları), 
Lemken (Toprak işleme, ekim ve ilaç-
lama makinaları) ve Krone (Yeşil yem 

hasat makinaları) fabrikaları ile Alman 
Tarım Teknolojileri Eğitim Enstitüleri 
Birliği’nin (DEULA) Nienburg şehrindeki 
bir enstitüsü ziyaret edildi.

SEKTÖREL EĞİTİMİN KALBİ: DEULA
TARMAKBİR’in Almanya’daki üretim 
tesislerine yönelik sektörel yurt dışı 
gezi programı hakkında bilgiler pay-
laşan TARMAKBİR Yönetim Kurulu 
Başkanı Şenol Önal, kâr amacı gütme-
yen DEULA’nın organizasyon yapısı ve 
faaliyetlerinin, Türkiye tarım makineleri 
sektörü için de iyi bir model olabileceği-
ne inandığını söyledi.
Almanya’nın çeşitli bölgeleri ve eyaletle-
rinde tarımsal faaliyetlere dair mesleki 

eğitimler veren DEULA, bu eğitimleri, 13 
bağımsız enstitüsü aracılığı ile sağlıyor. 
Her yıl yaklaşık 80 bin öğrencinin, tarım-
sal faaliyetlere dair mesleki eğitim aldı-
ğı kurum, esas olarak üç seviyede eğitim 
hizmeti verirken, bunlar tarımsal meka-
nizasyon araçları için operatör eğitimleri 
(genç çiftçi adayları), ileri seviye (profes-
yoneller için) operatör eğitimleri ve eği-
ticilerin eğitimi şeklinde gerçekleşiyor. 
Şenol Önal, 80 yılı aşan tecrübesi ile 
DEULA’nın, çok çeşitli tarımsal meka-
nizasyon konularında (mazot tasarrufu, 
bitki koruma ürünleri uygulama tekniği 
optimizasyonu, biçerdöver operatör-
lüğü, kendi yürür yeşil yem hasat ma-
kineleri operatörlüğü, gübre serpme 
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makinelerinde dağıtım testi, şeritvari toprak 
işleme, paralel sürüş sistemleri, modern 
hayvancılık uygulamaları, yükleme emniye-
ti, motorlu testere, kaynak tekniği eğitimleri 
gibi) eğitimler ve çeşitli kurslar düzenledi-
ği ve tarım makineleri için de bağımsız bir 
test hizmeti sunduğunun altını çizerken, bazı 
eğitimlerin şirketlere özel olarak gerçekleş-
tirilebildiğini de söyledi. Eğitimler sonunda 
uluslararası seviyede bir katılım belgesi veren 
DEULA bünyesinde halen 260 uzman eğiticinin 
görev yaptığını anımsatan Önal, “DEULA’da 
duyduklarımız, gördüklerimiz bizi çok etkiledi. 
DEULA’nın verdiği teknik gelişim eğitimleri-
nin, kursların çok az bir kısmı Türkiye’de de, 
farklı programlar dâhilinde veriliyor ama bu-
nu DEULA kurgusu ile yapmamız çok önemli. 
Yaklaşık 45 milyon euro değerinde bir araç/
makine parkına sahip olan DEULA’da katılım-
cılar için bir de misafirhane mevcut. Sahada 
mekanizasyon eğitimi için, yağmurlama düze-
nekli (dört bir yanı ve üstü kapalı) tarlaya bile 
sahip olan DEULA, uluslararası işbirliğine açık 
bir yapıda faaliyet gösteriyor. Biz, TARMAKBİR 
olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. 
Devletimizin ve ilgili kurumların da bu işte ön-
der olması, paydaş olması şart” dedi. 

İMALATÇILARIN TESİSLERİ DE ZİYARET 
EDİLDİ
Şenol Önal, sektörel yurt dışı gezi programı 
kapsamında küresel çapta marka olmuş beş 
firmanın yedi fabrikasında da incelemelerde 
bulunma fırsatı yakaladıklarını da ifade eder-
ken, bu ziyaretlerle hem fabrika organizasyo-
nu hem de üretim teknolojilerinin (ham madde 
depolama, talaşlı/talaşsız parça imalatı, kay-
nak, boyama, grup/ana montaj vs) yerinde gö-
rülmesi ve değerlendirilmesi açısından olduk-
ça bilgilendirici olduğunu dile getirdi.

TARMAKBİR organizasyonundaki teknik ge-
zilerin bundan sonra da genelden daha özele 
inerek, örneğin toprak işleme makineleri veya 
hayvancılık ekipmanları gibi daha alt gruplara 
özel bir şekilde devam etmesini planladıkla-
rını vurgulayan TARMAKBİR Genel Sekreteri 
M. Selami İleri ise “TARMAKBİR olarak ma-
kine sektöründe yine örnek olmaya, ilkleri 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Son dört 
yılda tarımsal mekanizasyon sektöründe mar-
ka olmuş 19 küresel markanın 22 fabrikasını 
gezdik. Sanayicilerimiz burada kendilerini 
gerek fabrika organizasyonu, gerekse üretim 
teknolojileri anlamında kıyaslama şansı bulu-
yor” değerlendirmesinde bulunurken, 2017-
2018 dönemi için Fransa ve Japonya’ya yönelik 
programlar oluşturulması için çalışmalara de-
vam ettiklerinin altını çizdi.

TARMAKBİR 
YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI 
ŞENOL ÖNAL: “KÂR 
AMACI GÜTMEYEN 

DEULA’NIN 
ORGANİZASYON 

YAPISI VE 
FAALİYETLERİ, 

TÜRKİYE TARIM 
MAKİNELERİ 

SEKTÖRÜ İÇİN DE 
İYİ BİR MODEL 

OLABİLİR.”
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BAŞKANLIK TÜRKİYE’DEN 
HOLLANDA’YA GEÇTİ
14’ü AB üyesi 17 ülke derneğini çatısı altında toplayan Europump’ın 2017 Genel Kurulu 
17-20 Mayıs tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirildi.

H er yıl bir üye ülkede, o ülke 
derneğinin ev sahipliğinde dü-
zenlenen Europump (Avrupa 
Pompa İmalatçıları Derneği) 

Genel Kurulu ve Senelik Top-lantıları’nın 
adresi bu yıl Bodrum oldu. Türkiye’nin 
Makinecileri’nin katkılarıyla ve Gamak 
firması sponsorluğunda düzenlenen 

programda POMSAD’ın konukları, 450 
firma ile 10 milyar Euro’luk imalat hac-
mi, 100 bin kişiden fazla istihdam sağla-
yan, teknolojik ve ticari bakımdan dünya-
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nın lideri kabul edilen bir üye tabanından 
geldi. Amerikan Hidrolik Enstitüsü (HI, 
Hydraulic Institute) temsilcileri de her 
yıl olduğu gibi konuklar arasında yerle-
rini aldı.

DOLU DOLU BİR PROGRAM
Geleneksel olarak dört gün süren sene-
lik toplantılar, Derneğin bütün organla-
rının kendi iç çalışmaları yanında, koor-
dinasyona yönelik müşterek toplantıları 
da içeriyor. Komisyon toplantılarında ev 
sahibi ülkenin üyelerini yürütülen çalış-
malar hakkında bilgilendirmek, onları 
Europump platformlarında aktif görev 
yapmaya çağırmak, o ülkeyle ilgili sek-
törel imkan ve sorunlara odaklanmak da 
öncelik verilen konulardan. 
Genellikle Europump’ın en üst karar 
organı olan İcra Konseyi’nin toplanması 
ile başlayan program, üç günlük yoğun 
çalışma programının ardından Genel 
Kurul oturumu ile son buluyor.  Genel 
Sekreterler toplantısı, Standartlar, 
Teknik, Pazarlama ve KOBİ Komisyonları 
toplantıları programın mutad etkinlik-

lerinden. Biri HI senelik toplantıların-
da ABD’de, diğeri Europump Senelik 
Toplantıları’nda Avrupa’da olmak üze-
re yılda iki defa yapılan HI-Europump 
Yöneticiler Toplantısı da programda 
yerini aldı. Türkiye’nin başkanlığı dö-
neminde başlatılan Blue Print Çalışma 
Grubu’na programda özel önem verildi. 
Programın bir diğer amacı içerdiği sos-
yal etkinliklerle toplantı yapılan ülkenin 

kültürünü, geziler ve özel  davetlerle 
üyelere ve eşlere tanıtmak.

EUROPUMP KENDİNİ YENİLİYOR
Derneğin sevk ve idaresinden sorum-
lu İcra Konseyi’nin öncelikli gündemi, 
2017-2019 döneminde görev yapacak 
üyeleri belirlemek, yeni başkan ve iki 
yardımcısını genel kurula teklif etmek 
idi. Daha geniş coğrafyada etkin bir der-

Martijn Van Den Born
Başkan, Hollanda
Dr. Soenke Brodersen 
Başkan 1. Yardımcısı, Almanya
Jan Capka 
Başkan 2. Yardımcısı, Çek Cumhuriyeti
Kutlu Karavelioğlu 
Önceki Başkan, Türkiye

Diğer Üyeler
Svend Aage Kaae Danimarka 
Carlo Banfi İtalya
Emmanuel Coulomb Fransa
Manolis Damigos Yunanistan
Ralf Gerdes İsviçre
Kimmo Issakainen Finlandiya
Olivier Lamarie Avusturya
Giovanni Lorenzi İngiltere
Grzegorz Pakula Polonya
Igor Tverdokhleb Rusya 

İcra Konseyi Onur Üyeleri
Ken Hall İngiltere 
Pierre Plateus Belçika

EUROPUMP 2017-2019
İCRA KONSEYİ
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nek haline gelmek için tüzük çalışmala-
rı, kendini finanse eden projelerle üye 
derneklerin güçlendirilmesi, daha büyük 
bütçelerle daha yaygın faaliyet türleri 
sergilenmesi, küçük-büyük ülke, küçük-
büyük üye farklarının etkisizleştirilmesi  
son dönem Başkan ve yardımcılarının 
önem verdiği konulardı. 57 yaşındaki 
derneğin yeni bir vizyonla yola devam 
etmek zorunda oluşu ve bunu gerçekle-
şirecek dönüşümün başlatılması gereği 
Kutlu Karavelioğlu’nun başkanlık döne-
minin önceliği idi. 
Bu amaçla hayata geçen Blue Print 
Çalışma Grubu’nun gündeminde ise far-
kındalığı artıracak yayın, web varlığı ve 
eylemler, yeni vizyon ve misyon tanımı, 
üye derneklerin konsolide edilebilecek 
çalışma ve ürünleri, senelik toplantılar 
için alternatif formatlar, ABD Avrupa 
sektörleri ve dernekleri arasında işbirli-
ği olanakları, AB lobi faliyetlerinde daha 
etkin olmanın yolları yer aldı. 
Europump’ın sekreteryası Orgalime 
bünyesinde yürütülüyor. Avrupa metal, 
elektrik-elektronik ve makine sektörle-
rinin temsilcisi durumundaki kuruluş, 24 
ülkeden 32 federasyon veya üst derneği 
bünyesinde bulunduran bir konfederas-

yon niteliğinde. Europump gibi yedi ayrı 
sektörel derneğe lobi ve sekreterya hiz-
meti sunuyor; POMSAD’ın üye olduğu 
Avrupa Vana Sanayicileri Derneği CEIR 
de bunlardan biri.

SEKTÖR KATKISINI KOMİSYONLAR 
ÜZERİNDEN VERİYOR
Europump örgütlenmesinde, sektörün 
çalışmaları dört komisyon ve bunların 
altında kurulu çalışma grupları nezdin-
de koordine ediliyor. Dört kurucu dernek 
dört komisyona başkanlık ediyor ve sek-
reteryalarını üstleniyorlar. 
Alman VDMA Standartlar Komisyonuna, 
Fransız PROFLUID Teknik Komisyona, 
İngiliz BPMA Pazarlama Komisyonuna 
ve İtalyan ASSOPOMPE Küçük Orta 
Büyüklükteki İşletmeler Komisyonu’na 
ev sahipliği yapıyorlar. AB direktiflerine 
temel olacak çalışmaların yürütüldüğü, 
mevcut standartların geliştirilmesi ve 

küresel harmonizasyonundan sorum-
lu Standartlar Komisyonu’nun Başkanı 
Frank Ennenbach. Avrupa Komisyonu 
ile müzakereler bu komisyonun görevi. 
Gündeminde ambalajlama, çok kade-
meli dalgıç ve yüzme havuzu pompala-
rının Eko Tasarım Direktifine dahil edil-
mesi, Basınçlı Ekipman ve Düşük Voltaj 
Direktifleriyle ilgili yeni yasal çerçeve 
çalışmaları var. Başkanlığını Robert 
Dodane’in yürüttüğü Teknik Komisyon 
sistem yaklaşımı, çevre ayakizi ve içme 
suyuna temas eden maddeler konuların-
da yoğunlaşmış durumda. Başkanlığını 
John Veness’in sürdürdüğü Pazarlama 
Komisyonu’nun önemli konusu Oxford 
Economics tarafından hazırlanan 2017 
Dünya Pompa Pazar Raporu. Bu rapor 
sadece Europump üyelerine dağıtıla-
cak. Vanni Vignoli başkanlığında çalışan 
komisyon ise KOBİ niteliğindeki pompa 
üreticilerinin arasındaki iletişimi sağ-
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lamak ve ortak problemlerini çözmek 
amacıyla faaliyet gösteriyor. Sözkonusu 
komisyonlarla bunlara bağlı çalışma 
gruplarının tüm toplantılarına POMSAD 
üyesi firmalar temsilci gönderme hak-
kına sahip.

POMSAD 20 YAŞINDA
Dört gün süren program POMSAD’ın 20. 
kuruluş yıldönümü kutlamalarına da 
sahne oldu. Faaliyetlerine 1997’de baş-
layan ve kısa sayılabilecek sektörel ya-
şamına iki Avrupa Başkanlığı da sığdıran 
Derneğin onuruna düzenlenen kokteylin 

ardından katılımcılar Gala Yemeği’nde 
bir araya geldi. Kutlu Karavelioğlu, kısa 
konuşmasında POMSAD’ın Europump ve 
CEIR’de daha nice başkanlıklar üstlene-
ceğine olan inancını dile getirdi.  
Davetli konuşmaları programın merakla 
beklenilen bölümlerinden biri. Son gün, 
Emekli Büyükelçi Rıza Erkmenoğlu’nun 
küresel ve bölgesel jeopolitik gelişme-
ler ekseninde Türkiye AB ilişkilerini 
değerlendirdiği ilgi ile izlenen sohbetiy-
le başladı ve Genel Kurul ile sona erdi. 
Kutlu Karavelioğlu Başkanlık görevini 
Hollandalı meslektaşı Martijn Van Der 

Born’a devrederek iki yıl sürecek Önceki 
Başkanlık görevine başladı. Genel Kurul 
yeni başkan yardımcılarını ve iki sene 
görev yapacak icra konseyi üyelerini de 
seçerken, bütçesine Ecopump Projesi 
için takviye yaptı.
Yoğun toplantı programında, eşler için 
de günlük Efes Antik Kenti, Meryem 
Ana ve Bodrum Turları düzenlendi. 2018 
Europump Senelik Toplantı ve Genel 
Kurulu, yeni formatıyla Bel-çika’nın 
başkenti Brüksel’de, ABParlamento 
Üyelerinin ve Genel Direktörlerinin katı-
lımıyla gerçekleştirilecek.
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DÜNYA ÇİMENTO DEVLERİ 
TÜRKİYE’DEN VAZGEÇMİYOR
Türkiye’nin Makinecileri, 15-17 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Intercem 
Uluslararası Çimento Konferansı”na katılarak, ziyaretçilere, Türkiye’nin çimento sektörüne 
yönelik makine üretimiyle ilgili bilgi verdi.

Ç imento sektörünün üretim, 
taşıma ve finans ayaklarında 
faaliyet gösteren 300 civarın-
da küresel oyuncusunun ka-
tıldığı “Intercem Uluslararası 

Çimento Konferansı”nın açılış konuş-
masını Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Sektörler Konseyi Çimento ve Toprak 
Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ali 
Özinönü yaptı. Özinönü, 2016’da bir ön-
ceki yıla göre çimento ihracatının yüz-
de 7 artarak 11,5 milyon tona ulaştığını 
belirterek, “Bu yıl da 2016’ya göre ih-
racatımızı yüzde 10 artırarak 13 milyon 
tona ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi. 
Türkiye’nin çimento kapasitesinin yıllık 
110 milyon ton olduğunu dile getiren 
Özinönü, 2016’da iç tüketimin ise 65 mil-
yon ton olarak gerçekleştiğini aktardı. 
Özinönü, Türkiye’nin dünyanın birçok 
ülkesine çimento ihraç ettiğini belir-
terek, özellikle Fildişi Sahili, Gana, 
Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Angola gi-
bi Afrika’nın batısındaki ülkelere ciddi 
oranda çimento ihraç edildiğini söyledi. 
Afrika’da Çin’in Türkiye’ye rakip olama-
dığını ancak iç tüketimleri azaldığı için 
İspanya, Portekiz gibi ülkelerin buraya 

yoğunlaştığını dile getiren Özinönü, Türk 
üreticilerin de bölgeye ağırlık verdiğini 
vurguladı. Özinönü, Suriye’ye haliha-
zırda yıllık 1,7 milyon ton çimento ihraç 
edildiğini kaydederek, “Suriye’de durum 
yatışırsa bu rakam 7 milyon tona çıkar. 
Libya’da da ihracatımız 1,7 milyon tona 
kadar yükselmişti. Şimdi 600 bin tona 
kadar geriledi. İç karışıklık biterse 2,5-
3 milyon tona çıkar. Yani sadece bu iki 
ülkede durum yatışırsa 10 milyon ton çi-
mento ihraç ederiz” ifadelerini kullandı.

40’TAN FAZLA ÜLKEDEN 300 
SEKTÖR TEMSİLCİSİ BİR ARADA 
Türkiye’nin halihazırda 45 milyon ton-
luk kapasite fazlası olduğunu ve ye-
ni yatırımların sürdüğünü söyleyen 
Özinönü, konuşmasına şöyle devam 
etti: “Bilecik, Sakarya ve Ege’de yeni 
fabrika yatırımları var. Ancak bunlara 
şu an ihtiyaç yok. Kurulan her fabri-
ka yıllık 2 milyon ton kapasite demek. 
Sektördeki yabancı yatırımcı oranı 
da yüzde 20 düzeyinde. Bu toplantıda 
40’tan fazla ülkeden 300 sektör tem-
silcisi bir arada. Burada sektörün son 
durumunu tespit edip diğer yandan da 
ticaret konuşuyoruz. Türkiye, dünyada 
önemli bir çimento ülkesi. Avrupa’da 
ilk sıradayken dünyada da ilk beşte yer 
alıyor. Dolayısıyla burada 2-2,5 milyon 
tonluk yani 100 milyon dolarlık çimen-
tonun ticareti konuşuluyor, bir kısmı-
nın anlaşması yapılıyor.”
Intercem Başkanı Malcolm Shelbourne 
de konuşmasında İstanbul’un önemli bir 
lokasyon olduğunu belirtti. Shelbourne, 
“Çimento ihracatı için önemli bir po-
zisyona sahip Türkiye’deki çimentocu-
lar, gelişmelere hızla ayak uyduruyor. 
Burada Türk üreticilerle birlikte olmak 
istedik ve bugün buradayız” diyor.
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İSKİD, EUROVENT’İN 
BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

F ransa’nın Versay şehrinde 19 
Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 
EUROVENT 60. Genel Kurulu’nda 
Alex Rasmussen’in görev süresi 

bir yıl daha uzatılırken birinci başkan yar-
dımcılığına önümüzdeki yıl EUROVENT 
Yönetim Kurulu Başkanı olmak üze-
re, İSKİD adına Naci Şahin seçildi.  
İSKİD, Avrupa Birliği ülkelerinde iklim-
lendirme sektörü ile ilgili standart, ka-
nun, yönetmelik gibi dokümanların ha-

zırlanmasında en etkin kurum unvanına 
sahip EUROVENT’e 2000 yılında üye oldu 
ve bu tarihten itibaren kurumdaki etkinli-
ğini her geçen yıl artırdı. 
İSKİD halihazırda EUROVENT’in toplan-
tılarına düzenli katılarak sektörle ilgili 
Avrupa Birliği ülkelerinde çıkarılacak 
ya da çıkarılmış yönetmelikler hakkın-
da Türk üreticilerin görüşlerini iletiyor, 
normların şekillenmesine katkı sağla-
yarak üyelerini AB standartlarına taşıma 

konusunda etkin faaliyetler yürütüyor. 
Bu kapsamda Şahin’in üstlendiği gö-
rev, Türkiye’nin, Avrupa iklimlendirme 
sektöründeki önemine işaret ediyor. 
Şahin’in birinci başkan yardımcısı ol-
duğu EUROVENT Yönetim Kurulu’nda, 
Belçika Agoria dernek temsilciliğini üst-
lenen David Jacobs ve Finlandiya’dan 
FABSI’yi temsil eden Mika Halttunen ise 
diğer başkan yardımcıları olarak kurula 
seçildi.

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği’nin (İSKİD) 2013-2014 Yönetim Kurulu 
Başkanı Naci Şahin, 2018 Yılında İSKİD adına Avrupa Soğutma ve Havalandırma Cihazı 
Üreticileri Derneği (EUROVENT) Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere Birinci Başkan 
Yardımcılığı görevine seçildi.
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ 
LIGNA FUARI’NDA TANITILDI

Türkiye’nin Makinecileri 22-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’da gerçekleşen ormancılık 
ve ağaç işleme makineleri fuarı Ligna’ya ilk kez katılarak makine alt sektörlerine destek 

vermeye devam etti.
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T ü r k i y e ’ n i n  M a k i n e c i l e r i , 
Almanya’nın Hannover ken-
tinde iki yılda bir düzen-
lenen ormancılık ve ağaç 

işleme makineleri fuarı Ligna’ya 
katılarak ziyaretçileri Türk maki-
ne sektörü hakkında bilgilendirdi.  
1.500 firmanın ürünlerini sergilediği 
fuarı dört gün boyunca 93 bin kişi ziya-
ret etti. Ağaç işleme makineleri sektö-

ründeki yenilikçi fabrika, makine, araç 
ve çözümlerin sergilendiği fuara bu yıl 
Türkiye’den 35 firma katıldı. 

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN 
ÜRETİM GÜCÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Türkiye’nin Makinecileri, fuar alanının 
çeşitli noktalarına ve shuttle’lara verdiği 
“Turkish Machinery” imzalı reklamlarla 
Türk makine sektörünün üretim gücü-

nün altını çizdi. Türkiye’nin Makinecileri 
ayrıca fuara katılan Türk firmalarının 
stant numaralarını ve ürün bilgilerini 
de içeren broşür hazırlayarak ziyaretçi-
lere dağıttı. Fuara MAİB ve Türkiye’nin 
Makinecileri’ni temsilen Makine Şubesi 
Uzmanları Işıl Aydın ve Tuğçe Karabörk 
Okan katıldı. Makine alt sektör der-
neklerini kendi ihtisas fuarlarında des-
teklemeye devam eden Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standında, MSSP üyesi 
derneklerden Ağaç İşleme Makine ve 
Yan Sanayisi İş Adamları Derneği’nin 
(AİMSAD) temsilcisi de hazır bulunarak 
fuar ziyaretçilerine, sektörleri ve üye fir-
maları hakkında bilgi verdi. Fuarın ikin-
ci günü AİMSAD tarafından Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standında düzenlenen 
kokteyle Türk firmalarının temsilcile-
rinin yanı sıra, Hannover Başkonsolosu 
Banu Malaman, Hannover Ticaret 
Ataşesi Ruhi Deniz ile Almanya’da te-
masta bulunulan kurumların temsilci-
leri katıldı. Türkiye’nin Makinecileri’nin 
standında fuar süresince ziyaretçile-
re üye firmaların iletişim bilgilerinin 
yer aldığı katalog ve CD dağıtılarak 
Türk makine sektörü ile Türkiye’nin 
Makinecileri’nin çalışmaları hakkında 
detaylı bilgi verildi.
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“AİMSAD olarak EUMABOIS üyesi 
farklı ülke dernekleriyle karşılıklı 
işbirlikleri konusunda çeşitli görüş-
meler gerçekleştirdik. Ligna, ala-
nında dünyadaki en büyük fuarı ol-
ma özelliği taşıyor. Bu yıl köklü bir 
değişiklik yaparak, ürün gruplarına 
göre yerleşim planının değiştiril-
mesi ve konusunda lider firmaların 
hollere dağıtılması gayet olumlu bir 
gelişme oldu. Fuara katılan 18 üye 
firmamız ve üyemiz olmayan diğer 
firmalar, yaptığımız görüşmelerde 
ziyaretçi kalitesinin üst düzeyde ol-
duğunu, fuar sırasında ciddi oranda 
sipariş aldıkları belirtti.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin reklam 
çalışmalarının oldukça ses getirdiğini 
ifade etmek isterim. Hem üye firma-
larımızın hem de diğer ülke dernekle-
rinin temsilcileri tanıtım çalışmaları-
nın çok etkili olduğunu bizzat belirtti. 
Kendilerine, bizlere verdikleri destek 
nedeniyle çok teşekkür ediyoruz.”

ARİF ONUR KAÇAK 
AİMSAD 
GENEL SEKRETERİ

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NİN 
ÇALIŞMALARI SES 

GETİRDİ” 

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NE 
ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ”

“SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ FUARI”

“Bir önceki Ligna Fuarı’na kıyasla ziyaret-
çi sayısı ve profili olumlu anlamda farklıydı. 
Ne aradığını bilen profesyonel müşterilerle 
temas kurma imkânımız oldu. ABM olarak 
oldukça başarılı bir fuar süreci geçirdiğimizi 
rahatlıkla söyleyebilirim. Fuar sayesinde ih-
racat imkânları yaratıp var olanları da artırı-
yoruz. Kısa ve orta vadede yeni müşteriler ka-
zanıp rakiplerin yeniliklerinden de haberdar 
oluyoruz.”

“Türkiye’nin Makinecileri gibi sektörümüze böyle-
sine önemli katkılar sağlayan kurumlarımıza her 
zaman kendimizi borçlu hissediyoruz. Türk makine 
imalat sektörünü zirveye ulaştırmak için çıktıkları 
bu yolda kendileriyle birlikte yürümekten mutluluk 
duyuyoruz.”

“Fuar her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcı 
sayısı ve çeşitliliği anlamında verimli geçti. 
Fuarda gerçekleştirdiğimiz iş görüşmeleri 
ve kurduğumuz yeni bağlantılardan olduk-
ça memnunuz. Ligna, ahşap işleme maki-
neleri sektöründe dünyanın en önemli fuarı. 
Özellikle tüm dünyadan bayiler/distribütörler 
ve son kullanıcılara ulaşma noktasında ol-
dukça önemli imkânlar sağlıyor. CNC ahşap 
işleme merkezleri ana ürün grubumuzu oluş-
turuyor, bu ürün grubu içerisindeki standart 
modellerimize ek olarak yeni 5 eksen CNC 
işleme merkezimiz Vega 5X modelini de bu yıl 
ilk olarak fuarda müşterilerimizin beğenisine 
sunduk.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar süresince ger-
çekleştirdiği çalışmaların oldukça önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Türk makine sektörünün uluslara-
rası pazarda tanıtılması ve gelişmesi için oldukça 
önemli bir görev üstleniyorlar.”

ALİ CAN ATEŞ
ABM 
FİRMA TEMSİLCİSİ

MERT CAN ÖZBAYIN
AES ULUSLARARASI
SATIŞ-PAZARLAMA 
SORUMLUSU

4.
KATILIM

5.
KATILIM
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“Bu yılki fuar 2015 yılındaki organi-
zasyona göre daha geniş bir kesime 
hitap ediyordu. Dünyanın çok sayı-
da ülkesinden gelen ziyaretçileri 
standımızda ağırlama ve ürünleri-
mizi tanıtma fırsatı yakaladık. Son 
kullanıcılara doğrudan ulaşmamıza 
ve yeni bayiler edinmemize imkân 
sağlayan fuarları firma olarak ol-
dukça önemsiyoruz. Standımızda bu 
yıl taşınabilir elektrikli ağaç paket 
kesme makinesi (tepkem) ile tom-
ruk kesim hattımızı (tomkem) müş-
terilerimizin beğenisine sunduk.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin sektö-
rün tanıtımı için yoğun bir emek ve 
çaba harcadığını memnuniyetle gördük. 
Gerçekleştirilen reklam ve tanıtım faa-
liyetlerinden gurur duyduk. Fuar alanı 
içindeki otobüslere verilen reklamlar çok 
hoşumuza gitti.”

OZAN CAN
CANMAKSAN GENEL 
MÜDÜR YARDIMCISI

“TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ 

İLE GURUR 
DUYDUK”

“FUAR, BİLİNİRLİĞİMİZİ 
ARTIRIYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
FARKINDALIK YARATIYOR”

“Uluslararası pazarda var olmak isteyen 
dünyadaki bütün önemli ağaç işleme maki-
nesi üreticileri Ligna’da ürünlerini sergiliyor. 
Fuar, her şeyden önce markamızın uluslara-
rası alanda bilinirliğini artırıyor. Öte yandan 
potansiyel alıcılar ürünlerimizi zahmetsizce 
inceleme, karşılıklı görüş alışverişinde bu-
lunma şansını yakalıyor. Standımızda, ürün 
gamımızda bulunan her makineden örnekler 
bulundurmaya çalıştık. Ancak asıl ürünümüz 
JOKER isimli CNC işlem merkezini standımı-
zın vitrinine koyduk. Ahşap mobilya ayakları 
yapmak üzere tasarlanan makinemiz ilk kez 
sergilendiği halde oldukça yüksek bir talep 
gördü.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar çerçevesinde 
gerçekleştirdiği geniş kapsamlı reklam ve tanıtım 
çalışmalarından gurur duydum. Birliğimizin bi-
zimle beraber fuarda yer alması kendimizi daha iyi 
hissetmemizi sağladı.”

“Önceki yıllarda ziyaretçi olarak takip etti-
ğimiz Ligna Fuarı’nda bu yıl ilk kez katılımcı 
sıfatıyla yer aldık. Ahşap sektöründeki şerit 
testereler konusundaki bilgi birikimimizin 
yansıdığı ürünlerimizi müşterilerimizin beğe-
nisine sunduk. Şerit testere flash alın kaynak 
makinelerimiz ve kaynak merkezi yardımcı 
ekipmanlarımız büyük bir ilgiyle karşılandı. 
Firmamız açısından oldukça başarılı geçen 
fuar sayesinde ürünlerimizi dünyanın çeşitli 
ülkelerin gelen potansiyel müşterilerimize 
doğru biçimde tanıttık.” 

“Türkiye’nin Makinecileri’nin fuar alanı giriş-
lerindeki billboardlara ve fuar alanında dolaşan 
ring otobüslerine verdiği reklamlar oldukça ilgi 
çekiciydi. Gerçekleştirilen reklam ve tanıtım çalış-
malarıyla sektörümüze yönelik bir farkındalık oluş-
tuğunu gözlemleyebiliyoruz.” 

MEVLÜT DİNÇ
DİNÇMAK
GENEL MÜDÜRÜ

RECEP TEMEL
TEMELSAN
GENEL MÜDÜRÜ

2.
KATILIM

6.
KATILIM

1.
KATILIM
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FUAR ALANINDA SERVİS HİZMETİ VEREN 
OTOBÜSLER DE TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
İLANLARINI TAŞIYORDU.

FUAR ALANINDAKİ DURAKLARI TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NİN REKLAMLARI SÜSLEDİ.

FUAR ALANININ ANA GİRİŞLERİNDE 
DE TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN 
İLANLARI YER ALDI.

SKYWALK’LARDAKİ TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİNİN İLANLARI İLGİ ÇEKTİ.
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ERASMUS+ PROGRAMININ 
SON DURAĞI ANKARA VE KONYA

A tölye faaliyeti kapsamında 
proje ortağı olan sektörde, 
farklı ve yenilikçi optimi-
zasyon teknikleri uygulayan 

Dora, Nace, Konsantaş ve Hidrotur fir-
maları ziyaret edildi. ODTÜ Teknokent 
ve Bilkent Cyberpark’ta da yetkililer 
tarafından yapılan sunumlara katılan 
heyetler geleceğe yönelik işbirliği faa-
liyetleri için karşılıklı görüş alışverişle-
rinde bulundu. Etkinlikler çerçevesinde 

DPIN uzmanları, Almanya’da 6-10 Mart 
2017 tarihlerinde düzenlenen yenilikçi 
optimizasyon teknikleri konulu eğitimler 
sırasında edinilen bilgiler ve tecrübeler 
ışığında projenin fikri çıktılarına yönelik 
çalışmalar da gerçekleştirdi. Polonya ve 
Türkiye’den teknoloji geliştirme bölgesi 
yöneticilerinin bir araya gelmesiyle bir-
likte teknolojik gelişme alanında altyapı 
ve kapasite oluşturulmasına yönelik çe-
şitli görüşmeler de gerçekleştirildi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2015-2017 yılları için hibelendirilen ”Makine Sektöründe 
Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar” isimli AB projesinin faaliyetleri kapsamında 
proje ortağı DPIN ile (Aşağı Silezya Bölgesi İnovasyon ve Bilim Parkı Yönetimi) Ankara 
ve Konya’da 22-24 Mayıs’ta “Üretimde Kaynak Verimliliği Optimizasyonu” konulu atölye 
çalışması gerçekleştirildi.

ERASMUS+ programı kapsamında, 
“KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların 
Değişimi için İşbirliği-Stratejik 
Ortaklıklar Mesleki Eğitim” 
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 
otomotiv 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 Silezya 
Bölgesi İnovasyon ve Bilim Parkı 
(Dolnoslaski Park Innowacjı i Nauki 
S.A.-DPIN) projenin diğer ortakları 
arasında yer alıyor. Projenin genel 
yapısı; projenin ortakları olan ve 
MAİB üyeleri arasından seçilen 10 
Türk firmasının Almanya’da, eğitim 
ihtiyaç analizi sonucu öne çıkan 
“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 gerçekleşecek 
ve Polonya ortağının katılacağı 
firma ziyaretleriyle bilgi alışverişi 
kapsamındaki atölye çalışmalarıyla 
işbirliği zincirinin sağlanması 
biçiminde tanımlanıyor.

PROJE HAKKINDA
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ENOSAD’IN 7’NCİ OLAĞAN 
GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği’nin (ENOSAD) 7. Olağan Genel Kurulu 
24 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul sonrasında Dr. Hüseyin Halıcı 
başkanlığındaki yönetim görevde kaldı.

E NOSAD üyeleri ve davetlilerin hazır 
bulunduğu genel kurul toplantısı, di-
van başkanı ve üyelerinin seçimiyle 
başladı. Divan başkanı Osman Kurdaş, 

ENOSAD’ın tarihinde ilk kez iki yönetim kurulu 
listesinin aday olduğu genel kurulun, kendi-
leri için ayrı bir önem taşıdığını vurgulayarak, 
“Her biri son derece saygın üyelerden oluşan 
ENOSAD’ın bu duruma ulaşmasında, kurulu-
şundan itibaren emeği geçen tüm başkan ve 
yönetim kurullarına teşekkür ediyorum” dedi. 
6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin 
Halıcı da açılış konuşmasının ardından geçmiş 
dönem faaliyetlerini toplantının katılımcılarına 
aktardı. Yönetim kurulu faaliyetlerinin oy birli-
ğiyle ibra edilmesini takiben ENOSAD Yönetim 
Kurulu Başkan Adayları Talat Avcı ve Dr. 
Hüseyin Halıcı birer konuşma gerçekleştirdi. 
Başkan adaylarının gelecek dönem hedeflerini 

anlatarak yönetim kurulu listelerini açıklama-
larının ardından divan heyeti başkanı Osman 
Kurdaş, adaylara teşekkür etti. Yönetim ku-
rulu aday listelerinin oylanması sonucunda, 
Dr. Hüseyin Halıcı yeniden ENOSAD Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Dr. Halıcı, 
oylamanın ardından yaptığı konuşmada şun-
ları söyledi: “Hedeflediğimiz projeleri hayata 
geçirmek amacıyla iki yıl için tekrar ve daha 
da artan bir ivmeyle çalışacağız. Bu yeni dö-
nemde yapılacak çalışmalara tüm üyelerin 
katkı ve desteğini bekliyoruz. Üyelerimizden 
gelecek önerileri de değerlendirerek sektör 
adına hep birlikte daha iyi işler yapmak isti-
yoruz. Genel kurula katılan ve destek veren 
tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.”  
Genel kurula katılan üyelerin başkan ve yö-
netim kurulunu tebrik etmesinin ardından 
ENOSAD 7. Olağan Genel Kurulu tamamlandı.

Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Hüseyin Halıcı 

Yönetim Kurulu Üyeleri
Erkan Cirit
Hasan Basri Kayakıran 
Hasan Terzioğlu
Mehmet Özalp
Sami Özkan Dibek
Tuncay Soydaş
Tunç Atıl
Yaşar Acar 
Yavuz Çopur
Yiğit Küntan

2017-2019 
DÖNEMİ 
ENOSAD 
YÖNETİM 
KURULU
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ
MARKALAŞMANIN  
ALTIN PUSULA’SI OLDU

T ürkiye’nin Makinecileri, Türk 
makine sektörünün markalaş-
masına yaptığı katkılar nede-
niyle, Türkiye Halkla İlişkiler 

Derneği’nin (TÜHİD) bu yıl 16’ncısını 
düzenlediği Altın Pusula Türkiye Halkla 
İlişkiler Ödülleri’nin Kurumsal İletişim 
kategorisinde ödüle layık görüldü. 
Makine sektörünün ülkemize sağladığı 
ekonomik ve sosyal katkıyı vurgulayarak 

yurt içi ve yurt dışında marka itibarını 
yükseltmek için yaptığı çalışmaların tak-
dir edilmesinden mutlu olduklarını be-
lirten Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) 
Başkanı Adnan Dalgakıran, ödüle ilişkin 
görüşlerini, “Makine, sanayide çarpan 
etkisi yapabilecek önemde stratejik bir 
sektördür. Türk makinelerinin tüm dün-
yada tercih edilmesinin ekonomik sür-
dürülebilirliğe güçlü bir etkisi olacağı 

düşüncesiyle, yurt içi kurumsal iletişim 
çalışmalarımızı 2015 yılında Türkiye’nin 
Makinecileri markası ile başlatmıştık. 
Türk makinesinin küresel bilinirliğini 
sağlayan bu çalışmaların sektörün yurt 
içinde marka itibarına katkı sağlarken, 
yabancı üreticilerle rekabette öne geç-
mek konusunda da güçlü bir kamuoyu 
bilinci oluşturduğuna inanıyoruz” sözle-
riyle aktardı.

Makine sektörünün geliştirilmesi ve ihracatının artırılması hedefiyle çalışmalarını sürdüren 
Türkiye’nin Makinecileri, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen “Altın 
Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri” yarışmasında Altın Pusula ödülünün sahibi oldu.
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YILDIZLI PROJELERE TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NDEN DESTEK
Türkiye’nin Makinecileri’nin de sponsorları arasında bulunduğu Yıldız Teknik Üniversitesi 
IEEE Öğrenci Kulübü’nün 29 Mayıs tarihinde “Fikrini Geleceğe Taşı” sloganıyla düzenlediği 
Yıldızlı Projeler 2017 Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Y ıldız Teknik Üniversitesi IEEE 
Öğrenci Kulübü tarafından 
YTÜ Teknopark ve Teknoloji 
Transfer Ofisi desteğiyle bu 

sene 9’uncu kez gerçekleştirilen Yıldızlı 
Projeler Yarışması 2017’de ön eleme 
sonrasında finale kalan 12 proje, YTÜ 
Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen yarışmada jü-

rinin karşısına çıktı. Düzenlenen ödül 
törenine YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri 
Şahin’in  yanı sıra çok sayıda akademis-
yen ve öğrenci katıldı. 

BİLİM VE SANAYİ KURULU ÇOK 
SAYIDA PROJEYİ DEĞERLENDİRDİ
Dört farklı proje konusu çerçevesinde 
gerçekleştirilen yarışmanın ana amacı; 

Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon kültü-
rünün oluşması için çalışmak, sanayi-
nin güncel sorunlarına çözüm üretecek 
projelerin geliştirilmesini teşvik ederek 
üniversite-sanayi işbirliğine farklı bir 
boyut kazandırmak ve üniversite öğ-
rencilerinin projelerinin yüksek katma 
değerli ürünlere dönüşmesinde rol al-
mak şeklinde açıklanıyor. Projelerin 
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değerlendirmesini, üniversitelerin yetkin 
akademisyenlerinden oluşan bilim kurulu ile 
başarılı sanayicilerin bir araya geldiği sanayi 
kurulu birlikte yaptı. Bu sayede üniversite-sa-
nayi işbirliği Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir 
kez daha hayata geçti. Final gününde “Melek 
Yatırımcılar” da proje sahiplerini yakından ta-
kip etti. Yapılan değerlendirmede büyük ödü-
lü kazanan dört proje şöyle sıralandı: Bilişim, 
elektrik, telekomünikasyon ve yazılım uygula-
maları alanında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 
“The Awakening” ile Mustafa Yiğit Sert. 
Elektrik, yenilenebilir enerji kaynakları, ener-
ji verimliliği kalitesi alanında Namık Kemal 
Üniversitesi’nden “Sinek” ile Enes Irmak. 
Makine, mekatronik, robotik ve otomasyon 
alanında Celal Bayar Üniversitesi’nden “Yeni 
Nesil Ultrasonik Kurutucu” ile Ömer Beşikçi. 
Sağlık, gıda, biyoteknoloji, metalurji ve mal-
zeme uygulamaları alanında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden “Engelsiz Klavye” ile Samet 
Ayaltı. Makine, mekatronik, robotik ve otomas-
yon alanında Türkiye’nin Makinecileri Birincilik 
Ödülü’nü kazanan Ömer Beşikçi’ye ödülünü, 
MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Ağrikli takdim etti. 

“DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”
Konu hakkında değerlendirmede bulunan 
MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye’nin 
uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü, ileri 
teknoloji üreten ve geliştiren yenilikçi bir mo-
delle üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını 
belirterek şunları söyledi: “Yetenekli gençlerin 
yeni bir şeyler üretmenin keyfini yaşayabile-
cekleri, bilgi ve deneyimlerini katma değere 
dönüştürebilecekleri yegâne alanların başında 

sanayi geliyor. Türkiye’nin Makinecileri ola-
rak başta kadınlar olmak üzere kalifiye insan 
kaynağının sektörümüzü daha çok tercih et-
mesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Yıldızlı 
Projeler Yarışması gibi öğrencilerin girişimci 
ruhunu ateşleyecek projelere de ağırlık veril-
mesi gerektiğinin bilincindeyiz. Gençlerimize 
sunulan imkânların ve eğitim olanaklarının 
iyileştirilmesi, eğitim kalitesinin artırılması ve 
şirketlerin yetişmiş çalışanların yanında yeni 
mezunlara da iş olanağı sunması için elimiz-
den geleni yapmayı sürdüreceğiz.”

