ÜYE VE
FAALİYET
KATALOĞU

2021

MRE Dijital Teknoloji A.Ş.; üretim sahalarının takibini,
izlenebilirliğini sağlayan MRE IIoT başta olmak üzere
teknolojik donanımlar geliştiricisi ve üreticisidir. Üretim
sahalarındaki verinin takibini sağlayan akıllı donanımlar ile
yazılımlar arasında haberleşme esnekliği sunan, yerli olarak
geliştirdiği çözüm mimarileriyle bugünden yarına firmaların
dijitalleşmesindeki öncü donanım tedarikçisidir.
MRE IIoT ürünleri, Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramıyla
endüstri varlıklarından toplanan çeşitli büyük verilerin bulut
sistemiyle iletişimini kuran, dijital dönüşümün yazılım ve
donanım içeren cihazlarıdır. İmalat sanayisinde kullanılan
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti cihazları (IIoT) üretimde
gerçekleşecek dijital dönüşüm devriminin öncüsüdür. IIoT
cihazları, endüstriyel pazardaki artan hız ve değişimlere
karşılık Endüstri 4.0 adaptasyonuyla rekabeti kolaylaştırır.
Makineden makineye (M2M) iletişim, büyük veri ve makine
öğrenimine güçlü bir şekilde odaklanan MRE IIoT, endüstrilerin
ve işletmelerin operasyonlarında daha verimli ve güvenilirliğe
sahip olmalarını sağlar. Süreç kontrollerini hassaslaştırmak
ve optimize etmek için bulut bilişim kullanarak daha yüksek
derecede otomasyon sağlayan dağıtılmış bir kontrol
sisteminin evrimidir.
MRE Ürünleri ile varlık güvenilirliğini ve tahmini bakım
programlarını geliştirmeye yardımcı olmak için kablosuz
sensörler aracılığıyla tahmini analiz yazılımından oluşan
modern bir endüstriyel izleme çözümünü sunar. Firmalar,
herhangi bir endüstriyel varlığın sağlığını ve performansını
uzaktan izleyebilir. Yazılımı ile varlıklarda meydana gelebilecek
arızalara önleyici bakım sağlar. Bu sayede varlıkların çalışma
süresinin artmasına, bakım maliyetlerinin azalmasına ve şirket
güvenliğinin artmasına yardımcı olur.
Arızalar, ekipman ayarları, duruşlar, çalışma hızındaki azalmalar,
ıskartalar ve yeniden işlem gibi veriler gözlemlenebilir. Bu
sayede kullanılabilirlik, performans ve kalite oranlarındaki
artış ile toplam ekipman verimliliği (OEE) iyileştirilir. Dijital
dönüşümünü tamamlayan iş istasyonlarında verimlilik
artışı gerçekleşir. Üretim kapasite kullanım oranındaki artış
sayesinde şikayetler azalır. Üretim sürecindeki personel bazlı
takip olanağıyla üretim süresinin azalmasını sağlar. Üretimi
etkileyen unsurların kontrolü ve iyileştirmeleriyle ciro bazındaki
artış, firmalara sağladığımız en önemli kazanımlardandır.

MRE IIOT ÜRÜNLERİYLE,

İŞLETME VE ÜRETİM
MALİYETLERİNİZİ
AZALTIP,
OPERASYONLARINIZDA
SÜRPRİZLERE SON
VEREBİLİRSİNİZ.
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MAKFED, Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sınav Ücretlerini karsılıyor
Sektörde belgesiz çalısan kalmasın!
MAKFED derneklerine üye firmaların
sigortalı çalışanlarının Mesleki Yeterlilik
belgesi zorunluluğu kapsamındaki tüm ulusal
yeterliliklerin sınav ve belge ücretleri tek nokta
başvurusu dahilinde karşılanacaktır.
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Üretimi Yeniden Düşün

otonom ve kolaboratif üretime doğru bir yolculuk...

İLAN
OMRON

Henry Ford, 100 yıl önce “Siyah olsun da, rengi önemli değil!” demişti.
Günümüzde ise tam tersi geçerli: “Benim için yap!”

Günümüzün geleneksel seri üretim modeli, artan ‘yüksek çeşitlilik ve düşük hacim’ talebini artık karşılayamıyor.
Tüketici davranışları hızla değişiyor… dolayısıyla üretim de değişmeli.
Yeni, yeniden düşünülmüş bir üretim modeline ihtiyaç var.

OMRON’da, üreticilerin bu yüksek ölçekli değişkenlikten vazgeçmek yerine, yeni bir üretim modelini
benimseyebileceklerine inanıyoruz. Operasyonel mükemmelliklerinin temelinde tam esneklik ve yeniden
yapılandırma sağlayan, otonom ve kolaboratif bir üretim modeli.

Geleceğin fabrikalarına doğru bu yolculukta, gelin
birlikte üretimi yeniden düşünelim. Bugün!
+90 (216) 556 51 30
info-tr@omron.com
industrial.omron.com.tr/uretimi-yeniden-dusun

+90

37 lık
9 farklı şehirde bölgesel ofisleri ve bayileriyle Türkiye genelinde yaygın satış ağı
İstanbul’da yer alan merkez depoda müşteriler için tutulan güçlü stok

Firmaların ihtiyaç duyduğu, çalışanların gelişimine katkıda bulunan teknik eğitimler
Müşterilerimize ürünlerimizi tanıtmaya olanak sağlayan Demo aracı

İstanbul’da yer alan üretim tesisi sayesinde, yerel taleplere yönelik özel silindir imalatı
Uzman mühendis kadrosuyla, güçlü teknik destek

Deneyimli teknik ekibiyle, yerinde enerji tasarrufu çalışmaları
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AKDER
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Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş
Makinaları Üreticileri Birliği Derneği
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AKDER

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri
Derneği

AYSAD

BESİAD

AMD
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ARÜSDER

EMOSAD

Asansör ve Yürüyen Merdiven
Sanayicileri Derneği

Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş
Adamları Derneği

Endüstriyel Fırın Sanayicileri ve İş
İnsanları Derneği

Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği
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ENOSAD