MAKİNE, 
MEKATRONİK, 

ROBOTİK VE 
OTOMASYON 

ALANINDA 
TÜRKİYE’NİN 

MAKİNECİLERİ 
BİRİNCİLİK 
ÖDÜLÜ’NÜ 

KAZANAN İSİM 
ÖMER BEŞİKÇİ 

OLDU.

Yıldızlı Projeler Yarışması’na MAİB’i temsilen  
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ağrikli katıldı.
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İSO VE TİM’İN ARAŞTIRMALARINDA 
MAKİNECİLER İLK SIRADA
İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında, 
Makine İhracatçıları Birliği üyesi 70 firma yer aldı. Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından 2016 yılsonu verilerine göre açıklanan İlk 1000 İhracatçı Firma Araştırması’nda 
da Birlik üyesi 105 firma kendine yer buldu.

İ stanbul Sanayi Odası (İSO) tara-
fından yayınlanan Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) 

üyesi 70 firma bulunuyor. İlk 10’da da 
MAİB üyesi üç kuruluşun yer aldığı lis-
tede, Birlik üyesi firmaların 2016 yılında 
üretimden satışları net 84,4 milyar TL 
olarak gerçekleşirken bu oranın geçti-
ğimiz yıl 11,4 milyar dolar seviyesinde 
olduğu açıklandı. 
Üye firmalarının Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu içindeki etkinliğinden 
büyük mutluluk duyduklarını belirten 

MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran, Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu içerisinde daha fazla 
makine üreticisinin yer almasını arzu et-
tiklerini kaydetti.

“ARAŞTIRMA SEKTÖRÜN STRATEJİK 
ÖNEMİNİ DE GÖSTERİYOR”
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 
açıkladığı “İlk 1000 İhracatçı Firma 
Araştırması”nda da MAİB üyesi 105 fir-
ma yer alırken aynı zamanda listedeki ilk 
10 firmanın dördü de Birlik üyesi. 2016 
yılsonu itibarıyla toplam ihracat hacmi 

18,5 milyar TL olarak açıklanan MAİB 
üyeleri, listedeki toplam ihracatın yüzde 
23’ünü gerçekleştirdi. 
Makine ihracatçılarının ilk 1000 listesin-
deki ağırlığının, sektörün ülke ekonomi-
si için stratejik önemini açık bir şekilde 
ortaya koyduğunu vurgulayan Adnan 
Dalgakıran, “İhracat, dış ticaret açığının 
kapatılması ve ülke ekonomisinin büyü-
mesinden, toplumsal kalkınma ve refahın 
sağlanmasına kadar her derde deva bir 
reçete. Ama bu reçetenin hızlı etki edebil-
mesi için asıl önemli olan yüksek tekno-
lojili, verimli ve kaliteli imalatla dünyaya 
açılmak. Türkiye’nin Makinecileri olarak 
ülkemiz adına bu sorumluluğu üstleni-
yoruz. Yüksek teknolojili makineler ihraç 
ederek, yurt içinde yerli makine tekno-
lojilerinin tercih edilmesini sağlayarak 
hem ihracatı artırmaya hem de ithalatı 
azaltmaya çalışıyoruz. Bu çabamızın so-
nucunda, TİM’in İlk 1000 İhracatçı Firma 
Araştırması’na Birliğimiz üyesi 105 fir-
manın girdiğini görmek son derece büyük 
bir mutluluk ve gurur kaynağı. Hedefimiz, 
2017 yılsonu sonuçları açıklandığında 
makine ihracatçıları olarak listede daha 
kalabalık olmak” dedi.
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POMSAD, CEIR’İN YÖNETİM KURULU 
ÜYELİĞİNE YENİDEN SEÇİLDİ
Belçika’nın başkenti Brüksel’de 9 Haziran’da gerçekleştirilen CEIR Genel Kurul’unda 
POMSAD Başkan Yardımcısı Nurdan Yücel Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

A vrupa Vana ve Armatür 
Sanayic i ler i  Derneği ’nin 
(CEIR) iki gün süren Senelik 
Toplantısı’nın ilk gününde 

gerçekleştirilen genel kurul oturumun-
da, dernek temsilcilerinin oylarıyla iki yıl 
boyunca görev yapacak isimler belirlen-
di. Genel kurul sonrasında CEIR Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne seçilen isimlerden biri 
de POMSAD Başkan Yardımcısı Nurdan 
Yücel oldu. Yücel, yeni dönemde CEIR 
Yönetim Kurulu’nda POMSAD’ı temsil 
edecek.
MAKFED üyesi ve Türk makine sektö-
rünün önemli üreticilerinin çatı derneği 
olan Türk Pompa ve Vana Sanayicileri 
Derneği (POMSAD), Avrupa’da uzun 
yıllardır muadili derneklerde üyeliğe 
sahip ve bu derneklerin yönetim kad-
rolarında söz sahibi. POMSAD Genel 
Sekreteri Gökhan Sezer Türktan, 
1996 yılında kurulan POMSAD’ın söz 
konusu tarihten itibaren Avrupa’da 
temsili kendisine hedef edindiğini 
ifade ederken, bu doğrultuda 2001 yı-
lında EUROPUMP’a (Avrupa Pompa 
İmalatçıları Derneği) üye olduklarını ve 
o tarihten bu yana da İcra Kurulu Üyesi 
olduklarını söylüyor. POMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu’nun 
2015 yılında EUROPUMP Başkanlığı’na 
seçildiğini ve bu yılın Mayıs ayında göre-
vini devrederek Önceki Başkanlık göre-
vini üstlendiğini de anımsatan Türktan, 
EUROPUMP’un 1960 yılında kurulan 
ve 17 ülke derneğini çatısı altında top-
layan bir üst kurum, ülke derneklerini 
çatısı altında topladığı için aslında bir 
federasyon olduğunu da vurguluyor: 
“14 AB üyesi ülke derneğinin yanı sıra 
Türkiye, Rusya ve İsviçre ülke dernek-
leri üyelerini de bünyesinde toplayan 
EUROPUMP’a üye pompa üreticisi fir-
maların sayısı 450 civarında. Söz konu-
su firmalar 100 bin kişi çalıştırıyor ve 

üretimleri de 11 milyar euro seviyesin-
dedir. EUROPUMP, Avrupa’da bu sektö-
rü temsil eden tek sivil tepe örgütüdür”. 

“CEIR, AVRUPA’DA VANA 
SEKTÖRÜNÜ TEMSİL EDİYOR”
Gökhan Sezer Türktan, vana sektöründe 
ise 2003 yılında CEIR’e üye olduklarını, 
2005 yılından bu yana da POMSAD’ın bu 
derneğin Yönetim Kurulu’nda yer aldığı-
nı hatırlatıyor. 2011-2013 yılları arasın-
da POMSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı 
olan Bülent Hacıraifoğlu’nun CEIR 
Başkanlığı görevini başarıyla yürüttüğü-
nü de anımsatan Türktan, CEIR’in 1959 
yılında kurulan ve aynı EUROPUMP gibi 
ülke derneklerini içerisinde barındıran 
ve Avrupa’da vana sektörünü temsil 
eden bir üst kurum olduğunun altını çi-
ziyor. POMSAD’ın Avrupa’daki üyelikle-
rinde iki yönlü görevi olduğuna da dikkat 
çeken Türktan, hem Avrupa’da neler ol-
duğunu, mevzuatlarda ne gibi değişiklik-
lerin öngörüldüğünü ve bu anlamda üre-
ticilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini 
görebildiklerini ve Türkiye’deki sektörü 
bu gelişmelere göre yönlendirebildik-

lerini hem de Avrupa’daki temsilcilere 
Türkiye’de neler olduğunu ve hangi nok-
talarda öne çıkabildiğimizi anlatabildik-
lerini ifade ediyor.
11 ülke derneğini çatısı altında topla-
yan CEIR’in 2018 yılı Senelik Toplantı ve 
Genel Kurulu İtalyan AVR derneğinin ev 
sahipliğinde 6-9 Haziran 2018 tarihlerin-
de İtalya’da gerçekleştirilecek.

Ugo Pettinaroli Başkan, İtalya
Carlos Velazquez Başkan 1. Yard. 
Portekiz
Pascal Vinzio Önceki Başkan, Fransa
Alexey Babichev Üye, Rusya
Marco Caleffi Üye, İtalya
Michael Huck Üye, İsviçre
Antonio Pardal Üye, İspanya
Benoit Smagghe Üye, Fransa
Rui Veloso Üye, Portekiz
Nurdan Yücel Üye, Türkiye

CEIR 2017-2019 
YÖNETİM KURULU
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
ITM POLAND FUARI’NA KATILDI
Türkiye’nin Makinecileri, farklı ülkelere yönelik gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetleri 
çerçevesinde 6-9 Haziran tarihlerinde Poznan kentinde düzenlenen metal işleme 
teknolojileri fuarı ITM Poland’a katılarak ziyaretçilere Türk makine sektörü hakkında bilgi 
verdi.

T ü r k i y e ’ n i n  M a k i n e c i l e r i , 
Polonya’nın Poznan kentin-
de her yıl gerçekleştirilen ITM 
Poland Fuarı’na katılarak Türk 

makine sektörünün imajının güçlendi-
rilmesine yönelik tanıtım çalışmaları-
nı sürdürdü. 27 ülkeden 1000 firmanın 
katıldığı fuarda, Türkiye’den de 16 fir-
ma stantlarıyla yer alırken beş firma 
da bayileri aracılığıyla organizasyonu 
takip etti.  Fuara MAİB ve Türkiye’nin 
Makinecileri’ni temsilen Yönetim Kurulu 
Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz ile Almanya 
Danışmanı Ahmet Yılmaz katıldı. Makine 

Şubesi Uzmanları Şeyda Yıldız Sarıca 
ve Bahar Özcan Kaynak da Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standında hazır buluna-
rak fuar ziyaretçilerine üyeleri hakkında 
bilgi verdi. 

İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI GÖRÜŞÜLDÜ
Türkiye’nin Makinecileri, fuar temas-
ları kapsamında Polonya Metal İşleme 
Kümesi (Metal Processing Cluster) ile 
çeşitli işbirliği olanakları hakkında bir 
görüşme gerçekleştirdi.
Ayrıca, “Makine Sektöründe Üretim 
Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar” 

AB projesi çerçevesinde MAİB ile proje 
ortağı olan Dolnolski Park Innowacji i 
Nauki S.A. (DPIN) (Aşağı Silezya Bölgesi 
İnovasyon ve Bilim Parkı Yönetimi) ile de 
temaslarda bulunuldu. Görüşmede, Türk 
ve Polonya firmalarının bir araya getir-
meyi ve ürün alımı için ortak bir IT plat-
formunun oluşturulmasını amaçlayan 
bir projenin planlanmasına karar verildi. 
Dört gün süren ve 17 bin 500 kişinin zi-
yaret ettiği fuar boyunca Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standında ziyaretçi ve 
katılımcılara Türk makine sektörü hak-
kında kapsamlı bilgiler verildi.
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“İmalatçı ve tedarikçi firmaların ni-
teliği son derece uygun olsa da zi-
yaretçi sayısının az olduğunu ve da-
ha çok Polonyalılardan oluştuğunu 
gözlemledik. Polonya’da bayimizin 
bulunması ve yoğun rekabet se-
bebiyle sürekli görünür olmak du-
rumundayız. Amacımız çok sayıda 
son kullanıcıya ulaşmak. Fuar kap-
samında standımızda rulo sac pres 
besleme sistemleri ve boy kesme 
hatlarımızı sergiledik.”

“Türkiye’nin Makinecileri’ni yurt dı-
şındaki birçok fuarda görmek bizi son 
derece sevindiriyor. Türk makine sek-
törünün gücünü yansıtan reklam ve 
tanıtım çalışmalarını gördükçe onur 
duyuyoruz.”

BİROL YILMAZ
COILTECH
PAZARLAMA MÜDÜRÜ

“NİTELİKLİ BİR 
ORGANİZASYON”“FUAR HER YIL GELİŞİYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
DAİMA YANIMIZDA”

“Fuarın ziyaretçi ve katılımcı profili her ge-
çen yıl gelişiyor. Bu yıl da ziyaretçiler, ser-
gilenen ürünlerle ilgilenen gerçek alıcılardı. 
Polonya’da çok sayıda makinemiz çalışıyor. 
Bu çerçevede firmamız için bu fuara katılmak 
artık geleneksel hale dönüştü. Standımızda 
fiber lazer kesim tezgâhlarımız arasında üst 
segment bir ürün olan Vento modelimizi ser-
giledik. 2015 yılsonundan bu yana Vento ile 
ilgili müşterilerimizden çok iyi geri dönüşler 
alıyoruz. Makinemizde başta yazılım olmak 
üzere birçok iyileştirmeler de yaptık.”

“Türkiye’nin Makinecileri’ni her zaman destek-
çimiz olarak yanı başımızda görmek bize büyük 
bir gurur veriyor. Türk makinesinin yurt dışında 
zaten var olan marka değerini daha da yukarıya 
taşımak için yıllardır büyük bir çaba gösteriyorlar. 
Kendilerini daima destekliyor ve başarılarının de-
vamını diliyoruz.”

“Fuara uzun yıllardır katılıyoruz. Bizim gibi 
her yıl katılan diğer firmaların mevcudiyeti-
ni koruduğunu ve ayrıca özellikle aralarında 
Türk firmalarının da bulunduğu yeni firmala-
rın da bu yıl organizasyonda yer aldığını göz-
lemledik. Fuar kapsamında mevcut birçok 
müşterimizle tekrar görüşüp yeni makinele-
rimizi tanıttık. Fuarın potansiyeli sebebiyle de 
daha önce tanımadığımız birçok yeni müşte-
riyle de irtibat kurduk. Standımızda yeni fiber 
lazer kesme makinemizi ve diğer rekabetçi 
ürünlerimizi sergiledik.”

“Türkiye’nin Makinecileri birçok yurt dışı fuarda 
olduğu gibi ITM Poland’da da yerli makine üre-
ticilerini yalnız bırakmadı. Ülkemizin ve firmala-
rımızın ulaştığı seviyeyi tüm dünyaya duyurmaları 
bizler için gurur verici.”

AHMET ŞİŞMAN
NUKON
SATIŞ SORUMLUSU

ERSİN YILDIZ 
ERMAKSAN
SATIŞ YETKİLİSİ

4.
KATILIM6.

KATILIM

12.
KATILIM
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“Bu yılki ITM Poland Fuarı firma-
mız açısından gayet olumlu geçti. 
Aradıkları ürünler hakkında bilgi 
sahibi olan müşterilerle karşılaş-
mak memnuniyet verici bir durum. 
Hem kısa hem de uzun vadede 
olumlu netice almayı umut etti-
ğimiz bir organizasyondu. Fuar, 
makinelerimizin Polonya pazarın-
da tanınması açısından önemli bir 
fırsat sunuyor. Potansiyel müşte-
rilerimizle de yüz yüze görüşme 
imkânı buluyoruz. Standımızda dört 
toplu hidrolik silindir makinemizi 
sergiledik.”

“Türkiye’nin Makinecileri sektörü ilgi-
lendiren önemli tüm uluslararası orga-
nizasyonlarda aktif reklam ve tanıtım 
çalışmalarıyla yer alıyor. Türk makine 
sektörünün tanınırlığının artırılması 
adına gerçekleştirdikleri çalışmaları 
beğeniyoruz.” 

ÖZGÜR HÜNERÖZ
ŞAHİNLER METAL MAKİNA
FİRMA TEMSİLCİSİ

“PAZAR ÖNEMLİ 
FIRSATLAR 
SUNUYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
BİZLERE GÜÇ VERİYOR”

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
SEKTÖRÜN GÜCÜNÜ YANSITIYOR”

“Fuar nitelikli bir ziyaretçi kitlesine sahip. 
Sektör profesyonellerini potansiyel müşteri-
lerle bir araya getirmesi bakımından da ITM 
Poland her geçen yıl daha da önem kaza-
nıyor. Marka bilinirliğimizi artırmak, pazarı 
yakından takip edebilmek ve makinelerimizi 
tanıtmak için burada bulunmayı tercih ettik. 
Standımızda, ürün skalamızda bulunan muh-
telif preslerimizi sergiledik.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin Türk makine sektö-
rünün de ulaştığı ileri seviyeyi dünyaya duyuruyor. 
Sektörümüzün adının Avrupa’nın her yerinde du-
yuruluyor olması bizlere güç veriyor.”

“ITM Poland, yerel katılımcı ve ziyaretçilerin 
çoğunlukta olduğu büyük potansiyel barın-
dıran bir fuar. Firmamızı dünyaya tanıtmak, 
erişemediğimiz ülkelerde Cesurbend mar-
kasının duyulmasını sağlamak istiyoruz. Bu 
kapsamda fuarda başarılı iş bağlantıları kur-
duk. Boru bükme ve boru form makineleri de-
nince insanların aklına ilk olarak markamızın 
gelmesini istiyoruz. Standımızda malafalı ve 
malafasız boru bükme, üç toplu boru bükme 
ve elektrikli kurtağzı açma makinemiz olmak 
üzere dört ürünümüzü müşterilerimizin be-
ğenisine sunduk.”

“Türkiye’nin Makinecileri’nin sektörün yetkinliği 
ve gücünü duyurmak adına üstlendiği görevi başa-
rıyla yerine getirdiğini görüyoruz. Ülkemizin ihra-
catına katkı yapan bizim gibi firmalara verdikleri 
destek nedeniyle kendilerine teşekkür ederiz.”

MİKAİL ERİŞTİ
HİDROLİKSAN 
BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ

TURAN CESUR
CESURBEND
GENEL MÜDÜRÜ

10.
KATILIM

8.
KATILIM

1.
KATILIM
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MAİB, ERASMUS+ PROGRAMINI
BAŞARIYLA TAMAMLADI
MAİB tarafından ERASMUS+ programı kapsamında yürütülen “Makine Sektöründe Üretim 
Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar” isimli AB projesinin kapanış toplantısı, 7 Temmuz’da 
Ankara’da gerçekleştirildi.

T ürkiye Ulusal Ajansı tarafından 
2015-2017 yılları için hibelen-
dirilerek üç ülkenin ortaklığıyla 
yürütülen “Makine Sektöründe 

Ü r e t i m  T e k n i k l e r i n d e  M o d e r n 
Yaklaşımlar” projesinde sona gelindi. 
Projede, MAİB üyeleri arasından seçilen 
10 Türk firmasıyla birlikte, Almanya’dan 
otomotiv ve makine mühendisliği ala-
nında özel ve kamu sektörü için Ar-
Ge faaliyetleri yürüten Fraunhofer 
Makine Ekipmanları ve Şekillendirme 
Teknolojileri Enstitüsü ile Polonya’dan 
Aşağı Silezya Bölgesi İnovasyon ve Bilim 
Parkı Yönetimi diğer ortaklar arasında 
yer alıyordu.  Proje çerçevesinde Türk 
firmalarının temsilcileri Almanya’da, 
eğitim ihtiyaç analizi sonucu öne çıkan 
“Endüstri 4.0 Başta Olmak Üzere Modern 
Üretim ve Üretimde Tasarım Teknikleri 
(2016)” ve “Üretimde Kaynak Verimliliği 
Optimizasyonu (2017)” adlı iki başlıkta kı-
sa dönemli eğitim programlarına katıldı.  
Polonya ile Türkiye’de gerçekleştirilen 
firma ziyaretleri ve atölye çalışmala-
rı kapsamında da karşılıklı olarak bilgi 
alışverişi sağlandı.

“FİRMALARIMIZ ÖNEMLİ BİR 
TECRÜBE EDİNDİ”
Kapanış toplantısında söz alan MAİB 
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan 
Yılmaz, projenin sektörde farklı paydaş-
lar arasında bilgi ve deneyim transferi-
nin sağlanmasına büyük katkı sağladı-
ğına değinerek şunları söyledi: “Genel 
olarak Türkiye’deki işletmelerin ulus-
lararası bir projede yer alması önemli 
bir tecrübe. Projeyle birlikte belki de ilk 
defa yurt dışında sanayiye yakın bir Ar-
Ge kurumunun (Fraunhofer IWU) nasıl 
çalıştığı konusunda tecrübe edindiler. 
Fraunhofer IWU eğitim kapsamında gös-

terilen teknikler, workshoplar Ar-Ge ku-
rumlarında gelişmiş bir bilginin sanayiye 
aktarımı konusunda örnek teşkil ediyor.” 
Türkiye’de meslek eğitimi denildiğinde 
akla ilk olarak meslek liseleriyle üniver-
sitelerin geldiğini, buradaki müfredatın 
ise ne yazık ki mevcut sanayi gerçekli-
ğinden bir hayli uzak olduğunu söyleyen 
Yılmaz, bu yüzden iş yaşamına adaptas-
yon ve entegrasyonda sorunlar yaşandı-
ğını aktardı. Yılmaz, “İşletme iç eğitimi 
konusunda da bir hususun altı çizilme-
li; bazı işletmeler personel iç eğitimine 
önemli kaynak ayırıyor. Fakat söz konu-
su personelin daha sonra başka işletme-
lere ‘yetiştirilmiş personel’ olarak gittiği 
görülüyor. İşletme içi eğitimler de doğa-
sı gereği ‘yaratıcılık’ ve/veya yeni beceri-
ler edinme yerine, proses ve makineler 
dünyasına uyum şeklinde kopya mes-
lek eğitimine dönüşüyor. Haftada iki-üç 
gün meslek okulu, iki ya da üç gün iş-
letmede eğitim şeklindeki ‘Dual Meslek 
Eğitimi’ (Almanya’da uygulanan model) 
Almanya’nın sanayi başarısında önemli 
rol oynamış. Böylece meslek becerisi ve 

bilgi ana metotları bir didaktik ve peda-
gojik yöntemle aktarılırken işletmede de 
bunun uygulama alanları görmek ve iş 
prosesine entegre etmek önemli meslek 
öncesi avantajlar yaratıyor” dedi.
Yılmaz,  konuşmasını şöyle noktaladı: 
“Verimlilik artışı, otomasyon ve mevcut 
sistemin müşteri taleplerine göre akıllı 
hale dönüştürülmesi; bu son başlık al-
tına işletme spesifik konuların tespiti 
önemli. Bu alanda genel eğitimlerden 
ziyade işletmeye özel eğitimler daha 
faydalı olacaktır. Zira geçiş dönemi eği-
tim modüllerinde genel standart yok 
(Bir nevi ihtiyaca göre şekillendirme 
ve eğitim kitleri). Kamunun desteği ya-
ni üniversite personeli bu iş için angaje 
edilebilir. İkinci başlık kapsamında ise 
yarının sanayi dünyasına interdisipliner 
bilgi ve tecrübenin yön vereceğinden yo-
la çıkarak -fizik, kimya, makine, iletişim, 
yazılım- daha fazla alanda ihtisas sahibi 
olmak zorunlu hale geliyor. Buna yöne-
lik müfredat ilköğretimden başlayarak 
mesleki ve üniversite eğitimine kadar 
tüm süreci kapsayan bütünlükte olmalı”.
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MAKFED MEYEM PROJESİ’NDE 
SONA GELİNDİ
Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteği ile sürdürülen MAKFED MEYEM “Makine Sektörü 
Mesleki Yeterlilik Merkezinin Kurulması” projesi kapanış toplantısı, 27 Temmuz’da 
Ankara’da gerçekleştirildi.

T ü r k i y e ’ n i n  s ü r d ü r ü l e b i -
l i r  g e l i ş m e s i n e  h i z m e t 
eden  Makine İmalat Sanayii 
Dernekleri Federasyonu’nun 

(MAKFED), “Makine Montajı Seviye 3 
ve Seviye 4 ile Makine Bakımcısı Seviye 
4 Ulusal Yeterlilikleri için Ankara’da 
Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme 
Merkezi Kurulması Projesi”nin kapanış 
toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. 
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlatılan 
proje çerçevesinde söz konusu üç ulusal 
yeterlilikte gerekli altyapı oluşturulur-
ken, teorik ve uygulama sınav alanı ola-
rak gerekli teçhizatla donatılan Erkunt 
Mesleki Eğitim Merkezi’yle de anlaşma 
sağlandı.
MAKFED MEYEM Projesi, makine sek-
törü için işsizlerin ve düşük gelirli çalı-
şanların istihdam edilebilirlikleri ve gelir 
düzeylerinin artırılması, bu kişilerin ha-
yat boyu öğrenme sürecinin desteklen-

mesinin yanı sıra nitelikli, belgeli işgücü 
anlayışının geliştirilmesi bakımından da 
önem taşıyor. Projeyle birlikte, çalışan-
ların niteliklerinin tespit edilmesi ve bu 
çerçevede istihdam piyasalarına uyumlu 
hale getirilebilmesine yönelik olarak bi-
reylerin belgelendirilmesi alanında faa-
liyet gösterilecek.

“GİRİŞİMCİLİKTE NİTELİK AÇIĞIMIZ 
VAR”
P r o j e n i n  k a p a n ı ş  t o p l a n t ı s ı n a   
MAKFED ve üye dernekleri yönetim ku-
rulu başkanları, yönetim kurulu üye-
leri ile genel sekreterleri katılırken, 
Ankara Kalkınma Ajansı ve ilgili bakan-
lık ve kurumların temsilcileri de katıldı. 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve 
MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran, toplantının açılış konuşma-
sında makine sektörünün güncel duru-
mu hakkında bilgi verirken MAKFED’in 

hedeflerine de değindi. “Türkiye’de sa-
nayi üretimi yüzde 70 oranında orta ve 
düşük teknolojili ürünlerden oluşuyor. 
Hedef ve strateji belirlemeden önce du-
rum tespiti yapmamız gerek. Bu toprak-
lar yüzde 1 oranıyla son 300 yıldır dünya 
ekonomisinden aynı payı alıyor. Çin’in 
de aldığı pay da çok düşüktü ama son 
20 yıldır yaptıkları atılımla dünya eko-
nomisindeki paylarını artırdılar. Peki, 
bunu nasıl yaptılar? Herkes ‘girişimci-
likle’ diyebilir ama küresel istatistiklere 
bakarsanız nüfusa oranla en fazla giri-
şimciye sahip olan ülkelerde Yunanistan 
birinci, Türkiye ise ikinci sırada yer alı-
yor. Demek ki girişimcilik konusunda 
nicelik sıkıntımız yok, nitelik sıkıntımız 
var” diyen Dalgakıran, ülke olarak ni-
telikli girişimci sayısını artırdığımızda, 
eğitim sistemimiz sorunlarla mücadele 
etse de nitelikli çalışanlar yetiştirebi-
leceğimizin altını çizerek, “Biz de bunu 
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yapmaya çalışıyoruz. Makine sektörünün ih-
tiyaç duyduğu insan kaynağını sağlayabilmek 
için Ankara Kalkınma Ajansı’yla birlikte çok 
ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu konuda bilgi 
sahibi olan herkesi de projemize katkı sağla-
maya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu. 
Dalgakıran, konuşmasında, Almanya’nın sade-
ce 6 bin makine üreticisiyle Türkiye’nin toplam 
ihracatının iki katına karşılık gelen 300 milyar 
dolar tutarında ihracat yaptığını, Türkiye’nin 
ise 12 bin makine üreticisiyle ancak 15 mil-
yar dolarlık makine ihraç ettiğini anımsattı. 
Dalgakıran, “Biz, var olan girişimcilik hare-
ketlerini verimsiz işlerle kaybetme noktasın-
dayız. Girişimciyiz ama ihracat yapamıyoruz. 
Dünya ölçeğinde firmalarımız yok, kaliteyi ar-
tıramıyoruz, yenilikçi teknolojilere kaynak, iş 
güvenliğine para ayıramıyoruz. Bu yüzden bü-
tünleyici politikaları MAKFED çatısı altında çok 
daha ciddi şekilde hazırlamaya devam edece-
ğiz” dedi. Türk makine imalat sektörü olarak 
gelecek stratejisini sadece makine değil, tek-
noloji ve yazılım üzerinden kurgulayacaklarını 
da ifade eden Dalgakıran, makine ihracatında 
10 yıldır 6 dolarlık kilo değerini aşamadığımı-
zı, bu değeri artırmanın yolunun ise teknoloji 
ve yazılımdan geçtiğini söyledi. Dalgakıran 
son olarak, “Makine sektörü ancak bu şekilde 
katma değerini yükselecektir. Ürettiğimiz ma-
kinelere teknoloji katmak zorundayız. Bunun 
yanında verimlilik çalışmaları da yapmalıyız. 
Biz, Türkiye’de sektörel verimlilik ölçümleri 
yapılsın istiyoruz ve buna makine sektöründen 
başlayacağız. Yetkilendirilmiş sınav ve belge-
lendirme merkezimizle, sektörümüzün ihtiyacı 
olan nitelikli insan kaynağını sağlamak için eli-
mizden gelen çalışmaları yürüteceğiz” değer-
lendirmesinde bulundu.

“DAHA FAZLA İHRACAT YAPMALIYIZ”
MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır ise top-

lantıda yaptığı konuşmada projeyi tanıtarak 
MAKFED’nin amaç ve hedeflerine değindi. 
Türkiye’deki makine imalat sektöründe TÜİK 
verilerine göre sektörde 13 bin 74 girişimci 
olduğunu söyleyen Bakır, “Sanayi Sicil” ka-
yıtlarına göre ise makine imalat sektöründe 6 
bin 500 iş yerinin imalat gerçekleştirdiği ancak 
bunların çoğunlukla mikro ölçekli olduğunun 
altını çizdi. “MAKFED bugün makine sektörü-
nün yüzde 95’ini temsil ediyor. Sektör 212 bin 
kişiye istihdam sağlıyor. İstihdam endeksin-
de makine sektöründe 100’den 147’ye çıktık. 
Türkiye’nin genel istihdam endeksi ise 120’de 
kaldı. Sadece bu rakam bile Türkiye’de en hızlı 
gelişen sektörlerden birinin makine olduğunu 
gösteriyor” diyerek devam eden Bakır, yine de 
sektörün yeterli gelişmişlik seviyesine ula-
şamadığını, sektörel rakamların en az iki, üç 
katına çıkarılmasıyla Türkiye’nin hedeflerine 
ulaşılabileceğini vurguladı. Makinenin, petrol-
den sonra en fazla cari açık verilen sektör ol-
duğunu da anımsatan Zühtü Bakır, yıllara göre 
değişmekle birlikte 12-18 milyar dolar aralı-
ğında dış ticaret açığı verildiğine, Türkiye eko-
nomisi açısından bu tabloyu tersine çevirme-
nin önemli olduğuna değindi. Bakır, “Makine 
ithalatı yapmak bir gelişmişlik düzeyidir ancak 
makine ihracatı yapmak da sanayi ülkesi ol-
duğunun göstergesidir. İthalat yapacağız ama 
daha fazla ihracat yapmak zorundayız” şeklin-
de konuştu. 

“SEKTÖRE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ 
SÜRECEK”
Sunumunda, projenin detayları hakkında da 
katılımcıları bilgilendiren MAKFED Genel 
Sekreteri Zühtü Bakır, “Projenin başında so-
ru bankaları ve İnternet sitemizi oluşturduk. 
İnternet sitemizde yeni bir yazılıma geçtik. 
Tıpkı diğer mesleki yeterlilik kuruluşlarında 

ADNAN  
DALGAKIRAN: 

“İMAL ETTİĞİMİZ 
MAKİNELERE  

TEKNOLOJİ KATMAK 
VE VERİMLİLİĞE 
ODAKLANMAK 
ZORUNDAYIZ.”

• Mesleki yeterlilik belgesi olan personel 
çalıştıran firmaların işveren sigortasını 
2020’ye kadar devlet karşılıyor. Bu, 
ciddi anlamda maddi getiri sağlayan bir 
teşvik ama bazı sınırlandırmaları var: 
Yaş sınırlamaları, personelin daha önce 
çalışıp çalışmadığına dair sınırlamalar 
gibi. Teşvik 48 ay ile sınırlandırılmış 
durumda ancak işçi İŞKUR’a kayıtlıysa 54 
aya kadar teşvik süresi uzatılabiliyor. 

• Zorunlu olan mesleklerde devlet bütün 
belgelendirme masraflarını kendi 
karşılıyor. Belgelendirme ücretleri 2017 
yılı sonuna kadar yüzde 100, 2019 yılının 
sonuna kadar ise yüzde 50 karşılanacak.

MESLEKİ YETERLİLİKTE 
SAĞLANAN TEŞVİKLER
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olduğu gibi bütün sistem bu yazılım üzerinden 
yürüyecek. Adaylar bu sistemden başvura-
cak, sorular sistemden rastgele seçilecek ve 
istatistiki bilgiler de oluşturulacak. Uzun bir 
çalışma sonrası sınav merkezimiz de faaliyete 
hazır duruma geldi. Makine bakımcısı, makine 
montajcısı 3 ve makine montajcısı 4 alanların-
da yetkinliklerimiz olacak. Makine bakımcısı, 
zorunlu meslekler arasında yer almakta ancak 
kapsamımızda bulunan her iki alanda da devlet 
desteği söz konusu. Sanayicilerimizin tüm sınav 
ve belgelendirme giderleri İŞKUR tarafından 
karşılanacak. Çalışmalarımız elbette bitmedi, 

sektörün çatı kuruluşu olarak öncelikli ihtiyaç-
lar doğrultusunda kapsamımızı genişleteceğiz.
Örneğin “Dijital Sanayi Operatörü” standardı 
üzerinde çalışılıyor, ayrıca iş makineleri ba-
kımcıları konusu da var. Bu gelişmeleri yakın-
dan takip ediyoruz. MAKFED olarak bu hususta 
sektörümüz kapsamında belirleyici ve sürük-
leyici olmak istiyoruz” dedi. Toplantıda bir ko-
nuşma yapan Ankara Kalkınma Ajansı İzleme 
ve Değerlendirme Bölüm Başkanı Muhammed 
Seyit Pehlivan ise ajans ve faaliyetleri hakkın-
da kısa bir bilgilendirmede bulunarak başarıyla 
sonuçlanan projeden dolayı emeği geçenleri 
kutladı. Türk Standartları Enstitüsü adına top-
lantıya katılan Akreditasyon ve Belgelendirme 
Uzmanı ve Makine Yüksek Mühendisi Hakan 
Ergin de “Mesleki Yeterlilik Sistemi-Sanayi ve 
Ekonomiye Etkileri” konulu kapsamlı bir sunum 
gerçekleştirdi.

ZÜHTÜ BAKIR: 
“MAKFED OLARAK 

SEKTÖRÜMÜZ 
KAPSAMINDA 

BELİRLEYİCİ VE 
SÜRÜKLEYİCİ 

OLMAK 
İSTİYORUZ.”

MAKFED MEYEM Projesi, makine sektörü 
için işsizlerin ve düşük gelirli çalışanların 
istihdam edilebilirlikleri ve gelir düzeylerinin 
artırılması, bu kişilerin hayat boyu öğrenme 
sürecinin desteklenmesiyle birlikte nitelikli, 
belgeli işgücü anlayışının geliştirilmesi bakı-
mından önem taşıyor. Bu anlamda projeyle 
birlikte, çalışanların niteliklerinin tespit 
edilmesi, istihdam piyasalarına uyumlu hale 
getirilebilmesi ve böylece bireylerin kalite 
güvencesi kapsamında belgelendirilmesine 
de çalışılacak. Böylece, kurulan yetkilendi-
rilmiş sınav ve belgelendirme merkezi saye-
sinde herhangi bir eğitim almadan çalışarak 
beceri edinen bireylerin sahip oldukları 
becerileri belgelendirmeleri, bireylere farklı 
meslekler veya sektörler arasında yatay ve 
dikey geçişleri sağlayacak. Bulunduğu sek-
törde ortaya çıkan yeni gelişmeleri esnek 
bir şekilde mesleğine yansıtabilen personel, 
ilgili alandaki yeteneğini de belgelendirmiş 
olacak.

PROJE, HAYAT BOYU 
ÖĞRENİMİ DESTEKLEYECEK
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MAKİNE HİKAYELERİ 50+
BEŞİNCİ KİTABIYLA YAYINDA
Türk makine sektörüne 50 yıl ve üzeri süreden bu yana hizmet veren firmaların anlatıldığı 
“Makine Hikayeleri 50+”nın beşinci kitabı yayımlandı.

S erinin diğer kitap-
larında olduğu gibi, 
50 yıl ve üzeri sü-
reden bu yana Türk 

makine sektörüne hizmet 
veren firmaların hikâyelerini 
işleyen kitapta, Türk sanayi-
sinin önünü açan Türkiye’nin 
makinecilerinin kuruluş-
larından bugünlerine uza-
nan hikâyeleri okuyucuya 
aktarılıyor.
Bugüne kadar 109 firmanın 
konuk edildiği serinin beşinci 
kitabında 22 firmanın üretim 
yolculukları yer alırken, şir-
ketlerin üçüncü hatta dör-
düncü kuşak temsilcileri ile 
kurucu kuşaklar arasındaki 
geçiş sürecine değiniliyor; 
başarılar kadar başarısız-
lıklara, imkânsızlıklar için-
deki umutlara, mutluluklar 
ve hayal kırıklıklarına da yer 
veriliyor.
Moment Expo dergisi ile sek-
törel kültüre kazandırılan 
“Makine Hikayeleri 50+”nın 
beşinci kitabı, yaklaşık bir 
yıllık bir çalışmanın ürünü. 
İlki 2012 yılında yayımlanan 
“Makine Hikâyeleri” serisi, 
son kitapla 50 binin üzerinde 
baskı adedine ulaştı. 
Bu tarihsel yolcuğun sek-
törün entelektüel birikimi 
açısından önemli bir arşiv 
değeri taşıdığını düşünüyo-
ruz. Moment Expo olarak her 
makinecinin kitaplığında yer 
almasını arzu ettiğimiz bu 
kitaplar, sektörün gelece-
ği için de bir kılavuz görevi 
görecektir. 

• Savrukoğlu Ziraat Makinaları (1925)
• Turan Tarım Makinaları (1925)
• Sözer Makina (1946)
• Ayvaz (1948)
• İnanlar Makina (1950)
• Tutkun Kardeşler Tarım Makinaları (1952)
• Bilekler İnşaat Makinaları(1957)
• Ekler Pompa (1957)
• Bilgili Makina (1958)
• Emniyet Sanayi (1958)
• Kan Metal (1958)

• Göçmen Makina (1959)
• DMS Osman Çubuk Makine (1960)
• Elibollar Tarım (1960)
• Kocayusuf Makina (1961)
• Çelikel Tarım Makinaları (1962)
• Ateşpar Motorlu Araçlar (1963)
• Ergünler Fırın Makinaları (1963)
• Elsan Elektrik (1964)
• Ermaksan (1965)
• Ayhan Göçmen Makina (1966)
• Mustafa Yontar İnşaat Makinaları (1966)

MAKİNE HİKAYELERİ 50+ BEŞİNCİ KİTABIN  
KONUK FİRMALARI
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SANAYİ ÜRÜNLERİ İÇİN SATIŞ SONRASI 
HİZMETLER MEVZUATI HAZIRLANIYOR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 
ağırlıklı olarak makineleri kapsayan sanayi ürünlerinin de “Satış Sonrası Hizmetler 
Mevzuatı” kapsamına alınmasına yönelik bir çalışma başlattı.

M akine sektörünü tem-
s i l e n  M a k i n e  İ m a l a t 
S a n a y i i  D e r n e k l e r i 
Federasyonu (MAKFED) 

Genel Sekreteri Zühtü Bakır baş-
k a n l ı ğ ı n d a  T A R M A K B İ R ,  M İ B , 
İMDER ve İSDER Genel Sekreterlerinden 
oluşan heyet, 21 Ağustos’ta Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürü Ahmet Erdal’ı makamında zi-
yaret ederek Bakanlık ile sektör işbirliği 
ve çalışma esasları hakkında görüş alış-
verişinde bulundu. Görüşmede Bakanlık 
çalışmalarına katkı sağlamak üzere, 
MAKFED’in üye kuruluşlarıyla bir komis-
yon kurarak mevzuata yönelik sektörel 
özellikler hakkında bir rapor oluşturul-
ması kararlaştırıldı.

HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE 
GEÇİLECEK
07.11.2013 tarihl i  ve 6502 sayı-
lı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun’a dayanılarak 13.06.2014 ta-
rihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler 
Yönetmeliği esasen, “tüketicileri” kap-
sıyor. Diğer bir ifadeyle kanunda tarif 

edilen tüketici dışındaki sanayici, tacir, 
esnaf, kamu kurumu, okul, hastane, va-
kıf, dernek, bina yönetimi ve çiftçi gibi 
tüzel kişiler de bu mevzuat uygulama-
larının dışında kalıyor. Dolayısıyla söz 
konusu tarafların satın aldığı ürünlerin 
satış sonrası işlemleri, sadece Türk 

Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ge-
nel esasları dâhilinde değerlendirili-
yor. Mevzuatta bu konuya özel bir ya-
sal düzenlemenin olmaması, tarafların 
zaman zaman satış sonrası hizmetler 
bağlamında birtakım sorunlar yaşama-
sına neden olurken aynı zamanda satış 
sonrası hizmetlere dair yeterli alt yapısı 
olmayan ithalatçıların varlığına da se-
bebiyet veriyor. Bu durum da sanayinin 
aleyhine haksız rekabete sebep oldu-
ğu gibi, kimi son kullanıcıları da mağ-
dur ediyor. Konunun önemine binaen, 
24.03.2017 tarihli ve 30017 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “2017-2020, 
Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı”nda, “Sanayi malları için 
Satış Sonrası Hizmetler/Garanti Şartları 
Uygulaması hususunda çalışma yapıla-
caktır” hükmü yürürlüğe konuldu. Bu 
çerçevede Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı sorumluluğundaki eylem üze-
rine, bu alanda tecrübe birikimi ve alt-
yapısı olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından çalışma başlatıldı.
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İHRACAT İTHALAT 
DENGESİNDE REKOR
Türk makine imalat sektörlerinin 2017 yılı performansındaki iyileşme sürüyor. İlk yarıyıla 
ait verilere göre hem büyüme, hem sanayi üretim endeksi hem de ihracat oranlarında ümit 
verici gelişmeler izlenirken, ihracatın ithalatı karşılama oranında ise son 14 yılın en yüksek 
değerine ulaşıldı.

G eçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekte 
yaşanan daralma nedeniyle 
2016 yılı GSYİH büyüme oranı 
ancak yüzde 2,9 olarak gerçek-

leşmiş ve imalat sanayilerinin büyüme 
oranı ise yüzde 3,9 olmuştu.
2017’nin ilk çeyreğinde GSYİH ve imalat 
sanayileri büyüme oranları bir önceki 
yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde 
artarak sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 5,1 
olarak gerçekleşirken, yılın ikinci çeyre-
ğinde ise geçen yılın aynı çeyreğine göre 
GSYİH yüzde 5,1 arttı.
GSYİH’yi oluşturan faaliyetler incelendi-
ğinde; 2017’nin ikinci çeyreğinde, bir ön-
ceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlen-
miş hacim değeri olarak sanayi sektörü 
yüzde 6,3 artış gösterirken, Temmuz ayı 
sanayi üretimi de bir önceki aya göre 
yüzde 2,3 artış sağladı. Mevsim ve tak-
vim etkisinden arındırılmış sanayinin alt 
sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelen-

diğinde ise Temmuz ayında imalat sana-
yi sektörü endeksinin yüzde 2,2; elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksinin de yüzde 4,8 
artış gösterdiği izleniyor.
2010 baz yılından bu yana makine imalat 
sanayileri yıllık ortalama üretim endek-
si de imalat sanayisi ortalamasına gö-
re daha yüksek düzeylerde seyrediyor. 
2017 yılı ilk çeyrek ortalamasında 142,1 
düzeyine çıkan endeks, Mayıs ayında ise 
174,8 ile rekor düzeyine erişmişti. 

İTHALAT DÜŞÜYOR
İHRACAT ARTIYOR
Makine imalat sanayilerindeki büyümenin 
diğer bir göstergesi ise Temmuz ayında, 
2015 yılı Nisan ayında yakalanan rekor 
seviye olan 81,2 düzeyinde gerçekleşen 
kapasite kullanım oranına tekrar ula-
şılması oldu. Bununla birlikte, Makine 
İmalatı Sanayi İstihdam Endeksi de son 

bir yıldaki konumunu koruyarak bu yılın 
ilk çeyreğinde 140,9 düzeyine ulaştı ve 
imalat sanayi için bu değer bir miktar 
azalarak 117,4 olarak gerçekleşti. 
Türkiye makine imalat sanayileri ihra-
catı da SITC gruplamasına göre son dört 
yılda yaklaşık 10 milyar dolar düzeyin-
de gerçekleşiyor. 2016 yılı ihracatı 9,9 
milyar dolarken, aynı dönemde ithalat 
ise yaklaşık 27 milyar dolar olmuş ve 
ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 
36,7 düzeyinde kalmıştı. Ancak bu yılın 
ilk yedi ayında, önceki yıla göre ithalat-
ta önemli bir gerileme gerçekleşti ve 
15,1 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu 
dönemde ihracat ise 7,5 milyar düzeyi-
ne ulaşarak, ihracatın ithalatı karşılama 
oranını yüzde 49,8’e ulaştırdı. Bu değer, 
son 14 yılda ihracatın ithalatı karşılama 
oranının yaklaşık iki katına çıktığını da 
ortaya koyuyor olması açısından önem 
arz ediyor.
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İMDER, BICES FUARI’NA KATILDI
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) üyesi derneklerden Türkiye İş 
Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği, (İMDER) Pekin’de düzenlenen BICES 
14. Uluslararası İş Makineleri Fuarı’na katıldı.

Ç in’in en büyük sanayi kuru-
luşlarının üyeleri arasında yer 
alan Çin İş Makineleri Derneği 
(CCMA) tarafından 20-23 Eylül 
tarihlerinde düzenlenen BICES 

14. Uluslararası İş Makineleri Fuarı’na 
30 farklı ülkeden  bin 50 firma katıldı. 
Asya kıtasının en büyük iş makineleri 
fuarları arasında gösterilen BICES’te, 
dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen zi-
yaretçileri standında ağırlayarak Türk 
iş makineleri sektörünü tanıtma fırsatı 
elde eden İMDER adına fuara; Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Serkan Karataş, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın 
Karlı, UR-GE Komitesi Başkanı Mehmet 
Bebek ve Genel Sekreter Vekili Oğuz 
Yusuf Yiğit katıldı. 
Fuarın açılışından önce 18-19 Eylül 
tarihlerinde CCMA, İMDER, Amerika 
Makine Ekipmanları Üreticileri Derneği 

(AEM) ve Kore İş Makineleri Derneği 
(KOCEMA) tarafından ortaklaşa organize 
edilen ve dünyanın önde gelen 50 sektör 
firmasının temsilcilerinin katıldığı “T50 
İş Makineleri Zirvesi” düzenlendi. 

İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI 
DEĞERLENDİRİLDİ
Zirvenin ilk gününde tüm dünyada faaliyet 
gösteren iş makinesi firmalarının CEO’ları, 
tekerlekli yükleyici ürün grubunun 
2017’deki durumunu değerlendirirken, 
ikinci gün ise ekskavatör, vinç ve kiralama 
sektörlerindeki gelişmeler masaya yatırıl-
dı. İMDER yetkilileri fuar boyunca çeşitli 
toplantılar düzenleyerek hem sektör hem 
de dernek adına önem taşıyan faaliyetler 
ve işbirlikleri için zemin hazırladı. 
İMDER yönetimi, Çin Ticaret Odası 
(CCCME) ile birlikte düzenlediği toplan-
tıda ise iki ülke arasındaki ticaretin ge-

lişmesine yönelik düşüncelerini payla-
şırken, iki kurum arasındaki işbirliğinin 
de güçlenmesi yönünde sağlam adımlar 
atılması için anlaşmaya vardı.
İMDER’in CCMA ile düzenlediği bir diğer 
toplantıda öne çıkan gündem maddesi 
de bir sonraki BICES Fuarı’nda oluştu-
rulması planlanan Türk pavilyonu oldu. 
Çin’in önemli kuruluşlarıyla görüşmeler 
gerçekleştiren İMDER heyetine, Çinli 
yetkililer 500 bin üretim adedine yakla-
şan Çin iş makinesi pazarında, Türk fir-
malarına da yer olduğunun altını çizdi. 
İMDER heyeti, işbirliği toplantıları dışın-
da fuar süresince düzenlenen forum-
lara da katıldı. Dünyanın önde gelen iş 
makinesi imalatçıları arasında yer alan 
Çinli firmaların ve sektörel sivil toplum 
kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin 
konuşmacılar arasında yer aldığı forum-
lar fuar boyunca devam etti.
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Türkiye’nin Makinecileri, Almanya’ya yönelik tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 18-23 
Eylül tarihlerinde Hannover kentinde düzenlenen makine, metal işleme ve teknoloji 

fuarı EMO’ya katılarak, uğrak rotalarından biri olarak belirlediği fuarda yerini 
sağlamlaştırdı.

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
EMO FUARI’NDA
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T ürkiye’nin Makinecileri, Almanya’nın 
Hannover kentinde iki yılda bir ger-
çekleştirilen EMO Fuarı’na dördüncü 
kez katılarak Türk makine sektörü-

nün imajının güçlendirilmesine yönelik tanıtım 
çalışmalarını sürdürdü. Fuara, 44 ülkeden 2 
bin 200 firma katıldı. Fuarda Türkiye’den de 
45 firma yer aldı. Organizasyon kapsamında 
firmalar; talaşlı imalat tezgahları, sac, boru, 
profil işleme, şekillendirme, tel, profil ve boru 
imalatında kullanılan tezgahlar, kaynak, gaz, 
plazma, lazer ve su jeti ile kesme makinele-
ri, ısıl işlem makineleri, yüzey teknolojileri ve 
otomasyon alanında imal ettikleri yeni ürün-
leri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Bu yılki 
ana gündem maddeleri verimlilik, esneklik ve 
inovasyon olarak belirlenen fuarda, Türk ma-
kineleri de büyük ilgi gördü. Fuara MAİB ve 

Türkiye’nin Makinecileri’ni temsilen Yönetim 
Kurulu Üyeleri Sevda Kayhan Yılmaz, Mehmet 
Ağrikli ile Türkiye’nin Makinecileri Almanya 
Danışmanı Ahmet Yılmaz, Makine Şubesi’nden 
Mehtap Önal ve Bahar Özcan Kaynak katıl-
dı. Fuarda, Makine İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu (MAKFED) üyesi derneklerden 
Makina İmalatçıları Birliği de (MİB) katılarak 
üyeleri ve faaliyetleri hakkında fuar ziyaretçi-
lerine bilgi verdi.

İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI GÖRÜŞÜLDÜ
Fuar süresince, Hannover Başkonsolosu 
Banu Malaman ile Hannover Ticaret Ataşesi 
Ruhi Deniz de Türkiye’nin Makinecileri’ni zi-
yaret ederken OWL, VEMAS ve Robotation 
Academy gibi kurumların temsilcileriyle de 
karşılıklı işbirliği projeleri hakkında kapsamlı 

180 BİN 500 
METREKARELİK 

ALANDA 
GERÇEKLEŞEN 

FUARI, ALTI GÜN 
BOYUNCA ZİYARET 
EDEN KİŞİ SAYISI 

130 BİN OLDU.
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görüşmeler gerçekleştirildi. Makine ihracatı-
mızda lider ülke olan Almanya’da katıldıkları 
organizasyonda Türk makine sektörünü ba-
şarıyla temsil ettikleri için mutlu oldukları-
nı ifade eden MAİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Dalgakıran ise, fuara ilişkin görüşleri-
ni, “Takım tezgâhları yıllık 700 milyon dolar 
ihracat rakamıyla toplam makine ihracatı-
mız içinde başlıca ürün grupları arasında 
yer alıyor. Her yıl 60 milyon doların üzerinde 
takım tezgâhı ihracatı gerçekleştirdiğimiz 
Almanya’da katıldığımız bu fuar, bizim için 
uluslararası pazarda yeni iş fırsatları anlamı-
na geliyor. Teknolojik ve ticari olarak stratejik 
ortağımız olan ülkelerle sektörel işbirlikleri 
konusundaki güçlü ilişkilerimizi sürdürmeye 
devam edeceğiz” sözleriyle aktardı.
Altı gün süren fuar boyunca Türkiye’nin 
Makinecileri’nin standında ziyaretçi ve katılım-

cılara Türk makine sektörü hakkında kapsamlı 
bilgiler verildi. Dünyanın değişik noktalarından 
metal işleme teknolojisinin değişik branşla-
rına dair faaliyet gösteren firmaların katıldığı 
EMO Fuarı’nın katılımcı profilinin yüzde 60’ını 
Almanya dışından gelen katılımcılar oluşturu-
yor. Bu döneminde Almanya’dan yaklaşık 900 
firmanın yer aldığı fuara, Almanya dışından ge-
len katılımcıların sayısı ise 1300 civarında oldu. 
180 bin 500 metrekarelik alanda ve 17 ayrı sa-
londa gerçekleşen fuarı altı gün boyunca ziya-
ret eden kişi sayısı ise 130 bin oldu. 
Otomobil endüstrisi, havacılık ve uzay, makine 
mühendisliği, elektrik mühendisliği, hassas 
mekanik/optik, metal işleme endüstrisi gibi 
alanlarda deneyim sahibi isimlerin yer aldığı 
fuar kapsamında düzenlenen konferanslarla 
da katılımcılara metal işleme sektörüne dair 
önemli konularda bilgi verildi.

BU YILKİ ANA 
GÜNDEM 

MADDELERİ 
VERİMLİLİK, 
ESNEKLİK VE 
İNOVASYON 

OLARAK 
BELİRLENEN 

FUARDA, TÜRK 
MAKİNELERİ 

DE BÜYÜK İLGİ 
GÖRDÜ.

126

EYLÜLGÜNDEM



“Bu yılki EMO Fuarı’nın katılımcı ve 
ziyaretçi sayısı bakımından iki yıl 
önceki organizasyona kıyasla daha 
az olduğunu söyleyebilirim. Buna 
rağmen ziyaretçilerin niteliği ol-
dukça yüksek düzeydeydi. Ne ara-
dığını bilen ziyaretçilerin varlığının 
EMO gibi alanında böylesine önemli 
bir fuar açısından oldukça önemli 
olduğunu düşünüyorum. Fuarlar 
var olan müşterilerimizle bir ara-
ya gelmemiz ve yeni iş bağlantıları 
kurmamız adına firmamıza önemli 
avantajlar sağlıyor. Tüm bunların 
yanı sıra marka bilinirliğimizi de ar-
tırıyoruz. Bundan önce katıldığımız 
Milano’daki EMO Fuarı çok daha 
kapsamlıydı. Bu yüzden bu fuarda 
sadece HSS daire testereleriyle 
üretim ve servis makinelerimizi 
sergilemeyi tercih ettik.”

CANSEV KEŞOĞLU 
ABM 
FİRMA YÖNETİCİSİ

“FUAR 
FİRMAMIZA 

ÖNEMLİ 
AVANTAJLAR 
SAĞLIYOR”

“GÖSTERİLEN İLGİDEN 
MEMNUN KALDIK”

“SİRKÜLASYON POMPASI ÜRÜN 
GRUBUMUZU SERGİLEDİK”

“Uzun yıllardır talaşlı imalat ve metal fu-
arlarına katılmaya özen gösteriyoruz. EMO 
Fuarı’nın ziyaretçileri yoğunluklu olarak Asya, 
Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen kişi-
lerden oluşuyordu. Balkan ülkeleri başta ol-
mak üzere özellikle İranlı üreticiler fuara ilgi 
gösterdi. Firma ve ürünlerimizle gösterilen 
ilgiden gayet memnun kaldık. Fuarlar, ürün 
ve hizmetlerimizin müşterilerle buluşmasına 
aracılık ettiği için ülkemizin ekonomisine de 
önemli katkı sağlıyor. Özellikle, Ar-Ge merke-
zimizde geliştirilerek imalatına başladığımız 
ürünleri, sektöre tanıtmak için fuarları müm-
kün olduğunca değerlendirmeye çalışıyor ve 
üretim yaptığımız alana yönelik organizas-
yonlarda yer almaya çalışıyoruz. Fuar kapsa-
mında tek taretli ST-250 ve çift taretli TT-550/
TT-850 ürünlerimizi sergiledik. Çift taretli 
tezgâhlarımızın sahip olduğu teknoloji litera-
türde ‘eş zamanlı tornalama teknolojisi’ ola-
rak ifade ediliyor ve uzun parçaların işlenme-
sindeki en iyi yöntem olarak kabul ediliyor.”

“EMO Fuarı ziyaretçileri sektör hakkında bil-
gi sahibi ve donanımlı kişilerden oluşuyor. 
Dolayısıyla ne aradıklarını bilerek geliyorlar. 
Organizasyon, markamızın bilinirliğini ve yurt 
dışındaki işbirliklerimizi güçlendirmemizi 
sağlayan önemli bir prestij kaynağı. Ayrıca 
yine bu fuar sayesinde sektörün ileride izle-
yeceği yolu görüyor ve üretimine ağırlık ver-
memiz gereken ürünleri belirliyoruz. Fuarda 
geçen yılki Milano Fuarı’ndan farklı olarak 
Hintli ve Güney Koreli katılımcı ve ziyaretçi-
lerin sayısındaki artış dikkatimizi çekti. Fuar 
kapsamında kendinden emişli ve inline sirkü-
lasyon pompası ürün grubumuzu sergiledik.”

ALPER NİZAMOĞULLARI 
AKIM METAL 
ÜRETİM MÜDÜRÜ

CEYDA MESUT
MİKSAN 
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

2.
KATILIM

2.
KATILIM

6.
KATILIM
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“Fuar firmamız açısından gayet iyi 
geçti. Ziyaretçi kalitesi oldukça yük-
sekti ve memnun edici talepler al-
dık. Fuar ürünlerimizi hedef kitlele-
re tanıtmamız açısından önemli bir 
avantaj sağlıyor. Hemen olmasa da 
zaman içinde güzel dönüşler alabi-
liyoruz. Katılımcı ve ziyaretçilerin 
sektörle alakalı ve gelişmeleri takip 
etmeye istekli kişilerden oluştuğu 
görmekten memnun olduk. Fuarda 
kendi imalatımız olan lineer modül 
ve lineer aktuatörlerimizi sergile-
dik. Bu ürünler otomasyon sistem-
lerine doğru kayan dünyada hemen 
her ortam ve fikirde kendisine vücut 
bulabilen ürünler.”

CÜNEYT YILMAZ
ŞAHİNLER 
YURT DIŞI SATIŞ 
TEMSİLCİSİ

“STANDARDINI 
KORUYAN  
BİR FUAR”

“ZİYARETÇİ KALİTESİ YÜKSEKTİ”

“SON YILLARIN EN İYİ FUAR 
ORGANİZASYONUYDU”

“Fuar firmamız açısından gayet iyi geçti. 
Ziyaretçi kalitesi oldukça yüksekti ve mem-
nun edici talepler aldık. Fuar ürünlerimizi 
hedef kitlelere tanıtmamız açısından önemli 
bir avantaj sağlıyor. Hemen olmasa da zaman 
içinde güzel dönüşler alabiliyoruz. Katılımcı 
ve ziyaretçilerin sektörle alakalı ve gelişme-
leri takip etmeye istekli kişilerden oluştuğu 
görmekten memnun olduk. Fuarda kendi 
imalatımız olan lineer modül ve lineer aktu-
atörlerimizi sergiledik. Bu ürünler otomasyon 
sistemlerine doğru kayan dünyada hemen 
her ortam ve fikirde kendisine vücut bulabilen 
ürünler.”

“Bu yılki EMO Fuarı hem katılımcı hem de 
ziyaretçi profili açısından son dört organizas-
yonun en iyisiydi. İmalatçılar gayet iyi hazır-
lanmıştı. Ziyaretçiler de sektörle ilgili pro-
fesyonellerden oluşuyordu. Bu fuar sayesin-
de firmamız sektördeki yerini perçinlerken, 
müşterilerimizin de güvenini pekiştiriyoruz. 
Yeni dizayn ettiğimiz makineleri müşterile-
rimize doğrudan tanıtma fırsatı bulmamız 
da çok önemli. Fuarın geçtiğimiz yıllara kı-
yasla daha düzenli bir organizasyona sahip 
olması da daha verimli çalışmamızı sağladı. 
Standımızda dünyada ve Türkiye’de bir ilk 
olan, yüksek hız hava çeliği bıçaklı BMDO 80 
CS daire testeremizi sergiledik. Elmas daire 
testerelere kıyasla yeni ürünümüz daha hızlı 
ve daha ekonomik çözüm sunuyor.”

CÜNEYT ERGÜLLÜ 
ENDO 
PROJE VE SATIŞ MÜDÜRÜ

ENGİN ÇETİNER 
BEKAMAK
FİRMA YETKİLİSİ

10.
KATILIM

1.
KATILIM

8.
KATILIM
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“EMO, Avrupa’nın en profesyonel 
fuarlarından birisi. Fuara sektör 
profesyonelleri ve ne aradığını bi-
len ciddi alıcılar geliyor. Avustralya, 
Kanada,  Hindistan,  Tayland, 
Malezya, Endonezya, Şili gibi Avrupa 
kıtasına uzak ülkelerden gelen zi-
yaretçilerle bayilik görüşmeleri 
gerçekleştirdik. Dolayısıyla EMO bi-
zim için her zaman yeni temasların 
sağlandığı önemli bir organizasyon 
olmuştur. EMO aynı zamanda bir 
prestij fuarıdır. Sektörde faaliyet 
gösteren her firmanın yer alması 
gereken bir mecradır. Geçtiğimiz 
yıllara oranla ziyaretçi sayısı daha 
az olmasına rağmen fuar sonrası 
istatistiklerimize baktığımızda ön-
ceki yıllara kıyasla daha çok ziya-
retçi ağırladığımızı gördük. Üstelik 
bu ziyaretçilerin büyük bir çoğunlu-
ğu bayilik görüşmesi için standımızı 
ziyaret etti. Bu yıl düzenlenen fuar-
da en çok dikkat çeken ürünümüz, 
çoklu ve hassas kesim yapmak iste-
yen müşterilerimiz için geliştirdiği-
miz paket kesim makinemizdi.”

SEMİH KAR
KARMETAL 
SATIŞ YÖNETİCİSİ

“EMO, 
AVRUPA’NIN EN 
PROFESYONEL 

FUARLARI 
ARASINDA”

“UZUN VADEDE OLUMLU  
SONUÇLAR BEKLİYORUZ”

“FUAR GENİŞ BİR 
YELPAZEYE SAHİP”

“EMO Fuarı’ndan EuroBLECH Fuarı’na kıyas-
la daha uzun vadede sonuç almayı bekliyoruz. 
EuroBLECH Fuarı’nda nihai kullanıcılar yer 
aldığı için makine satılabiliyorsunuz fakat 
EMO’da hitap ettiğiniz kişilerin diğer firma-
larla anlaşmalarının bitmesini ve size dönme-
sini beklemek zorundasınız. Bu yüzden fuarın 
faydalarını önümüzdeki bir yıl içinde görmeyi 
umuyoruz. Bu tip fuarlar firma bilinirliğini ar-
tırdığından bizim için oldukça önemli. Küçük 
ölçekli bir işletme olarak yüksek teknolojili 
ürünlerle müşterilerimize ulaşıyoruz. Gerek 
ülkemizde gerek Avrupa’da ekonominin 
olumlu bir yönde seyretmemesi büyüme-
mizi engelliyor. Biz yine de fuara tüm lazer 
serimizi ve boya markörü ürün gruplarımızı 
sergiledik.”

“Kozanlı Mühendislik olarak tasarım, proje, 
kalite ve üretim kapasitesi anlamında gel-
diğimiz noktadan sonra bu yıl ilk kez EMO 
Fuarı’na katıldık. Gözlemlediğim kadarıyla 
fuar, üretim teknolojilerinin her alanından ol-
dukça geniş bir yelpazeye sahip. Organizasyon 
aynı zamanda katılımcı portföyü sayesinde 
yenilikçi ve vasıflı ziyaretçilerin de uğrak nok-
tası oldu. Dolayısıyla EMO Fuarı’nın küresel 
düzeyde vasıflı ziyaretçi portföyü sayesinde 
daha profesyonel görüşmeler yaparak iş bağ-
lantıları kurabildik. Geniş katılımcı ve ziyaret-
çi sayısına rağmen sorunsuz işleyen sistemi 
sayesinde başarılı bir fuar süreci geçirdik.”

FİKRET ARIKAN
SERMATEK MAKİNA
GENEL MÜDÜRÜ

VOLKAN BURAN
KOZANLI 
SATIŞ MÜDÜRÜ

7.
KATILIM

1.
KATILIM

1.
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MAİB’DEN ALIM HEYETİ PROGRAMI
CM-EXPO İş ve İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı 4-7 Ekim tarihlerinde Antalya’da 
gerçekleştirildi. Fuar kapsamında, MAİB de dünyanın çeşitli ülkelerinden 250’den fazla firma 
temsilcisinin yer aldığı bir alım heyeti programı düzenledi.

Y erli iş ve inşaat makinelerinin 
kullanımını ve ihracatını artır-
mak amacıyla düzenlenen fu-
arda; beton, asfalt, yol, maden, 

taş, taşıma-kaldırma makineleri, jene-
ratör, kompresör, raf sistemleri, iskele 
kalıp sistemleri gibi binlerce çeşit ürün 
sergilendi. Fuarın açılışında konuşan 
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 
sektörde ilerleme kaydedilebilmesi için 
kamu ve özel sektörün el birliği içinde 
çalışması gerektiğine değinerek şunları 
söyledi: “Antalya her açıdan önemli bir 
şehir. Bu durum rakamlara da yansıyor. 
1 milyar doları aşan ihracat potansiyeli-
ni yakalayan Antalya’yı önümüzdeki dö-
nemde en fazla ihracat gerçekleştiren 
ilk 10 il arasında görmeyi bekliyoruz.”

“İHRACATÇILARIMIZIN YANINDAYIZ”
Yatırımın, istihdamın, üretimin, katma 
değerin artırılması için Bakanlık olarak 

iş insanlarına her türlü desteği sağladık-
larının altını çizen Fatih Metin,”3 milyar 
TL’lik bütçemizle ihracatçımıza deste-
ğimizi sürdürüyoruz. Desteklerimizi iki 
katına çıkardık. İş adamlarımızın ulusla-

rarası alandaki faaliyetlerinin de destek-
çisiyiz. Bu fuar desteğimizin de önemli 
bir göstergesi. Burada Afrika’nın birçok 
ülkesinden gelen iş insanı var. Bundan 
yaklaşık 15 yıl önce Afrika ile dış ticaret 
hacmimiz 4 milyar dolardı. Bugün bu ra-
kam 18 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 
tabii ki yetmez. Yetmediği için de bu fu-
arları destekliyoruz ve desteklemeye de-
vam edeceğiz. Çünkü ihracatçımızın da-
ha fazla rekabet için neye ihtiyacı varsa 
Bakanlık olarak arkalarındayız. İhracat 
yapmak isteyenlere Bakanlığımızın ka-
pıları yedi gün 24 saat açık” diye konuş-
tu. Fuar çerçevesinde MAİB’in, Ekonomi 
Bakanlığı koordinatörlüğünde 3-6 
Ekim’de düzenlediği alım heyeti progra-
mına aralarında Bosna Hersek, Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti, Nijer, Uganda, 
Togo, Irak, Gana, Sierra Leone, Umman 
Sultanlığı, Senegal, Kazakistan, Etiyopya, 
Cezayir ve Somali’den 250’den fazla fir-
ma ve temsilcisi katıldı. Dört gün süren 
fuarı 10 binden fazla kişi ziyaret etti.

130

EKİMGÜNDEM



TARMAKBİR, AGRIEVOLUTION 
BAŞKANLIĞINI DEVRETTİ
TARMAKBİR, tarım makineleri endüstrisini temsil eden derneklerin küresel çatı kuruluşu 
Agrievolution Alliance’ın 6. Küresel Tarım Makineleri Endüstrisi Zirvesi’nde, iki yıldır 
sürdürdüğü Dönem Başkanlığı görevini Çin Tarım Makineleri Distribütörleri Birliği’ne devretti. 
TARMAKBİR, yine Çin’de düzenlenen Asya ve Pasifik Ülkeleri Tarım Makineleri Birlikleri 
Konseyi’nin eğitim ve çalışma etkinliğinde ise 12 ülkenin temsilcileriyle bir araya geldi.

T arım makineleri endüstrisinin 
küresel nitelikli bir temsil-
cisi olmak, endüstriye ilişkin 
konuları küresel ölçekte ele 

almak ve üye birlikler arasında çeşitli 
işbirliği olanakları yaratmak amacıy-
la 2012’de kurulan Tarım Makineleri 
İmalatçı Birlikleri Küresel İttifakı’nın 
(Agrievolution Alliance) iki yıldır 
Dönem Başkanlığı görevini üstlenen 
TARMAKBİR, 25-26 Ekim tarihlerin-
de  Çin’in Wuhan kentinde düzenlenen 
6. Küresel Tarım Makineleri Endüstrisi 
Zirvesi’nde, Dönem Başkanlığı görevi-
ni Agrievolution Alliance’ın Çinli üyesi 
Çin Tarım Makineleri Distribütörleri 
B i r l i ğ i ’ n e  ( C A M D A )  d e v r e t t i . 
Agrievolution Alliance, bugün 14 ülkeden 
üye tarım makinesi imalatçı birliğine sa-
hip ve üyeleri aracılığıyla dünya genelin-
de 6 binden fazla firmayı temsil ediyor.

TARMAKBİR, diğer yandan, küresel tarım 
makineleri endüstrisinin bir başka önem-
li buluşması olan ve 18-28 Ekim tarihle-
rinde aralarında Pekin ve Wuhan’ın da 
bulunduğu Çin’in birçok kentinde düzen-
lenen “Asya ve Pasifik Tarım Makineleri 
Birlikleri Bölge Konseyi-ReCAMA”nin 
eğitim ve çalışma etkinliğine de katıldı.
“Hassas Tarım ve Mısır ve Çeltik 
Odağında Hasat Teknolojileri” temasıyla 
düzenlenen etkinlikler kapsamında eği-
tim programları ve fabrika gezilerine de 
yer verilirken, etkinliğin son bölümünde 
ise CIAME Uluslararası Tarım Makinaları 
Fuarı gerçekleştirildi.
Sri Lanka’dan Rusya’ya, Pakis-tan’dan 
Nepal’e 12 ülkeden 56 temsilcinin ka-
tıldığı Asya ve Pasifik Tarım Makineleri 
Birlikleri Bölge Konseyi Eğitim ve 
Çalışma Etkinliği’ni, Birleşmiş Milletler 
Asya ve Pasifik Bölgesi Ekonomik 

ve Sosyal Komisyonu Sürdürülebilir 
Tarımsal Mekanizasyon Merkezi yetkili-
leri de takip etti.

TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami 
İleri, TARMAKBİR’in Agrievolution 
Alliance Dönem Başkanlığı görevini, 
CAMDA Başkanı Mao Hong’a devretti.
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KOMPOZİTİN ZİRVE BULUŞMASI
“Türk Kompozit 2017 Fuarı” Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından 5-7 Ekim 
tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. 
MAKFED üyesi derneklerden PAGDER’in de destekçileri arasında bulunduğu fuarda, 
kompozit sektörüne dair son teknolojiler sergilendi.

B u r s a  T i c a r e t  v e  S a n a y i 
Odası (BTSO) ve Kompozit 
Sanayicileri Derneği işbirli-
ğinde, 5-7 Ekim tarihlerin-

de İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenle-
nen Türk Kompozit 2017 Fuarı’nın açı-
lış töreni, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi 
Başkan V. Mustafa Çalışkan, PLASFED 
Başkanı Selçuk Aksoy, PAGEV Başkanı 
Yavuz Eroğlu ve PAGDER Başkanı 
Reha Gür’ün katılımıyla gerçekleşti. 

Kompozit sektörüne dair en son ürün 
ve teknolojilerin yer aldığı fuar, sektör 
temsilcilerinden büyük ilgi gördü. 10 
farklı ülkeden 84 firmanın yer aldığı et-
kinliği yurt içi ve yurt dışından 2 bin 639 
kişi ziyaret etti. 
Fuar alanının girişinde kurulan demo 
çadırında “Vakum İnfüzyona Uygulamalı 
Giriş Eğitimi” gerçekleştirilirken, eğitim, 
katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 
Bu eğitimlerin yanı sıra üç gün boyun-
ca 25 teknik sunum ve 17 ticari sunum 
gerçekleştirildi. 

KOMPOZİT SEKTÖRÜNDE ÖDÜLLER 
SAHİPLERİNİ BULDU
Etkinlik kapsamında Türk kompozit 
sektörüne hizmet veren firmalar ödül-
lendirildi. Ödüller, “2016 Yılı En Yüksek 
Kompozit Ürün Satışı”, “2016 Yılı En 
Yüksek Kompozit İhracatı” ve “2017 Yılı 
Kompozit Sektörü Etkinliklerine En Çok 
Katkıda Bulunan Kurum” kategorilerin-
de verildi. 
BTSO’nun yanında ayrıca BTSO Kompozit 
Kümelenmesi ile Bursa Teknoloji 
Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi 
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(BUTEKOM) etkinlikte yer aldı. Bu iki kurumun 
birlikte yürüttüğü Ur-Ge projelerini görmek 
amacıyla yurt dışından yaklaşık 80 ziyaretçi 
etkinliği ziyaret etti. Bu ziyaretler kapsamında 
etkinliğe katılan firmalar, ikili görüşmeler ger-
çekleştirme fırsatı da buldu.

KOMPOZİT, GELİŞMİŞLİK GÖSTERGESİ
Kompozit, avantajlarından dolayı gittikçe 
yaygınlaşan bir malzeme ve bu değişime 
ayak uyduran sanayi ülkelerinde, kompozit 

kullanımı gelişmişlik düzeyi olarak gösteri-
liyor. Türkiye de kompozit kullanımına hızla 
geçiyor ve kompozit kullanımında artan hız, 
büyüme hızımızdan daha fazla. Bugün, kom-
pozit pazarı dünyada 74 milyar dolara ve 10,8 
milyon tonluk hacme ulaşmışken gelecek 
beş yılda bu rakamların 94 milyar dolar ve 
13 milyon tonluk hacme ulaşması bekleni-
yor. Kompozit sektöründe Türkiye, 250 mil-
yon euroluk ithalat ve aynı miktarda ihracat 
yapıyor.

10 FARKLI 
ÜLKEDEN 

84 FİRMANIN YER 
ALDIĞI ETKİNLİĞİ 
YURT İÇİ VE YURT 

DIŞINDAN 
2 BİN 639 KİŞİ 
ZİYARET ETTİ.
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ,
HEDEF PAZAR İRAN’DA
Türkiye’nin Makinecileri, 6-9 Ekim tarihlerinde Tahran’da gerçekleştirilen 17. Tahran 
Uluslararası Sanayi Fuarı’nda yerini alırken, Türkiye de 29 firmayla fuarda temsil edildi.
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I ran’ın başkenti Tahran’da her yıl ger-
çekleştirilen Tahran Uluslararası Sanayi 
Fuarı’na ikinci kez katılan Türkiye’nin 
Makinecileri, Türk makine sektörünün 

üretim gücüne vurgu yapan tanıtım ve lobi 
çalışmalarıyla İran pazarına verdiği önemi bir 
kez daha gösterdi. 11 holde gerçekleştirilen 
fuarda 28 ülkeden toplam bin 94 firma katı-
lımcı olarak yer aldı. Türkiye’nin milli katılım 
organizasyonu çerçevesinde 29 firmayla temsil 
edildiği organizasyonda, MAİB ve Türkiye’nin 
Makinecileri’ni temsilen Makine Şubesi per-
soneli Işıl Aydın ve Tuğçe Karabörk Okan da 
hazır bulunarak fuar katılımcı ve ziyaretçi-
lerine Türkiye’nin Makinecileri ve üye firma-
ların faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. 

Fuar kapsamında Türkiye’nin, Tahran Ticaret 
Başmüşaviri Cengiz Gürsel, Türkiye’nin 
Makinecileri ve Türk firmalarının stantlarını 
ziyaret ederek İran pazarı hakkında bilgi verdi. 
Katılımcı ve ziyaretçilerinin büyük çoğunluğu-
nu İranlıların oluşturduğu fuarın, makine sek-
törünün hedef pazarlarından olan ve 500 mil-
yon dolara yakın makine ihracatımız bulunan 
İran’da muhataplarla doğrudan iletişim kuru-
labilmesi için çeşitli fırsatlar sunduğu değer-
lendirilirken, Türk firmaları da genel itibarıyla 
organizasyondan memnun olduğunu kaydetti. 
Türkiye’nin Makinecileri, dört gün boyunca 
devam eden ve 100 binden fazla kişinin ziyaret 
ettiği fuar kapsamında çeşitli görüşmeler ger-
çekleştirerek etkin bir tanıtım faaliyeti yürüttü.

28 ÜLKEDEN 
TOPLAM 1094 

FİRMANIN 
KATILDIĞI 

FUARDA, TÜRK 
FİRMALARI DA  

YERİNİ ALARAK, 
SEKTÖR 

TEMSİLCİLERİYLE  
BİR ARAYA GELDİ.
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“Katılımcı profili yüksek olmasına 
rağmen ziyaretçi sayısının bu yıl bir 
hayli azaldığını söyleyebilirim. Bu 
yüzden daha çok eski müşterileri-
mizle görüşme fırsatı bulduk. Bu 
tip fuarlar, mevcut müşterilerimiz-
le iletişimimizi devam ettirme ve 
yeni müşteriler edinme noktasında 
oldukça faydalı. Ekonomik ve politik 
etkenler nedeniyle fuar eski canlı-
lığına sahip olmasa da, İran bizim 
için önemli ve her daim yer alma-
mız gereken bir pazar. Bu yıl, stan-
dımızda dört toplu hidrolik silindir 
makinemizi potansiyel müşterileri-
mizin beğenisine sunduk.” 

FUAT PINAR 
AKYAPAK 
SATIŞ VE PAZARLAMA 
TEMSİLCİSİ

“İRAN,  
YER ALMAMIZ 
GEREKEN BİR 

PAZAR”

“FUAR, MARKA BİLİNİRLİĞİMİZİ 
ARTIRIYOR”

“VERİMLİ BİR FUARI DAHA  
GERİDE BIRAKTIK”

“Fuarın bu yıl ziyaretçi sayısı önceki yıllara kı-
yasla daha az olmasına rağmen ne aradığını 
bilen profesyonellerden oluşması, memnun 
ediciydi. Genel olarak iyi bir fuar süreci geçir-
dik. İran pazarının büyümesi ve markamızın 
bu pazarda yaygınlaşması, fuara olan ilgimizi 
de her geçen yıl artırıyor. Tahran Sanayi Fuarı 
marka bilinirliği ve pazar payımızın artırılması 
noktasında fayda sağlıyor. Organizasyon anla-
mında da fuar her geçen yıl daha da gelişe-
rek profesyonel bir hal alıyor. Fuar süresince, 
standımızda ürettiğimiz dişli transfer pompa-
larını sergiledik.”

“Tahran Sanayi Fuarı, firmamız açısından 
oldukça verimli geçti. İran, satış-pazarlama 
anlamında bizim en başarılı olduğumuz ülke-
ler arasında yer alıyor. Fuara, İran pazarında 
faaliyet gösteren bayimizle birlikte katıldık. 
Fuar sayesinde bilinirliğimizi artırırken ye-
ni müşteriler de ediniyoruz. Fuar süresince 
standımızda motorlu-motorsuz redüktörle-
rimizi ve elektrik motorlarımızı sergiledik. 
İran, müşteri potansiyeli geniş bir ülke. Söz 
konusu potansiyelin doğru bir şekilde değer-
lendirildiğinde firmalar adına önemli getirileri 
olacaktır.” 

BAŞAR KÜÇÜKPARMAK 
KUPAR POMPA 
GENEL MÜDÜRÜ

HASAN ÇAKMAK
YILMAZ REDÜKTÖR 
SATIŞ DEPARTMANI 
YETKİLİSİ

15.
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“İran, ambargonun kalkmasından 
sonra çok cazip bir pazar haline gel-
di. Bu yüzden, biz de daha önce pek 
çok kez ziyaretçi olarak geldiğimiz 
fuarda, bu yıl katılımcı olarak yer 
aldık. Etkinlik süresince çok önemli 
geri dönüşler aldık. Bu ilişkiler dik-
kate alındığında ticaret hacmimi-
zin istediğimiz noktaya geleceğini 
umuyoruz. Öte yandan fuarın ziya-
retçi potansiyeli, sektörü tanıyan 
profesyonel alıcılardan oluşmuyor-
du. Birebir müşteri temasları nok-
tasında hedeflerimizin altında kal-
sak da bu tarz yatırımların zaman 
alacağını ve bu süreçte de sabırlı 
olmak gerektiğinin farkındayız. Her 
şeye rağmen Tahran Uluslararası 
Sanayi Fuarı, bölgede ve özellikle 
de İran’daki bilinirliğimizi artırdı. 
Kurduğumuz iş bağlantılarının uzun 
vadede firmamıza önemli avantajlar 
sağlayacağını düşünüyorum. Bu yıl 
fuara katılan Türk firmalarının sa-
yısının da arttığını memnuniyetle 
gözlemledim. Standımızda servo 
sürücülerimizi ve hidrolik rulo aç-
ma makinemizi sergiledik.”

KAZIM KAVRAN
SERVOSTEEL 
SATIŞ SORUMLUSU

“ÖNEMLİ  
GERİ DÖNÜŞLER 

ALDIK”

“ZİYARETÇİ SAYISI BEKLENTİMİZİN 
ALTINDAYDI”

“AVANTAJLAR SUNAN BİR 
ORGANİZASYON”

“Bu yıl fuardaki stant yerimiz için büyük be-
deller ödedik ve mali anlamda bize bir yük 
getirdi. Buna karşılık, ziyaretçi sayısına bak-
tığımızda bir düşüş söz konusu. Önümüzdeki 
sene fuar katılımı için daha makul ücretler 
belirlenirse katılmayı düşüneceğiz. Fuar bi-
zim için reklam, firmamızın bilinirliği açısın-
dan fayda sağlıyor. Müşteri portföyümüze yeni 
isimleri eklerken bir yandan da pazardaki yeni 
ürün ve çalışmaları görme fırsatı buluyoruz. 
Bu yıl fuara gösterilen ilginin beklentilerimi-
zin altında kalması, söz konusu alanlardaki 
beklentilerimizi de azalttı. Fuar süresince 
standımızda fiber lazer ve abkant preslerimizi 
sergiledik. Aynı zamanda Türkiye’de ilk kez 
firmamızın imal ettiği rezonatör de büyük ilgi 
gördü.”

“Fuarın, ziyaretçi sayısı geçen yıla kıyasla da-
ha az olsa da, katılımcı firmaları memnun et-
tiğini düşünüyorum. Kesmak olarak İran’daki 
bayimize teknik anlamda yardımcı olmak için 
fuara katıldık. Bu tarz fuarların katılım mali-
yeti yüksek fakat kurulan temaslar düşünül-
düğünde sağladığı avantajlara değer. Fuar ile 
ilgili tek olumsuz yan geçen seneki ziyaretçi 
sayısına göre artış olmamasıydı. İmal ettiği-
miz testere tezgahlarımızı müşterilerimizin 
beğenisine sunduk.”

HÜSEYİN ÖZTÜRK 
ERMAKSAN 
ULUSLARARASI SATIŞ 
MÜDÜRÜ

LEVENT KAYA 
KESMAK 
ENDÜSTRİ YÜKSEK 
MÜHENDİSİ

17.
KATILIM

1.
KATILIM

3.
KATILIM
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“Bu yıl da standımızda kaliteli ve 
kurumsal firmalardan ziyaretçileri 
ağırladık. Firma sahiplerinden mü-
hendislere, satın alma departman-
larının yetkililerinden satış uzman-
larına kadar birçok farklı sektörden 
üst düzey katılımcıyla bir araya 
geldik. Fuarlar, marka değeri oluş-
turmak ve bu değeri yükseltmek 
için en işlevsel organizasyonlar. En 
önemli avantajıysa müşterilerimizle 
yüz yüze yakın diyalog kurabilme-
miz ve piyasa dinamiklerini takip 
ederek talepleri anlayabilmemiz. 
Tahran Uluslararası Sanayi Fuarı, 
hem nitelik hem de nicelik açısın-
dan her yıl daha iyiye gidiyor. Bu 
durumun yaşanmasında İran sanayi 
sektörlerinin de her geçen yıl da-
ha da gelişmesinin de payı var. Bu 
fuarda, özellikle redüktör ailemize 
yeni katılan modellerimizin lans-
manı üzerinde yoğunlaştık. Konik 
seri redüktör referanslarımıza üç 
farklı gövde boyutu ekledik. Aynı 
şekilde, paralel milli redüktör se-
risinin en büyük modelini tanıttık. 
Yeni geliştirdiğimiz ürünlerle metal 
endüstrisi ile otomobil sektörü gibi 
önemli alanlara odaklandık.”

SALİM HAFFAR 
İ.MAK REDÜKTÖR 
İHRACAT MÜDÜRÜ

“FUAR, 
HER YIL 

GELİŞİYOR”

“FUAR VERİMLİ GEÇMEDİ”

“ÜRÜNLERİMİZ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ”

“Bu yılki Tahran Uluslararası Sanayi Fuarı 
beklentilerimizin oldukça altında kalan bir 
organizasyondu. Durgun bir havada geçen 
fuarın, firmamıza nerdeyse hiçbir katkısının 
olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. 
Geldiğimiz noktada, önümüzdeki yıllar için 
fuara katılma kararını detaylı bir şekilde de-
ğerlendireceğimizi söyleyebiliriz. Geçtiğimiz 
yıllarda düzenlenen organizasyonlara kıyasla 
bu yılki Tahran Sanayi Fuarı’nın pek farklı ol-
madığını söyleyebilirim. Dört gün süren fuar 
süresince standımızda hidrolik preslerimizi 
dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcı-
ların beğenisine sunduk.”

“Bu yılki fuardan gayet memnun ayrıldık. 
Tahran Uluslararası Sanayi Fuarı’na önümüz-
deki yıllarda da sürekli katılmayı düşünüyo-
ruz. Bu kararı vermemizde de fuarın, firma-
mız açısından oldukça verimli geçmesinin bü-
yük payı söz konusu. Fuar vesilesiyle müşteri 
portföyümüzü genişletirken, İran gibi büyük 
ve önemli bir pazarda firmamızın da adını 
duyurduğumuz için son derece memnunuz. 
Standımızda, potansiyel müşterilerimizin be-
ğenisine sunduğumuz yıkama makinelerimiz 
oldukça yoğun bir ilgi gördü.
Geçtiğimiz yıl ambargoların kalkmasıyla bir-
likte yeniden ilgi odağı haline gelen İran pa-
zarı, ihracatçılar için birçok fırsatı bünyesin-
de bulunduruyor. Bu nedenle, Türkiye’deki 
firmaların da bu pazarı değerlendirmesi 
gerekiyor.”

MEHMET SARI
HÜRSAN PRES 
ULUSLARARASI SATIŞ 
SORUMLUSU

SERKAN KARA
KARABAY MAKİNE 
FİRMA YETKİLİSİ

10.
KATILIM

4.
KATILIM

1.
KATILIM
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MAİB’DEN ÖZEL NİTELİKLİ
ALIM HEYETİ PROGRAMI
MAİB’in organizasyonuyla Tanzanya’dan gelen “Özel Nitelikli Alım Heyeti”, Ankara ve 
Konya’da tarım makinesi imalatçılarıyla bir araya geldi.

E konomi Bakanlığı ve Türkiye 
İhracatçı lar Mecl is i  (TİM) 
koordinasyonu ve Makine 
İhracatçıları Birliği (MAİB) or-

ganizasyonuyla 30-31 Ekim tarihlerinde 
gerçekleşen “Özel Nitelikli Alım Heyeti” 
programına, Tanzanya’da yerleşik bir fir-
manın yetkilileri katıldı.
30 Ekim’de Ankara’da Türk Tarım 
Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği 
(TARMAKBİR) ile görüşen ve firma zi-
yareti yapan heyet, 31 Ekim’de ise 
Konya’da tarım makinesi imalatçılarının 
tesislerini ziyaret ederek, yetkililerle bir 
araya geldi. 
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel 
Müdürlüğü’nden Dış Ticaret Uzmanı 
Serdar Afşar’ın da eşlik ettiği gezi kap-
samında esas olarak Türkiye ekonomisi 
ve tarım makineleri sektörüne ait güncel 
bilgiler heyete aktarılırken, Türkiye’de 
üretilen tarım makineleri tanıtıldı ve 
modern üretim tesisleri iş insanlarına 
gösterildi.
Diğer yandan, heyetin TARMAKBİR zi-
yareti sırasında, Türk tarım makine-
leri sektörüne ait bir sektörel tanıtım 
videosu ve sunum eşliğinde bilgiler 
aktarılırken, Tanzanya heyeti ise ülke-

lerindeki mekanizasyon göstergele-
ri ve pazar büyüklüğüne dair bilgileri 
paylaştı. Yıllık ortalama 60 milyon do-
lar seviyesinde tarım makineleri itha-
latı yapan Tanzanya, halen, ağırlıkla 
Çin ve Hindistan’dan alım gerçekleş-
tiriyor. Bu iki ülkeden yapılan ithalatın 
toplam ithalat içindeki payı neredeyse 
yüzde 50 seviyesindeyken, Türkiye ise 
Tanzanya’ya yıllık ortalama 1,2 milyon 

dolar seviyesinde tarım makineleri ih-
racatı gerçekleştiriyor.

TANZANYA YÜKSEK TALEP 
BARINDIRIYOR
İlgili heyetin aktardığı bilgilere göre, 
Tanzanya’da traktörlerin yanı sıra roto-
vatör, kültüvatör, diskli pulluk gibi toprak 
işleme makineleri, ekim ve fide dikim ma-
kineleri, ilaçlama ve gübre serpme maki-
neleri ve parsel biçerdöveri yüksek talep 
barındırıyor. 44 milyon hektar ekilebilir 
tarım arazisi bulunan Tanzanya’da sadece 
yüzde 35’lik bir alan ekilirken, Tanzanya, 
hayvancılık yönünden de bölgenin en 
önemli ülkelerinden biri olmayı sürdürü-
yor. Tanzanya sığır üretimi bakımından 
Etiyopya (31 milyon) ve Sudan’ın (30 mil-
yon) ardından Afrika’da üçüncü sırada yer 
alırken, 88,6 milyon hektarlık topraklarının 
60 milyon hektarlık bölümü hayvancılığa 
uygun çiftliklerden oluşuyor. Bu çerçeve-
de, tarım makineleri ihracatında potan-
siyeli yüksek bir pazar olan Tanzanya’nın 
Türk tarım makineleri sektörüne göster-
diği ilgi önem arz ederken, firma yetkilile-
rinin Ankara ve Konya’daki temaslarından 
olumlu izlenimlerle ayrıldığı bildiriliyor.
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2017, AĞAÇ İŞLEME SEKTÖRÜNÜN 
İHRACAT YILI OLDU
Ağaç işleme makineleri sektörü açısından 2017 yılı verimli geçiyor. İhracatta yüzde 30’luk 
büyük bir artış yakalayan sektör, 14-18 Ekim tarihlerinde Almanya’dan sonra Avrupa’nın en 
büyük ikinci ihtisas fuarı olan Ağaç İşleme Makineleri Fuarı’na da ev sahipliği yaptı.

M akine imalat sektörleri içe-
risinde giderek daha güçlü 
bir yapıya kavuşan ağaç 
işleme makineleri sektö-

rünün 2017 yılı verileri, iyimser bir tab-
lo çizmeye devam ediyor. Ağaç İşleme 
Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları 
Derneği (AİMSAD) verilerine göre bu yıl 
ihracatta yüzde 30’luk artış sağlayan 
sektörün yıl sonuna kadar bu ivmeyi ko-
ruması ve artırması bekleniyor.
14-18 Ekim tarihleri arasında İs-
tanbul’da düzenlenen Uluslararası Ağaç 
İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El 
Aletleri Fuarı’nın açılışında sektörle il-
gili bilgiler paylaşan AİMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Erol, fuarın ana 

temasının “ihracat” olacağını söylerken, 
“Ağaç İşleme Makineleri Yan Sanayi 
Sektörü olarak bu yıl ihracatta çok ciddi 
bir artış kaydettik. İthalatta da düşüş ya-
şanıyor. Yıl sonunda ihracatın ithalatı iki-
ye katlamasını bekliyoruz. Şu anda sek-
tör olarak yüzde 30’luk bir ihracat artışı 
yaşıyoruz. Bu artış, sektörümüz için çok 
büyük bir oran. Arzuladığımız, sektörü-
müzün görmek istediği verilere ulaşıyo-
ruz. Bu da demek ki, Türkiye’de artık her 
türlü ürün üretiliyor ve hem yerli ima-
latçılar hem de yabancı müşteriler ma-
kinelerimizi ve yan sanayilerimizi tercih 
ediyor” değerlendirmesinde bulundu.
Ağaç İşleme Makineleri Fuarı’nda sek-
tör ihracatını daha da artırmak için her 

türlü çalışmayı yapacaklarını da dile ge-
tiren Erol, tüm sektörün fuarı heyecanla 
beklediğini, bu yıl 30’uncu kez kapılarını 
açan Ağaç İşleme Makineleri Fuarı’nın 
özellikle Avrasya coğrafyasında hâkim 
ihtisas fuarı olması için çalıştıklarının 
altını çizdi: “İhtisas fuarı olmak için; fu-
arın ve gelen ziyaretçilerin daha nitelikli 
olmasına çalışıyoruz. Devletimizin bazı 
ekstra destekleri var ve onları da sek-
törümüze sunacağız. İmalatçı ve ithalat-
çı arkadaşlarımız aylardır fuara yoğun 
bir şekilde hazırlanıyor. İmalatçılarımız 
fuarda özellikle verimlilik ve Endüstri 
4.0’a uygun yeni makinelerini ilk kez 
sergileyecek. İthalatçılarımız da mevcut 
en son teknolojileri fuarda görebilecek. 
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Almanya’dan sonra halen Avrupa’nın en büyük 
ikinci ihtisas fuarı olduğumuzu söyleyebiliriz.”

BEŞ KITADAN KATILIM 
30 yıldır istikrarlı bir biçimde büyüyen ve son 
iki yıldır AİMSAD işbirliğinde düzenlenerek 
daha da güçlenen Uluslararası Ağaç İşleme 
Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı, 
14-18 Ekim tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlendi. 
Ağaç işleme makineleri, ahşap, orman ürün-
leri ve teknolojileri ile ambalaj sektörlerini bir 
araya getirerek sektörün en önemli buluşma 
noktası olan fuara, bu yıl, 334 firma ve 10 binin 
üzerinde yabancı sektör profesyoneli katılır-
ken, Kosova ve Yunanistan’dan gelen alım he-
yeti de fuara ilgi gösterdi ve Türk firmalarıyla 
ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 
Mustafa Erol, “Hiç çalışmadığımız ülkelerden 
ciddi katılım gerçekleşti. Beş kıtadan da ziya-
retçilerimiz oldu” derken, yurt içinde ziyaretçi 
sayısının hâlihazırda yüksek olduğunu ancak 
yurt dışından 10 bin şahsi firmayı Türkiye’ye 
getirmenin hem sektörün hem de fuarın gücü-
nü ortaya koyduğunu vurguluyor.

SEKTÖRE ENDÜSTRİ 4.0 DAMGASI
Diğer yandan, fuar kapsamında Reed Tüyap 
ve Orman Mühendisleri Odası işbirliğiyle dü-
zenlenen “Ahşap Sektöründe Gelecek Vizyonu 
Endüstri 4.0” adlı panelde ise “Endüstri 4.0 
Uygulamalarında Otonomi”, “Yapay Zeka” ve 
“Orman Ürünleri Sanayisinde Endüstri 4.0” 
başlıklı konular ele alındı; ağaç işleme sektö-
rünün geleceği masaya yatırıldı. 
Panelin açılış konuşmasını Reed Tüyap 
Genel Müdürü Ali Muharremoğlu ve Orman 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı 
Yüksel Yüksel yaparken, oturumun mode-
ratörlüğünü Marmara Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Ercan Öztemel üstlendi. İstanbul 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sevinç Gülseçen, 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Gökhan İnce, Orman Mühendisleri 

Odası İstanbul Şube Üyesi Dr. Sabit Tunçel, 
Siemens’den Ali Rıza Ersoy ve SAP’den Özgür 
Gönen’in konuşmacı olarak yer aldığı panelde, 
Endüstri 4.0’ın mobilya sektöründeki tüm yan-
sımaları detaylarıyla konuşuldu. 
Prof. Dr. Öztemel, dünyanın değiştiği ve her de-
ğişimin ülkeler ve markalara yeni fırsatlar sun-
duğunu söylerken, bu fırsatları es geçmeyen ve 
yakın takipçisi olan sektör ve markaların dünya 
liginde söz sahibi olabileceğinin altını çizdi.
Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Üyesi 
Dr. Sabit Tunçel ise panel kapsamında “Orman 
Ürünleri Sanayinde Endüstri 4.0 Kavramı” baş-
lıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye mobil-
ya sektörünün orta ve küçük ölçekli işletmeler-
de makine ve kas gücüyle üretime yöneldiğini 
aktaran Tunçel, “Türkiye için Endüstri 4.0 kav-
ramı; önemli bir parametredir. Tüm nesnelerin 
birbiriyle iletişim halinde olacağı ve akıllı üretim 
sistemlerinin gelişeceği, ekonomik ve sosyal 
değişimin yaşanacağı bir gelecek bizi bekliyor. 
Endüstri 4.0’ın sunacağı olağanüstü fırsatlar 
doğru değerlendirilmeli, doğru zamanda, doğru 
kişilerle, doğru hamleler yapılmalı” dedi.

Fuara 334 firma ve 10 binin üzerinde yabancı sektör profesyoneli katılırken, Kosova 
ve Yunanistan’dan gelen alım heyeti kapsamında da ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

AİMSAD YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI 
MUSTAFA EROL: 

“ŞU ANDA SEKTÖR 
OLARAK YÜZDE 
30’LUK İHRACAT 

ARTIŞI YAŞIYORUZ. 
BU ARTIŞ, 

SEKTÖRÜMÜZ 
İÇİN ÇOK BÜYÜK 

BİR ORAN. 
SEKTÖRÜMÜZÜN 
GÖRMEK İSTEDİĞİ 

VERİLERE 
ULAŞIYORUZ.”
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TARMAKBİR URGE PROGRAMI
DEVAM EDİYOR
TARMAKBİR üyesi 11 firma, ürünlerinin tanıtımını yapmak ve kamu ile özel sektörden 
çeşitli kurumlarla temaslar gerçekleştirmek üzere 30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında 
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bir ticaret heyeti düzenledi.

T arım makineleri imalatı yapan 
11 firmanın katıldığı ticaret 
heyeti ziyaretinde, Ukraynalı 
30 tarım makine bayi ve dağıtı-

cısıyla toplamda 120’ye yakın ikili iş gö-
rüşmesi gerçekleştirirken, gerek Türk 
Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları 
Birliği (TARMAKBİR) heyetindeki Türk 
firmaları gerekse Ukraynalı firmalar-
dan alınan yorumlar, görüşmelerin her 
iki taraf için de oldukça olumlu geçtiği 
yönündeydi.
Beş gün süren ticaret heyeti programının 
ikinci gününe Ukrayna Tarım Bakanlığı 
yetkilileri de katılarak Ukrayna tarım 

potansiyeli ve tarım makineleri ihtiyacı 
üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Heyet, 
Ukrayna programının son gününde ise 
Kiev Ticaret Müşavirliği ile Türkiye-
Ukrayna İş Adamları Derneği’ne (TUİD) 
ziyaretler düzenledi ve Ukrayna’da geç-
mişte ticari ilişkiler kurmuş iş dünyası 
temsilcilerinin deneyimlerini birebir din-
leme fırsatı buldu.
Ukrayna, dünyanın en verimli tarım top-
rağı olarak gösterilen kara toprağın yüz-
de 30’unu kendi sınırları içerisinde bu-
lunduruyor. Tarım ise ülkenin en önemli 
gelir kaynaklarından bir tanesi. Bu an-
lamda, Doğu Avrupa’nın bu en geniş ve 

verimli topraklara sahip ülkesi, Türk 
tarım makine imalatçıları açısından da 
ciddi bir potansiyel barındırıyor.
TARMAKBİR’in yürüttüğü URGE projesi 
kapsamında gerçekleştirilen beşinci ti-
caret heyeti ziyareti, verimli tarım top-
raklarına sahip bir ülke olan Ukrayna’da 
henüz çok fazla kullanılmayan Türk ta-
rım makinelerinin yaygınlığını artırmayı 
amaçlıyor. 
TARMAKBİR, önümüzdeki dönemde de, 
yine URGE projesi kapsamında, Güney 
Afrika ve Rusya başta olmak üzere ti-
caret heyeti ziyaretlerini sürdürmeyi 
planlıyor.
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İSDER, CEMAT ASIA FUARI İÇİN 
ŞANGAY’DAYDI
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) üyesi derneklerden İstif 
Makinaları ve Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), 31 Ekim-3 Kasım tarihlerinde 
Çin’in Şangay kentinde düzenlenen CeMAT Asia Uluslararası İstifleme, Otomasyon, Taşıma 
ve Lojistik Fuarı’na katıldı.

A sya Kıtası’nın en önemli is-
tifleme makineleri fuarları 
arasında gösterilen CeMAT 
Asia’da bu yıl 600’den fazla 

firma yer aldı. Fuar kapsamında çok sa-
yıda ülkeden gelen ziyaretçiyi standında 
ağırlayan İSDER, Türk istif makineleri 
sektörünün yapısı, çalışmaları ve dernek 
üyesi firmalar hakkında detaylı bilgiler 
verdi.
Fuarın ilk günü düzenlenen ve İSDER 
Kiralama Komitesi Başkanı Reyhan 
Uğurlu Yücel’le İSDER Genel Sekreter 
Vekili Oğuz Yusuf Yiğit’in de katıldı-
ğı “Uluslararası Kiralama Konferansı 
Asya” toplantısında, Çin ve Japonya’daki 
k iralama pazarı  değerlendir i ld i . 
Konferans kapsamında ayrıca kiralama 
stratejileri ve başarılı kiralama firma-
larının özellikleri de ele alındı. İSDER, 
fuar boyunca organize ettiği toplantı-

larla hem sektör, hem de dernek ve 
üyeleri adına önem arz eden işbirlikleri 

için zemin hazırladı. Bu kapsamda Çin 
Forklift Derneği (CITA) ile düzenlenen 
ortak toplantıda Çin’deki forklift paza-
rının mevcut durumu ve Çin forkliftle-
rinin dünyadaki yeri değerlendirildi. 
Toplantıda aynı zamanda CITA ve İSDER 
arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi 
yönünde de karar alındı. İSDER, fuar 
çerçevesinde Amerika İstif Makineleri 
Derneği (MHI) ile de bir araya geldi. Ana 
gündem maddesini önümüzdeki yıl ger-
çekleşecek MHI etkinliklerine yönelik 
İSDER’in vereceği desteğin oluşturduğu 
toplantıda, iki kurumun kardeş dernek 
oldukları da ilan edildi.
Uluslararası fuarların Türkiye’nin ve 
makine alt sektör derneklerinin tanıtımı 
açısından büyük önem taşıdığını belirten 
İSDER yetkilileri, dünya çapında düzen-
lenen diğer CeMAT Fuarları’nda, Türk 
istif makineleri sektörünün tanıtımı için 
yapılacak çalışmalar konusunda fuar 
organizatörü Deutsche Messe ile de çe-
şitli çalışmalar gerçekleştirildiği bilgisini 
verdi.
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BLECHEXPO’YA TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ DAMGA VURDU
Makine, metal işleme ve kaynak teknolojileri alanında dünyanın en önemli fuarlarından biri 
kabul edilen Blechexpo’ya katılan Türkiye’nin Makinecileri, sektörün üretim gücünü tüm 
dünyaya gösterdi.
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A lmanya’nın Stuttgart kentinde 7-10 
Kasım tarihleri arasında 13’üncü 
kez düzenlenen Blechexpo Fuarı’na 
katılan Türkiye’nin Makinecileri, 

gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk makinesi 
algısının güçlendirilmesine katkıda bulundu. 
İki yılda bir düzenlenen fuara bu yıl 35 ülkeden 
1336 firma katıldı. 39 bin 280 kişinin ziyaret et-
tiği fuarda Türkiye’den de 29 makine imalatçı-
sı ürünlerini sergiledi. Makine İmalat Sanayii 
Dernekleri Federasyonu (MAKFED) üyesi 
derneklerden Makina İmalatçıları Birliği’nin 
de (MİB) stantla yer aldığı fuar kapsamında, 
ziyaretçilere Türk makine sektörünün üretim 
gücü ve kalitesi anlatıldı. Fuara Türkiye’nin 
Makinecileri’ni temsilen MAİB Makine Şubesi 
Uzmanları Şeyda Yıldız Sarıca ve Bahar Özcan 
Kaynak katıldı.
Türkiye’nin Makinecileri’nin standında ziya-
retçilere Türk makine sektörü ve MAİB üyesi 
firmalar hakkında kapsamlı bilgiler verildi. 
Türkiye’nin Stuttgart Ticaret Ataşesi Mehmet 
Ali Çolakoğlu Türkiye’nin Makinecileri’nin 
standını ziyaret ederek fuar hakkında temas-
larda bulundu.
 
“ALMANYA PAZARINDAN
ALDIĞIMIZ PAYI ARTIRACAĞIZ”
Blechexpo Fuarı hakkında değerlendirmeler-
de bulunan MAİB ve Türkiye’nin Makinecileri 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, 
Türk makine sektörü olarak Almanya pazarın-
dan aldıkları payı artırmak istediklerini söyledi. 
Dalgakıran sözlerini şöyle sürdürdü: “Fuarda 
sac, metal işleme makineleri ve tamamlayıcı 
teknolojilerinde gelinen son nokta sergileni-
yor. Sac levhalar metal işleme sanayisinin en 

önemli girdilerinden biri. Sac, sağlamlık ve 
dayanıklılığın yanı sıra hemen her türlü şekle 
girebilme ve estetik görünüm sağlayabilme 
gibi avantajlar sunan bir ürün. Endüstriyel ta-
sarım ve üretimde yaygın olarak kullanılan bu 
ürünün üretildiği sac işleme makineleri, sana-
yi üretiminin de en temel bileşenlerinden biri. 
Türkiye’nin Makinecileri olarak ihraç ettiğimiz 
sac işleme makinelerinde üretilen levhalar; 
demir- çelikten inşaata, beyaz eşyadan otomo-
tive dek dünya genelinde tüm sanayi kollarında 
kullanılıyor.” Türkiye’nin Makinecileri dört gün 
süren fuar boyunca sektörün tanıtımına yöne-
lik etkin bir faaliyet yürüttü.

35 ÜLKEDEN 
1336 FİRMANIN 

YER ALDIĞI 
BLECHEXPO’YA 

TÜRKİYE’DEN DE 
 29 MAKİNE 
İMALATÇISI 

KATILDI.
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“MARKA BİLİNİRLİĞİNİ
ARTIRDIK”

“FUAR ÖNEMLİ 
AVANTAJLAR SUNUYOR”

“FUAR ÇOK VERİMLİ 
GEÇMEDİ”

“HİDROLİK PRESLERİMİZİ
SERGİLEDİK”

“Daha önce ziyaretçi olarak pek çok kez bulunduğumuz fu-
arda bu yıl ilk kez katılımcı olarak yer aldık. Fuar, doğrudan
satın almayla ilgilenen bir ziyaretçi profiline sahip. Bu ilgi 
bayilik ağımızı artırdığı gibi, son kullanıcılardan alınan geri 
bildirimler sayesinde de marka bilinirliğimizi artırmada cid-
di katkılar sağladı. Sektörde belli bir seviyeye gelmiş önemli
sektör firmalarının tercih ettiği bu fuarda yer almak, firma 
prestijimiz için önemliydi. Fuar kapsamında standımızda 
yeni imal ettiğimiz 8 kW makinemizi, tamamen yerli Nukon 
kesim kafası ile sergiledik.”

“Fuar, ilk gün beklediğimizden biraz daha durgun geçse de 
takip eden günlerde beklentilerimizi karşılayan bir ziyaret-
çi hareketliliğine sahne oldu. İmaj tazeleme, reklam, yeni 
müşterilerle temas kurma ve iş bağlantıları gerçekleştir-
mek adına Blechexpo önemli avantajlar sunan bir fuar orga-
nizasyonu. Öte yandan potansiyel müşterilerle tanışmanın 
yanında eski müşterilerle de bir araya gelme fırsatı sağlıyor. 
Standımızda Endüstri 4.0’a uyumlu presimizle sac işleme 
makinelerimizi sergiledik.”

“Bu yılki Blechexpo Fuarı, önceki yıllara kıyasla beklen-
timizin çok altında geçti. Hem ziyaretçi sayısı azdı hem de 
gerçekleştirdiğimiz görüşmelerden satışa yönelik verim 
alamadık. Tüm bu olumsuzluklara rağmen bu tip fuarlarda 
boy göstermek firmamıza önemli avantajlar sağlıyor. Yeni 
müşteriler elde etmenin en kolay yolu uluslararası öneme 
sahip bu fuarlara katılmaktan geçiyor. Ayrıca ihracatımızı 
artırmak için yurt dışında bayilik görüşmeleri gerçekleştir-
me fırsatı bulabiliyoruz. Organizasyon ve fuar tanıtımı açı-
sından bir sorun gözlemlemedik. Fuar süresince standımız-
da eksantrik preslerimizi sergiledik.”

“Blechexpo’nun hemen öncesinde düzenlenen EMO Fuarı
nedeniyle bu yılki organizasyon çok hareketli geçmedi. Fuar 
firmasından aldığımız bilgiler de bu yöndeydi. Ziyaretçi 
sayısının çok az olması fuardan beklediğimiz ilgiyi gör-
memize engel oldu. 2014 yılında Hannover’de düzenlenen 
EuroBLECH Fuarı çok daha iyiydi. Bundan sonra tercihimi-
zi EuroBLECH’ten yana kullanacağız. Bu tarz fuarlara yeni 
katılmaya başlayan bir firma olarak sıcak satış olmasa bi-
le bilinirlik sağlama noktasında önemli bir etkisi olduğunu 
gördük. Burada ‘Sektörde ben de varım!’ deme fırsatı bula-
biliyoruz. Sektörde her kesime hitap eden hidrolik presleri-
mizi tanıttık ve olumlu geri bildirimler aldık.”

AHMET ŞİŞMAN
NUKON
SATIŞ SORUMLUSU

BERAT TUNCAY DİRİN 
DİRİNLER 
FİRMA TEMSİLCİSİ

ALİ OSMAN ELMALI
ELMALI MAKİNA
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

DURMUŞ ALICI
PRESTEK
SATIŞ MÜDÜRÜ

1.
KATILIM

3.
KATILIM

8.
KATILIM

1.
KATILIM
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“FİRMAMIZ İÇİN  
BİR PRESTİJ FUARI”

“FUAR, ARTAN ZİYARETÇİ
SAYISIYLA DA DİKKAT

ÇEKİYOR”

“NİTELİKLİ ZİYARETÇİLER
TERCİH EDİYOR”

“SON KULLANICILARA
ULAŞTIK”

“Fuara bu yıl, geçen yıllara kıyasla daha az bir katılım söz 
konusuydu. Bu durumun yaşanmasında yaklaşık iki ay ön-
ce gerçekleşen sektöre yönelik bir başka uluslararası fuar 
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN’ın etkili olduğunu düşünüyo-
rum. Fuarlar köklü ve büyük firmalar için prestij açısından 
önem taşıyor. Biz de bu bilinçle böylesine önemli fuarlarda 
yer almayı ihmal etmiyoruz. Böylelikle sektörün nabzını tu-
tarken müşterilerimizin taleplerini yerine getirmek ve satış 
sonrası destek için de elimizden geleni yapıyoruz. Fuara si-
lindir- profil bükme ve delik delme makinelerimizle katıldık.
Türkiye’de ilk ve tek olan 3 ADM modelimiz büyük bir ilgi 
gördü. Son yıllarda betonarmeden çelik yapıya yönelen inşa-
at sektörünün yerli ve yabancı temsilcileri de fuar süresinde 
3 ADM makinemizi yakından görme fırsatı buldu.”

“Blechexpo, Almanya’da katıldığımız diğer fuarlardan biraz 
daha farklı. Daha az ama etkili bir ziyaretçi profiline sahip. 
Hannover’de düzenlenen EuroBLECH Fuarı’yla karşılaş-
tırıldığında müşteri profili biraz daha farklı. EuroBLECH, 
Kuzey Avrupa-Baltık Ülkeleri ağırlıklı bir profil çizerken, 
Blechexpo daha çok Orta ve Güney Avrupa ağırlıklı bir zi-
yaretçi profiline sahip. Bu fuarlar firmalara, daima en iyi 
reklamı yapma olanağı sunarken müşterilere de doğrudan 
ulaşmak için önemli bir araç. Fuar ayrıca her yıl artan zi-
yaretçi sayısıyla da dikkat çekiyor. Fuar kapsamında ye-
ni dizaynıyla 500 tonluk sıvama-double action presimizi 
sergiledik.”

“Bu yılki fuar bizim için gayet olumlu geçti. Beklediğimiz ge-
ri dönüşleri aldık. Fuarın ziyaretçi kitlesinin nitelik ve nicelik 
bakımından son derece tatmin edici olması Blechexpo’nun 
başarısını da etkileyen asıl gösterge oldu. Bu bakımdan 
organizasyondan oldukça memnun ayrıldığımızı rahatlıkla 
söyleyebilirim. Fuar kapsamında gerçekleştirdiğimiz bayi 
görüşmeleri, sıcak satışlar ve yeni müşterilerle tanışma-
mız da bizim için diğer avantajlar oldu. CNC hidrolik abkant 
preslerimizi ve CNC hidrolik giyotin makaslarımızı potansi-
yel müşterilerimizin beğenisine sunduk.”

“Yoğun ilgi yüzünden fuar alanında istediğimiz yeri ala-
madık. Fakat aynı yoğunluk ziyaretçi sayısı bakımından 
yaşanmadı. Buna rağmen ne istediği bilen profesyonel bir 
ziyaretçi kitlesi söz konusuydu. Fuar bize her zaman oldu-
ğu gibi birçok fayda sağladı. Stuttgart otomotiv sektörünün 
merkezi oluğu için bu platform sayesinde son kullanıcıla-
ra ulaşma fırsatı bulduk ve geri dönüşler aldık. Ayrıca ye-
ni ürünlerimizi de sektörün beğenisine sunduk. Daha önce 
katıldığımız Blechexpo fuarlarına kıyasla daha iyi geçtiğini 
söyleyebilirim.”

FATİH KUŞ
AKYAPAK
BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ

SERKAN HIZLI
HÜRSAN PRES
ULUSLARARASI SATIŞ 
MÜDÜRÜ

MEHMET ALİ İLERİ
İNANLAR
SATIŞ MÜDÜRÜ

YAŞAR SERÇE
HİDROLİKSAN HALİM USTA
BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ

3.
KATILIM

1.
KATILIM

2.
KATILIM

4.
KATILIM
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ
AGRITECHNICA’DA YERİNİ ALDI
“Yeşil Gelecek ve Akıllı Teknolojiler” temasıyla 12-18 Kasım tarihlerinde Hannover’de 
düzenlenen Agritechnica Fuarı’nda Türkiye’nin Makinecileri de yerini aldı.

H annover’de düzenlenen ve 53 
ülkeden 2 bin 762 firmanın 
yer aldığı Agritechnica’yı 130 
farklı ülkeden 450 bin kişi zi-

yaret etti. Bu yıl “Yeşil Gelecek ve Akıllı 
Teknolojiler” temasıyla kapılarını açan 
etkinliğe Türkiye’den de 108 firma ka-
tıldı. 1985 yılından bu yana iki yılda bir 
düzenlenen fuara MAİB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu, 
Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erkunt 
Armağan, Türkiye’nin Makinecileri 
Almanya Temsilcisi Ahmet Yılmaz ile 
Makine Şube Müdürü Mehtap Önal ve 
Makine Şubesi Uzmanı Tuğçe Karabörk 
Okan katıldı. Makine İmalat Sanayii 

Dernekleri Federasyonu (MAKFED) 
üyesi derneklerden Türk Tarım Alet 
ve Makinaları İmalatçıları Birliği de 
(TARMAKBİR) fuarda yer alarak Türk 
tarım makineleri sektörü ve dernek 
üyelerinin çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Türkiye’nin Makinecileri, fua-
rın beşinci günü, Türkiye’nin Hannover 
Başkonsolosu Banu Malaman’ın da ka-
tılımıyla düzenlediği kokteylde, yaban-
cı muhataplar ve Türk makine sektörü 
temsilcilerini bir araya getirdi. Türk ve 
yabancı davetlilerden oluşan ve yaklaşık 
200 kişinin katıldığı kokteylde Zeynep 
Erkunt Armağan sektör adına temas-
larda bulundu. Fuar çerçevesinde çeşitli 

temaslarda bulunan TARMAKBİR Genel 
Sekreteri Selami İleri, Agritechnica’nın 
klasik bir fuardan öte gerçek bir şova 
dönüştüğünü aktararak şunları söyledi: 
“‘Yeşil Gelecek ve Akıllı Teknolojiler’ slo-
ganıyla kapılarını açan Agritechnica’da 
bu yıl yabancı katılımcıların oranı yüzde 
60 ile en yüksek değere ulaştı. Özellikle 
Hint-Asya bölgesinden üreticilerin ilk 
kez fuara katılması, Agritechnica’nın 
dünyanın önde gelen tarımsal makine ve 
ticaret fuarı olarak öne çıktığını açıkça 
gösteriyor. Türkiye, yaklaşık 108 katı-
lımcı firma ve yaklaşık 6 bin metrekare-
lik stant alanıyla bu yıl fuara artı bir de-
ğer kattı. 2017 yılının resmi istatistikleri 
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henüz açıklanmadı fakat katılımcı ülke sırala-
masında yine ilk beşte yer almamız muhtemel 
gözüküyor. Fuara katılan traktör ve ekipman 
firmalarının neredeyse tamamının üyemiz ol-
ması da bizler için bir övünç kaynağıydı. Fakat 
bu sayının daha da artması gerekiyor. Katılımcı 
sayısında çok iyi olsak da hem metrajlarımız 
küçük hem de komponent ve yedek parça sek-
töründe faaliyet gösteren firmaların yüzdesi 
çok daha fazla. İşin prestij kısmı bir yana, fua-
ra katılan üyelerimiz bu yıl çok daha memnun 
ayrıldı. Özellikle Kuzey Amerika, Doğu Avrupa, 
Asya ve Afrika’dan gelen ziyaretçi sayısında da 
kayda değer artış yaşandı. Bu da zaten fuar 
kapsamında yapılan yeni sözleşmelere, yeni 
siparişlere yansıyor.” 21 ülkenin milli katılım 
organizasyonuyla katıldığı fuar çerçevesinde 
Türkiye’nin Makinecileri çeşitli görüşmeler 
gerçekleştirerek, Türk tarım makineleri sek-
törünün tanıtımı için etkin bir faaliyet yürüttü. 

“TARIM 3.0 DÖNEMİ BAŞLADI”
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran fuarla ilgili yaptığı değerlendirme-
de, tarımsal üretimin gelişmiş ekonomilerde-
ki yerinin gittikçe derinleştiğini vurgulayarak 
şunları söyledi: “Pek çok ülke kaynakların ve 
çevrenin korunmasını gözeten sürdürülebilir 
tarım dönemini yakalayamaya çalışırken üre-
timin niceliğinden ziyade niteliğine odaklanan 
Tarım 3.0 dönemi geldi. Tarım 3.0’da üreticiler 
teknolojik altyapı ve tarımsal bilgi birikimiyle 
üretim yapacak. Unutmayalım ki, modern ta-
rımsal faaliyetler artık ileri ekonomiler için de 
gelişmişlik göstergesi. Dünyada son 10 yılda 
hiçbir malın fiyatı tarım ürünleri kadar değer 
kazanmadı. Tarımın ihracat değerlerine de 
doğrudan yansıyan bu gelişimini kendi lehimi-

ze kullanmak için teknolojik yatırımları, üre-
ticinin eğitimini ve kamu desteğinin niteliğini 
yeniden konuşmalıyız.” Türkiye’de tarımın son 
yıllardaki teşviklerle önemli bir atılım yaşa-
dığının altını çizen Dalgakıran sözlerini şöyle 
noktaladı: “Türkiye’de 2018 yılında tarıma yak-
laşık 15 milyar liralık destek verilmesi öngö-
rülüyor. Diğer yandan, tarım makinelerinin 
teknolojik açıdan iyileştirilmesi, teşvikler ka-
dar büyük önem taşıyor. Yerli üreticinin tarım 
makinelerinin rekabetçi özelliklere kavuştu-
rulması için çalışmalıyız. Tarım 3.0 kavramının 
ülkemizde yerleşik hale gelmesi için eğitim ve 
teknolojiye öncelik vermeliyiz. Dünyanın öncü 
tarım ülkelerine baktığımızda uzun vadeli stra-
tejiler ve politikalarla bu noktaya geldiklerini 
görüyoruz. Bizim de stratejik planlamalarla 
aynı başarıyı yakalayacağımıza inancımız tam.”

HİNT-ASYA
BÖLGESİNDEN
ÜRETİCİLERİN  

İLK KEZ YER ALDIĞI
FUARDA, YABANCI
KATILIMCILARIN
ORANI YÜZDE 60

İLE EN YÜKSEK
DEĞERE ULAŞTI.

MAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu ve TARMAKBİR 
Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal da fuara katılan isimler arasındaydı.
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“FUAR, YENİ PAZAR
FIRSATLARI SAĞLIYOR”

“FUARDA PAZAR 
EĞİLİMLERİNİ TESPİT ETTİK”

“GENİŞ BİR PORTFÖYDE
KATILIM VARDI”

“OLDUKÇA FAYDALI 
BİR FUAR”

“Önceki yıllarda ziyaretçi olarak yer aldığımız fuarda bu yıl ka-
tılımcı olarak bulunduk. Gözlemlerimiz ışığında organizasyonun 
her yıl olumlu anlamda geliştiğini söyleyebiliriz. Fuarın göreceli 
olarak uzun olması parça üreticileri için sıkıntılı olsa da maki-
ne üreticileri açısından olumlu bir durum. Firmamız dünyanın 
yaklaşık 55 ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. Bu anlamda fuarın 
dünyanın çok sayıda ülkesinden ziyaretçi ağırlaması, firmamıza 
da yeni pazar fırsatları sunuyor. Geçtiğimiz yıllara kıyasla yedek 
parçayla alakalı hol ve katılımcı sayısının arttığını gözlemledik. 
Fuar diğer yandan yeni ürünlerin tanıtımı için büyük bir fırsat 
da sunuyor. Hâlihazırdaki müşterilerimizle ilişkilerimizi geliş-
tirmek ve yeni müşteriler üzerinde farkındalık yaratmak için 
sürekli yeni ürün geliştiriyoruz.”

“Bu yıl muhteşem bir fuar dönemi geçirdik. Zaten Agritechnica, 
ziyaretçi ve katılımcılarını her yıl son derece profesyonel bir şe-
kilde hazırlanmış, başarılı bir organizasyonla ağırlıyor. Fuarın 
bize göre tek olumsuz yanı, çok uzun olmasıydı. Katılımcı ve zi-
yaretçi profili açısından önceki fuarlara göre ciddi bir farklılık 
söz konusu olmamakla birlikte, organizasyonun yanısıra katı-
lımcı portföyünün de genişlediğini söyleyebilirim. Agritechnica 
gibi fuarlar yeni müşteriler edinmek, pazar eğilimlerini tespit 
etmek ve rakiplerin durumundan haberdar olmak açısından fir-
malar açısından son derece faydalı. Fuar boyunca standımızda 
ilaçlama tanklarımızı sergileme imkanı bulduk.”

“Agritechnica Fuarı, katılımcı ve ziyaretçi profilinin çeşitliliği ve 
zenginliği ile sadece Avrupa’nın değil tüm dünyanın en önemli 
tarım organizasyonlarından biri. Geçmiş yıllara göre ziyaretçi 
sayısı fuar geneli için iyi olsa da, Türk firmalarının geçmişe göre 
daha fazla ziyaretçi çekemediğini gördüm. Ülkeler arası gergin-
likler siyasilerden daha aşağıya, halka indiğinde bu hep yaşanı-
yor. Türkiye’nin Makinecileri ise şimdiye kadar sektörün gücü-
nü ortaya koymak ve ülke imajını güçlendirmek adına sektöre 
müthiş katkılar sağladı. Gönül isterdi ki, bu sene de bir tanıtım 
kampanyasıyla ülkemiz hakkında iki yıldır dünya kamuoyunda 
oluşan olumsuz imajı silebilmemize yardımcı olsun. Bu fuar 
sayesinde biz de hem faaliyet yürüttüğümüz pazarlar hem de 
hedef pazarlarımız hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşırken ürün-
lerimizi de tanıtma imkanı elde ediyoruz. Bu anlamda fuarda 
58HP platformlu, 80HP kabinli ve ön yükleyicili, 105HP kabinli 
ve 110HP kabinli modellerimizi sergiledik.”

“Fuarın ilk üç günü son derece verimli geçti. Fuar yeni ürün 
ve hizmetlerini tanıtmak isteyen firmalar için bir şov alanı. 
Ziyaretçi kitlesi de ne aradığını bilen ve ticaret yapmak için ge-
len insanlardan oluşuyordu. Etkinliğin son gününe kadar distri-
bütörler fuar alanında bulunuyor. Bu yılki organizasyonun geçen 
yıla kıyasla katılımcı sayısı bakımından daha kalabalık olduğunu 
gözlemledik. Biz de fuarda çeşitli bayi ve müşteri görüşmeleri 
yaptık. Standımızda kare balya, rulo balya ve çayır biçme maki-
nelerimizi sergiledik.”