İMDER

İSDER

İSKİD

Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri
Derneği

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve
İmalatçıları Birliği

İstif Makinaları Distribütörleri ve
İmalatçıları Derneği

İklimlendirme Soğutma Klima
İmalatçıları Derneği

52

54
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58

KBSB

MİB

PAGDER

POMSAD

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri
Birliği Derneği

Makina İmalatçıları Birliği

Plastik Sanayicileri Derneği

Türk Pompa ve Vana Sanayicileri
Derneği

60

62

64

66

SAHA İstanbul

Savunma, Havacılık ve Uzay
Kümelenmesi Derneği

TARMAKBİR

TEMSAD

TEVİD

Türk Tarım Alet ve Makineleri
İmalatçıları Birliği

Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri
Derneği

Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği
Derneği

68

70

72

GÖZLEMCİLER:

İŞİM

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
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ROBODER

Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim
Sistem Entegratörleri Derneği

SAMİB

Sakarya Makina İmalatçıları Birliği
Derneği

TÜRKİYE
MAKİNA
FEDERASYONU
2021’e umutla bakıyoruz
2020 yılının son çeyreğinde artan makine talebi, yıllık ithalatın yüzde 14,6
artışına etki etti. Bu dönemde makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 38,7
büyüme oranı da bu gelişmeyi doğruladı. Bunun nedeni, ertelenen yatırımlar
kadar salgının bazı sektörlere yönelik yatırımlardaki olumlu yansımalarıydı.
2020 yılında makine ihracatını, bu dönem için oldukça makul kabul edilebilecek
olan yüzde 5,6’lık kayıpla, 18,46 milyar dolarla tamamladık. Bu bağlamda
sektörümüz, otomotiv ana ve tedarik sanayisinin arkasında, ihracata en büyük
katkıyı sağlayan ikinci sektör oldu. Ancak bu dönemde makine ithalatının
28,39 milyar dolara çıkmasıyla dış ticaret açığımız yeninden 10 milyar dolara
ulaşarak, enerjiden sonra cari açığa olumsuz etki yapan ikinci sektör olmaya
devam etti.
Makine sektörü salgınla mücadelede, kısıtlamaların en yoğun olduğu dönemde
bile kamu sağlığını korumaya ve sosyal yaşamı aksatabilecek riskleri ortadan
kaldırmaya yönelik olarak enerji, su, kanalizasyon, asansörler, iklimlendirme,
soğuk zincirler gibi altyapı hizmetlerinin kesintiye uğramaması ve kritik sınai
ve tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için var gücüyle çalıştı. Bunun yanı
sıra virüse karşı mücadelede medikal makine ve ekipman üretimi gibi kritik
dallara olan ihtiyaç, stratejik bir sektör olan makinede yerlileşmenin önemini bir
kez daha ortaya koydu. Ayrıca, kurulum, servis ve bakım gibi uygulamalarda
uzaktan erişime dair dijitalleşme uygulamaları da hızlandı.
Bu dönemde, salgının sektörümüze olan etkileri ile alınan tedbirleri
değerlendirmek amacıyla seri anketler düzenledik. Bu çalışmada, çok disiplinli
ve çok aktörlü sektörümüze dair dinamik durum tespitlerine gidilerek, atılacak
adımlar hakkında alınacak kararlara katkı sağlanması amaçlandı.
2021’de kayıplarımızı telafi ederken, ihracat odağı kadar teknoloji geliştirme
ve yerlileştirme çalışmalarımızla ithalatın azaltılması da önceliğimizde olacak.
Bununla birlikte, küresel rekabet gücümüz açısından önemli gördüğümüz
ölçek ekonomisinin yakalanması ve verimliliğin arttırılması konularındaki
çalışmalarımız da devam edecek. Türkiye ve AB ilişkileri, Genel Veri Koruma
Yönetmeliği (General Data Protection Regulation-GDPR) ile Avrupa Yeşil
Mutabakatı yakın tabimizde olurken, sektörümüz adına ülkemizin bu konudaki
çalışmalarına destek olmaya çalışılacağız. MAKFED olarak ülkemizi temsil
ettiğimiz Avrupa Makine Konfederasyonu’ndaki (ORGALIM) etkinliğimizi
arttırırken, çok yönlü uluslararası iş birliklerimizi de geliştirmeye gayret
edeceğiz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşleri ve İçişleri
Bakanlığı’nın onayı ile “Türkiye” ön adı alınarak, adımızın “Türkiye Makina
Federasyonu” olarak tescillenmesi, bizleri onurlandırmasının yanı sıra giderek
yükselen başarı ve özgüvenimizle peyderpey yeni açılımlar yapmamıza da
zemin hazırlayacaktır.
Sektör olarak bir güç varlığı olarak gördüğümüz çok disiplinli yapımızı
oluşturan derneklerimizin Yönetim Kurulu Başkanları ve yönetim kurullarını
başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor; yayının oluşmasındaki destekleri için
sponsor firmalarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

ADNAN DALGAKIRAN
MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı
MAKFED III. DÖNEM (2020- 2022)
YÖNETİM KURULU
Adnan DALGAKIRAN (MİB)
(Başkan)
Kutlu KARAVELIOĞLU (POMSAD)
(Başkan Yardımcısı)
Sefa TARGIT (AYSAD)
(Başkan Yardımcısı)
Önder BÜLBÜLOĞLU (TEVİD)
(Sayman Üye)
Adil NALBANT (TEMSAD)
Ali EREN (KBSB)
Ayk Serdar DIDONYAN (İSKİD)
Cem BÜYÜKCINGIL (AMD)
Emre S. GENCER (MİB)
Ender AKBAYTOGAN (İSDER)
Hüseyin SEMERCI (PAGDER)
Merih ÖZGEN (İMDER)
Şenol ÖNAL (TARMAKBİR)
Genel Sekreter:
Zühtü BAKIR

Üye olunan
uluslararası
kuruluşlar
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BİR BAKIŞTA MAKİNE İMALAT SANAYİSİ*

GİRİŞİM:

İSTİHDAM:

İÇ PAZAR:

17.600 240.000 40
CİRO:

153

MİLYAR
TL

İTHALAT**:

28,4

MİLYAR
DOLAR

AR-GE MERKEZİ:

199

KATMA DEĞER:

40,6

MİLYAR
TL

AR-GE HARCAMASI:

1,3

MİLYAR
TL

TASARIM MERKEZİ:

43

* NACE 28 (Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanı imalatı)
** MAKFED, Geniş kapsamlı yaklaşım ile makine dış ticareti
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MİLYAR
DOLAR

İHRACAT**:

18,4

MİLYAR
DOLAR

AR-GE İŞ GÜCÜ:

8.306
MAKFED:

20 3
3.000
ÜYE

GÖZLEMCİ
ÜYE
FİRMA

Türkiye’nin makinesi arkasındaki güç
Cumhuriyet döneminde kamusal yatırımlarla başlayan makine sanayisinde, özel
sektördeki gelişmeler ancak 1990’lı yıllarda kendini göstermeye başladı. Makine
İhracatçıları Birliği’nin kurulduğu 2002 yılından 2017’ye uzanan süreçte dünya
makine sektörü ancak iki kat büyürken, ülkemiz makine ihracatı 10 kat artarak,
ihracatta otomotiv ana ve yan sanayisinin ardından ikinci sektör konumuna
erişti.
Önümüzdeki 15 yıllık dönemde de aynı oranda büyüyerek, dünya makine
ihracatının yüzde 60’sını yapan ilk 5 ülke arasına girme potansiyelimiz var.
Ancak, bu zorlu hedefin başarılması, köklü bir paradigma değişimiyle mümkün
olabilir. Kamusal plan ve programlarda buna dair ufuklar çizilse de konuya
topyekûn odaklanma gereği bulunuyor.
Türk makine sanayisi, ilki 1969 yılında kurulan dernekler altında örgütlenerek,
2014 yılında hayat bulan Türkiye Makina Federasyonu ile birliğini tamamladı.
Derneklerimiz, 21 Avrupa üst kuruluşunda Türkiye’yi temsil ederken,
yönetim kurullarında yer alıyor ve bazı kuruluşların da başkanlıklarını
yapıyor. Kurumsallaşmada belirli bir rotada ilerleyen organizasyonumuzda,
sektörümüzün AB ve küresel entegrasyonunda önemli fonksiyonlar üstleniyoruz.
Bugün, makine ihracatının yarısından fazlasının AB ülkelerine yapılmasında
Avrupa’nın önemli bir pazar olması kadar sektörün ortak teknik mevzuat
uygulamasındaki başarısının da önemli bir rolü bulunuyor.
İklim değişikliğiyle mücadelede ülkeler sıfır karbon politikalarını açıklarken,
Avrupa Birliği’nde ise “Green Deal” olarak adlandırılan Avrupa Yeşil
Mutabakatı’nın teknik düzenlemeler kadar ticaret esaslarında da köklü
değişiklikler getirmesi bekleniyor. Emisyonu yüksek sektörleri yeşil ekonomiye
dönüştürecek tedarikçi sektör olduğumuz bu süreçte, göstereceğimiz proaktif
yaklaşım, ülkemiz ekonomisine katkı kadar sektörün büyümesine de önemli etki
edecektir.
21 alt sektörde sınıflandırılan çok aktörlü dinamik yapımız, önümüzü
aydınlatması bakımından bilgi üretilmesini temel misyonumuz kılıyor. Bu
doğrultuda, Makine İhracatçıları Birliği ile sinerji içerisinde oluşturduğumuz
periyodik ve tematik raporlar, sektörümüz kadar karar alıcı çevreler ve
araştırmacılar tarafından da yakından takip edilir hale geldi. Bununla birlikte,
salgın döneminde alınacak kararların desteklenmesi için ihtiyaç duyulan güncel
veriler bakımından başlattığımız anket çalışmaları, sahadan alınabilecek anlık
verilerin önemini de ortaya koydu. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemlerde de
çeyrek dönemlik anketlerle süreçleri takip etmeyi, kimi endekslere ulaşmayı
planlıyoruz.

ZÜHTÜ BAKIR
MAKFED Genel Sekreteri
MAKFED
Türkiye Makina Federasyonu
Adres: Atatürk Bulvarı, No: 193,
ASO Kule, 7. Kat, Kavaklıdere /
ANKARA
Telefon: (312) 426 40 50
Faks: (312) 417 78 19
KEP: makfed@hs03.kep.tr
info@makfed.org
www.makfed.org

Ülkemizin kalkınmasında kilit rolü olduğunu düşündüğümüz makine
sektörüne hizmetin, memlekete yapılabilecek hizmetlerin en büyüklerinden
biri olduğu bilinciyle, yürüdüğümüz bu yoldan bizden evvel geçmek şansına
erişmiş büyüklerimizi saygıyla anıyor; başta Yönetim Kurulu Başkanımız,
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve genel sekreterlik çalışanlarımız olmak üzere
kendini “Türkiye’nin Makinecileri”nden görüp katkılarını esirgemeyen tüm yol
arkadaşlarımıza müteşekkir olduğumuzu bildirmek istiyorum.

İmtiyaz Sahibi

Yayına Hazırlayan

Baskı ve Cilt

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED)
Adres: Atatürk Bulvarı, No: 193, ASO Kule, 7. Kat
Kavaklıdere / ANKARA
Telefon: (312) 426 40 50 Faks: (312) 417 78 19
KEP: makfedikd@hs03.kep.tr
info@makfed.org
www.makfed.org

Origami Medya
Adres: Mecidiyeköy Mah. Atakan Sok. No: 6/7
Şişli / İSTANBUL
Telefon: (212) 252 87 76
info@origamimedya.com
www.origamimedya.com

Plusone Basım
Adres: Maltepe Mah. Litros Yolu Sok.
2. Matbaacılar Sitesi, 1BF1, Zeytinburnu / İSTANBUL
Telefon: (212) 544 58 20
info@plusonebasim.com
Yayın haklarının teslimi ve alıntı yapılması,
Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) iznine bağlıdır.
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VİZYON
Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED), toplumumuzun yaşam kalitesinin
artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden makine imalat
sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde
rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlayan; yönlendirici, katılımcı ve
paylaşımcı bir tepe organizasyonu vizyonuyla hareket ediyor.
KURULUŞ
MAKFED, makine üreticilerini temsil eden 14 derneğin bir araya gelmesiyle, 28
Kasım 2014 tarihinde kuruldu.
Sektörün örgütlenme süreci ise 13 Haziran 2002 tarihinde faaliyete başlayan
Makine İhracatçıları Birliği’nin (MAİB) kurulmasıyla başlamıştı. 2007’de
kurulan Makine Sanayii Sektör Platformu (MSSP) ve Makine Tanıtım Grubu
(MTG), Türkiye Makina Federasyonu’nu kuracak derneklerin güçlenmesi ve
etkinleşmesinde öncü rol oynamıştır.

MAKFED KURUCULARI
Süleyman KARA (AKDER)
Nayim DERELİ (ARÜSDER)
Sefa TARGIT (AYSAD)
Uğur KARADUMAN (BESİAD)
Halil Tamer ÖZTOYGAR (İMDER)
Ender AKBAYTOGAN (İSDER)
Naci ŞAHİN (İSKİD)
Ali EREN (KBSB)
Adnan DALGAKIRAN (MİB)
Hüseyin SEMERCİ (PAGDER)
Kutlu KARAVELİOĞLU (POMSAD)
Şenol ÖNAL (TARMAKBİR)
Adil NALBANT (TEMSAD)
Önder BÜLBÜLOĞLU (TEVİD)

Şu an bünyesinde 20 üye ve 3 gözlemciye sahip olan MAKFED, makine
sektörünün ihracat, üretim, istihdam gibi temel göstergeler açısından
neredeyse yüzde 80’ini temsil ediyor. İlk Olağan Genel Kurul toplantısını 17
Ekim 2014’te, ikinci Olağan Genel Kurul toplantısını 28 Kasım 2017’de ve
üçüncü Olağan Genel Kurul toplantısını 11 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştiren
MAKFED’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Adnan Dalgakıran, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılıklarını Kutlu Karavelioğlu ve Sefa Targıt, Sayman Üyeliğini
ise Önder Bülbüloğlu üstlenmiştir.
ORGALIM ÜYELİĞİ
1954 yılında kurulan Avrupa Teknoloji Endüstrileri Derneği (ORGALIM) 2
trilyon euroya ulaşan cirosuyla, AB sanayi üretiminin 1/4’ünü; ihracatının ise
1/3’ünü üstlenen makine, metal, elektronik ve yazılım sektörlerinin tepe örgütü
olan bir konfederasyondur. ORGALIM’in, 22 ülkeden 29 ulusal federasyon ve
Avrupa nezdinde 17 sektörel federasyon olmak üzere 46 üyesi bulunmaktadır.
MAKFED’in üyelik başvurusu, ORGALIM’in 28-29 Mayıs 2015 tarihlerinde
Kopenhag’da yapılan Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, üyelik ile MAKFED
Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etme görevi üstlenmiştir.

MAKFED 1. Olağan Genel Kurul Toplantısını, 17 Ekim 2015’te yapmış ve
Adnan Dalgakıran Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmişti.
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MAKFED 3. Olağan Genel Kurulu’nda,
Adnan Dalgakıran güven tazeledi
Makine imalat sanayisinde faaliyet gösteren 3 bin firmayı temsil eden 23 derneğin üst
kuruluşu olan Türkiye Makina Federasyonu’nun (MAKFED) 3. Olağan Genel Kurulu’nda, Adnan
Dalgakıran bir dönem daha Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Genel Kurul konuşmasında
makine sanayisinin ekonominin itici gücü olduğuna dikkat çeken Dalgakıran, “Makine imalat
sanayisini bir ‘sektör’ olarak görmek, onun değerini düşürüyor. Oysa makine, sanayinin
dinamosudur; üretim araçlarını üreten, ülkeleri kalkındıran lokomotiftir” dedi.
MAKFED’in 3’üncü Olağan Genel Kurul toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Hasan Büyükdede’nin açılış konuşmasıyla başladı. Sektörün MAKFED çatısı altında güçlü bir
örgütlenmeye kavuşmuş olmasının, planlama ve uygulamalarda getirdiği faydaların altını çizen
Büyükdede, Türkiye’de gerçekleştirilen büyük altyapı ve endüstri yatırımlarından yerli makine
imalatçılarının daha fazla pay almaları için tedbirler geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Türkiye’nin dış ticaret açığının kapanmasında en etkin rolü makine sektörünün oynadığına
dikkat çeken MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ise konuşmasında, “Makine
sektörünün en önemli zenginliği sahip olduğu insan kaynağıdır ve niteliksel dönüşümü
sağlayacak asli unsur beşerî sermayemizde bir dönüşüm gerçekleştirmektir. Biz, yatırım
harcamalarımızı öncelikle teknolojik rekabette firmalarımızı öne çıkaracak unsurlar için
yapabilmeliyiz. Oysa yatırım yeri maliyetleri, Ar-Ge’ye ayırabileceğimiz kaynakları daha
baştan tüketiyor. Tüm bunların yanında kayıt dışının körüklediği ölçeksizlik ve teknoekonomik
kapasitelerde zafiyet sorununu aşmaya çalışıyoruz. Üstelik bütün bunları, finansman
maliyetlerinin yüksek olduğu bir süreçte başarmak için gayret ediyoruz” dedi.
Dalgakıran, öncelikle ele alınması gerekli konuları; kamu alımlarında yerli malına referans
sağlayacak imkânlar yaratılması, Ar-Ge’ye kaynak tahsisinin arttırılması yanında ciddi
miktarda verilen yatırım destek ve teşviklerinde etki analizinin yapılması ve girişimci niteliğinin
arttırılması olarak sıraladı.
MAKFED Genel Kurulu’nda ayrıca, MAKFED Tüzüğünde yapılan değişikliklerle Federasyonu
büyütme yönünde açılımlar yapılırken, her alt sektörden sadece bir derneğin üye kabul edilmesi
uygulamasına devam edilmesi kararı alındı. Tüzük değişikliği hakkında haziruna bilgi veren
MAKFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu, MAKFED’in giderek yükselen
başarısı ve özgüveninin peyderpey yeni açılımlara zemin hazırlayacağını ifade ederken, mevcut
tüzükle 23 üyeye ulaşan üye tabanının makine imalat sektörünün hemen bütün alt dallarını
kapsar hale geldiğinin altını çizdi ve “Makine imalat sektörünün ülkemizde odağa yerleşerek
büyük sorumluluk üstlenmesi, yan ve tedarikçi sektörlerin dernekleri, kümeler, bölgesel
dernekler ve diğer paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesini ve müşterek mesaiyi zorunlu hale
getirmiştir.” dedi.
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Salgında makine
sektörünün nabzını
seri anketlerle ölçtük
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Türkiye
Makine ve Teçhizatı
İmalatı Meclisi