ATAK PEKDOĞAN
FDR FUEL PUMP
GENEL MÜDÜRÜ

GÖKHAN DURAN
POLİDAŞ
DIŞ TİCARET SORUMLUSU

EMRE KANTAR
ERKUNT TRAKTÖR
YURT DIŞI SATIŞ
BÖLGE MÜDÜRÜ

MEHMET DÜLGEROĞLU
KAYHAN ERTUĞRUL MAKİNE
DIŞ TİCARET UZMANI

1.
KATILIM

3.
KATILIM

6.
KATILIM

2.
KATILIM
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“FUAR SAYESİNDE 
BAYİ AĞIMIZ GENİŞLİYOR”

“ÇOK VERİMLİ BİR FUAR
DÖNEMİ GEÇİRDİK”

“İSTEDİĞİMİZ GERİ 
DÖNÜŞLERİ ALMAKTA 

ZORLANDIK”

“STANDARTLARIN 
ÜZERİNDE BİR FUAR”

“Özellikle ilk üç-dört günü çok hareketli geçen fuardan mem-
nun ayrıldık. İyi bir fuar dönemi geçirdik ve çok sayıda iş görüş-
mesi gerçekleştirdik. Bu çerçevede müşterilerimizden anında 
geri dönüşler aldık. Fuarlarla birlikte bayi ağımız genişliyor ve 
ihracatımız da artıyor. Bu yılki organizasyon da ihracat rakamla-
rımıza olumlu yansıdı. Özellikle Avusturya ve Almanya’da müş-
teri kitlemiz bir hayli genişledi. Fuar kapsamında standımızda 
yem karma makinelerimizi, 3,5 tonluk romörkümüzü ve yedi 
diskli biçme makinemizi müşterilerimizin beğenisine sunduk.”

“Dünyanın en büyük tarım fuarlarından olan Agritechnica firma-
mız için çok verimli geçti. Geçen yıl düzenlenen organizasyona 
göre de daha yoğun bir fuardı. Mevcut ürünlerimiz olan hidrolik 
pompa, hidrolik motor, valf, kaldırıcı, ticari direksiyon, ön aks, 
transmisyon, dişli ve şaft, motor bloğu ile balanserlerin yanı sı-
ra yeni ürünlerimizden pistonlu pompa, orbit motor, bekoloder 
aksları, H104 transmisyon, H100.80 meyveci transmisyon ve ka-
palı merkezli ve debi paylaşımlı valflerimizi sergiledik. Fuarda 
özellikle Hindistan, Güney Kore, Almanya, Fransa, İtalya, 
Hollanda ve ABD’den traktör; kompakt tekerlekli yükleyici ve 
diğer tarım makineleri üreticileri ile ABD, Kanada, Brezilya ve 
Arjantin gibi ülkelerden yedek parça firmalarından standımıza 
yoğun ilgi söz konusuydu. Yeni ürünlerimiz, mevcut ve potansi-
yel müşterilerimiz tarafından büyük ilgi gördü.”

“Bu yılki fuarı ziyaretçi profili bakımından çok yeterli bulmadım. 
Bu yüzden istediğimiz geri dönüşleri almakta zorlandık. Buna 
rağmen organizasyonun, firmamızın ve ürünlerimizin tanıtımı 
için faydalı olduğunu düşünüyorum. Fuar süresince direkt satı-
şa yönelik talepler de aldık fakat bunlar sayısı çok fazla değildi. 
Zaten bu fuarların geri dönüşlerini orta ve uzun vadede bekle-
mek gerekiyor. Firmamız ağırlıklı olarak ısıtıcılar konusunda 
çalışmalar gerçekleştiriyor. Otobüs kaloriferleri ana ürün gru-
bumuzu oluşturuyor. Fuarda çeşitli otomotiv parça ve aksamla-
rını sergiledik.”

“Önceki yıllara göre çok daha iyi bir fuar süreci yaşadık. 
Agritechnica tüm dünya çapında tanınan, alanında lider ve stan-
dartların üzerinde bir fuar. Dolayısıyla organizasyon anlamında 
da hiçbir problemle karşılaşmıyoruz. Biz de firma olarak fua-
rın sunduğu tüm olanaklardan sonuna kadar yararlanarak bayi 
ağımızı geliştirdik ve birçok ülkeden ziyaretçi ağırladık. Farklı 
pazarlara ve ülkelere ulaşma fırsatı elde ettik. Bu başarımızı, 
fuarda sergilediğimiz çekili tip dönerli pulluk, üç askı sistemli 
dönerli pulluk ve yaylı goble makinelerimize borçluyuz.”

ÖMER FARUK KOÇ 
ÇELMAK
DIŞ TİCARET MÜDÜRÜ

TANER DOĞRAMACI
HEMA ENDÜSTRİ
İŞ GELİŞTİRME VE
PAZARLAMA MÜDÜRÜ

SELÇUK COŞKUN 
BAŞKURT 
PROJE YÖNETİCİSİ

VOLKAN ŞENOL
ÜNLÜ MAKİNE
DIŞ TİCARET SORUMLUSU

3.
KATILIM

9.
KATILIM

2.
KATILIM

7.
KATILIM
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HPKON SEKİZİNCİ KEZ 
KAPILARINI AÇTI
8. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi (HPKON), uluslararası katılımla 22-25 
Kasım tarihlerinde İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

T MMOB Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar, MMO 
İzmir Şube Başkanı Battal 

Kılıç, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık 
Genel Müdürü Alexander Kühnel, 
HPKON Yürütme Kurulu Başkanı Semih 
Kumbasar ve Akışkan Gücü Derneği 
(AKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Suat 
Demirer’in açılışını gerçekleştirdiği 
8. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi 
ve Sergisi’ne 528 kayıtlı delegenin ya-
nı sıra 3 bin 328 ziyaretçi katıldı. Açılış 
konferansı, bildiriler, atölye çalışma-

ları, kurslar, paneller, yuvarlak masa 
toplantıları, konferanslar ve forumlarla 
dinamik bir platformun oluşturulduğu 
kongre kapsamında 45 bildiri sunulur-
ken 15 atölye çalışması, bir panel, altı 
kurs, beş yuvarlak masa toplantısı ve bir 
forum düzenlendi. Kongreyle eş zaman-
la gerçekleştirilen HPKON 2017 Fuarı’na 
ise 45 firma katıldı. Kongre çerçevesin-
de “Hidrolik Pnömatik Sektöründe Yeni 
Stratejiler” konulu bir panel gerçekleş-
tirildi. Panelde; iletişim teknolojisinde ve 
internet teknolojisindeki gelişmeler, di-
jital devrimin hidrolik pnömatik alanına 

etkisi, sektörde Ar-Ge, üniversite-oda-
sanayi işbirliğiyle sektörün sorunları 
ve çözüm önerileri tartışıldı. Kongrede 
ulaşılan çok yönlü birikimi içeren 519 
sayfalık “Bildiriler Kitabı” da tüm sektör 
ilgililerinin kullanımına sunuldu. 

15 ATÖLYE ÇALIŞMASI DÜZENLENDİ
Kongre kapsamında; “Pnömatik ve 
Elektrik Tahrikli İş Elemanları ve 
Karşılaştırılması”, “Mobil Hidrolikte 
E n d ü s t r i  4 . 0  U y g u l a m a l a r ı ” , 
“Pnömatik Teknolojisinde Devrim, 
Dijital Pnömatik, Motion Termina 

Semih KUMBASAR
HPKON Yürütme Kurulu Başkanı
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(VTEM)”, “Medikal Sistemler Ve Laboratuvar 
Alanlarında Otomasyon Çözümleri”, “Mobil 
Uygulamalarında Elektronik Çözümler”, 
“Medikal Proses Ekipmanları, İlaç Hazırlama 
(Kemoterapi) ve Temiz Oda Uygulamaları”, 
“Sızıntı Bulma Teknikleri”, “Radyal Pistonlu 
Hidrolik Motorlarda Elektronik Deplasman 
Kontrolü”, “Vinç Ve İş Makinelerinde Yük 
Kontrol ve Yük Tutma Valfleri”, ”Yeni Nesil 
Servo Performanslı  Oransal Valfler”, 
“Mobil Araçlarda Soğutma Uygulamaları”, 
“Pick&Place Uygulamalarında Vakum Seçimi”, 
“Kabin Stabilizasyonu” ve “Filtrasyon” baş-
lıklarında 15 atölye çalışması düzenlendi. 
Organize edilen kurslar çerçevesindeyse; 
“Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama 
Teknikleri”, “Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri”, “Hidrostatik Tahrik 
ve Kapalı Devre Tekniği”, “Sızdırmazlık 
Elemanları Seçiminde Yenilikçi Yaklaşımlar ve 
Uygulama Örnekleri” “Hidrolik Boru Bağlantı 
Elemanları” “Hidrolik Endüstrisinde Kullanılan 
Akışkan İletimi Elemanlarına Genel Bakış” ko-
nuları ele alındı. 
Kongre’de ayrıca “Makine İmalatçılarının 
Hidrolik-Pnömatik Sektöründen Beklentileri”, 
“Hidrolik Akışkanlar”, “Makine Emniyeti 
ve İş Güvenliği”, “Geleceğin Teknolojileri” 
ve “Mühendis ve Ara Teknik Eleman 
Belgelendirmesi ve Sektörde İstihdam” ana 
başlıklarında beş yuvarlak masa toplantısı 
gerçekleştirildi. 

YERLİ ÜRÜNLERE ÖNCELİK VERİLMELİ
Kongrede hidrolik pnömatik sektörüne ilişkin 
şu değerlendirmelerde bulunuldu: “2008 or-
talarından başlayarak 2009’u da kapsayan dö-
nemde küresel krizin etkisiyle sanayi sektörü 
de küçüldü. Makine imalat sektörünün yanı sı-
ra hidrolik pnömatik girdilerini, demir-çelik, iş 
ve inşaat makineleri, otomotiv, savunma, gıda, 
ambalaj, gemi inşa, sağlık, barajlar, otomasyon 
ve robot teknolojileri gibi sektörler de yaygın 
olarak kullanıyor. Tüm bu sektörlerdeki dina-
miğin makine imalat sektöründekine benzer 
bir olumsuzlukta olduğu söylenebilir. Hidrolik 
pnömatik sektörünün tüm bu olumsuz havadan 
etkilenmemesi mümkün değil. Teknoloji kulla-
nımı ve projelendirme açısından dünyanın geri-
sinde kalmayan fakat aynı performansı üretim-
de gösteremeyen hidrolik pnömatik sektörü-
nün ana sorunları şöyle sıralanabilir: Öncelikle 
yerli üretim sorunu ve Ar-Ge, teknolojik ve 
endüstriyel birikimle başlayan bu sorunları 
sermaye/finansman ve kalifiye işgücü yetersiz-
likleriyle yüksek girdi maliyetleri, ithal ürün-
lerin yerli üretime göre pazar paylarının yük-
sek oluşu ve dışa bağımlılık olarak sıralamak 
mümkün. Makine imalatçılarının, tasarım ve 
uygulama¬larda yerli ürünlere öncelik verme-
mesi, güven duymaması, dünya pazarında re-

kabet edebilen yerli üretici sayısının azlığı, üre-
ticilerin sorunları arasındadır. Bunun yanı sıra 
kalitesi belgelenmemiş, sertifikası olmayan ve 
haksız rekabete neden olan ürünlerin ülkeye 
girişinin kontrol edilmesi ve zorlaştırılması için 
önlem almada ve denetim konusunda harekete 
geçmede önemli sorunlar yaşanıyor. Sektör bu 
ürünlerin ülkeye girmemesi konusunda tavır 
almalı, siyasi irade yerli ürün kullanımı konu-
sunda zorlanmalıdır. Özellikle ihracat yapan 
yerli üreticilerin desteklenmesi ve uluslararası 
pazarlarda rekabet edilmesi için yatırımlar ve 
Ar-Ge çalışmaları desteklenmeli, üretim ve is-
tihdam üzerindeki yükler azaltılmalı ve kamu 
ihalelerinde yerli malı kullanımı teşvik edilme-
lidir. Bugün itibarıyla yerli üretimde yüzde 62 
oranında ithal girdi kullanılırken makine imalat 
sanayisinde iç pazar talebinin yüzde 51’i ithal 
makinelerle karşılanıyor. Makine üreticileri 
yerli devre elemanlarını yeterince kullanmıyor. 
Rekabet edebilmenin ön koşullarından birisi; 
kullanılan teknolojilerin inşaat sahaları, tünel-
ler, maden ocakları, demir-çelik tesisleri ve 
tersaneler gibi yüksek riskli ortamlarda işçiler 
için güvenli çalışma koşullarının sunulmasıdır. 
Sektörün sunduğu güvenli ürünler ile iş kaza-
larının önüne geçilmesinin mümkün olduğu, 
insan, makine ve tesisin güvenliğini sağlama-
nın, sektörde, tasarım ve üretim sürecinde sis-
tem ve donanım seçiminde güvenliğin önemli 
bir kriter olduğu unutulmamalıdır.
Sanayide enerji verimliliği, uluslararası re-
kabet gücü açısından önemli bir unsurdur. 
Enerjide sürdürülebilirliğin sağlanması, dışa 
bağımlılığın azaltılması, enerji maliyetlerinin 
ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi 
gerekiyor. İklim değişikliğiyle mücadeleye yö-
nelik çalışmalar yapılmalı, enerjinin ve enerji 
kaynaklarının verimli kullanımının tespiti yapı-
larak sektörde, hidrolik pnömatik sistem tasa-
rımlarında ve üretiminde, enerji verimliliğine 
önem verilmelidir. Sistemlerin enerji verimlili-
ği ölçülebilir olmalı, belgelendirilmeli ve teşvik 
edilmelidir.”

KONGRE 
ÇERÇEVESİNDE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 
PANELDE; İLETİŞİM 

VE İNTERNET 
TEKNOLOJİSİNDEKİ 

GELİŞMELER, 
DİJİTAL DEVRİMİN 

HİDROLİK 
PNÖMATİK 

ALANINA ETKİSİ, 
SEKTÖRDE  

AR-GE, 
ÜNİVERSİTE-
ODA-SANAYİ 
İŞBİRLİĞİYLE 
SEKTÖRÜN 

SORUNLARI VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

TARTIŞILDI.
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TARMAKBİR, SEKTÖRÜ BULUŞTURDU
Bu yıl 11’incisi düzenlenen “TARMAKBİR Sektör Buluşması” 23-26 Kasım tarihleri arasında 
Türk tarım makineleri imalat sektörünü bir araya getirdi.

T arımsal Mekanizasyon Kurulu 
Toplantısı  i le eş zaman-
lı şekilde düzenlenen 11’inci 
TARMAKBİR Sektör Buluşması, 

42 üye firmanın yanı sıra Başbakanlık, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın toplam 18 
farklı biriminin yetkilileri, 15 üniversi-
te adına bölüm başkanları ve akade-
misyenler, tarım, tarım makineleri ile 
makine imalat sektöründe faaliyet gös-
teren 13 birliğin yetkilileri, fuarcılık ve 
finans sektöründen temsilcilerinin yanı 
sıra diğer sektör paydaşlarının katılı-
mıyla, 23-26 Kasım tarihleri arasında 
Antalya’da düzenlendi. Programın açı-
lış konuşmasını TARMAKBİR Yönetim 
Kurulu Başkanı Şenol Önal yaparken, 
TARMAKBİR Genel Sekteri Selami İleri 

tarafından gerçekleştirilen sektörel su-
numun ardından Prof. Dr. Ediz Ulusoy 
tarafından “Küresel Dünyada Tarım, 
Tarımsal Mekanizasyon ve TARMAKBİR” 
konusu ele alındı.

PANEL VE OTURUMLARDA SEKTÖR 
SORUNLARI TARTIŞILDI
Moderatörlüğünü Bereket Radyo ve 
Televizyon Yayıncılık A.Ş. Reklam 
Müdürü Ömer Kuloğlu’nun yaptığı beş 
ayrı oturumda ise paydaş bakanlıkların 
güncel uygulamaları, finans ve devlet 
destekleri ile kamu-üniversite ve sana-
yi işbirliği, Ar-Ge ve inovasyon konuları 
ele alındı. Bu oturumlar kapsamında, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
adına düzenlenen ilk panel oturumuna 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nden 
Hakan Kavruk, Tarım Alet ve Makine 

T e s t  M e r k e z i  M ü d ü r l ü ğ ü ’ n d e n 
Hamdi Taşbaş, Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü’nden Osman Arı ile AB ve 
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden 
Uğur İlkdoğan katıldı. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı adına düzenle-
nen ikinci oturumun konuk isimleri ise 
Sanayi Genel Müdürlüğü’nden Fatih 
Özçınar, Ürün Güvenliği ve Denetimi 
Genel Müdürlüğü’nden Alparslan Bulut 
ile Türk Standartları Enstitüsü’nden Dr. 
Cemal Yıldızeli oldu. 
Finans ve Devlet Destekleri başlıklı ilk 
oturuma Ekonomi Bakanlığı İhracat 
Genel Müdürlüğü’nden Ali Rıza Oktay, 
Türk Eximbank’tan Gülpervin Curaoğlu 
ve KOSGEB’den Kazım Akgün katılır-
ken, ikinci oturumda ise Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü’nden Haluk Çağlar 
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ile Tarım ve Kırsal Kalkınma yı Destekleme 
Kurumu’ndan Ali Ateş, Ziraat Bankası Tarım 
Politikaları Bölümü’nden Ferhat Pişmaf, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Şubesi’nden 
Erol Apaydın ve PANKOBİRLiK Satın Alma ve 
Pazarlama Şubesi’nden M. Serdar Çalışkan 
konuşmacı olarak panele katıldı. 
“Üniversite-Sanayi İşbirl iği,  Ar-Ge ve 
İnovasyon” başlıklı oturumda ise Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel 
Müdürlüğü’nden Hakan Bal; Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar 
ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden Mustafa 
Gezici ile Zirai Mücadele Merkez Araştırma 
Enstitüsü’nden Dr. Sait Ertürk ve Tarım 
Makinaları Derneği’nden Prof. Harun Yalçın 
görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Programın 
son bölümünde ise Türk Tarım Ortak Girişimi 
adına Sumer Tömek Bayındır “Türk Tarım 
Makinaları Ortak Girişimi”, Feyz Hayvancılık 

İşletmesi adına Sencer Solakoğlu “Akıllı Tarım 
ve Çiftlik Yönetimi”, TÜYAP Fuarcılık adına 
İlhan Ersözlü “Agro Türk 2019” ve Alman men-
şeli DLG Service GmbH adına Katharina Staske 
“Agritechnica Asia” başlıklı çağrılı sunumlarını 
gerçekleştirdi. 

SEKTÖR İÇİN ORTAK SİNERJİ
OLUŞTURULDU
Her yıl sektör temsilcilerini ilgili bakanlıklar-
la aynı platformda buluşturarak sorunların 
karşılıklı tartışılması ve çözüm üretilmesine 
ilk elden olanak sağlayan TARMAKBİR Sektör 
Buluşması’na bu yıl Türkiye’nin farklı yerle-
rinden 140 temsilci katılırken, iki gün süren 
oturumlarda yeni teknolojiler ve dünyadaki 
gelişmeler ele alındı; sektörün geleceğe ilişkin 
hedefleri ile tarım ve gıda sektöründeki geliş-
meler değerlendirildi; imalatçıların deneyim-
leri ve bilgi birikimleri paylaşılarak ortak bir 
sinerji oluşturuldu.

SEKTÖR
TEMSİLCİLERİNİ 

İLGİLİ
BAKANLIKLARLA

AYNI 
PLATFORMDA

BİR ARAYA
GETİREREK

SORUNLARIN
TARTIŞILMASI

VE ÇÖZÜM
ÜRETİLMESİNE İLK

ELDEN OLANAK
SAĞLAYAN

TARMAKBİR 
SEKTÖR

BULUŞMASI’NA 
TÜRKİYE’NİN

FARKLI 
YERLERİNDEN
140 TEMSİLCİ

KATILDI.
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MAKFED, YÖNETİMİNE “DEVAM” DEDİ
MAKFED’in 2. Olağan Genel Kurulu 17 üye derneğin delegeleriyle 28 Kasım’da toplandı; 
Adnan Dalgakıran başkanlığındaki yönetime güven oyu verdi.

M akine sektöründe faali-
yet gösteren dernekle-
rin tepe örgütü olarak 
28 Kasım 2014’de kuru-

lan Makine İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu’nun (MAKFED) 2. Olağan 
Genel Kurulu, 28 Kasım tarihinde Orta 
Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin (OAİB) 
merkezinde toplandı. Divan Başkanlığına 
Hasan Büyükdede’nin oybirliği ile seçil-
diği İkinci Olağan Genel Kurul toplan-
tısı, MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Dalgakıran’ın açılış konuşma-
sıyla başladı. Başkan Yardımcısı Kutlu 
Karavelioğlu, sektörün son 15 yıllık per-
formansını irdelediği takdiminde, ilk dö-
neme dair idari ve mali raporları sundu, 
yeni dönem hedeflerini açıkladı. 
Adnan Dalgakıran, konuşmasında, 
MAKFED’in kurulduğu günden bu yana 
hiç yapılmamış pek çok çalışmaya imza 
attığına dikkat çekerek, sözlerini şöy-
le sürdürdü: “MAKFED aslında çok geç 
kalmış bir kuruluş. Ülkemiz için bu ka-
dar stratejik olan bir sektörün bir araya 

gelip birlikte çalışabilmesi için bu kadar 
beklenmemesi gerekiyordu. Geç de olsa 
kurulan bu organizasyon, hızla ve pey-
derpey çok değerli çalışmalar gerçek-
leştiriyor. Ülke olarak dünyadaki yerimi-
ze baktığımız alanlarda, listelerde ken-
dimizi hep orta veya az üzerinde yerlerde 
buluyoruz. Eğitimde, rekabette, üretim-
de, teknolojide hemen hemen her alanda 
300 yıldır ortadayız. Dünya ticaretinden 
aldığımız pay yaklaşık olarak 300 yıl önce 
de aynıydı. Peki, biz neyi arzu ediyoruz? 
Hırslı, başarıyı seven ve bunu arzulayan 
bir milletiz. Dünyadaki yerimizin çok 
daha yukarılarda olmasını istiyoruz. En 
güçlü beş ya da 10 ülke arasında olmak 
istiyoruz. Fakat bunlar konuşarak ola-
cak şeyler değil. Akıl ve doğru stratejiyle 
gerçekleştirilecek başarılar. Şimdi, geç-
mişe bakıp “Geçmişten daha iyiyiz!” de-
mek mümkün, her şey iyi gözükür ama 
bu noktada benim aklıma şöyle bir şey 
geliyor: Dünya ticareti büyüyor ve gelişi-
yor, geçmişe göre kötü durumda olan bir 
ülke var mı? Yok. Geçmişle kıyaslanınca 

her ülke iyi gözükür. Üst gelir grubuna 
girebilen ülkelere baktığımızda son 60 
yılda Güney Kore ve Tayvan olmak üzere 
iki ülke görebiliyoruz. Üçüncü bir ülke 
yok. Bunlar üst sınıfa; makine, elektro-
nik ve yazılım olmak üzere üç kavrama 
odaklanarak geçti. Bu üç kavram zaten 
birbiriyle entegre. Fakat bunu nitelikli 
insan gücünüz olursa başarabilirsiniz. 
Dolayısıyla bu ülkeler de insan yatırımını 
ona göre yaptı. Yani eğitim sistemini ge-
liştirerek doğru bir strateji ve gerçek bir 
organizasyonla bu seviyeye geldiler. Alt 
gelir grubundan üst gelir grubuna gelen 
ülkelere bakacak olursak, son 60 yılda 
bir üst gruba çıkan ülke sayısı 20’den 
fazla. Yani, yerimizde durduğumuz sü-
rece klasmanımızdaki rakiplerimiz de 
çoğalıyor. Üst gruba çıkmak güçleşiyor; 
kendimizden kaynaklanan sorunlara ka-
rarlılıkla yönelmemiz gerekiyor. Bunun 
ilk şartı da eleştirel akıl; sorgulamak 
ve çözüm için geniş katılımlı sentezlere 
varmak.”
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“STRATEJİK SEKTÖRLERİN REKABET 
GÜCÜNÜ ARTIRMALIYIZ”
Türkiye ekonomisinin amacının girişimci sa-
yısını artırmaya çalışmak değil, nitelikli ara 
elemanlar yetiştirerek stratejik sektörlerin 
rekabet gücünü artırmak olması gerektiği-
nin altını çizen Dalgakıran, şunları kaydetti: 
“Almanya’nın 6 bin makine üreticisi var ve 300 
milyar dolar ihracat yapıyor. Ölçek ekonomisi, 
verimlilik ve insan kaynaklarını ön plana çı-
karıyorlar. Bizim ise 12 bin makinecimiz var 
15 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Girişimcilik kavramımızda da acayip bir prob-
lem var. Biz girişimci değil girişken yetiştiri-
yoruz. Vizyon problemimiz var. Devlete suç 
bulmak olmaz, bizde de sıkıntılar var. Mesela 
nitelikli ara eleman problemimiz söz konusu. 
Bugün herhangi bir sektördeki şirkete gidip, 
içeride kaç tane rakibi olduğunu sorsak 60-120 
arasında değişen bir rakam verir. Almanya’da 
ise bu rakam dört ya da beştir. Almanlar mı 
yoksa biz mi bu işi bilmiyoruz? Orada beş tane 
firma üretim yapıyor, hepsinin ölçeği büyük, 
verimlilikleri yüksek. Bizde ise bir sürü üre-
tici var ve eleman sıkıntısı yaşanıyor. Aslında 
ara eleman olan tüm firmalar, üretici konu-
munda. Buna rağmen hala ülke olarak daha 
fazla girişimciye ihtiyacımız olduğu söyleniyor. 
Nüfusuna oranla en fazla girişimciye sahip ül-
keler hangileri biliyor musunuz? Yunanistan 
ve Türkiye. Dünyanın en fazla girişimci sayı-
sına sahip olan ülkelerinden biriyiz. Demek 
ki problem sayıdan ziyade nitelikte. MAKFED 
bunun üzerine çokca kafa yoracak. Girişimcilik 
vizyonumuzla yüzleşmek zorundayız. Ölçek 
ekonomisiyle yapılması gereken bir işi çok kü-
çük boyutlarda yaparak dünya ekonomisinde 
söz sahibi olamayız. Bu durumun değişmesi 
gerekiyor, nasıl değiştirmemiz gerektiğini de 
tartışmamız gerekiyor. Kendi girişimcilik viz-

yonumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Şöyle bir 
önerimiz var: Eğitim sisteminde akılcı, analitik 
düşünebilen bir sistemi getirmemiz gerekiyor 
ama bu uzun bir süreç. Kısa vadede insan kay-
nağını yaratmamız gerekiyor. İnsan kaynağını 
yurt dışından sağlamalı ve devletimiz de buna 
destek olmalı. Yurt dışında işi, bizim yetiştirdi-
ğimiz insanlardan çok daha iyi bilen insanlar 
var. Bir girişimci işi çok iyi bilmek zorunda de-
ğil. Fakat işi bilenlerin o işi yaptıracak vizyona 
ve akla sahip olması gerekiyor. Kendisinden 
çok daha iyi bilen insanlara emanet edilmeli iş. 
İkincisi de teknoloji üreten şirketleri ülkemize 
getirmemiz gerekiyor. Biz bırakın bu şirketleri 
ülkemize getirmeyi var olan şirketleri bile kârlı 
çalıştıramıyoruz. Çünkü yaptığımız işlerin kâr 
oranları düştü. Az önce de söylediğim gibi bu 
işi yapan 20 ülke daha geldi alt gruptan. Artık 
yüzde 3-5 arası kâr oranları var.”

“EN ÖNEMLİ İKİ KAVRAM: ORGANİZASYON 
VE İŞBİRLİĞİ”
Üretimde küresel olmanın, ürünü dünyaya 
yayabilmenin ve sürekli olarak yenilikçi bir 
bakış açısıyla hareket edebilmenin bugünün 
koşullarında en önemli parametreler haline 
geldiğini aktaran Dalgakıran, “Artık ‘yapmak’ 
her şey değil. Yapılamayacak hiçbir şey yok 
günümüzde. 40-50 yıl önce ‘yapmak’ bir ma-
rifetti. Artık önemli olan ‘kaliteli ve rekabetçi 
yapmak.’ Önemli olan, üretimde küresel ol-
mak, ürünü dünyaya yayabilmek ve de sürekli 
yenilikçi olmak. İşin yüzde 80’i bu. Biz bu yüzde 
80’lik kısmı görmezden gelip ‘yapmaya’ odak-
lanmamalıyız, bunun modası geçti. Artık her 
şey bilgi. Bizim jenerasyon ne kadarı okuyor, 
dünyayı takip ediyor? Biz çok iyiyiz de şartlar 
mı kötü? Öyle bir şey yok. Şartlar iyi olmasa da 
bizde de problemler var. MAKFED olarak yeni 
dönemde bütün gerçeklerimizle yüzleşeceğiz. 

 ADNAN 
DALGAKIRAN:

“DÜNYANIN EN 
FAZLA GİRİŞİMCİ 

SAYISINA 
SAHİP OLAN 

ÜLKELERİNDEN 
BİRİYİZ. DEMEK Kİ 

PROBLEM, 
SAYIDAN ZİYADE 

NİTELİKTE. 
GİRİŞİMCİLİK 

VİZYONUMUZLA 
YÜZLEŞMEK 

ZORUNDAYIZ.“

ADNAN 
DALGAKIRAN: 

“ŞARTLAR 
KÖTÜ DE BİZ 

İYİ MİYİZ? ÖYLE 
BİR ŞEY YOK, 

PROBLEMLERİMİZİ 
GÖRELİM. MAKFED 

OLARAK YENİ 
DÖNEMDE BÜTÜN 
GERÇEKLERİMİZLE 

YÜZLEŞECEĞİZ.”
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Benim en çok önem verdiğim konulardan biri 
bu. Bunu yaptığımız zaman gelişimimizin de ilk 
adımını atmış olacağız. Dünya piyasasına göre 
bizim beceremediğimiz şeyler organizasyon ve 
işbirliği. Parayı bu kavramlar kazanıyor artık” 
dedi.
 
“SEKTÖRÜN İSTİHDAMI HER YIL YÜZDE 9 
ARTIYOR”
Sektörün, Makine İhracatçıları Birliği’nin 
kurulmasından ve özellikle Makine Tanıtım 
Grubu’nun sektörel yaşama katılmasından 
sonraki performasını incelediği konuşma-
sında, MAKFED Başkan Yardımcısı Kutlu 
Karavelioğlu, sektörün istihdam ve katma de-
ğer bakımından üstünlüğünü şöyle ifade etti: 
“NACE 28’e göre 13 bin 200 işletmede 215 bin 
kişi istihdam ediyoruz, son sekiz yılda sağla-
dığımız artış yüzde 62, yıllık yüzde 9 ile ima-
lat sanayi istihdam artışının iki misli kadardır. 
Satışlarımız 61 Milyar TL’ye yakın, yarattığımız 
katma değer 15 milyar TL; katma değer kat-
sayımız hep gündemde tutulan bütün imalat 

alanlarından yüksek; motorlu taşıtlardan yüz-
de 50 büyük, ana metal ve gıda sanayisinin iki 
misli. Yirmi kişiden fazla eleman çalıştıran 
şirketlerimizin toplam içinde oranı yüzde 17 
fakat bunlar katma değerin yüzde 90’ını sağ-
lıyor. Sayıları 3 bin kadar olan bu firmalar, 
sektörel örgütlenme ve temsilin de ana mec-
rasıdır; MAKFED üyelerinin 1700 kadar olduğu 
düşünülürse, henüz dernekleşememiş alanları 
da olgunlaştırıp güçlendirme vazifemiz ortaya 
çıkar.”

“YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İÇİNDE 
YALNIZ OTOMOTİVİ GEÇEBİLİYORUZ”
Karavelioğlu, konuşmasının yatırımlarla il-
gili bölümüde: “Teknoloji geliştirmek ve özel 
makinelerde ihtisaslaşmak nedeniyle bütün 
dünyada KOBİ formasyonuna sahip sektörü-
müz, ölçekçe daha küçük ama sayıca daha bü-
yük yabancı yatırımcıya sahip. Gıda içecek ve 
tütünde 577 firmanın 8 Milyar dolarlık yatırım 
stoku varken, kimyada 707 firma 4,5 milyar 
dolar yatırım yapmışken bizde durum 320 fir-

KUTLU 
KARAVELİOĞLU: 

“SON SEKİZ YILDA 
SAĞLADIĞIMIZ 

İSTİHDAM ARTIŞI 
YÜZDE 62, YILLIK 
ORTALAMA İSE  

YÜZDE 9; KATMA 
DEĞERİ EN 

YÜKSEK İMALAT 
SEKTÖRÜNÜN BU 
HIZINI KORUMASI, 

TÜRKİYE 
İÇİN HAYATİ 

ÖNEMDEDİR.”

KUTLU 
KARAVELİOĞLU:
“2010’DAN BU 

TARAFA MAKİNE 
İHRACATINI EN 
HIZLI ARTIRAN 
ÜLKE TÜRKİYE; 

DÜNYA 
YÜZDE 3, 

ÇİN YÜZDE 15 
İHRACAT ARTIŞI 

SAĞLAYABİLİRKEN, 
BİZİM ORANIMIZ 

YÜZDE 40.”
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ma ve 788 milyon dolar. Gerimizde kalan tek 
sektör otomotiv, 320 firmalarının 726 milyon 
dolarlık yatırımları var. Daha fazla sermaye 
çekebilmek için strateji raporlarımızda mevcut 
tedbirlerin hayata geçmesi gerekiyor. Bu ülke 
refahı için önemli bir hedef, çünkü istihdamı 
en hızlı biz artıyoruz, katma değeri ençok biz 
üretiyoruz” dedi.

“SON BEŞ YILDA MAKİNE İHRACATINI EN 
HIZLI ARTIRAN ÜLKE TÜRKİYE, KÜRESEL 
KRİZDEN ÇİN’İN ÜÇ MİSLİ HIZLA ÇIKTI”
Karavelioğlu, konuşmasının ihracat perfor-
mansı ile ilgili bölümünde: “MAİB’i kurduktan 
sonraki altı yılda yüzde 600 artış sağladık, yıl-
lık yüzde 30 üzerinde bir ortalama idi. Dünyada 
ticaret artıyor ama ortalaması yüzde 200’de 
kalıyordu. Bizi geçen tek ülke yüzde 800 ile 
Çin idi. Sonra 2008 krizi geldi, makina ticareti 
bir yılda yüzde 22 daraldı. 2010’dan bu tarafa 
dünya makina ticareti ancak yüzde 3, Çin’in 
ihracatı yüzde 15 artabilirken bizimki yüzde 
40 arttı. Bu olağanüstü performansta dernek-
lerimizin uluslararası çalışmaları ve Makine 
Tanıtım Grubumuzun stratejik eylemleri fevka-
lade büyük pay sahibidir” ifadelerine yer verdi. 

“SEKTÖRÜMÜZLE İLGİLİ TÜM 
KARARLARDA İZİMİZ OLSUN İSTİYORUZ”
Yönetim Kurulu birinci faaliyet dönemine dair 
idari ve mali raporları takdim eden MAKFED 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu 
Karavelioğlu, MAKFED’in ilk günden itiba-
ren bütün segment ve ölçeklere eşit mesafe-
de olmayı amaçladığını söyledi. Karavelioğlu 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Geniş ve demokra-
tik katılımı güçlü temsilin ilk şartı sayıyoruz. 
Tedarikçi sektörlerle birlikte çalışmak zorun-
da olduğumuzu biliyoruz. Üye derneklerin, 
dernek firmalarının ve bu firmaların çalışan-
larının haklarını korumak gibi bir misyonumuz 
da var. Bir temel hassasiyetimiz var; federas-
yonumuzun ve üye derneklerimizin yöneti-
minde siyasi veya bireysel kaygılar ya da belli 
bir zümrenin çıkarlarını gözetecek kişilerin 
bulunmamasıdır; daima bunu savunabilecek 
bir pozisyonda kalmalıyız. Makine sektörünü, 
refahın temel kaynağı olarak görüyoruz. Türk 
makine sektörü öyle bir noktaya gelsin ki, sa-
hip olduğu bilgiden tüm insanlık faydalanabil-
sin. Böyle bir sektör, zaten böyle bir vizyonu 
gerektiriyor. Bütün dünya makinecilerinin 
bu vizyona sahip olduğunu biliyoruz. Misyon 
olarak da sektörümüzle ilgili tüm kararlarda 
izimiz olsun istiyoruz. Bu iddialı bir talep ama 
derneklerimizin tecrübeleri, katkıları bunu 
sağlayacak durumdadır. İkinci bir misyonumuz 
da malum makineci kültürü meselesidir. Bu 
noktada çok daha fazla yol kat ettiğimizi söyle-
yebilirim; emin adımlarla bir anlayış, bir tarz, 
hatta bir özel hukuk geliştiriyoruz.”

“ULUSLARARASI KURUMLARDA ÖNEMLİ 
GÖREVLER ÜSTLENİYORUZ”
2007’de MSSP’yi kurarken, sektörün aslında 
bir federasyonu amaçladığını fakat çeşitli ne-
denlerle bunun ancak 2014 yılında mümkün 
olduğunu aktaran Karavelioğlu, “MAKFED’i 
14 dernek olarak kurmuştuk. Bugün, 20 ka-
dar alt sektörü temsil eden 17 derneğimiz var. 
Kuruluş tarihinin 1969 olması itibarıyla en eski 
derneğimiz PAGDER. Devamında, sektör kendi 
derneklerini kurmaya başladı. İlk örgütümüz 
olan MAİB’i 2002’de ve daha sonra da 2007’de 
MSSP’yi kurduk. Bu kurumları hep beraber 
var ettik. Daha sonra 2014 yılında da MAKFED’i 
kurduk. 13 derneğimizin 21 farklı uluslara-
rası federasyon ya da konfederasyona üyeliği 
söz konusu. Ülkemizi de söz konusu bu ulus-
lararası platformlarda temsil ediyorlar. Hatta 
bazıları neredeyse 20 yıldır üyeliklerini devam 
ettiriyor; başkanlıklarımız, yönetim kurulu 
üyeliklerimiz var. Üyesi olduğumuz Orgalime, 
24 ülkeden 35 federasyonun dahil olduğu, 10,3 
milyon insana iş veren ve 130 bin firmayı tem-
sil eden bir kuruluş. Makine, elektrik ve elekt-
ronik ve metal sektörlerini içine alıyor” dedi.
Kutlu Karavelioğlu’nun ardından kürsüye ge-
len Sevda Kayhan Yılmaz Denetim Kurulu 
birinci faaliyet raporunu takdim etti. Birinci 
dönem kurullarının ibra edilmesinin ardın-
dan Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi 
İş Adamları Derneği’nin (AİMSAD) üyeliği 
onaylandı. 
MAKFED Yönetim ve Denetim Kurulları se-
çiminin gerçekleştirilmesini takiben, 2018-
2019 yılı tahmini bütçeleri de onaylandı. Adnan 
Dalgakıran, heyetinin güvenoyu alarak görev-
de kaldığı seçim sonrası yaptığı teşekkür ko-
nuşmasında yeni dönemde kurumsallaşma 
ve profesyonelleşmeye çok daha fazla önem 
vererek çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

KUTLU 
KARAVELİOĞLU: 

“YABANCI 
SERMAYE 

YATIRIMLARI 
İÇİNDE GEREK 
FİRMA SAYISI 

GEREK YATIRIM 
STOK TUTARI 
BAKIMINDAN 

YALNIZ 
OTOMOTİVİ 

GEÇEBİLİYORUZ.”
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MAİB SEKTÖREL TİCARET HEYETİ 
TAHRAN’DA
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) organizasyonuyla İran’ın başkenti Tahran’da 11-14 Aralık 
tarihlerinde sektörel ticaret heyeti programı düzenlendi.

E konomi Bakanlığı İhracat Genel 
Müdürlüğü Uz-manı Mehmet 
Güneş, Orta Anadolu İhracatçı 
Birlikleri (OAİB) Genel Sekreter 

Yardımcısı Esra Arpınar ve Makine 
Şubesi Uzmanı Bahar Özcan Kaynak’ın 
da yer aldığı ticaret heyeti 12 Aralık’ta, 
Tahran’da bulunan Türk Ticaret 
Merkezi’nde, Türk ve İranlı toplam 40 
firmanın katılımıyla ikili görüşmeler ger-
çekleştirdi. Aynı gün, İran İthalatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Sekreteri ile MAİB ve MAKFED’in çalış-
malarına da değinilen ve kapsamlı işbir-
liği fırsatlarının konuşulduğu bir toplantı 
düzenlendi. 
13 Aralık tarihinde Tahran Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı ziyaret eden sektörel 
ticaret heyeti üyeleri, Tahran Ticaret 
ve Sanayi Odası Uluslararası İlişkiler 
Sorumlusu ve Gelişmekte Olan Ülkeler 
Direktörü ile görüştü. Sektörel ticaret 
heyetinde yer alan Türk firmaları ve ih-
raç ettikleri ürünlerle ilgili bilgilerin 
verildiği toplantıya, Türkiye’nin Tahran 
Ticaret Müşaviri Cengiz Gürsoy da ka-
tıldı. Tahran Ticaret Odası ziyaretinden 
sonra Şemsabad Sanayi Bölgesi’nde de-
mir-çelik ile gıda makineleri sektöründe 
faaliyet gösteren iki firmayı ziyaret eden 
ticaret heyeti üyeleri, Tahran Sanayi 

Bölgeleri Sorumlusu Hosein Velayeti ile 
de bir araya geldi.

AMBARGOLAR KALKTI, 
GÖZLER İRAN’A ÇEVRİLDİ
MAİB, İran’a yönelik ticari yaptırım-
ların kaldırılmasını izleyen dönemde, 
2015 yılından bu yana söz konusu ülke-

ye gerçekleştirilen makine ihracatının 
artırılması için çalışmalar gerçekleşti-
riyor. MAİB bu çerçevede, 19-22 Aralık 
2015 tarihleri arasında düzenlenen he-
yet ziyaretini takiben 5-8 Ekim 2016 ve 
6-9 Ekim 2017 tarihleri arasında ger-
çekleştirilen Tahran Sanayi fuarlarına 
katıldı.
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GİRİŞİMCİ BİLGİ SİSTEMİ 
SEKTÖREL KURULUŞLARA AÇILDI
MAKFED ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, “Girişimci Bilgi Sistemi Verilerine 
Erişim, Kullanım ve Paylaşım Yönergesi” ile ilgili 12 Aralık’ta bir protokol imzalandı. 
Protokolle Girişimci Bilgi Sistemi makine sektörünün istifadesine açılırken doğru politikalar 
geliştirilebilmek için; bilgi üretme, mevcutları analiz etme, bunları kolay anlaşılır ve kullanılır 
hale getirme çalışmalarında sistemden azami biçimde faydalanılması sağlanacak.

Imzalanan protokol  uyar ınca 
MAKFED ile üye kuruluşları tara-
fından belirlenen ve akredite edi-
len uzman personel, Bakanlıkca 

onaylanan konular dahilinde çalışmalar 
yapabilecek. Doğru kararlar alınabilme-
si ve uygun stratejilerin oluşturulması 
için yeterli bilgiye sahip olmanın büyük 
bir önem taşıdığını söyleyen MAKFED 
Genel Sekreteri Zühtü Bakır, “Sanayi 
alanında sicil kayıtları Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nda tutulmakla bir-
likte sanayiyi konu alan bütün bilgilerin 
bir merkezde toplanması ve işlenme-

sini amaçlayan Girişimci Bilgi Sistemi 
oluşturulması çalışmalarına yaklaşık 10 
yıl kadar önce başlandı. Bu doğrultuda 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda 
öncelikle teknik altyapı oluşturulurken 
düzenli veri sağlanacak kurum ve ku-
ruluşlar ile mutabakata varıldı” dedi. 
Bakır, imzalanan protokolün önemine 
dair şu görüşleri paylaştı: “Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı bugün itibarıyla 
söz konusu sistem üzerinde bilgi üreten 
yapıya kavuşurken kontrollü olarak di-
ğer tarafların da sistemi kullanmasına 
imkân tanıdı. Bu doğrultuda makine sek-

törünün çatı kuruluşu olan MAKFED’in 
kendi alanında bir ilki gerçekleştirerek 
Girişimci Bilgi Sistemi’ni makine sektö-
rünün hizmetine açmasından mutluluk 
duyuyoruz. Ülkemizin gelişmiş ve sa-
nayileşmiş güçlü bir ülke olması hede-
fi doğrultusunda, makine sektörünün 
anahtar bir rol üstlendiğinin bilincinde 
olan Federasyonumuz; doğru politikalar 
geliştirilebilmek için bilgi üretme, mev-
cutları analiz etme, bunları kolay anlaşı-
lır ve kullanılır hale getirme çalışmala-
rında Girişimci Bilgi Sistemi’nden azami 
biçimde faydalanacaktır.”
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SEKTÖRÜN YURT DIŞINA BAĞIMLI OLMADAN, KENDİ GÜCÜYLE 
ÜRETİM GERÇEKLEŞTİREREK GELİŞİM SAĞLAMASININ 
FİRMALARININ ÖNCELİKLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN 
GENİTEC GENEL MÜDÜR YARDIMCISI AHMET ÇENESİZ, 
“TEKNOLOJİLERİMİZİ GELİŞTİRİRKEN SEKTÖRE FAYDA 
SAĞLAYACAK VE GELİŞİMİNİ DESTEKLEYECEK BİR VİZYONLA 
HAREKET EDİYORUZ” DİYOR.

SEKTÖRDEN GENITEC SEKTÖRDEN ÖZÇELIK MAKINA

“TÜRKİYE İÇİN YERLİ TEKNOLOJİ ÜRETİYORUZ”

ÖZÇELİK MAKİNA PAZARLAMA DİREKTÖRÜ FEYZA ŞAŞMAZ, 
MÜŞTERİLERİ ODAK NOKTASINDA TUTARAK, YÖNETİM 
SİSTEMİ VE ÜRÜN KALİTESİ ANLAMINDA ULUSLARARASI 
BELGELERE SAHİP, KALİTE OLGUSUNU ÜRETİM, SATIŞ VE 
DİĞER TÜM ANA SÜREÇLERİN İÇİNDE ÜRÜN VE HİZMETLERDE 
ARTI DEĞER KATACAK SEVİYEYE GETİREREK RAKİPLERDEN 
FARKLILAŞTIKLARINI SÖYLÜYOR.

“MÜŞTERİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ”

TÜM SEKTÖRLERDE OLDUĞU GİBİ MAKİNE SEKTÖRÜ DE 
GEÇTİĞİMİZ YIL KÜRESEL KOŞULLARDAN, PAZARLARDAKİ 
GELİŞMELERDEN VE YURT İÇİNDE YAŞANAN OLAYLARDAN 
ETKİLENDİ. 2016 YILINDA DÜNYA TİCARETİNDEKİ DÜŞÜŞE 
RAĞMEN İHRACATINI YÜKSELTEN TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ, 
SON 15 YILDA İSE İHRACATINI YÜZDE 700 ARTIRARAK ÜLKE 
EKONOMİSİNİN KİLİT SEKTÖRLERDEN BİRİ OLMAYA DEVAM ETTİ.

KAPAK IHRACAT DEĞERLENDIRME ÜLKELERDEN SLOVENYA

İHRACAT MAKİNESİ 2016’DA DA DURMADI

LİBERAL EKONOMİYE GEÇİŞİ ÇOK HIZLI VE SORUNSUZ 
GERÇEKLEŞEN SLOVENYA, HALEN YÜKSEK KBGSYİH’Sİ İLE 
ORTA AVRUPA’NIN EN ZENGİN ÜLKELERİNDEN BİRİ OLMAYI 
SÜRDÜRÜYOR. İMALAT SANAYİSİNDE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ 
ÜRÜN İMALATINA ODAKLANAN SLOVENYA, HEM İHRACAT HEM DE 
İTHALATINDA MAKİNE SEKTÖRÜNE ÖZEL BİR ÖNEM VERİYOR.

ORTA AVRUPA’NIN ÜRETİM ÜSSÜ: SLOVENYA
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ERKEKLERİN ÖNYARGILARININ, KADINLARIN GÖREV ALDIKLARI 
FİRMALARDA YÜKSELMESİNE ENGEL OLDUĞUNU SÖYLEYEN 
TÜRKELİ RAY İHRACAT MÜDÜRÜ MELİKE ÖK KARAKOÇOĞLU, 
“KADINLARIN BU NOKTADA YILMADAN FİKİRLERİNİ HER DAİM 
DİLE GETİRMESİ VE BAŞARILARININ SONUCUNDA ELDE ETTİKLERİ 
GÜVEN DUYGUSUYLA YOLLARINA DEVAM ETMESİ GEREKİYOR” 
DİYOR.

POZITIF MELIKE ÖK KARAKOÇOĞLU ÜÇÜNCÜ KUŞAK BAŞAR KÜÇÜKPARMAK

“BAŞARININ YOLU, ÖN YARGILARI YIKMAKTAN 
GEÇİYOR”

KUPAR POMPA’NIN 
ÜÇÜNCÜ KUŞAK 
TEMSİLCİSİ OLARAK 
GENEL MÜDÜRLÜK 
GÖREVİNİ SÜRDÜREN 
BAŞAR KÜÇÜKPARMAK, 
“AİLE ŞİRKETLERİNDE 
YETİŞEN GENÇ KUŞAKLAR 
ÜZERİNDE, FİRMADA 
ÇALIŞMA BASKISI 
OLUŞUYOR. ANCAK 
BEN, MAKİNELERE HER 
ZAMAN İLGİ DUYDUM. 
BU YÜZDEN DE KUPAR 
POMPA’DA ÇALIŞMAK VE 
YÖNETİCİ OLMAK BENİM 
İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR 
KEYİF OLDU” DİYOR.

“MAKİNECİLİKTEN 
KEYİF ALMAYAN, 
BU İŞİN EZİYETİNE 
KATLANMAZ”

TÜRKİYE’DE DAHA ÖNCE HİÇ GELİŞTİRİLMEMİŞ, ÖZGÜN VE YERLİ 
TEKNOLOJİLERİ HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİNİ BELİRTEN 
DAL TEKNİK MAKİNA AR-GE MERKEZİ YÖNETİCİSİ CEMAL ASLAN, 
ÖZELLİKLE ÜZERİNDE YOĞUN OLARAK ÇALIŞTIKLARI YENİ 
PİŞİRME TEKNOLOJİSİ TASARIMLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE 
DEVRİM YARATACAK NİTELİKTE OLDUĞUNU VURGULUYOR.

AR-GE MERKEZI DAL TEKNIK MAKINA BIR KONU & BIR KONUK NUR GER

“ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE DEVRİM 
YARATACAĞIZ”

“NÜFUSUN YARISINI OLUŞTURAN KADINLARIN EKONOMİDE YER 
ALMASI, ÜLKEYE YALNIZCA BÜYÜME VE KALKINMA AÇISINDAN 
DEĞİL SOSYAL GELİŞİM VE REFAH ANLAMINDA DA KATKI 
SAĞLIYOR” DİYEN SUTEKS GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
NUR GER, “KADIN GÜÇLENİRSE, TOPLUM GÜÇLENİR” MESAJINI 
VERİYOR.

“KADIN GÜÇLENİRSE, TOPLUM GÜÇLENİR”
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STRATEJIK ORTAK VEMASINNOVATIV MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL

TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSUNDA ŞİRKETLERE DESTEK 
VEREN VEMASINNOVATIV, TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN 
ALMANYA’DAKİ STRATEJİK İŞ ORTAKLARINDAN BİRİ. İKİ KURUMUN 
EL ELE VEREREK ORTAYA KOYDUĞU SİNERJİNİN TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ’NİN ULUSLARARASI REKABETTE ELİNİ 
GÜÇLENDİRDİĞİNİ BELİRTEN PROF. DR. DIETER H. WEIDLICH, 
SÖZ KONUSU İŞBİRLİĞİNİN ARTARAK DEVAM EDECEĞİNE DİKKAT 
ÇEKİYOR.

“TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN  
ULUSLARARASI REKABETTE ELİ GÜÇLENİYOR”

DÜNYA EKONOMİSİNDE 2015 VE 2016 YILLARININ İLK AYLARINDA 
ÖNEMLİ BELİRSİZLİKLER VE DALGALANMALAR YAŞANMIŞTI. 
BUNA KARŞIN İLK VERİLER DÜNYA EKONOMİSİNİN 2017 YILINA 
İYİ BAŞLADIĞINI GÖSTERİYOR. MAKİNE SANAYİSİ DE BU UYGUN 
PAZAR KOŞULLARINDAN İHRACAT YÖNÜYLE YARARLANACAKTIR.

2017 YILINDA DIŞ PAZAR 
KOŞULLARI DAHA UYGUN

ÇİN’İN BÜYÜME BEKLENTİLERİ, FED’İN FAİZ ARTIRIMI, SİYASİ 
VE JEOPOLİTİK GELİŞMELERİN IŞIĞINDA KAPATTIĞIMIZ 2016 
SONRASINDA, 2017 YILINDA YALNIZCA İÇERİDE BAŞKANLIK 
TARTIŞMALARI DEĞİL AYNI ZAMANDA KÜRESEL ARENADA OLASI 
GELİŞMELER DE TÜRK EKONOMİSİNİ DERİNDEN ETKİLEYECEK 
GİBİ GÖRÜNÜYOR.

ANALIZ ALPER KARAKURT FUAR ROTASI LAS VEGAS - BERLIN - LEIPZIG

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI:
POST-KEYNESYEN POLİTİKALAR

MART AYINDA KENDİNE YOĞUN BİR FUAR PROGRAMI HAZIRLAYAN 
MAKİNE SEKTÖRÜ; LAS VEGAS, BERLİN VE LEIPZIG’DEKİ 
İHTİSAS FUARLARINDA YERİNİ ALMAYA HAZIRLANIYOR. 
TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN DE KATILACAĞI FUARLARA 
GİDECEK İŞ İNSANLARI İÇİN SÖZ KONUSU ŞEHİRLERDE NELER 
YAPABİLECEKLERİ İLE İLGİLİ BİR GEZİ ROTASI ÇİZDİK.

FUAR ROTALARINA YAKIN BAKIŞ
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SEKTÖRDEN HIDROKON SEKTÖRDEN ÖZKAN MAKINA

TÜBİTAK DESTEĞİYLE TÜRKİYE’NİN KENDİNDEN YÜRÜYÜŞLÜ 
İLK VİNCİNİ ÜRETTİKLERİNİ SÖYLEYEN HİDROKON YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI MEMİŞ KÜTÜKCÜ, “AT 4100 TAMAMEN 
HİDROKON TARAFINDAN TASARLANIP İMAL EDİLDİ. BU ANLAMDA 
YENİ TEKNOLOJİLERİ TAKİP EDEREK İMAL ETTİĞİMİZ ÜRÜNLERİ 
TÜRKİYE’YE VE SEKTÖRÜMÜZE KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ” 
DİYOR.

“GÜCÜMÜZLE TÜRKİYE’NİN YÜKÜNÜ 
HAFİFLETİYORUZ”

ÖZKAN MAKİNA GENEL MÜDÜRÜ ÜMİT ŞEVİK, SAHİP OLDUKLARI 
DENEYİMLE DÜNYANIN PEK ÇOK FARKLI BÖLGESİ İÇİN 
TASARLANMIŞ ÖZEL ÜRÜN GRUPLARI BULUNDUĞUNU, TURQUM® 
BELGESİYLE DE BU  KALİTEYİ GÜVENCE ALTINA ALDIKLARINI 
SÖYLERKEN, “ÖZKAN MAKİNA’NIN MÜŞTERİLERİ, DÜNYANIN 
NERESİNDE OLURSA OLSUN, İHTİYAÇ DUYDUKLARINDA 
YANLARINDA OLACAĞIMIZI BİLİRLER” DİYOR.

“TERZİ İŞİ ÜRETİM YAPIYORUZ”

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ, AVRUPA’NIN ALTINCI BÜYÜK MAKİNE 
SEKTÖRÜ VE BÜYÜME SERÜVENİNE HIZLA DEVAM EDİYOR. 
GERİDE KALAN 15 YILDA İHRACATINI YÜZDE 700 ARTIRAN TÜRK 
MAKİNE SEKTÖRÜ, SADECE GEÇTİĞİMİZ YIL 200’DEN FAZLA 
ÜLKEYE 2,3 MİLYON TON MAKİNE İHRAÇ ETTİ. PEKİ, BU DENLİ 
BÜYÜK HACİMDE MAKİNELER, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA 
NASIL TAŞINIYOR? TÜRKİYE’DEKİ AĞIR TAŞIMACILIK YA DA 
PROJE TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ, TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN 
İHTİYAÇLARINA NE ÖLÇÜDE CEVAP VEREBİLİYOR? ALTYAPI 
HİZMETLERİ YETERLİ Mİ? FABRİKADAN BİNBİR EMEKLE ÇIKAN 
MAKİNELER, MÜŞTERİLERE ULAŞIRKEN HANGİ ZORLUKLARLA 
KARŞILAŞIYOR?

KAPAK AĞIR TAŞIMACILIK ÜLKELERDEN KONGO

EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ, ÖZEL SEKTÖR 
ÖNCÜLÜĞÜNDE BÜYÜME VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASI 
KONGO’NUN EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİ ARASINDA YER ALIRKEN, 
ÜLKEDE TAŞIMACILIK, TARIM, ORMANCILIK VE MADENCİLİK GİBİ 
GÜÇLÜ BÜYÜME POTANSİYELİ TAŞIYAN SEKTÖRLERE YÖNELİK 
KAMU YATIRIMLARI DA ARTARAK SÜRÜYOR. BU DOĞRULTUDA, 
2015’TE TOPLAM İTHALATININ YÜZDE 16’SINI MAKİNE 
SEKTÖRÜNE AYIRAN ÜLKENİN MAKİNE İTHALATINDAKİ ARTIŞ 
GRAFİĞİNİ DE SÜRDÜRMESİ BEKLENİYOR.

İSTİKRARLA BÜYÜYEN ÜLKE: KONGO
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EĞİTİMLİ NÜFUS SAYISI ARTTIKÇA CİNSİYETÇİ BAKIŞ AÇISININ 
AZALACAĞINA İNANDIĞINI SÖYLEYEN AAG MAKİNA YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ İLKNUR CANTÜRK, “YENİ NESİLDEN BU ANLAMDA 
UMUTLUYUM. KADINLARIN İNOVATİF BAKIŞ AÇISI VE ÜRETKENLİĞİ 
SANAYİDEN UZAK TUTULAMAZ” DİYOR.

POZITIF ILKNUR CANTÜRK ÜÇÜNCÜ KUŞAK YAMAN ZORAL

“KADINLAR ÜRETİMDEN UZAK TUTULAMAZ”

AİLE FİRMALARINDA 
GÖREV ALMANIN 
KENDİSİ İÇİN BİR 
SORUMLULUK VE 
AYRICALIK OLDUĞUNU 
SÖYLEYEN NACE 
MAKİNE YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ YAMAN 
ZORAL, “BİR ŞEYLER 
ÜRETMENİN BANA 
HER ZAMAN KEYİF 
VERDİĞİNİ VE HAYATIM 
BOYUNCA İMALATIN 
PEŞİNDEN HEYECAN 
DUYARAK KOŞTUĞUMU 
GERİYE DÖNÜP 
BAKTIĞIMDA ÇOK NET 
GÖREBİLİYORUM” 
DİYOR.

“ÜRETİMİN 
İÇİNDE 
OLMAKTAN 
DAİMA HEYECAN 
DUYDUM”

ENDÜSTRİYEL GAZ MUSLUKLARININ YANI SIRA, YÜKSEK VERİMLİ 
YANICI GRUPLAR VE ELEKTRONİK KONTROLLÜ VALFLER GİBİ 
İNOVATİF ÜRÜNLERİN DE HAYATA GEÇİRECEKLERİ PROJELER 
ARASINDA YER ALDIĞINI SÖYLEYEN TURAŞ AR-GE MERKEZİ 
DİREKTÖRÜ ELİF GÜL, “BAŞARILI AR-GE PROJELERİYLE ÜRÜN 
GAMIMIZI ARTIRARAK ULUSLARARASI PAZARDA DA ÖNEMLİ BİR 
YERE SAHİP OLMAYI BAŞARDIK” DİYOR.

AR-GE MERKEZI TURAŞ STRATEJIK ORTAK OWL MASCHINENBAU

“YENİ PROJELERİMİZİ HAYATA 
GEÇİRECEĞİZ”

MAKİNE SEKTÖRÜNDE YÜKSEK PERFORMANSI İLE ÖNE ÇIKAN 
ŞİRKETLERİN BİR ARAYA GELDİĞİ OWL MASCHINENBAU, 
TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN STRATEJİK ORTAKLARINDAN 
BİRİ. KENDİSİNİ ENDÜSTRİ VE TEKNOLOJİ AĞI OLARAK 
TANIMLAYAN OWL MASCHINENBAU’NUN YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI VE SÖZCÜSÜ HANS-DIETER TENHAEF VE GENEL 
MÜDÜRÜ HOLGER U. NORD’A İKİ KURUM ARASINDAKİ 
İŞBİRLİĞİNİN DETAYLARINI SORDUK.

“KARŞILIKLI BAŞARI ÖYKÜLERİ, 
STRATEJİK İTTİFAKLARIN YOLUNU AÇAR”
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MSSP FOCUS ALPARSLAN KURTMEN

AKADEMIK TRAKYA ÜNIVERSITESI

MAKALE AHMET YILMAZ

MAKALE MELTEM GÜRLER

FUAR ROTASI ŞANGAY - JAKARTA

MAKALE BENGISU ÖZENÇ - AYŞEGÜL TAŞÖZ

IZ BIRAKANLAR BEKIR BILGEHAN ARSLAN SANIR

MAKINE TARIHI SANAYI 3.0

TEVİD’İN OCAK AYINDA YAPILAN GENEL KURULUNDA YÖNETİM 
KURULU BAŞKANLIĞINI ÜSTLENEN ALPARSLAN KURTMEN, YERLİ 
VİNÇLERİN YABANCI MARKALI OLANLARDAN KALİTE AÇISINDAN 
HİÇBİR FARKI OLMADIĞININ ALTINI ÇİZİYOR. KURTMEN, “ÜSTELİK 
YERLİ ÜRÜN DAHA UYGUN FİYATTA OLMASINA RAĞMEN MAALESEF 
TALEP EDİLMİYOR. DOLAYISIYLA İÇ PAZARDAKİ SATIŞLARIMIZIN 
ARTMASI İÇİN KAMU ÖZEL SEKTÖR AYRIMI OLMAKSIZIN YERLİ 
MAKİNE KULLANIMINI ÖZENDİRECEK ADIMLARIN ATILMASINI 
DESTEKLİYOR VE TALEP EDİYORUZ” DİYOR.

SON BEŞ YILLIK VERİLERE GÖRE ÖĞRETİM ELEMANLARINA AİT 
DOKUZ PROJE, BEŞ PATENT, 70 BİLİMSEL MAKALE VE 1209 
ATIF SAYISINA ULAŞILDIĞINI SÖYLEYEN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI 
PROF. DR. AYŞEGÜL ÖZTÜRK, “YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PROJELER VE AR-
GE ÇALIŞMALARIYLA ÜLKEMİZDE BİLİM VE TEKNİĞİN GELİŞMESİNE 
KATKI SAĞLAYAN BÖLÜMLERDEN BİRİYİZ” DİYOR.

BUGÜNE KADARKİ SANAYİLEŞME SÜRECİNDE HER NE KADAR 
STANDARTLAŞMA ÇOK ÖNEMLİ BİR VASIF OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞ 
OLSA DA ARTIK İŞLETMELERİN DAHA ÖZEL VE ŞAHSİ OLMALARI 
BÜYÜK BİR ZORUNLULUKTUR.

MAKİNE ÜRETİCİLERİNİN HER BİRİNİN AYRI AYRI MAKİNELER 
ÜRETSELER DE BİR ARADA OLDUKLARINDA “TÜRKİYE’NİN BÜYÜME 
MAKİNESİ” HALİNE GELDİĞİNİ ANLATAN REKLAM KAMPANYAMIZ, 
SEKTÖRDE BÜYÜK SES GETİRDİ. 

“AVRUPA’YA SATTIĞIMIZ VİNÇLERİ
TÜRKİYE’YE SATAMIYORUZ”

“BİLİM VE TEKNİĞİN GELİŞİMİNE  
KATKI SAĞLIYORUZ”

İŞLETMELER ŞİMDİ NE YAPACAK?

“TIKIR TIKIR” ÇALIŞAN MAKİNELER 
“TÜRKİYE’NİN BÜYÜME MAKİNESİ” OLDU

2017 YILINA YOĞUN BİR FUAR PROGRAMI İLE BAŞLAYAN MAKİNE 
SEKTÖRÜNÜN NİSAN AYINDAKİ DURAKLARI İSE; ŞANGAY VE 
JAKARTA OLACAK. HER İKİ KENTE DE GİDİŞ AMAÇLARI İŞ OLSA DA,  
ŞİRKET TEMSİLCİLERİNE HER İKİ KENT DE BOŞ ZAMANLARINI 
DEĞERLENDİREBİLECEKLERİ PEK ÇOK İMKAN SUNUYOR. TARİHİ 
MEKANLAR, PARKLAR, GÜZEL RESTORANLAR... SİZİN İÇİN KISA 
BİR GEZİ REHBERİ HAZIRLADIK.

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİ/EKİPMAN YATIRIMLARI, 
İMALAT SANAYİSİNİN BİRDEN FAZLA ALT SEKTÖRÜNÜ AYNI ANDA 
GELİŞTİREBİLECEK POTANSİYELE SAHİP, YÜKSEK TEKNOLOJİLİ 
BİLEŞENLER İÇERİYOR. BU BAĞLAMDA, YENİLENEBİLİR ENERJİ 
EKİPMANLARINDAKİ UZMANLAŞMA, BAŞKA SEKTÖRLERDE DE 
REKABETÇİLİĞE KATKI SAĞLAYABİLECEK BİR FIRSAT ALANI 
OLARAK TANIMLANABİLİR.

TÜRK MAKİNE SANAYİSİNİN DUAYEN İSİMLERİNDEN, MAKİNE 
SEKTÖRÜNÜN ÖRGÜTLÜ BİR YAPIYA KAVUŞMASI İÇİN 
HAYATI BOYUNCA ÇEŞİTLİ GÖREVLER ÜSTLENEN VE MAKİNE 
İMALATÇILARI BİRLİĞİ’NİN (MİB) KURUCULARI ARASINDA YER 
ALAN BEKİR BİLGEHAN ARSLAN SANIR VEFAT ETTİ.

BİRİNCİ SANAYİ DEVRİMİ ÜRETİMİN MAKİNELEŞMESİNİ, 
İKİNCİ SANAYİ DEVRİMİ İSE ÜRETİMİN SERİLEŞMESİNİ 
SAĞLADI DİYORSAK, ÜÇÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ’NİN DE 
ÜRETİMİN OTOMASYONU VE SAYISALLAŞMASINI SAĞLADIĞINI 
SÖYLEYEBİLİRİZ.

FUAR ROTALARINA YAKIN BAKIŞ

YENİLENEBİLİR ENERJİ, SANAYİ VE YÜKSEK 
TEKNOLOJİ MESELESİDİR

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN BÜYÜK KAYBI

BİLGİNİN GÜCÜ: SANAYİ 3.0
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SAVRUKOĞLU ZİRAAT MAKİNALARI AR-GE MÜDÜRÜ 
İBRAHİM SAVRUKOĞLU, “ENDÜSTRİYEL ROBOTLARI ÜRETİM 
SÜREÇLERİMİZDE KAYNAK, TAŞIMA, TEZGÂH BESLEME GİBİ 
GÖREVLERDE KULLANIYOR OLMAMIZI, ŞİRKETİN GELİŞMESİ, 
ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI VE ÜRETİMDE HATA 
ORANININ AZALTILMASI KONULARINDA BİR KİLOMETRE TAŞI 
OLARAK ÇOK ÖNEMSİYORUZ” DİYOR.

SEKTÖRDEN SAVRUKOĞLU ZIRAAT MAKINALARI ÜLKELERDEN JAMAIKA

“ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ
İMALATA ENTEGRE EDİYORUZ” EKONOMİSİNİN YÜZDE 60’I HİZMET SEKTÖRÜNE DAYANAN 

JAMAİKA’NIN BAŞLICA DÖVİZ KAYNAKLARINI TURİZM, YURT 
DIŞINDAKİ JAMAİKALILARIN GÖNDERDİĞİ DÖVİZ, BOKSİT VE 
ALÜMİNA İHRACATI OLUŞTURUYOR. 2016 YILINDA JAMAİKA 
İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 17,5 MİLYON DOLAR 
OLARAK KAYDEDİLİRKEN İHRACATIMIZDAKİ EN ÖNEMLİ 
SEKTÖRLER DEMİR-ÇELİK, PLASTİK ÜRÜNLERİ, TEMİZLİK 
MALZEMELERİ VE KURUTULMUŞ MEYVE-SEBZE OLARAK ÖNE 
ÇIKIYOR.

KARAYİPLERİN İNCİSİ: JAMAİKA

KAPAK MAKINE SEKTÖRÜ ENVANTER ARAŞTIRMASI

MAKİNE SEKTÖRÜNÜN 
ENVANTERİ HAZIRLANDI

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ VE MAKİNE İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU 
(MAKFED), MAKİNE İMALAT VE İHRACATÇILARININ GENEL DURUMU İLE ÜRÜN 

PROFİLİNİ BELİRLEYEREK SEKTÖRDEKİ FAALİYETLERİN DAHA SİSTEMATİK 
YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA HAZIRLATTIĞI “MAKİNE SEKTÖRÜ ENVANTER 

ARAŞTIRMASI”NI KAMUOYUYLA PAYLAŞTI.
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POZITIF BERNA ÖKMEN AR-GE MERKEZI SISTEM TEKNIK

DAHA FAZLA KADIN ÇALIŞAN VURGUSUNUN BİLE CİNSİYETÇİ 
BİR DİL OLDUĞUNU SÖYLEYEN MERİH ASANSÖR GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ BERNA ÖKMEN, “BİR 
ŞEYİ NE KADAR ÇOK SÖYLERSENİZ O KADAR VÜCUT BULUR. 
BU NEDENLEDİR Kİ, BU KADAR KADIN VE ERKEK VURGUSU 
YAPILIYOR OLMASININ TOPLUMUN DENGESİNİ  BOZDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYORUM” DİYOR.

“KADIN VE ERKEK VURGUSU 
CİNSİYETÇİ BİR YAKLAŞIM”

ÜRETTİKLERİ FIRINLARDA YAKMA SİSTEMİ TEKNOLOJİLERİ 
VE VERİM ARTIŞINA DAYALI YENİ PATENTLER ALMAYI 
HEDEFLEDİKLERİNİ VURGULAYAN SİSTEM TEKNİK AR-GE 
MÜDÜRÜ AKIN OBALI, “KISA VADELİ HEDEFLERİMİZ ARASINDA 
ÜRETTİĞİMİZ ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA MİKRO BAZLI 
EKİPMANLARIN VERİMİNİ ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ. UZUN 
VADEDE İSE DAHA SİSTEMSEL VE MAKRO BAZLI YENİLİKLERİ 
İÇEREN VERİM ARTIŞI HEDEFLİ PATENT VE FAYDALI MODEL 
BAŞVURULARIMIZ OLACAK” DİYOR.

“AR-GE PROJELERİMİZİ PATENT VE FAYDALI 
MODELE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

SANAYİNİN, BÜYÜME KONUSUNDA TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 
LOKOMOTİFİ OLABİLECEK BİR GÜCE SAHİP OLDUĞUNU SÖYLEYEN 
İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN, BEKLENEN 
SIÇRAMANIN YAPILABİLMESİ İÇİN DÜNYADA YAŞANAN YAPISAL 
DEĞİŞİMLERİN YAKINDAN TAKİP EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ 
VURGULUYOR. BAHÇIVAN, “BÜYÜK HEDEFLERE ODAKLANAN, 
GENÇ VE DİNAMİK NÜFUSUYLA BÜYÜK POTANSİYELİ OLAN 
TÜRKİYE İÇİN, BU YARIŞTAN GERİ KALMAMAK BİR ZORUNLULUK” 
DİYOR.

BIR KONU & BIR KONUK ERDAL BAHÇIVAN MSSP FOCUS ADIL NALBANT

“BU YARIŞTAN GERİ KALMAMAK 
BİR ZORUNLULUK”

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MAKİNE İHTİYACININ YÜZDE 
80’İNİ DIŞARIDAN KARŞILADIĞINI SÖYLEYEN TEMSAD YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI ADİL NALBANT, “YERLİ MAKİNECİLERİMİZ, 
İTHAL EDİLEN MAKİNELERİ ÜRETEBİLECEK KABİLİYET VE 
YETERLİLİĞE SAHİPTİR. HER İKİ SEKTÖRÜ BİR ARAYA GETİREREK, 
BİRBİRLERİNİN İHTİYAÇLARINI DAHA NET VE DAHA SERİ BİR 
ŞEKİLDE ANLAMALARINA ZEMİN HAZIRLIYORUZ. ÖZELLİKLE 
ENDÜSTRİ 4.0’A GEÇİŞ İÇİN DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ BAŞLATMAYI 
AMAÇLIYORUZ” DİYOR.

“TEKSTİL SEKTÖRÜNE YERLİ MAKİNE YAKIŞIR”
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TEKNOLOJİK VE BİLİMSEL GELİŞMELERİN IŞIĞINDA ENDÜSTRİYLE 
İÇ İÇE BİR EĞİTİM SUNDUKLARINI SÖYLEYEN YRD. DOÇ. 
DR. BERKE GÜR, “COOP PROGRAMIMIZ İLE MÜHENDİSLİK 
ÖĞRENCİLERİ, İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLDUĞUMUZ FİRMALARIN 
AÇTIĞI MARKALI DERSLERE KATILIYOR VE BAŞARILI OLAN 
ÖĞRENCİLER, İLGİLİ KURUMUN İMZASININ BULUNDUĞU 
SERTİFİKAYA SAHİP OLUYOR” DİYOR.

AKADEMIK BAHÇEŞEHIR ÜNIVERSITESI ARAŞTIRMA PROF. DR. A. HAMIT SERBEST

“ÖĞRENCİLERİMİZE ENDÜSTRİYLE İÇ İÇE BİR 
EĞİTİM İMKANI SUNUYORUZ”

PROF. DR. A. HAMİT SERBEST, BAŞLIKTAKİ SORUYA “EVET” 
DEMENİN ÇOK İDDİALI OLACAĞINI SÖYLÜYOR. AMA SORU 
“SANAYİMİZİN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN İMAL ETMESİNİ  
SAĞLAR MI?”  ŞEKLİNDE OLURSA, BUNA BELİRLİ KOŞULLAR 
ALTINDA OLUMLU YANIT VERİLEBİLİR. DİĞER TARAFTAN; BU 
AMAÇLA TÜRKİYE’DE GENİŞ BİR YELPAZEDE ÇOK ÇEŞİTLİ HİBE 
DESTEKLERİ VERİLİRKEN, “MENTORLUK BU EKOSİSTEME NE 
KATACAKTIR?” SORUSUNA DA HAZIRLIKLI OLMAK GEREKİYOR.

MENTORLUK TÜRKİYE’Yİ ORTA GELİR 
TUZAĞINDAN KURTARIR MI?

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN VE KÜRESEL ŞİRKETLERİN GÜNDEMİNDE 
ARTIK SANAYİ 4.0 VAR. ENDÜSTRİYEL İNTERNET, NESNELERİN 
İNTERNETİ GİBİ TANIMLARLA ADLANDIRILAN BU DÖNÜŞÜM, TÜM 
DÜNYADA YENİ BİR ÇAĞI TARİF EDİYOR: SANAYİ 4.0.

MAKINE TARIHI SANAYI 4.0 MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL

BİR DEVRİN BAŞLANGICI: SANAYİ 4.0

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR REFERANDUMU GERİDE BIRAKTIK. 
EKONOMİDE, HAYAT VE SEKTÖRLERDE İSE İŞLER DEVAM EDECEK. 
BU ÇERÇEVEDE MAKİNE SANAYİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ ÜÇ 
ALANDAKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRELİM.

ZAYIF YATIRIMLAR, İYİLEŞEN DIŞ PAZARLAR 
VE EKONOMİDE ÖNCELİKLER 
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ÖZEN DEĞİRMEN MAKİNA YÖNETİM KURULU ÜYESİ AZİZ 
KARAKAYA, 1990’DA 250 METREKARELİK BİR ATÖLYEDE 
BAŞLAYAN ÜRETİM YOLCULUKLARININ BUGÜN 20 BİN 
METREKAREYE YAYILAN SON TEKNOLOJİYE SAHİP ÜRETİM 
TESİSLERİNDE DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLÜYOR. ÜRETİMDE EN 
ÖNEMLİ KAYNAĞIN İNSAN GÜCÜ OLDUĞUNU BELİRTEN KARAKAYA, 
HER ZAMAN MÜŞTERİLERİ VE KULLANICILARININ KATKILARIYLA 
İMALATA YÖN VERDİKLERİNİ DE DİLE GETİRİYOR.

SEKTÖRDEN ÖZEN DEĞIRMEN MAKINA SEKTÖRDEN ASTOR

“EN ÖNEMLİ KAYNAK İNSANDIR”

BİLGİNİN GÜCÜNE ÇOK ÖNEM VERDİKLERİNİ SÖYLEYEN ASTOR 
GENEL MÜDÜRÜ ENVER GEÇGEL, “AR-GE MERKEZİMİZLE 
GELECEĞE DAHA GÜVENLE BAKIYORUZ. STRATEJİK ÜRÜNLERİ 
SATIŞ PORTFÖYÜMÜZE EKLEMEK İÇİN KISA VADELİ AR-GE 
PROJELERİNE ODAKLANIRKEN, DİĞER YANDAN DA GELECEKTE 
ETKİSİNİ GÖRECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ UZUN VADELİ AR-GE 
PROJELERİNİ DE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ” DİYOR.

“GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ”

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTEDE, REKABETÇİ FİYATLI, BİRDEN 
FAZLA EŞ PARÇA ÜRETİMİNİN SÖZ KONUSU OLDUĞU HER 
KOŞULDA KALIBA İHTİYAÇ DUYULUYOR. KALIP SEKTÖRÜ, BU 
NEDENLE HER ÜLKE İÇİN SANAYİ TEDARİK ZİNCİRİNİN EN 
ÖNEMLİ HALKALARINDAN BİRİ KONUMUNDA. DİĞER YANDAN 
KALIP SEKTÖRÜ, KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİYLE DİĞER SANAYİ 
SEKTÖRLERİNE KIYASLA ÖNEMLİ BİR EKONOMİK GÜÇ DE 
OLUŞTURUYOR.

KAPAK KALIP SEKTÖRÜ ÜLKELERDEN NAMIBYA

ÜRETİMİN ANAHTARI: KALIP SEKTÖRÜ

KURAK TOPRAKLARI DÜNYANIN İKİ BÜYÜK 
ÇÖLÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN NAMİBYA, 
YER ALTI MADENLERİNİN ZENGİNLİĞİ 
İLE EKONOMİK BÜYÜMESİNE DEVAM 
EDİYOR. KURAKLIK TEHDİDİ ALTINDAKİ 
TARIM SEKTÖRÜ BÜYÜMEYE KATKI 
SAĞLAYAMAZKEN, NAMİBYA SANAYİ 
SEKTÖRLERİNİN GELİŞMESİNİN ÖNÜNDE 
DE CİDDİ ENGELLER BULUNUYOR. 
BU ENGELLERDEN EN ÖNEMLİLERİ 
NİTELİKLİ ÇALIŞAN YETERSİZLİĞİ, İŞ 
GÜCÜ VE ALTYAPI EKSİKLİĞİ, TEŞVİK 
SİSTEMİNİN KARMAŞIK OLMASI VE 
ETKİN İŞLETİLEMEMESİ İLE YABANCI 
YATIRIMLARIN ÇOK YETERSİZ OLMASI 
OLARAK ÖNE ÇIKIYOR.

ÜSTÜ ÇÖL ALTI SERVET:
NAMİBYA
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“EĞER İŞİNİZE HAKİM OLAMAZSANIZ, BELKİ AİLEDEN GELDİĞİNİZ 
İÇİN YİNE YÖNETİCİ OLURSUNUZ AMA BU DURUMDA SİZ İŞİNİZİ 
DEĞİL İŞİNİZ VE İNSANLAR SİZİ YÖNETECEKTİR” DİYEN SÖZER 
MAKİNA ÜRETİM DİREKTÖRÜ EMRAH SÖZER, FİRMANIN ÜÇÜNCÜ 
KUŞAK YÖNETİCİSİ OLARAK AİLESİNDEN DEVRALDIĞI BAYRAĞI 
DAHA DA YUKARI TAŞIMAK İÇİN VAR GÜCÜYLE ÇALIŞTIĞINI 
SÖYLÜYOR.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK EMRAH SÖZER POZITIF MERVE TORBALI

“EN ÖNEMLİ NOKTA, İŞE HAKİM OLMAK”

HİDELSAN İDARİ İŞLER VE 
SATIŞ DİREKTÖRÜ MERVE 
TORBALI, KADINLARIN İŞ 
HAYATINDA, ÖZELLİKLE DE 
SANAYİ SEKTÖRLERİNDE 
DAHA FAZLA YER 
ALMASININ, EKONOMİK 
AVANTAJLARIN YANI SIRA 
SOSYAL ADALET, REFAH VE 
İSTİKRARI DA BERABERİNDE 
GETİRECEĞİNİN ALTINI 
ÇİZİYOR. TORBALI, 
“KADIN-ERKEK OLARAK 
AYRIM YAPMANIN ÇOK 
DOĞRU OLDUĞUNU 
DÜŞÜNMÜYORUM. 
SONUÇTA HAYATTA BAŞARILI 
OLMANIN YOLU ERKEK VEYA 
KADINA GÖRE DEĞİŞMİYOR” 
DİYOR.

“BAŞARILI 
OLMANIN 
FORMÜLÜ 
KADINA DA 
ERKEĞE DE AYNI”

DÜNYA PAZARLARINDAKİ ESAS REKABETİN KATMA DEĞERİ 
YÜKSEK ÜRÜNLER ETRAFINDA YAŞANDIĞINI SÖYLEYEN 
KATMERCİLER AR-GE MERKEZİ MÜDÜRÜ FAHRETTİN AKPAK, “SON 
ÜÇ YILIN ORTALAMASINA BAKTIĞIMIZDA AR-GE YATIRIMLARININ 
CİROMUZA ORANI YÜZDE 4,87 SEVİYELERİNDE. TEKNOLOJİ 
ÜRETEN, GELİŞTİREN VE BUNU DÜNYA PAZARLARINA SUNABİLEN 
BİR ÜLKE OLMALIYIZ. KATMERCİLER OLARAK BU NOKTADA 
ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ” DİYOR.

AR-GE MERKEZI KATMERCILER BIR KONU & BIR KONUK ADNAN YILDIRIM

“KATMA DEĞERLİ TEKNOLOJİ ÜRETİYORUZ”
İHRACATÇILARIN KARŞILAŞTIĞI FİNANSAL RİSKLERİ ASGARİ 
SEVİYEYE İNDİRMEK VE FİRMALARIN İHTİYAÇ DUYDUĞU 
FİNANSMAN DESTEĞİNİ UYGUN MALİYETLE SUNMAK İÇİN 
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDEN TÜRK EXIMBANK 2016 YILINDA 
İHRACATÇILARA 33 MİLYAR DOLARLIK DESTEK VERDİ. BANKANIN 
KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA İHRACATÇILARA VERDİĞİ DESTEĞİ 
ARTIRARAK DEVAM ETTİRDİĞİNİ SÖYLEYEN TÜRK EXIMBANK GENEL 
MÜDÜRÜ ADNAN YILDIRIM, BU ANLAMDA İHRACATÇILARIN FİNANS 
TEMİNİNDE GÜVENLİ BİR LİMAN OLDUKLARINI İFADE EDİYOR.

“İHRACATÇININ GÜVENLİ LİMANIYIZ”
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TÜRKİYE ENDÜSTRİYEL FIRIN İMALAT SEKTÖRÜNÜN OLDUKÇA 
GELİŞMİŞ OLDUĞUNU VE PEK ÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPTIĞINI 
SÖYLEYEN EFSİAD BAŞKANI MEHMET ÖZDEŞLİK, BUNUNLA 
BİRLİKTE İHRACATIN 4-5 KATI ORANINDA GERÇEKLEŞEN 
İTHALATIN, SEKTÖRÜN BÜYÜMESİ VE GELİŞİMİ ÖNÜNDEKİ EN 
BÜYÜK ENGEL OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİYOR. ÖZDEŞLİK, “YERLİ 
MAKİNE KULLANIMININ ARTMASI İÇİN ÖNCELİKLE ‘MADE IN 
TURKEY’ İMAJINI GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKLİ” DİYOR.

MSSP FOCUS MEHMET ÖZDEŞLIK SEKTÖREL KÜMELENME 
OSTIM SAVUNMA HAVACILIK KÜMELENMESI

“ENDÜSTRİYEL FIRIN İMALATI
STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR”

TÜRK SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRLERİNİN EN ÖNEMLİ 
KÜMELERİNDEN BİRİ DE OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK 
KÜMELENMESİ. KÜME YÖNETİM KURULU BAŞKANI A. MİTHAT 
ERTUĞ, “SAVUNMA SANAYİSİ FAALİYETLERİNE YERLİ SANAYİNİN 
KATILIMI ÇERÇEVESİNDE KOBİ’LERİN TEŞVİK EDİLMESİ 
BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR. KOBİ’LERİN YARATICI, ESNEK VE 
DİNAMİK YAPISI SEKTÖRÜ GÜÇLENDİREREK, YERLİLEŞTİRME 
HEDEFLERİNE ULAŞILMASINDA ÖNEMLİ KATKILAR 
SAĞLAYACAKTIR” DİYOR.