MAKİNE SEKTÖRÜNE

KORONAVİRÜS
ETKİLERİ VE TEDBİRLERİ
DEĞERLENDİRME ANKETİ
- 6. FAZ 2020 Değerlendirmesi
4 Mart 2021

2020 yılı Nisan ayı
başında Türkiye Makina
Federasyonu’nun, Makine
İhracatçıları Birliği ve
TOBB Türkiye Makine
ve Teçhizat İmalatı
Meclisi ile iş birliğinde
gerçekleştirmeye başladığı
“Makine Sektörüne
Koronavirüs Etkileri ve
Tedbirleri Değerlendirme
Anketi” yıl boyunca
yaşanan sıkıntıların
hızlı tespit edilmesi
ve çözüm önerilerinin
geliştirilmesinde çok etkili
bir görev üstlendi.
Geçtiğimiz yıl, salgının baş
göstermesiyle birlikte seri
olarak uygulanan anketlerin
6’ncı faz sonuçlarına göre,
katılımcı firmaların yüzde
40’ı cirolarının yarısından
fazlasını ihracattan elde
ettiklerini söylerken, 2020
yılının son çeyreğinde
yaşanan ihracat atılımıyla
birlikte, 2019 yılındaki
ihracat/ciro oranının
yakalanmış olduğu
görülüyor.
2020 yılında firmaların
yüzde 14’ünde TL bazlı
cirolar değişmezken, yüzde
16’sında düşüş ve yüzde
70’inde ise artış yaşanmış.
Dolar bazlı ihracat artışı
yaşayan firma oranını yüzde
42 iken, düşüş yaşayan

firma oranı da yüzde
29 olarak tespit ediliyor.
Bununla birlikte, firmaların
yüzde 62’sinin bilanço kârı
artarken, yüzde 21’inde de
azalma görülüyor.
MAMUL STOKLARI
AZALIYOR
Firmaların normal üretime
dönme eğilimindeki artış da
devam ediyor: 2020 yıl sonu
itibarıyla yüzde 65’e çıkan
normale dönüş eğiliminde,
normal seyrin yarısı ve
altında kalan firma oranı da
yüzde 20’nin altına düşmüş
durumda. Diğer yandan,
firmaların yüzde 75’inin
elinde ancak üç aya kadar
sipariş olmakla birlikte, hiç
siparişi olmayan oranı ise
sıfırlanmış durumda.
Bununla birlikte, iç ve
dış yeni sipariş alma
oranlarında nispi kayıpların
devam ettiği görülüyor: 2021
yılı Ocak ayında firmaların
yüzde 8’inde yeni iç sipariş
ve yüzde 23’ünde de yeni
dış sipariş alınamamış
durumda. Firmaların mamul
stokları ise 2020’nin ilk
üç çeyreğine göre azalma
eğilimine girmiş durumda.
Mamul stoklarının, 2020 yıl
sonu itibarıyla yüzde 10 ila
yüzde 20 bandına gerilediği
görülüyor.

YERLİLİK ORANI YÜKSEK
Firmaların yaklaşık yüzde
80’inin ürünlerindeki
yerlilik oranı yüzde 50’nin
üzerindeyken, yüzde 40’ında
ise bu oran yüzde 70 ve
üzerinde gerçekleşiyor.
2021’DE KAYIPLARIN
TELAFİSİ BEKLENİYOR
2020 yılında 2019’a göre
iç satış düşüşü yaşayan
firmaların yüzde 70’i
2021 yılında eski satış
düzeyine dönebileceklerini
düşünüyorken, dış satış
kaybı yaşayanlarda ise
bu oran yüzde 58 olarak
ölçülüyor.
2020’DE İSTİHDAM
KORUNDU
Makine sektöründe tam
istihdamda olan firma oranı
yüzde 80’in üzerindeyken,
diğer firmalarda düşük
oranlardaki kısa çalışma
veya izinli durumu devam
ediyor. Firmaların yüzde
75’inde evden çalışma
uygulaması bulunmazken,
bulunanlarda da bu
uygulama oranı düşük
seyrediyor. Bu kapsamda,
sektörde istihdam
olabildiğince korunurken,
yüzde 20 kadar firmada ise
düşük oranlarda da olsa
istihdam kaybı yaşandığı
görülüyor.

Bununla birlikte, anketin
altıncı faz sonuçlarına göre,
firmaların yüzde 80’inde
kapasite kullanım oranı
yüzde 50 ve üzerindeyken,
yüzde 53’ünde ise bu oran
yüzde 71 ve üzerinde
seyrediyor.
FİNANSAL KIRILGANLIK
OLUŞTU
Firmaların borçluluk ve
öz kaynak gibi finansal
yapılarındaki durum önceki
anket dönemlerindekine
benzer seyrini
korurken, hazır değerler
imkânlarındaki iyileşme
ise devam ediyor. Ancak
hâlâ yüzde 30 civarındaki
firmanın hazır değerler/
kısa vadeli borç oranı yüzde
50’nin altındayken, borç/öz
kaynak oranının ise yüzde
50’nin üzerinde.
TEDBİRLERİN
SÜRDÜRÜLMESİ ÖNEM
ARZ EDİYOR
Salgın döneminin yaşandığı
2020 yılı aşılıp 2021
yılı Şubat ayına gelinse
de yaşanan sorunların
başında kur hareketliliği,
likidite problemi ve
seyahat engelleri gelmeye
devam ediyor. Ödemeler
dengesindeki bozukluklar,
salgının küresel etkilerine
bağlı olarak gelişen
ara girdi fiyatları artışı
kadar arz sorunları ile
ihracatı zorlaştıran navlun
maliyetleri ve operasyonları
da odaklanılması gereken
güncel sorunlar olarak ifade
ediliyor.
Faizlerin yükselmesi ve
devreden KDV alacakları
ise finansmana erişimi
zorlaştıran unsurların
başında geliyor. Yine,
gelir ve kurumlar vergisi
oranlarının düşürülmesi,
SGK ödemelerinde
kolaylıklar sağlanması,
kamu alımlarıyla sanayinin
desteklenmesi ve kamu
alacaklarının hızlandırılması
önerilen öncelikli tedbirler
arasında yer alıyor.
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MAKFED ailesi genişliyor!
İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) ve Sakarya Makina
İmalatçıları Birliği (SAMİB) MAKFED’in “Gözlemci” üyeleri oldu.
İŞİM ve SAMİB’in üyelikleri, MAKFED Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle
mümkün olurken, değişen MAKFED Tüzüğü’ne göre, Federasyona
üye olamayacak fakat sektörün bütünlüğü ve müşterek menfaatleri
doğrultusunda ahenk ve iş birliği içinde çalışılabilecek istekli dernekler
(bölgesel dernekler, yan ve tedarikçi sektör dernekleri gibi) “Gözlemci”
statüsüyle MAKFED faaliyetlerine katılabiliyor.