KOBİ’LERİN GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ: OSTİM SAVUNMA 
VE HAVACILIK KÜMELENMESİ

BULUNDUKLARI BÖLÜMÜN EĞİTİM PLANI VE AMAÇLARININ 
BELİRLENDİĞİ, ARALARINDA DIŞ PAYDAŞLARIN DA YER ALDIĞI 
BİR DEĞERLENDİRME KURULU OLUŞTURDUKLARINI SÖYLEYEN 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. PAŞA YAYLA, 
“BÖYLECE MÜFREDATIMIZI ÇAĞIN GEREKLERİNE GÖRE GÜNCEL 
TUTABİLMEK İÇİN EĞİTİM AMAÇLARIMIZ VE PROGRAM ÖĞRENME 
ÇIKTILARIMIZ PERİYODİK OLARAK GÖZDEN GEÇİRİLİYOR” DİYOR.

KURULUŞUNUN ÜZERİNDEN 
TAM 130 YIL GEÇEN İTALYAN 
TİCARET ODASI DERNEĞİ, 
TÜRKİYE İLE İTALYAARASINDAKİ 
KARŞILIKLI TİCARET HACMİNİN 
ARTMASINA YARDIMCI 
OLURKEN KOBİ’LERİ HEDEF 
ALARAK FARKLI SEKTÖRLERDE 
TANIŞMA AKTİVİTELERİ 
GERÇEKLEŞTİRİYOR.

AKADEMIK MARMARA ÜNIVERSITESI

RÖPORTAJ FATIH AYÇIN

MAKALE AHMET YILMAZ

“EĞİTİM PROGRAMIMIZ ÇAĞA AYAK 
UYDURUYOR”

İTALYA PAZARINA 
AÇILAN DOĞRU KAPI: 
İTALYAN TİCARET 
ODASI DERNEĞİ

“YURT DIŞINDA TANITIM FAALİYETİ NEDİR, NASIL OLMALIDIR?” 
SORUSUNA VERİLEBİLECEK YANIT NEYİN TANITIMININ NEREDE 
YAPILACAĞI İLE DE ÇOK YAKINDAN İLGİLİDİR. BİR TANITIM 
FAALİYETİNİN BAŞARISI İSE BELİRTİLEN BU SORULARA 
VERİLECEK NET CEVAPLARLA DOĞRU ORANTILIDIR.

ALMANYA’DA TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNE 
YÖNELİK TANITIM FAALİYETLERİ
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SEKTÖRDEN AKDAŞ DÖKÜM SEKTÖRDEN E-BERK

KALİTE YÖNETİMİNİ “DEMOKRASİ” OLARAK ÖZETLEYEN AKDAŞ 
DÖKÜM YÖNETİM KURULU BAŞKANI NİYAZİ AKDAŞ, KALİTE 
YÖNETİM SİSTEMLERİNİN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SÜREÇLERİNİN 
GELİŞİMİNDE ETKİLİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR. AKDAŞ, “BU SİSTEM 
AYNI ZAMANDA MÜŞTERİLERİMİZİ ANLAMAMIZ, ÜRÜN VE HİZMET 
KALİTEMİZİ ARTIRMAMIZ VE BÜYÜMEMİZDE ÖNEMLİ KATKILARDA 
BULUNDU” DİYOR.

“REKABETİ VE BÜYÜMEYİ KALİTE YÖNETİM 
SİSTEMLERİ İLE SAĞLIYORUZ”

E-BERK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZGÜR SAVAŞ ÖZÜDOĞRU, 
GÜÇLÜ AR-GE ÇALIŞMALARIYLA GELİŞTİRDİKLERİ ÜRÜNLERİN, 
KÜRESEL TÜNEL AÇMA MAKİNESİ İMALATÇILARININ ÜRÜNLERİNE 
TERCİH EDİLİR DURUMA GELDİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR. ÖZÜDOĞRU, 
“MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI VE SATIŞ SONRASI DESTEK, 
BİZİM İÇİN BİR KLİŞE SLOGAN DEĞİL, ÇALIŞMA YÖNTEMİDİR. 
BİZ MÜŞTERİLERİMİZLE KESİCİ, SIYIRICI VE YEDEK PARÇA 
SATMIYORUZ; ONLARIN BAŞARILI OLMALARI İÇİN UZMANLIĞIMIZI 
SATIYORUZ” DİYOR.

“TÜNEL AÇMA MAKİNELERİ ÜRETİMİNDE
DÜNYA LİGİNDEYİZ”

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ 
VE MAKFED ÖNCÜLÜĞÜNDE, 
DELOITTE İŞBİRLİĞİ İLE 
HAZIRLANAN “MAKİNE SEKTÖRÜ 
STRATEJİ RAPORU” NİSAN 
AYINDA YAYIMLANDI. TÜRK 
MAKİNE SEKTÖRÜNÜN GELİŞİM 
ALANLARININ SAPTANARAK 
STRATEJİK ÖNERİLERİN 
SUNULDUĞU ÇALIŞMADA, 
MAKİNE İMALATI VE TEKNOLOJİ 
ALANINDA GELİŞMİŞ KABUL 
EDİLEN ÜLKELERİN, BAŞARILI 
OLAN YÖNTEM VE POLİTİKALARI 
HAKKINDA DA AYRINTILI VERİLER 
SUNULUYOR.

KAPAK MAKINE SEKTÖRÜ STRATEJI RAPORU

SEKTÖRÜN STRATEJİK 
YOL HARİTASI HAZIR
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DÜNYA BANKASI VERİLERİNE GÖRE EKONOMİK BÜYÜKLÜK 
BAKIMINDAN 189 ÜLKE ARASINDA 83’ÜNCÜ SIRADA YER 
ALAN ZAMBİYA’NIN TEMEL GELİR KAYNAĞINI BAKIR İHRACATI 
OLUŞTURUYOR. TÜRKİYE, DÜNYA BAKIR REZERVLERİNİN 
BEŞTE BİRİNİ BARINDIRAN ZAMBİYA’YA EN FAZLA DEMİR-ÇELİK 
ÜRÜNLERİ, MAKİNE VE SENTETİK LİFLER İHRAÇ EDİYOR.

ÜLKELERDEN ZAMBIYA ÜÇÜNCÜ KUŞAK TUĞBA GÖÇMEN

AFRİKA’NIN BAKIR MADENİ: ZAMBİYA

GÖÇMENLER GROUP İHRACAT MÜDÜRÜ TUĞBA GÖÇMEN, 
“AİLENİZLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYI BİR ZORUNLULUK OLARAK 
GÖRMEMEK VE FİRMANIZI BUGÜN BULUNDUĞU KONUMDAN ÇOK 
DAHA ÜST NOKTALARA TAŞIYACAĞINIZA İNANARAK SORUMLULUK 
BİLİNCİYLE İLERLEMEK SİZİ BAŞARIYA ULAŞTIRACAKTIR” DİYOR.

“BAŞARININ YOLU, SORUMLULUK BİLİNCİYLE 
ÇALIŞMAKTAN GEÇİYOR”

AYBAKAR MAKİNE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 
OLARAK ŞİRKETİN ORTA DOĞU OPERASYONLARINDAN SORUMLU 
OLAN FİLİZ AYBAKAR, İŞ DÜNYASINDA KADIN OLMANIN 
ZORLUKLARINI BAŞARILI İŞ SÜREÇLERİ İLE YENDİĞİNİ, GEÇMİŞTE 
“BİR KADINA PARA VERMEM” DİYEN MÜŞTERİLERİNİN BUGÜN 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ BİLE KENDİSİNDEN ALDIĞINI 
SÖYLÜYOR.

POZITIF FILIZ AYBAKAR AR-GE MERKEZI PI MAKINA

“KADINLAR DA BU SEKTÖRDE VAR OLABİLİR”

FİRMALARININ YILLARDIR KENDİ ÖZ SERMAYESİYLE PAZARA 
YERLİ ÜRÜNLER SUNDUĞUNU SÖYLEYEN Pİ MAKİNA GENEL 
MÜDÜRÜ HACI SARI, “AR-GE MERKEZİMİZLE BİRLİKTE BU 
YETENEĞİMİZİ DAHA DIŞA DÖNÜK BİR KÜLTÜRLE YENİLİKÇİ 
VE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER YARATABİLMEK İÇİN 
KULLANABİLECEĞİZ” DİYOR.

“MERKEZİMİZ SAHİP OLDUĞUMUZ 
YETENEKLERİ DAHA DA ARTIRACAK”
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TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN 
OLUŞABİLMESİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNİ 
SÖYLEYEN İSAG YÖNETİM KURULU BAŞKANI LEVENT KAVLAK, “BİR 
İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMAK 
İÇİN YÖNETİCİLERİN MUTLAKA BİR TAAHHÜT VERMESİ VE 
KARARLI BİR ŞEKİLDE BUNUN ARKASINDA DURMASI ÖNEMLİ. 
İŞVERENLERİN SAHİPLENMEDİĞİ BİR UYGULAMAYI ÇALIŞANLARIN 
SAHİPLENMESİNİ BEKLEMEK HAYALCİLİK OLACAKTIR” DİYOR.

BIR KONU & BIR KONUK LEVENT KAVLAK RÖPORTAJ EMRAH ÖZ

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, 
BİR KÜLTÜR MESELESİDİR”

BU AY KURULUŞUNUN 130’UNCU YILINI KUTLAYAN 
TÜRKİYE’DE İNGİLİZ TİCARET ODASI, İKİ ÜLKE ARASINDA 
FARKLI SEKTÖRLERDE İŞ İLİŞKİLERİNİN ARTIRILMASI İÇİN 
ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR. ODA, BREXIT SONRASI TÜRKİYE-
BİRLEŞİK KRALLIK İLİŞKİLERİNİN, TÜRKİYE’NİN AB İLE OLAN 
İLİŞKİLERİNDEN DAHA HIZLI BİR İVME KAZANABİLECEĞİNİ 
ÖNGÖRÜYOR.

“BREXIT İLE TÜRK-İNGİLİZ TİCARETİ
İVME KAZANABİLİR”

HALİHAZIRDA 18 PROFESÖR, YEDİ DOÇENT, SEKİZ YARDIMCI 
DOÇENT, DÖRT ÖĞRETİM VE 20 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 
OLMAK ÜZERE TOPLAM 57 AKADEMİK PERSONELLE 
EĞİTİM VERDİKLERİNİ SÖYLEYEN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. RECEP 
YAMANKARADENİZ, “ALANLARINDA UZMAN ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ 
SANAYİYLE BÜTÜNLEŞİK PEK ÇOK TÜBİTAK, SANTEZ VE BAP 
PROJESİNDE DE GÖREV ALIYOR” DİYOR.

AKADEMIK ULUDAĞ ÜNIVERSITESI MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL

“SANAYİYLE BÜTÜNLEŞİK PROJELER 
YÜRÜTÜYORUZ”

DÜNYA MAKİNE SANAYİSİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER 
YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR. KÜRESEL MAKİNE VE TEÇHİZAT 
YATIRIMLARINDAKİ YAVAŞLAMAYA KARŞIN MAKİNE VE TEÇHİZAT 
ÜRETİMİNİN İMALAT SANAYİSİ İÇİNDEKİ KATMA DEĞER PAYI 
YÜKSELİYOR.

DÜNYA MAKİNE SANAYİSİNDE GELİŞMELER
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KAPAK TASARIM OFISLERI

ÜLKELERDEN ÜRDÜN

Tasarım Sunum

Sunum_Taslak_01

SANAYİNİN REKABET GÜCÜNE 
DOĞRUDAN ETKİ EDEN ÖNEMLİ 
ARAÇLARDAN BİRİ OLAN TASARIM 
KONUSU, SON DÖNEMDE 
DÜNYANIN BİRÇOK GELİŞMİŞ VE 
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKESİNDE 
OLDUĞU GİBİ TÜRKİYE’DE DE DAHA 
FAZLA GÜNDEM OLUŞTURUYOR. 
TÜRKİYE’DE DEVLET NEZDİNDE 
TASARIM FARKINDALIĞI SON 
YILLARDA BELİRGİN BİR ŞEKİLDE 
ARTMAYA BAŞLARKEN, GEÇTİĞİMİZ 
YIL YAYIMLANAN AR-GE REFORM 
PAKETİ İLE HAYATIMIZA GİREN 
VE KOBİ’LERİN DE AR-GE 
POTANSİYELLERİNİ HAYATA 
GEÇİRMELERİNE OLANAK 
SAĞLAYAN AKREDİTE 
TASARIM 
MERKEZLERİNİN 
SAYISI HIZLA 
ARTMAYA DEVAM 
EDİYOR.

TASARIMIN MERKEZ ÜSSÜ:
TASARIM OFİSLERİ

UCUZ VE EĞİTİMLİ 
İŞGÜCÜ, KALİTELİ ALTYAPI 
HİZMETLERİ, 2000 YILINDA 
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ’NE 
ÜYELİK, ÖZELLEŞTİRME 
POLİTİKALARININ YANI SIRA 
AB VE ABD İLE İMZALANAN 
TİCARET ANLAŞMALARI 
ÜRDÜN’ÜN ORTA 
DOĞU’NUN EN İSTİKRARLI 
EKONOMİLERİNDEN 
BİRİ HALİNE GELMESİNİ 
SAĞLADI. TÜRKİYE İLE 
ÜRDÜN ARASINDAKİ DIŞ 
TİCARET DENGESİ TÜRKİYE 
LEHİNE SEYREDERKEN 
2016 YILI OCAK-KASIM 
DÖNEMİNDE ÜRDÜN’E 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 
İHRACAT DA 649 
MİLYON DOLAR OLARAK 
KAYDEDİLDİ.

ORTA DOĞU’NUN 
İSTİKRAR VAHASI: 
ÜRDÜN
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MAKİNE SANAYİSİ İLE İLGİLİ 
POLİTİKA VE UYGULAMALARIN 
OLUŞMASINDA VE SEKTÖRÜN 
YAN SANAYİ İLE BİRLİKTE 
GELİŞEREK KÜRESEL 
REKABETTE GÜÇLENMESİNDE 
ETKİN ROL OYNAMAYI 
AMAÇLAYAN MAKFED’İN GENEL 
SEKRETERLİĞİ GÖREVİNE 
ZÜHTÜ BAKIR GETİRİLDİ. 
AMAÇLARININ MAKFED’İ 
YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA 
SEKTÖRÜ EN İYİ BİÇİMDE 
TEMSİL EDEN VE LOBİ 
YAPABİLEN GÜÇLÜ BİR SEKTÖR 
ÖRGÜTÜ HALİNE GETİRMEK 
OLDUĞUNU BELİRTEN 
BAKIR, SEKTÖRÜN KÜRESEL 
REKABETTE GÜÇLENMESİ İÇİN 
ÇALIŞTIKLARINI VURGULUYOR.

BIR KONU & BIR KONUK ZÜHTÜ BAKIR POZITIF SEÇIL YILMAZ

“SEKTÖRÜN 
KÜRESEL 
REKABETTE 
GÜÇLENMESİ İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ” ELİBOL TARIM 

MAKİNELERİ’NİN 
GENÇ AR-GE 

MÜHENDİSİ SEÇİL 
YILMAZ, İŞ HAYATINDA 

KADINLARIN SAHİP 
OLMASI GEREKEN 
YERİ, ATATÜRK’ÜN 

SÖZLERİYLE 
ANLATIYOR: “DAHA 
ESENLİKLE, DAHA 
DÜRÜST OLARAK 

YÜRÜYECEĞİMİZ YOL 
VARDIR. BU YOL, TÜRK 

KADININI ÇALIŞMAMIZA 
ORTAK YAPMAK, İLMİ, 

AHLAKİ, SOSYAL, 
EKONOMİK YAŞAMDA 

ERKEĞİN ORTAĞI, 
ARKADAŞI, YARDIMCISI 

VE DESTEKLEYİCİSİ 
YAPMAK YOLUDUR.”

“ESENLİKLİ 
BİR YOL İÇİN 

KADINLARIN DA 
EMEĞİ GEREKLİ”

TÜRKİYE’NİN İHRACATI ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRDİĞİ DESTEK VE 
TEŞVİK MODELLERİNİN (FUAR, YURT DIŞI MAĞAZA, DEPO, MARKA 

DESTEKLERİ) BELLİ BİR FAYDA SAĞLADIĞI MUHAKKAK. PAZAR 
ÇEŞİTLİLİĞİ İÇİN VERİLEN DESTEKLER DE KÜÇÜMSENMEMELİ 
AMA İHRACATIN TEKNOLOJİK SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN 

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZEL BİR DESTEK/TEŞVİK MEKANİZMASI 
MAALESEF YOK.

MAKALE AHMET YILMAZ

İHRACATTA TEKNOLOJİK 
DESTEK VE TEŞVİKLER
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ÜÇÜNCÜ KUŞAK YÖNETİCİLERİN ÜSTLENDİKLERİ GÖREVLERİ 
ZORUNLULUK YERİNE, SORUMLULUK OLARAK GÖRDÜĞÜ 
TAKDİRDE İŞLERİNİ DAHA ÇOK SEVECEĞİNE İNANDIĞINI 
SÖYLEYEN ÇELİKEL TARIM SATIŞ SONRASI HİZMETLER YETKİLİSİ 
MUHSİN TÜRKMEN, VERDİKLERİ DESTEKLE AİLESİNİN DE 
HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME NOKTASINDA DAİMA YANINDA 
OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK MUHSIN TÜRKMEN AR-GE MERKEZI TELESET GROUP/METALSAN

“DUYDUĞUNUZ SORUMLULUK İŞİNİZİ 
SEVMENİZİ DE SAĞLIYOR”

AR-GE MERKEZLERİNİN ASLİ KİMLİKLERİ DIŞINDA TÜRK 
SANAYİSİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU DONANIMLI PERSONELLERİN 
YETİŞTİRİLDİĞİ BİRER EĞİTİM ÜSSÜ OLARAK DA HİZMET VERMESİ 
GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEN TELESET GROUP/METALSAN AR-GE 
MERKEZİ MÜDÜRÜ SONER HANOĞLU, “BİZ DE BU KAPSAMDA 
ARAŞTIRMACI PERSONELİMİZE YÖNELİK YÜKSEK LİSANS 
FAALİYETLERİ PLANLAYARAK TASARIM VE UYGULAMALARIMIZIN 
BİLİMSEL BİR TEMELE DAYANDIRILMASINI SAĞLIYORUZ” DİYOR.

“MERKEZİMİZ SAHİP OLDUĞUMUZ 
YETENEKLERİ DAHA DA ARTIRACAK”

MAKINE TARIHI RÜZGAR ENERJISI

RÜZGAR ENERJİSİ NASIL KEŞFEDİLDİ? RÜZGARLA ÇALIŞAN 
MAKİNEYİ KİM YAPTI? RÜZGAR ENERJİSİNDE DÖNÜM NOKTALARI 
NELERDİR? YAZIMIZDA BU SORULARA YANIT VERDİK.

GÜCÜNÜ RÜZGARDAN ALAN İCAT
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ÖZEL MAKİNE İMALATINDA AR-GE VE İNOVASYONUN ÖNEMİNİN 
FARKINDA OLDUKLARINI SÖYLEYEN BARİDA MAKİNA GENEL 
MÜDÜRÜ ONUR KALFA, “2016 YILINDA TİM TARAFINDAN 
DÜZENLENEN İNOVALİG PROGRAMI KAPSAMINDA İNOVASYON 
DALINDA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ÖDÜLÜNÜ ALARAK BU 
ALANDAKİ İDDİA VE BAŞARIMIZI TAÇLANDIRDIK” DİYOR.

SEKTÖRDEN BARIDA MAKINA SEKTÖRDEN MATAŞ

“ÖZEL MAKİNE İMALATINDA İDDİALIYIZ”

TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İMALAT SÜREÇLERİNE YANSITTIKLARINI 
SÖYLEYEN MATAŞ GENEL MÜDÜRÜ KAMİL EFE, “SADECE 
MAKİNE ÜRETİP SATAN BİR FİRMA OLARAK ANILMAK DEĞİL; 
KÜLTÜRÜ, DEĞERLERİ, PRENSİPLERİ, TECRÜBELERİ VE YÜKSEK 
ENERJİSİYLE FARK YARATAN BİR DÜNYA MARKASI HALİNE 
GELMEK İSTİYORUZ” DİYOR.

“FARK YARATAN BİR DÜNYA MARKASI 
OLACAĞIZ”

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ VE MAKFED, “MAKİNE SEKTÖRÜ 
ENVANTER ARAŞTIRMASI” İLE “MAKİNE SEKTÖRÜ MAKRO PAZAR 
ANALİZİ, MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE STRATEJİK 
ÖNERİLER RAPORU”NUN ARDINDAN “VERİMLİLİK TEMELLİ KAMU 
DESTEK MODELİ TASARIMI” ADLI ÇALIŞMAYI DA SEKTÖR VE 
KAMUOYU İLE PAYLAŞIYOR. MAKİNE SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİK 
KONUSUNDA İMALAT SANAYİSİ ORTALAMASININ ÜZERİNDE BİR 
PERFORMANS GÖSTERDİĞİNE DİKKAT ÇEKEN RAPOR, SEKTÖRDE 
VERİMLİLİK ARTIŞININ ÖZELLİKLE 2009 YILINDAN SONRA 
İVMELENEREK YÜKSELDİĞİNE İŞARET EDİYOR.

KAPAK VERIMLILIK TEMELLI KAMU DESTEK MODELI TASARIMI ÜLKELERDEN LITVANYA

BOŞ DURMA, BOŞA ÇALIŞMA!
MAKİNECİLER VERİMLİLİK TEMELLİ 
KAMU DESTEK MEKANİZMALARININ 
OLUŞTURULMASINA KATKI SUNUYOR

AVRUPA’NIN EN HIZLI GELİŞEN EKONOMİLERİNDEN BİRİ 
OLAN LİTVANYA’DA, SANAYİ SEKTÖRLERİNDEN DAHA ÇOK 
İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK YATIRIMLAR ÖN 
PLANA ÇIKIYOR. ÜLKEDE, İLERİ TEKNOLOJİ VE BİLGİ BİRİKİMİ 
GEREKTİREN LAZER SİSTEMLERİNİN ÜRETİMİ DE YAPILIRKEN, 
GELECEKTE MEKATRONİK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN 
ÖNEMİNİ ARTIRACAĞI DA TAHMİN EDİLİYOR.

BALTIK’IN BİLGİ ÜSSÜ LİTVANYA

Makine Sektörü
Envanter Ara

Mart 2017

Makine Sektörü
Envanter Ara

Mart 2017

Makine Sektörü
Envanter Ara

Mart 2017

Makine Sektörü
Envanter Ara

Mart 2017

Makine SektörüEnvanter Ara

Mart 2017

Makine SektörüEnvanter Ara

Mart 2017

Makine SektörüEnvanter Ara

Mart 2017

Makine Sektörü
Envanter Ara

Mart 2017

Makine Sektörü
Envanter Ara

Mart 2017

Mart 2017

Makine
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FİRMADA GÖREV 
ALMAYI HİÇBİR ZAMAN 
ZORUNLULUK OLARAK 
GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEYEN 
SAVRUKOĞLU ZİRAAT 
MAKİNALARI AR-GE 
MÜDÜRÜ İBRAHİM 
SAVRUKOĞLU, “BİLAKİS 
BU DURUM UZUN SÜRE 
PROVA YAPTIKTAN 
SONRA SAHNEYE ÇIKMAK 
GİBİ BİR ANLAMA SAHİP 
OLDU BENİM İÇİN. 
BÖYLESİNE KÖKLÜ, 
ASIRLIK BİR ÇINARIN 
ALTINDA SORUMLULUK 
ÜSTLENDİĞİNİZDE 
ADIMLARINIZI ÇOK 
DİKKATLİ ATMALISINIZ” 
DİYOR.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK IBRAHIM SAVRUKOĞLU POZITIF KERIME DINÇER

“ASIRLIK 
BİR ÇINARIN 
GÖLGESİNDE 
BÜYÜK 
SORUMLULUKLAR 
ALIYORUZ”

GÜNÜMÜZ İŞ DÜNYASINDA ERKEK YÖNETİCİLERİN SAYISI ÇOK 
DAHA FAZLA OLSA DA SON YILLARDA KADIN YÖNETİCİ SAYISININ 
DA HIZLA ARTTIĞINI SÖYLEYEN DOĞRAR KEPÇE YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI KERİME DİNÇER, “BİZİM İŞİMİZ TEK BAŞINA VAR OLUP 
BİR ŞEYLERİ BAŞARMAYA UYGUN DEĞİL. AKSİNE TAMAMEN 
EKİP ÇALIŞMASI ÜZERİNE KURULU BİR SİSTEMİMİZ VAR. HER 
ÇALIŞAN BULUNDUĞU KÜMEDE SENKRONİZE HAREKET ETMELİ Kİ 
BAŞARIYA ULAŞABİLELİM” DİYOR

“KADIN VE ERKEK BU SİSTEMDE 
EŞİT OLARAK VAR OLABİLMELİ”

DALGAKIRAN AR-GE MERKEZİ’NİN 10 YILLIK, DALGAKIRAN’IN 
İSE 50 YILI AŞKIN SEKTÖR DENEYİMİYLE BASINÇLI HAVA 
SEKTÖRÜNDE CİDDİ BİR BİLGİ BİRİKİMİ OLDUĞUNU VURGULAYAN 
DALGAKIRAN ÜRETİM VE AR-GE MÜDÜRÜ DİRİM SELİM TAN, 
“ÖZELLİKLE ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ARTACAK KOMPONENT VE 
SİSTEM TASARIMLARIYLA BİRLİKTE PATENT VE FAYDALI MODEL 
SAYIMIZDA CİDDİ BİR ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ” DİYOR.

AR-GE MERKEZI DALGAKIRAN SEKTÖREL KÜMELENME IŞIM

RÖPORTAJ RAPHAËL ESPOSITO

“ZİNCİRLERİ KIRIP, HEDEFLERİ 
YÜKSELTMEK AR-GE İLE MÜMKÜN”

OSTİM’İN İLK SEKTÖREL KÜME ORGANİZASYONU OLAN İŞ VE 
İŞ MAKİNELERİ KÜMELENMESİ’NİN (İŞİM) KOORDİNATÖRÜ 
FEVZİ GÖKALP, “ANA ODAĞIMIZ YERLİ İMALATIN GELİŞMESİ VE 
GÜÇLENMESİ. TÜRKİYE’NİN 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE, 750 
MİLYAR DOLARA YAKLAŞAN BÜYÜK ÖLÇEKLİ İNŞAAT YATIRIMLARI 
PLANLANIYOR. BU YATIRIMLARDA ÖZELLİKLE YERLİ İMALATÇILAR 
VE YERLİ MAKİNELERİN YER ALMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ” 
DİYOR.

“ODAĞIMIZDA YERLİ İMALATIN 
GÜÇLENMESİ VAR”

1885 YILINDAN BUGÜNE FRANSA-
TÜRKİYE TİCARİ VE EKONOMİK 
İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİNE 
KATKIDA BULUNMAK AMACIYLA 
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN TÜRK-
FRANSIZ TİCARET DERNEĞİ, 450 
ÜYESİNİN OLUŞTURDUĞU İŞ AĞI 
İLE TÜRK-FRANSIZ İŞ DÜNYASININ 
CANLANDIRILMASINI, İKİ ÜLKE 
ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN 
GELİŞMESİNİ HEDEFLİYOR.

“132 YILDIR FRANSA-TÜRKİYE TİCARETİNE 
YÖN VERİYORUZ”
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AKADEMIK AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI JUNIOR MEHMET TUZA PAKPEN MTAL

TEORİK VE PRATİK BİLGİYİ HARMANLAYARAK ALANINDA YETİŞMİŞ, 
SEKTÖRDE SÖZ SAHİBİ, TEKNOLOJİYİ DOMİNE EDEBİLECEK 
MÜHENDİSLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEYEN 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. MUHAMMET YÜRÜSOY, 
“BÖLÜMÜMÜZÜN YILLAR İÇERİSİNDE KAT ETTİĞİ MESAFEYE 
BAKARAK HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRME NOKTASINDA 
BÜYÜK BİR GELİŞME GÖSTERDİĞİMİZİ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA 
SÖYLEYEBİLİRİM” DİYOR.

“TEKNOLOJİYE HÂKİM MÜHENDİSLER 
YETİŞTİRİYORUZ”

KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE YER ALAN VE KONYA 
SANAYİ ODASI İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN 
BİR PROTOKOL İLE “PROJE OKUL” STATÜSÜNE KAVUŞAN MEHMET 
TUZA PAKPEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, KONYA 
SANAYİSİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ ÇALIŞAN İHTİYACINI 
KARŞILAMAK AMACIYLA YENİ YATIRIMLARLA DESTEKLENİRKEN, 
MEZUNLARINA DA İŞ GARANTİSİ VERİYOR.

MESLEK GARANTİLİ OKUL

2017 YILI EYLÜL AYI İÇERİSİNDE MAKİNE SEKTÖRÜNÜ, YOĞUN 
BİR PROGRAM BEKLİYOR. ÇOK SAYIDA FUARIN GERÇEKLEŞECEĞİ 
EYLÜL AYINDA, SEKTÖRÜN UĞRAYACAĞI DURAKLARDAN İKİSİ SAO 
PAULO VE TAIPEI OLACAK. HER İKİ ROTAYA GİDİŞ AMAÇLARI FUAR 
KATILIMI OLSA DA, ŞİRKET TEMSİLCİLERİNE HER İKİ KENT DE 
BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİREBİLECEKLERİ PEK ÇOK İMKAN 
SUNUYOR.

FUAR ROTASI SAO PAULO - TAIPEI MAKINE TARIHI FORKLIFTLER

MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL

FUAR ROTALARINA YAKIN BAKIŞ
BUGÜN KAS GÜCÜNÜN YERİNİ FORKLİFTLERİN ALMASININ ANA 
SEBEBİ, İNSANOĞLUNUN ARTAN İHTİYAÇLARI İLE DOĞRUDAN 
BAĞLANTILI. 1800’LÜ YILLARIN SONLARINDA İLK ÖRNEKLERİNİ 
GÖRDÜĞÜMÜZ FORKLİFTLERİN SERİ ÜRETİMLE TANIŞMASI İSE 
1950’Lİ YILLARA RASTLIYOR.

KAS GÜCÜNÜN SONU: FORKLİFTLER

DÜNYA EKONOMİSİNDE 
TOPARLANMA VE 
DENGELİ BÜYÜME 
DEVAM EDERKEN YILIN 
İKİNCİ YARISINDA DA 
BÜYÜMENİN SÜRMESİ 
BEKLENİYOR. DÜNYA 
EKONOMİSİ, 2017 
YILININ SONUNDA İSE  
YÜZDE 2,8-3 İLE SON 
İKİ YILIN ÜZERİNDE BİR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAK. 
DİĞER TARAFTAN İKİ YILIN ARDINDAN YENİDEN GENİŞLEMEYE 
BAŞLAYAN DÜNYA MAL TİCARETİ, YILIN İKİNCİ YARISINDA DA 
GENİŞLEMEYE DEVAM EDECEK. DÜNYA MAL TİCARETİNİN YIL 
GENELİNDE YÜZDE 6-7 ARASINDA BÜYÜMESİ VE 17 TRİLYON 
DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR.

2017 YILININ İKİNCİ YARISINDA BEKLENTİLER
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YENİ GELİŞTİRDİKLERİ TAM OTOMATİK BETON PARKE TAŞI 
MAKİNESİNİN ENERJİDEN TASARRUF EDEREK DAHA SERİ ÜRETİM 
YAPABİLDİĞİNİ SÖYLEYEN MUSTAFA YONTAR, “BETON PARKE TAŞI 
VE BETON BORU MAKİNELERİNİN İMALATI ALANINDA YALNIZCA 
TÜRKİYE’DE DEĞİL, DÜNYADA DA SÖZ SAHİBİ OLMAK BİZİM İÇİN 
AYRICA BİR GURUR VESİLESİ” DİYOR.

SEKTÖRDEN MUSTAFA YONTAR SEKTÖRDEN SON-MAK

“SEKTÖRÜMÜZDE DÜNYA SIRALAMASINDA 
YER ALIYORUZ”

TÜBİTAK’IN DESTEĞİYLE YÜRÜTTÜKLERİ AR-GE PROJELERİ 
ÇERÇEVESİNDE TERS SİRKÜLASYONLU RC500 SONDAJ 
MAKİNESİNİ GELİŞTİRDİKLERİNİ SÖYLEYEN SON-MAK SATIŞ 
MÜHENDİSİ GONCA GEZER, “KİRLENME VE ÖRNEKLEME KAYBI 
OLMADAN SIKLIKLA NUMUNE ALINABİLMESİNE OLANAK 
SAĞLAYAN MAKİNEMİZ, MÜŞTERİLERİMİZİN HIZLI VE DÜŞÜK 
MALİYETLİ SONDAJ YAPABİLMESİNİ DE MÜMKÜN KILIYOR” DİYOR.

“HIZLI VE DÜŞÜK MALİYETLİ SONDAJ İMKÂNI 
SAĞLIYORUZ”

SON SEKİZ YILDA BÜYÜMESİNİ BÜTÜN RAKİPLERİNDEN DAHA 
HIZLI GERÇEKLEŞTİRİP İHRACATINI YEDİDEN FAZLA KATLAYAN 
TÜRK MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜ DURGUNLUK ZAMANLARINI 
İYİ DEĞERLENDİRDİ. TOBB TÜRKİYE MAKİNA VE TECHİZAT 
MECLİSİ TARAFINDAN HAZIRLANAN “2017 YILI İLK YARI 
SEKTÖRDEKİ TEMEL GÖSTERGELERDEKİ GELİŞMELER” BAŞLIKLI 
ÇALIŞMAYA GÖRE, SITC BAZINDA DA TRENDLER SEVİNDİRİCİ. 
YATIRIMLARDA ARTIŞ HENÜZ GÖRÜLMEMEKLE BİRLİKTE, 
ÜRETİM VE İHRACAT ARTIYOR, İTHALATI KARŞILAMA ORANI 
TARİHSEL REKORA ULAŞIYOR. ARTAN VERİMLİLİK VE KAPASİTE 
ORANLARI İMALATÇILARIMIZIN ÜRETİM YAPISINDA SAĞLADIKLARI 
DÖNÜŞÜMLE KÜRESEL BÜYÜMEDEN PAY ALMAKTA BAŞARILI 
OLDUKLARINI GÖSTERİYOR.

KAPAK ÜLKELERDEN ÖZBEKISTAN

ÖZBEKİSTAN, UZUN YILLAR AYNI ÇATI ALTINDA YAŞADIĞI 
RUSYA’NIN YANI SIRA BAŞTA ÇİN, GÜNEY KORE, JAPONYA VE 
BAZI GELİŞMİŞ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN ORTA ASYA 
STRATEJİLERİNDE MERKEZ ROLÜ ÜSTLENEN BİR ÜLKE. 
GÜNÜMÜZDEKİ YEDİ BAĞIMSIZ TÜRK DEVLETİNDEN BİRİ OLARAK 
AYNI KÖKENDEN GELEN VE AYNI TARİHİ PAYLAŞAN; DİL, DİN, 
ÖRF VE ADETLER GİBİ ÇOK GÜÇLÜ ORTAK DEĞERLERE SAHİP 
OLDUĞUMUZ ÖZBEKİSTAN, MERKEZ ASYA’NIN EN FAZLA GELECEK 
VADEDEN ÜLKESİ OLARAK GÖSTERİLİYOR.

ORTA ASYA’NIN GÜÇ MERKEZİ: ÖZBEKİSTAN

MAKİNE 
İMALATÇILARIMIZ 

DÜNYANIN 
DURAKSAMASINI 
FIRSATA ÇEVİRDİ
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BİLGİLİ MAKİNA’NIN ÜÇÜNCÜ KUŞAK TEMSİLCİSİ MEHMET BİLGİLİ, 
KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN ÜRETİMİN İÇİNDE OLMASININ 
KENDİSİNE SONRADAN EDİNİLMESİ ZOR OLAN BİR DENEYİM 
KAZANDIRDIĞINI SÖYLÜYOR.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK MEHMET BILGILI POZITIF FUNDA SUNAOĞULLARI

“KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILAN DENEYİM 
EN ÖNEMLİ KAZANÇ”

KADIN YÖNETİCİLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLARIN EN ÖNEMLİSİNİN 
ÖN YARGILAR OLDUĞUNU SÖYLEYEN GÜRALP VİNÇ AR-GE 
MÜDÜRÜ FUNDA SUNAOĞULLARI, “SÖZ KONUSU ÖN YARGILAR, 
İŞİNİZE HÂKİM OLUP SORUMLULUKLARINIZI HAKKIYLA YERİNE 
GETİRDİĞİNİZDE KOLAYLIKLA AŞILABİLİYOR” DİYOR.

“KADINLARIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL 
ÖN YARGILAR”

EKTAM MAKİNE AR-GE MERKEZİ MÜDÜRÜ KAMURAN TÜRKER, 
DEVLETİN AR-GE MERKEZLERİNE VERDİĞİ DESTEĞİN FİRMALARIN 
YENİDEN YAPILANMASI, İSTİHDAMLARINI ARTIRMASI, 
ENTELEKTÜEL SERMAYENİN TÜM FİRMALARA YAYILMASI VE AR-
GE’NİN BİR KÜLTÜR HALİNE GELMESİNDE CİDDİ MANADA POZİTİF 
KATKI SAĞLADIĞINI SÖYLÜYOR.

AR-GE MERKEZI EKTAM MAKINE RÖPORTAJ JAN NÖTHER

“AR-GE’NİN BİR KÜLTÜR HALİNE 
GELMESİ GEREKİYOR”

ALMANYA’DA VE TÜRKİYE’DE TİCARETİN HER SEKTÖRÜNDEN 
800’Ü AŞKIN ÜYESİ BULUNAN ALMAN-TÜRK TİCARET VE SANAYİ 
ODASI (AHK TÜRKİYE), İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KÖKLÜ İŞBİRLİĞİNİN 
BAŞARILI ÖRNEKLERİNDEN BİRİ. ALMAN ŞİRKETLERİNİN 
TÜRKİYE’DEKİ TİCARİ ÇIKARLARINI TEMSİL EDERKEN, 
ALMANYA’DAKİ TÜRK ŞİRKETLERİNİN GİRİŞİMLERİNE DE DESTEK 
VEREN KURUMUN KURULUŞ HİKAYESİNİ VE İŞLEYİŞİNİ AHK 
TÜRKİYE GENEL SEKRETERİ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ JAN 
NÖTHER’E SORDUK.

“AHK TÜRKİYE, FİKİRLERİ GİRİŞİMLERE 
ÇEVİRİYOR”
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ODTÜ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ URAP LABORATUVARI 
TARAFINDAN YAPILAN 2016-2017 YILLARI ALAN SIRALAMASINA 
GÖRE, TÜRKİYE’DEKİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ 
İÇERİSİNDE ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDIKLARINI SÖYLEYEN 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. ERTAN BAYDAR, “ÖZGÜN VE NİTELİKLİ 
ARAŞTIRMALAR YAPARAK BİLİME, TEKNOLOJİYE VE TOPLUMSAL 
KALKINMAYA KATKI SUNUYORUZ” DİYOR.

AKADEMIK KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI

MAKALE AHMET YILMAZ

MAKALE ZÜHTÜ BAKIR

IZ BIRAKANLAR TÜRKER GÜNDÜZ

MAKINE TARIHI ÇIRÇIR MAKINELERI

“BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMEYE KATKI 
SUNUYORUZ”

BİLİMDEKİ GELİŞMELERİN BİR BÜTÜN OLARAK YAŞAMIMIZIN TÜM 
ALANLARINI ARTAN BİR ORANDA ETKİLEDİĞİ VE DE YÖN VERDİĞİ 
KUŞKU GÖTÜRMEZ BİR GERÇEK. İŞTE BU DURUMU ANLAMAYA-
ANLAMLANDIRMAYA VE BUNA ŞEKİL VERMEYE ÇALIŞILDIĞI BİR 
DÖNEMDEN GEÇİYORUZ.

İNSANLIĞIN GELECEĞİ AÇISINDAN KAYITSIZ KALAMAYACAĞIMIZ 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE BM VE AB TARAFINDAN ÇEVRE 
İLE ENERJİ KAVRAMLARINI İÇ İÇE GEÇİREN BİR TAKIM HEDEF VE 
KARARLAR ORTAYA KONULDU. ÜRETİLMESİ VE KULLANILMASINDA 
ÇEVRESEL ETKİLERE NEDEN OLAN ENERJİNİN ÇOK BÜYÜK BİR 
KISMINI KARŞILAYAN FOSİL YAKITLARIN, YAKIN BİR GELECEKTE 
TÜKENECEĞİ AŞİKÂR. BUNUNLA BİRLİKTE DÜNYA NÜFUSU VE 
İNSAN İHTİYAÇLARININ SÜREKLİ ARTMASI İSE ENERJİ TEMİNİNİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR.

MESLEK HAYATINI İTHAL EDİLEN 
MAKİNE VE EKİPMANLARIN 
TÜRKİYE’DE İMAL EDİLMESİNE 
ADAYAN, 1999-2000 YILLARINDA 
MAKİNE İMALATÇILARI BİRLİĞİ’NİN 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 
GÖREVİNİ YÜRÜTEN, MAKİNE 
SEKTÖRÜNÜN DUAYEN 
İSİMLERİNDEN TÜRKER GÜNDÜZ 31 
TEMMUZ’DA HAYATA VEDA ETTİ.

TEKNOLOJİ VE MAKİNELEŞME SANAYİDE VERİMLİLİĞİ VE ÜRETİMİ 
HER ZAMAN BİR BASAMAK YUKARI TAŞIDI. ÇIRÇIR MAKİNESİ DE 
DİĞER MAKİNELER GİBİ ÜRETİME POZİTİF KATKI YAPAN BİR İCAT 
OLDU. ÇIRÇIR MAKİNESİ İCAT EDİLDİKTEN SONRA PAMUK ÜRETİMİ 
50 KAT ARTTI VE DÜNYADA PAMUK YÜKSELEN BİR TREND HALİNE 
GELDİ.