MAKFED Komite Katılımları
MAKFED, Türk makine imalat sektörlerinin çatı federasyon
örgütü olarak, sektörün gelişimi için kamu ve özel
sektördeki çok sayıda çalışma komitelerinde önemli
görevler üstleniyor. Bu kapsamda MAKFED’in dâhil olduğu
çalışma komitelerinde aldığı görev ve sorumluluklardan
bazıları şöyle sıralanıyor:
• Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Makine
Çalışma Grubu Başkanlığı
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Makine Teknik Komitesi
Üyeliği

• TOBB Türkiye Makine ve Teçhizatı İmalat Meclisi Üyeliği
Mevzuat Komitesi Başkanlığı
Makine Kiralama Komitesi Başkanlığı
• TOBB Avrupa Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Üyeliği
• TOBB Dijital Görev Gücü Çalışma Grubu Başkan
Yardımcılığı
• Mesleki Yeterlilik Kurumu Makine Komitesi Başkanlığı
• TSE Tarafsızlık Komitesi Üyeliği

2020’de hazırlanan rapor ve yayınlar
MAKFED, her yıl olduğu gibi
geçtiğimiz yıl da makine sektörüne
yönelik çok sayıda sektörel rapor ve
yayının hazırlanmasına destek verdi.
2020’de yayımlanan ve MAKFED’in
de katkı sunduğu raporlar şöyle
sıralanıyor:
• Makine ve İmalat Sektörü Türkiye ve
Dünya Değerlendirme Raporu-2020
• Makine Sektörü Dış Pazar Stratejisi
• İhracat Potansiyeli Analizi
• Sermaye Yatırımları Analizi
• Katma Değer ve İthal Girdi Kullanımı
Analizleri Raporu
• Salgının İş Yaşamına ve Hukukuna
Etkileri Raporu
• Tarım ve Makine Sanayi Etkileşimi
Raporu
• Ağaç, Mobilya ve Makine Sanayi
Etkileşimi Raporu
• Çelik ve Makine Sanayi Etkileşimi
Raporu
2020 yılında yayımlanan raporlar
dâhil olmak üzere MAKFED’in
yayımladığı/ katkı sunduğu tüm
rapor ve yayınlara, karekodu mobil
telefonunuz ya da tabletinize okutarak
ulaşabilirsiniz.
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MAKFED ve ODTÜ,
Dijital İnovasyon Merkezi Projesi’ni başlattı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ Teknopark ve
MAKFED ortaklığında geliştirilen “ODTÜ Dijital İnovasyon
Merkezi Projesi”, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş
finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında
uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı’nın 2. Dönem
çağrısı dâhilinde desteklenmeye hak kazandı.
8 milyon euroluk bütçeyle hayata geçirilecek “ODTÜ
Dijital İnovasyon Projesi”;
• Makine imalat sanayisinin dijital dönüşümünde ArGe, eğitim ve mentorluk hizmeti sunmak üzere Dijital
Dönüşüm Merkezi altyapısı oluşturulmasını,
• Başta KOBİ’ler olmak üzere sanayinin ihtiyaçları
doğrultusunda firmalara inovatif çözümler sunulmasını,
• Ülke çapında dijital dönüşüm alanında ihtiyaç duyulan
insan kaynağının yetiştirilmesini,
• Proje kapsamında kurulacak Dijital Dönüşüm Merkezi
ile dijital dönüşüm alanında ulusal ve uluslararası
ağlarda yer alınarak oluşturulacak ekosistemde önemli
bir rol sahibi olunmasını hedefliyor.

Makine Sektöründe AB Mevzuatının
Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanmasıyla
Ürün Güvenliğinin Arttırılması Teknik Destek Projesi
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın Avrupa
Birliği desteği ile bir yıl
sürmek üzere yürüttüğü
“Makine Sektöründe
AB Mevzuatının Daha
İyi Uyumlaştırılması ve

Uygulanmasıyla Ürün
Güvenliğinin Arttırılması
teknik Destek Projesi”, 19
Mart 2019 ve 17 Mart 2020
tarihlerinde uygulandı.
MAKFED’in faydalanıcı
kuruluş olarak rol aldığı

Proje sayesinde, Avrupa
Birliği ile eş güdüm
halinde yürürlükte olan
2006/42/AT Sayılı “Makine
Emniyeti”, 2000/14/
AT Sayılı “Açık Alanda
Kullanılan Makinelerden

Kaynaklanan Gürültü”
ve 2016/1628/EU Sayılı
“Yol Dışı Makineler
Kaynaklı Egzoz Emisyonu”
yönetmelikleri konusunda
Türkiye’deki uygulamaların
etkinleştirilmesi sağlandı.
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MAKFED ETKINLIKLERI
SALGINDA DA ARA
VERMEDI
MAKFED, paydaşlarıyla sürdürdüğü etkinliklerin yanı sıra
makine sektörünün gelişimine yönelik faaliyetlerine salgın
süresince aralıksız devam etti. İzolasyon tedbirleri nedeniyle
dijital platformlarda gerçekleştirilen etkinliklerde MAKFED, her
zaman olduğu gibi güncel sorunlara değindi ve sektörün nabzını
tutmaya devam etti.
MAKFED’in seçili dijital etkinliklerinin
kayıtlarına, Federasyonun resmi
YouTube hasabından ulaşabilirsiniz.
Bunun için sayfada göreceğiniz
karekodu mobil telefonunuz ya da
tabletinize okutmanız yeterli.

FİNANSAL MODELLER İLE
SATINALMA VE BİRLEŞMELER
KRIZDEN DEĞER YARATARAK
NASIL ÇIKACAKSINIZ?

Süheyl BAYBALI
Innoway Danışmanlık
Kurucusu

Fatih KURAN
Dinamo Consulting
Kurucu Ortağı

25 Şubat 2021 PERŞEMBE

Ahmet PEÇEN
Dinamo Consulting
Kıdemli Danışmanı

SAAT:

15:00

https://us02web.zoom.us/j/89260675445
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Zühtü BAKIR
MAKFED Genel Sekreteri
Moderatör

MİLLİ CNC KONTROL
SİSTEMİ PROJESİ

VE SAHA İSTANBUL MAKİN
E KOMİTESİ
FAALİYETLERİ TANITIMI

Zühtü BAKIR
MAKFED Genel Sekreteri
Moderatör

TARİH:
KATILIM BAĞLANTISI:

İlhami KELEŞ
SAHA
Genel Sekreteri

Dr. Uğur ŞİMŞİR
SAHA
Makine Komitesi Başkanı

17 Eylül 2020 PERŞEMBE

SAAT: 15:00
https://us02web.zoom.us/j
/83971016256
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ÇELİK VE
MÜHENDİSLİK
Hardox Aşınma Plakası, daha hafif, daha güçlü ve daha
sürdürülebilir çözümlerle her koşulda kazandırır.
Hangi uygulama olursa olsun, karşılaştığınız tüm zorluklar
için bizimle iletişime geçin. Mühendisleriniz, Hardox
Uzmanlarımız ile buluştuğunda üretkenlik kaçınılmaz.
Günlük operasyonlarınızın sorunsuzca ilerlemesi için
Deneyimli Mühendislerimizden 7/24 teknik destek

alabilirsiniz. Uzmanlarımız sadece bir telefon uzağınızda.
Bilgi Servis Merkezimizden ileri seviye Hardox desteği
alabilirsiniz. Tek amacımız daha rekabetçi olmanız
için çalışmak.
Ne zaman teknik destek ya da uzun vadeli ürün geliştirme
desteğine ihtiyaç duyarsanız, Hardox yanınızda.

SSAB Swedish Steel
Çelik Dış Tic. Ltd. Şti.
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T: +90 216 445 59 54
E: info.turkiye@ssab.com
www.ssab.com.tr

Hedefiniz
Büyümekse
ile Kuveyt Türk
yanınızda!
Leasing ve dış ticaret işlemlerinde
avantajlı oranlarımız ve esnek vade
yapımızla Türk makine sanayi sektörünü
destekliyoruz.

AĞAÇ İŞLEME
MAKİNE
SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ
İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 260’a yükseldi
Değerli Sektör Paydaşları,
8 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 3’üncü Olağan Genel Kurul
toplantımız sonucunda, üyelerimizin teveccühü ile AİMSAD’ın Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevini devraldım. Bu vesileyle önceki Yönetim
Kurulu Başkanımız Mustafa Erol’a ve görev yapmış tüm Yönetim Kurulu
Üyelerimize teşekkürlerimi sunmak isterim.
6 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da kurulan AİMSAD, halen genç bir
dernek olmasına rağmen geçtiğimiz altı yıllık süreçte birçok faaliyete ve
başarıya imza attığımızı düşünüyorum. Kamu ilişkileri, yurt içi ve yurt dışı
temsil faaliyetleri ile fuar katılımlarımız tüm hızıyla devam ediyor.
Diğer taraftan, 2015 yılı itibarıyla iki ayda bir yayımlanan ve her sayısı
4.000 adet basılıp dağıtılan AİMSAD Dergisi projesi hayata geçirdik; ayrıca
REED TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul WOODTECH Ağaç
İşleme Makineleri Fuarı ile TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen Anadolu
Fuarları’nın ana destekçisi konumuna geldik.
İhracatımız sevindirici şekilde artmaya devam ediyor. Salgına rağmen 2020
yılı sonunda ihracat rekorumuzu egale ederek, sektörümüz yeni bir başarıya
imza attı. Yine, 2020 yılı sonunda ihracatın ithalatı karşılama oranı da
yüzde 260 oldu.
2020 yılında ihracat yaptığımız ilk 10 ülke; Rusya, Irak, Cezayir, Özbekistan,
İngiltere, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Mısır ve İtalya oldu. Görüleceği
üzere, Rusya ilk kez listenin en başında yer aldı. Rusya ve İngiltere’nin,
Türkiye’den en çok makine ithal eden ülkeler arasına girmesi sevindiricidir.
Sektörün ithalat ayağına baktığımızda da 2013 yılında 138 milyon dolar
olan dış alımın, son yıllarda neredeyse yüzde 70’ten fazla azaldığını
görüyoruz. Bunun nedenleri, artık ithalatçı firmaların üretime yönelmesi,
birçok yabancı ürünün yerli ürünlerle iç piyasada hem fiyat hem de kalite
açısından rekabet edemeyişi, devletin yerlileştirme politikaları ve mevcut
ekonomik durumdur.
Sektörümüzün 2019 yılı sonunda 48 milyon dolar olan ithalatı, 2020 yılında
yüzde 5 azalarak 46 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılında en çok
ithalat yaptığımız ülkeler ise İtalya, Çin ve Almanya oldu.
Tüm veriler ışığında, Türkiye ağaç işleme makineleri sektörü olarak,
genel makine sektörünün içinde küçük bir payımız bulunmasına rağmen
“İhracatının ithalatını aştığı sektör” olarak en üst sırada yer almanın haklı
gururunu yaşıyoruz.
Bu amaca istinaden, AİMSAD olarak üzerimize düşeni yapıyor ve
gerek ülkemizi gerekse sektörümüzü, üyelerimizi tanıtmak adına yurt
dışı fuarlarına katılım sağlıyor; ülke sergi alanı olarak organizasyonlar
gerçekleştiriyoruz.
Yerli ve yabancı bütün denk derneklerimiz ve sektör paydaşlarımızla iş
birliklerine de her zaman hazır ve açık olduğumuzu bildiriyorum.
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İSMET TOKTAŞ
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
AİMSAD 2021-2023
YÖNETİM KURULU
İsmet TOKTAŞ
(Başkan)
Ahmet Yesari YERLİ
(Başkan Yardımcısı)
Mustafa EROL
(Başkan Yardımcısı)
Gürkan NECİPOĞLU
(Başkan Yardımcısı)
Kenan ARICI
(Sayman Üye)
Mevlüt DİNÇ
Serhan AKSU
Tijen AKOĞLU
Ömer MIZRAK
Hakan ALTUN
Kazım Korcan ALOĞLU
Genel Sekreter:
Arif Onur KAÇAK