SANAYİDE DEVRİM KONUSU

EKO-TASARIM YEŞİL MAKİNELERE DOĞRU

SEKTÖRDE İLKLERİN ÖNCÜSÜ  
TÜRKER GÜNDÜZ ARAMIZDAN AYRILDI

PAMUK ÜRETİMİNDE DEVRİM: 
ÇIRÇIR MAKİNELERİ

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA MAKİNE SEKTÖRÜNÜ YOĞUN BİR FUAR 
PROGRAMI BEKLİYOR. EYLÜL VE EKİM AYLARINDA SEKTÖRÜN 
UĞRAYACAĞI DURAKLARDAN İKİSİ: SİNGAPUR VE TAHRAN. 
OLDUKÇA YOĞUN GEÇECEK OLAN FUAR PROGRAMINDAN ARTA 
KALAN ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMEK İSTEYEN SEKTÖR 
TEMSİLCİLERİ İÇİN İSE GİTTİKLERİ ŞEHİRLERDE GEZECEK ÇOK 
YER, TADACAK ONCA LEZZET VAR.

FUAR ROTASI SINGAPUR - TAHRAN

ARAŞTIRMA

FUAR ROTALARINA YAKIN BAKIŞ

YENİ YÖNETİM ORGANİZASYONLARI İÇERİSİNDE ADINI DAHA 
SIK DUYMAYA BAŞLADIĞIMIZ MATRİS VE HOLAKRASİ GİBİ 
YENİ ORGANİZASYON MODELLERİ, ŞİRKETLERDEKİ YÖNETİCİ 
SAYILARINI SORGULARKEN, ÇOK YÖNETİCİ ÇOK BÜROKRASİ 
SARMALINI DA TARTIŞMAYA AÇIYOR.

YÖNETİCİSİZ YÖNETİM MÜMKÜN MÜ?
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UYGULADIKLARI OTOMASYON KONTROL SİSTEMLERİ SAYESİNDE, 
İNSAN MÜDAHALESİNİ EN AZ DÜZEYE İNDİRDİKLERİNİ SÖYLEYEN 
KURTSAN FABRİKA MÜDÜRÜ HALİL İBRAHİM KALEM, “YENİLİKÇİ 
BİR ANLAYIŞLA, BASİT, KOLAY ANLAŞILIR VE KOLAY UYGULANIR 
SİSTEMLERLE MÜŞTERİLERİMİZE EN KALİTELİ ÇÖZÜMÜ 
SUNUYORUZ” DİYOR.

SEKTÖRDEN KURTSAN SEKTÖRDEN BAYKON

“MAKİNELERİMİZİ OTOMASYON SİSTEMLERİYLE 
DESTEKLİYORUZ”

TARTIM PROSESİNİN BULUNMADIĞI BİR ÜRETİM ALANININ 
SÖZ KONUSU OLMADIĞINI SÖYLEYEN BAYKON SATIŞ MÜDÜRÜ 
OĞUZHAN BERK, “İŞLETMELERDE HAM MADDE GİRİŞİNDEN 
İŞLEME PROSESİNE, KALİTE KONTROLDEN DEPOLAMA VE 
SEVKİYAT ANINA KADAR HER NOKTADA AĞIRLIK ÖLÇÜMÜ 
YAPILMASININ VE TARTIMLARIN KAYIT ALTINA ALINARAK 
İZLENEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASININ ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN 
ARTIYOR” DİYOR.

“SEKTÖRÜMÜZÜN EN YENİLİKÇİ FİRMASIYIZ”

KAPAK MESLEKI YETERLILIK

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK), 
YETKİLENDİRDİĞİ KURULUŞLAR ARACILIĞIYLA 
ÇALIŞANLARA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 
VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR. BUGÜNE KADAR 
219 BİNİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ 
MESLEKLERDE OLMAK ÜZERE 240 BİN 
ÇALIŞANA BELGE VEREN KURUM, 2017 
YIL SONU İTİBARIYLA SAYIYI 300 BİNE 
YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYOR. ÇALIŞANLARIN 
BELGEYE SAHİP OLABİLMESİ İÇİN YETKİLİ 
KURULUŞLARCA DÜZENLENEN TEORİK 
VE PRATİK SINAVLARDA BAŞARILI OLMASI 
GEREKİYOR. BELGE ZORUNLULUĞU GETİRİLEN 
MESLEKLERLE İLGİLİ SINAVLARDA BAŞARILI 
OLANLARIN SINAV VE BELGE ÜCRETLERİ 
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU TARAFINDAN 
KARŞILANIRKEN SÖZ KONUSU MESLEKİ 
YETERLİLİK BELGELERİ’NİN ULUSLARARASI 
GEÇERLİĞİ DE BULUNUYOR.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İLE 
İŞÇİ DE MEMNUN İŞ VEREN DE

197

2017 MOMENT



İSMİNİ AMERİKA KITASININ KÂŞİFİ KRISTOF KOLOMB’DAN ALAN KOLOMBİYA, GÜNEY AMERİKA’NIN GİRİŞ KAPISINDA VE KÜRESEL 
TİCARETİN ANA GÜZERGÂHI OLAN İKİ OKYANUSA OLAN KIYILARIYLA STRATEJİK BİR KONUMDA BULUNUYOR. ZENGİN DOĞAL 

KAYNAKLARIYLA EKONOMİSİNİ BESLEYEN ÜLKEDE, İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN PAYI HER GEÇEN YIL ARTARKEN, KOLOMBİYA’NIN 
MAKİNE ALIMLARINDA TÜRK MAKİNESİNİN ROLÜ DE GİDEREK GÜÇLENİYOR.

ÜLKELERDEN KOLOMBIYA

AR-GE MERKEZI KSB

ENDÜSTRİ 4.0’IN GETİRDİĞİ OTOMASYON VE ROBOTİK 
UYGULAMALARI YENİ KURDUKLARI ÜRETİM HATLARINA 
UYGULADIKLARINI SÖYLEYEN KSB AR-GE MERKEZİ MÜDÜRÜ 
EVREN COŞKUNER, “SANTRİFÜJ, YANGIN VE YÜKSEK BASINÇ 
POMPALARI ALANINDA BİRÇOK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK. YENİ 
BİR KOMBİ POMPASI VE ELEKTRİK MOTORU TASARIMI PROJESİNİ 
DE TAMAMLAYARAK İMALATA BAŞLADIK” DİYOR.

“ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARINDAN 
FAYDALANIYORUZ”

ÜLKE TİCARET ODALARININ, EKONOMİLERİN KALKINMASI VE 
HIZ KAZANMASINDA EKONOMİ AĞIRLIKLI YEREL SİVİL TOPLUM 
ÖRGÜTLERİ KADAR ETKİLİ BİR GÖREV ÜSTLENDİĞİNİ BELİRTEN 
İRANLI SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (İSİAD) YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI M. MEHDİ CULAZADE, İSİAD’IN DA TÜRKİYE VE 
İRAN ARASINDA TİCARET HACMİNİ ARTIRMAK ADINA ÖNEMLİ BİR 
KONUMDA DURDUĞUNA DİKKAT ÇEKİYOR.

RÖPORTAJ M. MEHDI CULAZADE

“TÜRKİYE-İRAN EKONOMİSİ 
GÜÇLENİYOR”

GÜNEY AMERİKA’NIN YÜKSELEN YILDIZI: KOLOMBİYA
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EYLÜL AYI İLE BİRLİKTE HAREKETLENEN FUAR PROGRAMLARI, 
KASIM AYINDA DA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. BU ANLAMDA 
MAKİNE ÜRETİCİLERİ, FABTECH ŞİKAGO FUARI İÇİN 6-9 KASIM 
TARİHLERİNDE ŞİKAGO’YU, INTERCLIMA+ELEC FUARI İÇİN 7-10 
KASIM TARİHLERİNDE PARİS’İ, BLECHEXPO FUARI İÇİN 7-10 
KASIM TARİHLERİNDE STUTTGART’I VE METALEX FUARI İÇİN  
22-25 KASIM TARİHLERİNDE BANGKOK’U ZİYARET EDECEK. 
BU DÖRT ŞEHİRDE İŞ İNSANLARINI FUARDAN ARTA KALAN 
ZAMANLARINDA, BİRBİRİNDEN FARKLI TARİHSEL ZENGİNLİKLER, 
YÖRESEL LEZZETLER VE ALIŞVERİŞ DURAKLARI BEKLİYOR.

FUAR ROTASI ŞIKAGO - PARIS - STUTTGART - BANGKOK

MAKINE TARIHI

FUAR ROTALARINA YAKIN BAKIŞ

TARİH BOYUNCA BİR ÇOK BULUŞ YAPILMIŞ, BAZILARI SADECE 
BELİRLİ BİR KİTLENİN İHTİYACINI KARŞILARKEN BAZILARI İSE 
İNSANLIK TARİHİNİ VE DÜNYAYI ETKİLEMİŞ. KİMİ BULUŞLAR İSE 
MUCİDİNİN HAYATINA MAL OLMUŞ.

HAYATLARA MÂL OLAN BULUŞLAR

2018-2020 YILINA İLİŞKİN ORTA VADELİ PROGRAM AÇIKLANDI. 
PROGRAMIN ÖNEMLİ SAYISAL HEDEFLERİYLE REFORM 
HEDEFLERİ BULUNUYOR. ORTA VADELİ PROGRAM ÖNCELİKLE 
EKONOMİDE BÜYÜMEYİ HIZLANDIRMAYI, BUNUN İÇİN GENİŞLETİCİ 
MALİYE VE PARA POLİTİKASI UYGULAMAYI; HAYATA GEÇİRİLECEK 
REFORMLARLA HIZLI BÜYÜMENİN KALICI OLMASINI AMAÇLIYOR.

MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL

AKADEMIK KARABÜK ÜNIVERSITESI

ORTA VADELİ PROGRAM VE 
MAKİNE İMALAT SANAYİSİ

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK RAYLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ İLE 
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE SAHİP OLDUKLARINI 
SÖYLEYEN KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. BİLGE DEMİR, “VERDİĞİMİZ EĞİTİMLE 
TASARIM, ÜRETİM, UYGULAMA VE AR-GE ÇALIŞMALARINDA 
BAŞARIYLA GÖREV ALABİLECEK ÇAĞDAŞ VE NİTELİKLİ 
BİREYLERİN YETİŞTİRİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ” DİYOR.

“ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARINI 
KARŞILAYABİLECEK MÜHENDİSLER 
YETİŞTİRİYORUZ”
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PROGRESİF KESME KALIPLARINDA KULLANILABİLECEK BİR 
HİDROLİK PRES TASARLAYIP İMAL ETTİKLERİNİ SÖYLEYEN  
AFE OLGUNLAR MAKİNE YÖNETİM KURULU ÜYESİ FERHAT 
KILIÇ, “BÖYLELİKLE HEM AĞIR TONAJLI MEKANİK PRESLERDEKİ 
YÜKSEK FİYAT DEZAVANTAJINI ORTADAN KALDIRDIK HEM DE 
HİDROLİK PRESLERİN BAKIM VE KULLANIM KOLAYLIĞI AVANTAJINI 
MÜŞTERİLERİMİZE SUNDUK” DİYOR.

SEKTÖRDEN AFE OLGUNLAR MAKINE KAPAK STA’LAR

“MAKİNELERİMİZ, MÜŞTERİLERİMİZE AVANTAJ 
SAĞLIYOR”

KÜRESEL EKONOMİ, ÇARKLARIN DÖNMEYE DEVAM ETMESİ YANİ 
DAHA FAZLA ÜRETİM VE TÜKETİM İÇİN KENDİSİNE YENİ ÇIKIŞ 
YOLLARI ARAMAYA DEVAM EDİYOR. BU ARAYIŞTA ÖNE ÇIKAN 
SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI (STA), ŞİMDİDEN KÜRESEL 
TİCARETİN YÜZDE 43’ÜNÜ OLUŞTURUR KONUMA GELDİ. DÜNYA 
TİCARET ÖRGÜTÜ’NÜN (DTÖ) 164 ÜYESİNİN YÜZDE 90’INDAN 
FAZLASI, EN AZ BİR STA VEYA GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASININ 
TARAFI KONUMDA BULUNUYOR. DTÖ’YE BİLDİRİLEN BÖLGESEL 
TİCARET ANLAŞMALARININ SAYISI DA 453’E ULAŞMIŞ DURUMDA. 
TÜRKİYE İSE DÜNYADA EN FAZLA STA’YA SAHİP İLK 10 ÜLKE 
ARASINDA YER ALIRKEN, AB’NİN İMZALADIĞI STA’LAR NEDENİYLE 
UĞRADIĞI EKONOMİK KAYIPLARI TELAFİ EDECEK ADIMLAR 
ATMAYA VE 21 OLAN STA SAYISINI YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYOR.

TİCARETİN SINIR TANIMAYAN 
ANLAŞMALARI: STA’LAR

AFRİKA’NIN REFAH SEVİYESİ EN YÜKSEK ÜLKELERİNDEN OLAN 
GABON, DOĞAL KAYNAKLAR BAKIMINDAN OLDUKÇA ZENGİN. 
SAHRA ALTI AFRİKA’NIN ALTINCI BÜYÜK PETROL ÜRETİCİSİ OLAN 
ÜLKE, SU KAYNAKLARI AÇISINDAN DA DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ EN 
BÜYÜK YENİLENEBİLİR SU REZERVLERİNE SAHİP.
DÜNYA EKONOMİSİNDEN YÜZDE 0,03 PAY ALAN ÜLKE, ESKİ 
BİR FRANSIZ SÖMÜRGESİ OLMASI NEDENİYLE FRANSA İLE 
EKONOMİK, POLİTİK VE SİYASİ BAĞLARINI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE 
SÜRDÜRÜYOR.

ÜLKELERDEN GABON ÜÇÜNCÜ KUŞAK HÜSNÜ ERGÜN

AFRİKA’NIN CENNET BAHÇESİ: GABON

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ÇOĞU KÖKLÜ 
FİRMANIN KUŞAK ÇATIŞMASI NEDENİYLE KURUMSALLAŞMA 
YOLUNDA SAĞLIKLI ADIMLAR ATAMADIĞINI SÖYLEYEN ERGÜNLER 
MAKİNA GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ ERGÜN, “BU ÇATIŞMAYI 
ÖNLEMEK, ESKİ KUŞAKLAR KADAR, YENİ NESLİN DE ELİNDE. 
BÜYÜKLER, KÜÇÜKLERİN FİKİRLERİNE SAYGI GÖSTERİRKEN, 
KÜÇÜKLER DE BÜYÜKLERİN GEÇMİŞ TECRÜBELERİNİ 
KÜÇÜMSEMEDEN, KENDİLERİNE DERS ÇIKARMALI” DİYOR.

“DEMİR VE YAĞ KOKUSUNU SOLUMAKTAN 
KEYİF ALIYORUM”
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TOPLUMUN GENELİNDE 
KADINLARIN MAKİNE 
SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAYA 
AYAK UYDURAMAYACAĞI 
GİBİ BİR ALGININ 
HÂKİM OLDUĞUNU 
SÖYLEYEN MİKSAN 
MOTOR ENDÜSTRİ 
MÜHENDİSİ CEYDA 
MESUT, “TAM AKSİNE 
KADINLARIN TİTİZLİĞİ, 
DETAYCILIĞI VE ZEKÂLARI 
SAYESİNDE HER TÜRLÜ 
ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN 
GELEBİLECEĞİNE 
İNANIYORUM. BURADA 
ASIL ÖNEMLİ NOKTA, 
KADINLARIN KÜÇÜK 
YAŞLARDAN İTİBAREN 
EŞİT ŞARTLARDA İYİ 
EĞİTİM ALIP, KENDİLERİNE 
İNANMASI” DİYOR.

POZITIF CEYDA MESUT AR-GE MERKEZI VOLKAN ITFAIYE ARAÇLARI

“KADINLAR 
HER ZORLUĞUN 
ÜSTESİNDEN 
GELEBİLİR”

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI FİRMA KÜLTÜRÜ HALİNE GETİRMEYİ 
AMAÇLADIKLARINI SÖYLEYEN VOLKAN İTFAİYE ARAÇLARI AR-
GE MERKEZİ YÖNETİCİSİ DENİZ KAYA, “BUGÜN İTİBARIYLA 12 
PATENT, DÖRT FAYDALI MODEL VE ÜÇ ENDÜSTRİYEL TASARIM 
TESCİLİMİZ BULUNUYOR. BUNUN YANINDA, ULUSLARARASI 
SEMPOZYUMLARDA BİLDİRİLER VE ULUSLARARASI DERGİLERDE 
MAKALELERLE ÇALIŞMALARIMIZI BİLİMSEL PLATFORMLARDA 
PAYLAŞMAYA BAŞLADIK” DİYOR.

“AR-GE MERKEZİ KURMAK AMAÇ DEĞİL, 
BİR BAŞLANGIÇTIR”

TOBB TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİ, ÜLKE EKONOMİSİNE KATMA 
DEĞER YARATAN İŞ SAHALARININ GELECEK STRATEJİLERİNİN 
OLUŞTURULMASINDA, ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENMEYE DEVAM 
EDİYOR.

SEKTÖR MECLISLERI TOBB RÖPORTAJ ESTHER GONZÁLEZ

“TOBB TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİ
SEKTÖREL POLİTİKALARA YÖN VERİYOR”

TÜRK-İSPANYOL RESMİ SANAYİ VE TİCARET ODASI (TİSTO) 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (AMADEUS’U TEMSİLEN) ESTHER 
GONZÁLEZ, KURULUŞ AMAÇLARININ TÜRK VE İSPANYOL 
FİRMALARI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ İMKÂNLARININ GELİŞTİRİLMESİ 
OLDUĞUNU SÖYLERKEN, YENİ PAZARLARA AÇILMAK, ÜRÜN VEYA 
HİZMETLERİ İSPANYA’DA GENİŞ KİTLELERE TANITMAK İSTEYEN 
TÜRK ÜRETİCİLER İÇİN TİSTO’NUN EN DOĞRU ADRESLERDEN BİRİ 
OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZİYOR.

“İSPANYA PAZARINA GİRİŞTE
EN DOĞRU ADRESİZ”
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MÜDEK’İN YÖK 
TARAFINDAN TANINAN 
YÜKSEKÖĞRETİM 
KURUMLARININ 
MÜHENDİSLİK EĞİTİM 
PROGRAMLARINI 
DEĞERLENDİRİP, 
AKREDİTE ETTİĞİNİ 
SÖYLEYEN MÜDEK 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI PROF. DR. 
RAMAZAN YILDIRIM, 
“DEĞERLENDİRME 
SÜRECİNİ, ÜYESİ 
OLDUĞUMUZ 
ULUSLARARASI 
KURULUŞLAR 
TARAFINDAN 
BELİRLENEN 
STANDARTLAR 
VE İLKELER 
DOĞRULTUSUNDA 
YÜRÜTÜYORUZ” DİYOR.

BIR KONU & BIR KONUK PROF. DR. RAMAZAN YILDIRIM AKADEMIK ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI

“NİTELİKLİ BİR 
MÜHENDİSLİK 
EĞİTİMİ İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ”

ÖĞRENCİLERİNİ ÇEŞİTLİ PROJELER GERÇEKLEŞTİRME 
KONUSUNDA TEŞVİK EDEREK GEREKLİ TEKNİK ALTYAPIYI 
SAĞLADIKLARINI BELİRTEN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. HÜSEYİN AKILLI, 
“SÖZ KONUSU PROJELER SAYESİNDE ÖĞRENCİLERİMİZ TEORİK 
BİLGİLERİNİ PRATİKTE UYGULUYOR VE HENÜZ MESLEĞE 
BAŞLAMADAN TECRÜBE EDİNİP, TAKIM ÇALIŞMASINA ADAPTE 
OLUYOR” DİYOR.

“ÖĞRENCİLERİN TEORİK BİLGİLERİNİ FAYDALI 
PROJELERE ÇEVİRİYORUZ”

SON DÖNEMLERDE 
DÜNYADA VE DOĞAL 
OLARAK DA TÜRKİYE’DE, 
ANA TEMASI “AKIL” VE 
“ZEKA” OLAN TARTIŞMALAR 
REVAÇTA. SİYASETEN 
KULLANILDIĞINDA 
HİYERARŞİK BİR ANLAM 
YÜKLENEN BU KAVRAMLARA 
ENDÜSTRİYEL AÇIDAN 
YAKLAŞILDIĞINDA İSE 
FONKSİYONEL HALİ DAHA 
FAZLA GÜNDEME GELİYOR.

“KAMU TÜM ÜLKELERDE OLDUĞU GİBİ ÜLKEMİZDE DE EN 
BÜYÜK MÜŞTERİ KONUMUNDADIR. KAMU ALIMLARI YOLUYLA 
YERLİ SANAYİNİN DESTEKLENMESİ YÖNTEMİ TÜM GELİŞMİŞ 
ÜLKELERDE GÖRÜLEN ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIMDIR. BU YAKLAŞIM 
YERLİ MAL ALIMININ TEŞVİK EDİLMESİ VEYA YERLİ SANAYİNİN 
DAHİL OLDUĞU AR-GE - İNOVASYON VE YEŞİL/VERİMLİ ÜRÜN 
DESTEK POLİTİKALARI OLARAK KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR.”

MAKALE AHMET YILMAZ

MAKALE ZÜHTÜ BAKIR

FUAR ROTASI HO CHI MINH - BANGALORE

ENDÜSTRİYEL AKIL

KAMU ALIMLARININ EKONOMİYE 
KALDIRAÇ ETKİSİ

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MAKİNE ÜRETİCİLERİ, FUAR 
ZİYARETLERİ İÇİN ROTASINI ASYA KITASI’NA ÇEVİRECEK. MAKİNE 
İHRACATÇILARI, TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNELERİ FUARI  
VTG 2017 İÇİN 22-25 KASIM TARİHLERİNDE HO CHI MINH’İ, 
İNŞAAT MAKİNELERİ FUARI EXCON İÇİN İSE 12-16 ARALIK 
TARİHLERİNDE BANGALORE’Yİ ZİYARET EDECEK. 
FUARDAN ARTA KALAN ZAMANLARINDA ASYA KÜLTÜRÜNÜ 
YAKINDAN TANIMAK İSTEYENLER İÇİN GEZİLECEK TARİHİ 
MEKANLARI, KONAKLAMA İÇİN EN İDEAL YERLERİ VE ASYA 
MUTFAĞININ GELENEKSEL LEZZETLERİNİ LİSTELEDİK.

FUAR ROTALARINA YAKIN BAKIŞ
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ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARINI GÖZETEREK YILDA 
ORTALAMA 600 ADET İLERİ TEKNOLOJİLİ MAKİNE İMAL 
ETİKLERİNİ SÖYLEYEN ELS LİFT GENEL MÜDÜRÜ KEREM BAYRAK, 
“‘TÜRK MALI’ İMAJININ KÜRESEL PAZARLARDA DAHA DA 
GÜÇLENMESİ İÇİN ÜRETMEYE VE KATMA DEĞER YARATMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ” DİYOR.

SEKTÖRDEN ELS LIFT KAPAK STANDARTLAR

“KATMA DEĞER YARATMAYA  
DEVAM EDECEĞİZ”

STANDARDİZASYON, GÜNÜMÜZÜN KARMAŞIK EKONOMİK ÜRETİM 
VE TÜKETİM AĞI İÇİNDE, EN ÖNEMLİ KONULARIN BAŞINDA 
GELİYOR. KÜRESEL BİR KİMLİK KAZANAN STANDARTLAR KONUSU 
TÜM DÜNYADAKİ ÜRETİCİLERLE TÜKETİCİLER ARASINDA DA BİR 
KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENİYOR. ULUSLARARASI STANDARDİZASYON, 
ULUSLARARASI TİCARETTE YAŞANAN ARTIŞLA BİRLİKTE 
KAÇINILMAZ OLARAK TÜM ÜLKELERİN GÜNDEMİNDEKİ ÖNCELİKLİ 
KONULARDAN BİRİ HALİNE GELİRKEN ÖZELLİKLE SON YILLARDA 
HIZLA GELİŞEN TÜRK SANAYİSİNİN DÜNYA ÜLKELERİNE 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHRACAT VE BUNUN ÜLKE EKONOMİSİNE 
SAĞLADIĞI KATKI DİKKATE ALINDIĞINDA, ULUSLARARASI 
STANDARTLARA UYGUN ÜRETİM YAPMANIN ÖNEMİ NET BİR 
BİÇİMDE ORTAYA ÇIKIYOR.

TİCARETİN EVRENSEL DİLİ: STANDARTLAR

100 YILLIK FRANSIZ SÖMÜRGECİLİĞİNİN ARDINDAN 1950’Lİ 
YILLARDA BAĞIMSIZLIĞINI KAZANAN LAOS, GÜNEYDOĞU ASYA 
SERBEST TİCARET ANLAŞMASI’NA (ASEAN FTA) 1997’DE, 
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ’NE İSE 2012’DE ÜYE OLMASIYLA MAL 
TİCARETİNİ YOĞUNLAŞTIRDI. ALTYAPISI YOK DENECEK KADAR AZ 
OLAN, YOĞUN YAĞIŞLI İKLİMİ İLE HİDROELEKTRİK ENERJİDEKİ 
FIRSATI DEĞERLENDİREREK KOMŞULARINA ENERJİ İHRAÇ 
EDEN LAOS, SANAYİLEŞMEK VE GELİŞMEK İÇİN GEREKLİ GİRDİ 
MAMULLERİNİ İSE İTHALATLA KARŞILAMAYA ÇALIŞIYOR.

ÜLKELERDEN LAOS AR-GE MERKEZI GÜVEN MÜHENDISLIK MAKINA

HİNDİÇİN’İN UNUTULMUŞ ÜLKESİ: LAOS

TEKNİK BİLGİNİN GELİŞTİRİLMESİ, MEVCUT BİLGİLERİN 
GÜNCELLENMESİ, VE YAYILMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALAR 
YAPTIKLARINI SÖYLEYEN GÜVEN MÜHENDİSLİK MAKİNA AR-
GE MERKEZİ MÜDÜRÜ ÇAĞATAY ÇENGEL, “YAPTIĞIMIZ YENİ 
TASARIMLARI ALT YÜKLENİCİ VE YAN SANAYİMİZLE BİRLİKTE İMAL 
EDEREK, YAN SANAYİNİN DE GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNMAK 
İSTİYORUZ” DİYOR.

“AR-GE ÇALIŞMALARIMIZLA 
BİR DÜNYA MARKASI YARATACAĞIZ”
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İMALATIN İÇERİSİNDE BÜYÜMENİN MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ 
OLDUĞUNU SÖYLEYEN KAN METAL’İN ÜÇÜNCÜ KUŞAK TEMSİLCİSİ 
GÜRAY KAN, “BÜYÜKBABAM DAHA ÖNCE ÜRETİLMEYENİ, 
KALİTEDEN TAVİZ VERMEDEN İMAL EDEREK KAN METAL’İ 
BUGÜNLERE GETİRDİ. ÜÇÜNCÜ KUŞAK OLARAK BEN VE 
KARDEŞİM DE AYNI AZİMLE ÇALIŞARAK FİRMAMIZI DÖRDÜNCÜ 
KUŞAĞA DEVRETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ” DİYOR.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK GÜRAY KAN STRATEJIK ORTAK DEUTSCHE MESSE

“ÇOCUKLUK HAYALİMİ YAŞIYORUM”

TEKNOLOJİ ALANINDA PİLOT UYGULAMALARIN YAPILDIĞI BİR 
PLATFORM OLAN TECHNOLOGY ACADEMY VE TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİ ARASINDAKİ TEKNİK ORTAKLIK EMO FUARI’NDA 
İMZALANAN BİR ANLAŞMA İLE BAŞLADI. İLERLEYEN GÜNLERDE  
TÜRKİYE’DE DE KURULMASI PLANLANAN TECHNOLOGY 
ACADEMY’NİN SUNDUĞU İMKANLARI DEUTSCHE MESSE 
TEKNOLOJİ AKADEMİSİ CEO’SU THOMAS RILKE İLE KONUŞTUK.

“TÜRKİYE’DE TECHNOLOGY ACADEMY 
KURACAĞIZ”

DEUTSCHE 
MESSE AG’NİN 
KÜRESEL GÜCÜNÜ 
1996 YILINDA 
TÜRKİYE’YE 
TAŞIDIKLARINI 
SÖYLEYEN 
HANNOVER FAIRS 
TURKEY FUARCILIK 
GENEL MÜDÜRÜ 
ALEXANDER 
KÜHNEL, FAALİYET 
GÖSTERDİKLERİ 
DÖNEM BOYUNCA 
TÜRKİYE 
EKONOMİSİNE 
DEĞER, FUARCILIK 
SEKTÖRÜNE İSE 
GÜÇ KATMAK İÇİN 
ÇALIŞTIKLARINI 
VURGULUYOR.

BIR KONU & BIR KONUK ALEXANDER KÜHNEL RÖPORTAJ ETHEM EMRE

“TÜRKİYE EKONOMİSİNE DEĞER, 
FUARCILIĞA GÜÇ KATIYORUZ”

HOLLANDA & TÜRKİYE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
ETHEM EMRE, TÜRK İŞ İNSANLARINA HOLLANDA PAZARINA 
GİRİŞLERİNDE ÖNEMLİ BİR ÇÖZÜM ORTAĞI OLARAK DESTEK 
SUNDUKLARINI SÖYLERKEN, HOLLANDA’NIN “KURALLAR” ÜLKESİ 
OLDUĞUNU VURGULUYOR VE “TİCARİ KURALLARA UYDUĞUNUZ 
VE ŞEFFAF OLDUĞUNUZ SÜRECE HOLLANDA İLE TİCARET YAPMAK 
KOLAY VE KEYİFLİDİR. TÜRK MAKİNE ÜRETİCİLERİ, HOLLANDA 
PAZARIYLA ÇOK YÖNLÜ İŞBİRLİĞİNE GİDEBİLİR” DİYOR.

“HOLLANDA’DAKİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ:
HOLLANDA & TÜRKİYE TİCARET ODASI”
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TÜRKİYE’DE BİR İLK OLACAK “EKLEMELİ İMALAT ARAŞTIRMA 
VE UYGULAMA MERKEZİ”Nİ KURMAK İÇİN ADIM ATTIKLARINI 
SÖYLEYEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM 
BAŞKANI PROF. DR. RAHMİ ÜNAL, “BÜTÇESİ YAKLAŞIK 
50 MİLYON TL OLAN PROJEMİZ, KALKINMA BAKANLIĞI 
TARAFINDAN KABUL EDİLDİ VE ÇALIŞMALARI BU YIL BAŞLADI. 
MERKEZ’DE ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİMİZ ÖNCELİKLİ 
OLARAK SAVUNMA SANAYİSİNİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRECEK” DİYOR.

AKADEMIK GAZI ÜNIVERSITESI MAKALE CAN FUAT GÜRLESEL

“ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN BİR 
MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VERİYORUZ”

DÜNYA EKONOMİSİ 2017 YILINDA KÜRESEL KRİZDEN SONRA İLK 
KEZ KALICI VE DENGELİ BİR BÜYÜME YAŞIYOR. KÜRESEL KRİZ 
SONRASI ÖNCE VARLIK FİYATLARI SONRA DA EMTİA FİYATLARI 
ARTIŞI VE BUNUN YARATACAĞI SERVET ETKİSİYLE BÜYÜME 
SAĞLANMAK İSTENMİŞ ANCAK BAŞARILI OLUNMAMIŞTI. 2017 
YILINDA İSE BU KEZ SANAYİ ÜRETİMİ ARTIŞINA DAYALI VE 
TALEBİN GELİRLERLE DESTEKLENDİĞİ BİR BÜYÜME YAŞANIYOR. 
BU NEDENLE DÜNYA EKONOMİSİNDE HIZLANAN BÜYÜMENİN 
KALICI OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR.

DÜNYA EKONOMİSİNDE 2018 BEKLENTİLERİ VE 
MAKİNE İHRACATI İÇİN DEĞERLENDİRME

MAKİNE SEKTÖRÜ 2018 YILINDA DA FUAR GEZİLERİNE ARA 
VERMEDEN DEVAM EDECEK. MAKİNE SANAYİSİNİN YOĞUN 
FUAR TAKVİMİNDE UĞRAYACAĞI DURAKLARDAN İKİSİ, POZNAN 
VE LYON. SEKTÖR TEMSİLCİLERİ, 30 OCAK-2 ŞUBAT 2018 
TARİHLERİNDE INTERMASZ FUARI İÇİN POZNAN’A, 6-9 ŞUBAT 
2018 TARİHLERİNDE İSE EUROBOIS FUARI İÇİN LYON’A YOLCULUK 
EDECEK. FUARDAN ARTA KALAN ZAMANI İYİ DEĞERLENDİRMEK 
İSTEYEN İŞ İNSANLARI İÇİN TARİHSEL AÇIDAN OLDUKÇA ZENGİN 
OLAN BU İKİ ŞEHİRDE NELER YAPABİLECEKLERİNİ DERLEDİK.

FUAR ROTASI POZNAN - LYON MAKINE TARIHI POMPALAR

FUAR ROTALARINA YAKIN BAKIŞ

GÜNÜMÜZDE BİRÇOK FARKLI ÇEŞİDİ İLE HAYATIN NEREDEYSE 
HER ALANINDA KULLANILAN, BU NEDENLE MODERN YAŞAMIN 
KALBİ OLAN POMPALARIN BUGÜNLERE GELMESİ KOLAY OLMADI. 
YAKLAŞIK 4 BİN YILLIK BİR GEÇMİŞE SAHİP POMPALARIN 
GELİŞİM SÜRECİNDE ANTİK MISIR’DAN ARŞİMET’E KADAR BİRÇOK 
MEDENİYET VE BİLİM İNSANI ROL ALDI.

MODERN YAŞAMIN VE İMALATIN KALBİ: 
POMPALAR
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GÜNÜMÜZDE FİRMALARIN 
KALICI MÜŞTERİLER 

OLUŞTURMASINDA SATIŞ 
SONRASI DESTEĞİN ÖNEMİ 
OLDUKÇA BÜYÜK. GEÇMİŞ 

DÖNEMLERDE ÜRÜN 
GARANTİSİ VE YEDEK 

PARÇALARIN BULUNABİLİRLİĞİ 
KAVRAMLARIYLA İFADE 
EDİLEN SATIŞ SONRASI 

DESTEK UYGULAMALARI, 
ARTAN HİZMET KALİTESİ VE 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE 
MÜKEMMELİYETİ SAĞLAMAK 

İÇİN ARTIK, “FİRMA İLE 
MÜŞTERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN SÜREKLİLİĞİ” 
ŞEKLİNDE TANIMLANIYOR.

KAPAK SATIŞ SONRASI HIZMETLER

REKABETTE KRİTİK EŞİK
SATIŞ SONRASI HİZMETLER

ASKERİ DARBELER, SAVAŞLAR VE UYUŞTURUCU KARTELLERİYLE MÜCADELE EDEN; YERLEŞMİŞ BİR 
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜNDEN UZAK BİR GÖRÜNÜM SERGİLEYEN ORTA AMERİKA’DA ORDUSU OLMADAN 

SÜRDÜRDÜĞÜ YERLEŞİK DEMOKRASİSİ VE İSTİKRARLI YÖNETİMİYLE DİKKAT ÇEKEN KOSTA RİKA, 
EKONOMİK ANLAMDA DA BÖLGENİN EN HIZLI GELİŞEN ÜLKELERİNDEN BİRİ. ATLANTİK VE PASİFİK 
OKYANUSLARINA OLAN KIYILARI, EŞSİZ DOĞASI VE YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMLARIYLA GELİŞEN 

İMALAT SANAYİLERİ, KOSTA RİKA’NIN KÜRESEL EKONOMİDEKİ ÖNEMİNİ ARTIRIYOR.

ÜLKELERDEN KOSTA RIKA

ORTA AMERİKA’NIN İSTİKRAR KALESİ: KOSTA RİKA
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YENİ EKİPMANLARLA MODERNİZE EDECEKLERİ ÜRETİM 
TESİSLERİNİN 2018 YILI İÇERİSİNDE FAALİYETE GİRECEĞİNİ 
SÖYLEYEN TEKNOKOM MAKİNA SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ 
ALİ CÖMERT, “BASINÇLI HAVA SEKTÖRÜ GÜNDEN GÜNE 
BÜYÜYEN, GELİŞİME AÇIK BİR SEKTÖR. FİRMA OLARAK TÜM 
OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN 2017 YILINDA YAKALADIĞIMIZ 
BAŞARIYI, YENİ YATIRIMLARIMIZIN SAĞLAYACAĞI KATKIYLA 
2018’DE DE DEVAM ETTİRECEĞİZ” DİYOR.

SEKTÖRDEN TEKNOKOM MAKINA AR-GE MERKEZI ÜNTES

“YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜMEYE DEVAM 
EDİYORUZ”

FİRMALARININ KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA AR-GE’YE DAİMA 
ÖNEM VERDİĞİNİ SÖYLEYEN ÜNTES AR-GE MERKEZİ YÖNETİCİSİ 
BEKİR CANSEVDİ, “EDİNDİĞİMİZ AR-GE MERKEZİ STATÜSÜ İLE 
ÇALIŞMALARIMIZI DAHA DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜREREK 
ÜLKEMİZE YENİ TEKNOLOJİLER KAZANDIRACAĞIZ” DİYOR.

“ÜLKEMİZE YENİ TEKNOLOJİLER 
KAZANDIRACAĞIZ”

İŞ HAYATININ KADIN-ERKEK AYRIMINDAN BAĞIMSIZ ZORLU 
YANLARININ BULUNDUĞUNU SÖYLEYEN VOLKAN İTFAİYE 
KURUMSAL İLETİŞİM VE İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ DUYGU 
TECİM, “ÖNEMLİ OLAN MÜCADELE ETMEKTEN ÇEKİNMEMEK. 
BİR KADIN OLARAK BAHANELERE SIĞINMAYIP ÇABALADIĞINIZ 
SÜRECE, İŞ HAYATINDA SAYGI DUYULAN BİR İŞ İNSANI OLARAK 
VAR OLUYORSUNUZ” DİYOR.

POZITIF DUYGU TECIM BIR KONU & BIR KONUK BÜLENT ÜNAL

“KADINLAR MÜCADELE ETMEKTEN 
ÇEKİNMEMELİ”

FUARCILIK SEKTÖRÜNÜN, TÜYAP İLE BİRLİKTE DÜZENLİ BİR 
TİCARİ FAALİYET OLARAK TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNE GİRDİĞİNİ 
BELİRTEN TÜYAP TÜM FUARCILIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
BÜLENT ÜNAL, FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ALANDA BİR ROL 
MODEL OLDUKLARINA VURGU YAPIYOR. TÜYAP’IN FUAR KATILIMCI 
FİRMALARINA, STANT DEĞİL SATIŞ İMKANI SUNDUĞUNU DA İFADE 
EDEN ÜNAL, BUNU DOĞRU DEĞERLENDİREN FİRMALARIN HEP 
ÖNDE OLUP BÜYÜDÜKLERİNİ BELİRTİYOR.

“4O YILLIK YOLCULUKTA 
BİR ROL MODEL OLDUK”
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EĞİTİM PROGRAMLARI VE FİZİKSEL ALTYAPILARINI, SANAYİ 
TECRÜBESİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN VE DIŞ PAYDAŞLARIN 
GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRDİKLERİNİ SÖYLEYEN 
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. MUSTAFA BAYRAM, “MEZUNLARIMIZIN 
ÖZEL VE KAMU SEKTÖRÜNDE ADAPTASYON SÜRESİNİ EN AZA 
İNDİRECEK PRATİK ALTYAPIYA SAHİP OLMASI, HEDEFLEDİĞİMİZ 
EĞİTİM ÇIKTILARINDAN BİRİDİR” DİYOR.

AKADEMIK ISTANBUL GELIŞIM ÜNIVERSITESI MAKINE TARIHI PUSULA

“ÖĞRENCİLERİMİZE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ 
KAZANDIRIYORUZ”

DENİZCİLERİN GÜVENLE KARADAN UZAKLAŞMASINA İMKAN 
TANIYAN, BU SAYEDE DENİZ TİCARETİNİ ARTIRAN, COĞRAFİ 
KEŞİFLERİN HIZ KAZANMASINI SAĞLAYAN PUSULA, KARADA, 
DENİZDE VE HAVADA KENDİNE KULLANIM ALANI BULMUŞ. ÇİN’DE 
DOĞAN, HAÇLI SEFERLERİ İLE AVRUPA’YA UZANARAK BUGÜNKÜ 
HALİNİ ALAN PUSULA, İCAT EDİLDİĞİ GÜNDEN BU YANA TÜM 
İNSANLIĞIN YOL GÖSTERİCİSİ OLMUŞ.

TARİHE YÖN VEREN İCAT: PUSULA

ERNST&YOUNG (EY) KURUMSAL FİNANSMAN BÖLÜMÜ’NÜN HER 
YIL HAZIRLADIĞI VE BU YIL 16’NCISINI YAYINLADIĞI “BİRLEŞME 
VE SATIN ALMA İŞLEMLERİ RAPORU”, TÜRKİYE’DE 2017 
YILINDA 7,4 MİLYAR DOLARLIK BİRLEŞME VE SATIN ALMANIN 
GERÇEKLEŞTİĞİNİ ORTAYA KOYDU.

ARAŞTIRMA BIRLEŞME VE SATIN ALMA IŞLEMLERI RAPORU FUAR ROTASI YENI DELHI - MOSKOVA - SEUL - ŞANGAY

TÜRKİYE’DE 7,4 MİLYAR DOLARLIK
BİRLEŞME VE SATIN ALMA GERÇEKLEŞTİ

2018’İN İLK AYLARINDA HIZLA DEVAM EDEN FUAR 
PROGRAMLARINDA İKLİMLENDİRME, ISITMA, SOĞUTMA VE 
HAVALANDIRMA SEKTÖRÜ ACREX INDIA FUARI İÇİN 22-24 ŞUBAT 
TARİHLERİNDE YENİ DELHİ’Yİ, CLIMATE WORLD FUARI İÇİN 
27 ŞUBAT- 2 MART TARİHLERİNDE MOSKOVA’YI ZİYARET EDECEK. 
DİĞER TARAFTAN TAKIM TEZGAHLARI İÇİN SEUL’DAKİ SIMTOS 
FUARINI GİDEDECEK OLAN İHRACATÇILAR, PLASTİK VE KAUÇUK 
ALANINA YÖNELİK DÜZENLENEN CHINAPLAS VESİLESİYLE DE 
ŞANGAY’DA OLACAK. BU GÜZEL DÖRT ŞEHRİN TARİHSEL DOKUSU, 
ETNİK TADLARI VE ALIŞVERİŞ DURAKLARI FUARDAN ARTA KALAN 
VAKİTLERİNDE İŞ İNSANLARINI ÇAĞIRIYOR.

FUAR ROTALARINA YAKIN BAKIŞ
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