AİMSAD’dan ihracata ivme katan çalışma
Ağaç işleme makineleri sektörü için gerçekleştirdiği
çalışmalarla sektörün gelişimine katkı sunan AİMSAD,
üyelerinin ürünlerini hedef pazarlara tanıtabileceği yeni bir
portalı hizmete sundu.
AİMSAD, salgın nedeniyle hazırlık aşamasını hızlandırarak
üye firmaların yurt dışına kendilerini tanıtmalarına katkı
sağlamak amacıyla yeni bir internet portalı hayata geçirdi.
Sektör firmaları www.turkishwoodworkingmachinery.com
adresinde mağaza açarak ürün ekleyebiliyor ve arzu eden
üyeler belirlenen tarifeler çerçevesinde reklam verebiliyor.
Portal, ürünlerin yurt dışına tanıtılması hedeflendiği için
tamamen İngilizce olarak tasarlandı. Öncelikle Avrupa
ve Avrasya bölgelerinde güçlü bir tanıtımı yapılacak
portalın ilerleyen dönemde, üye talepleri de göz önünde
bulundurularak farklı dillerde yayın yapması da
hedefleniyor.
Salgına rağmen ihracat rekoru kırdık
MAİB verilerine göre, Türkiye ağaç işleme makineleri
sektörü, 2020 yılında 110 milyon 112 bin 234 dolarlık
ihracatla rekor kırdı. 2019’da 98 milyon 16 bin 644 dolar
ihracat gerçekleştiren sektör, yüzde 12’lik artışla 2018’den
beri en yüksek ihracat rakamını yakaladı.
Ağaç işleme makinecileri WoodTech Fuarı ile öncü oldu
Yeni dönemin TÜYAP çatısı altında ilk yüz yüze ihtisas
fuarı olan 33’üncü Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri,
Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech 2020, yurt
içi ve yurt dışından yatırımcı akınına uğradı. Reed
Tüyap Fuarcılık’ın, AİMSAD iş birliğiyle düzenlediği fuar,
katılımcılarından tam not aldı. Salgın şartlarında nasıl fuar
düzenleneceği konusunda dünyaya örnek olan WoodTech
2020’yi yurt içi ve yurt dışından 6.382 iş insanı ziyaret
etti. Ziyaretçilerin büyük bölümü nitelikli yatırımcılardan
oluşurken, fuara katılan firmaların yarısından fazlası fuar
sırasında sipariş almanın memnuniyetini yaşadı.
AİMSAD sektörün temsil gücünü arttırıyor
AİMSAD, Türkiye’de birbirinden farklı alanda faaliyet
gösteren 36 sektör derneği ve 7.000 iş insanının buluştuğu
çatı örgüt Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED)
ile inşaat sanayisini yurt içi ve yurt dışında temsil eden;
88 büyük şirket, 53 dernek ve 3 üniversite üyesi bulunan
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’ne (Türkiye
İMSAD) üye oldu. 2011 yılında Brüksel temsilciliğini kuran,
sektörel projeler yürüten ve raporlar çıkaran Türkiye
İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de
liderlik ediyor.
Sivil toplum hareketinin gücüne inanan, yenilikçi yaklaşımı
ve değişime açık uygulamalarla ağaç işleme makineleri
sektörünün en önemli temsilcisi olan AİMSAD, gerek yurt
içinde gerekse yurt dışında alanında etkin ve söz sahibi
STK’larla bir araya gelmeye ve güçlü iş birliklerine imza
atmaya devam edecek.

AİMSAD - Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği
Adres: Soğanlık Yeni Mah. Pegagaz Sok. No: 6, A Blok, Daire: 174, Kartal / İSTANBUL
Telefon: (216) 511 56 12 Faks: (216) 511 56 09 KEP: aimsad@hs03.kep.tr
aimsad@aimsad.org www.aimsad.org
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AKIŞKAN
GÜCÜ
DERNEĞİ

AKDER

AKIŞKAN GÜCÜ
DERNEĞİ

“Önce sağlık” dedik; önlemlere uygun çalışarak, sosyal sorumluluk
bilinciyle hareket ettik
2020 yılı tüm dünyada olağan dışı süreçlerin yaşandığı bir yıl olarak
tarihteki yerini aldı. İlk iki ayı genel ekonomi ve sektörümüz için oldukça iyi
başlamışken, ülkemizin Mart ayı ortasında içine girdiği Covid-19 salgınıyla,
bol dalgalı bir yılı geride bıraktık. Ancak yaşama ve yaşatma güdüsü
pek çok alanda olduğu gibi genel olarak endüstride de galip gelerek, bu
olağan dışı koşullara hızlı reaksiyon verdik ve yeniden organize olarak
sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık.
Sektörümüz ve dernek üyelerimiz özellikle salgın sürecinde, bu sürece özel
ya da temel ihtiyaç maddelerinin üretiminde çok önemli roller üstlendi.
Ventilatör üretimindeki kritik malzemeleri üreterek ya da tedarik ederek,
bu zorlu sürecin atlatılmasında güzel bir iş birliği gerçekleştirdiler. Sağlık
gereçleri, maske makineleri, gıda ve içecek endüstrisi, tarım makineleri ya
da enerji sektöründe zor koşullarda ürün ve hizmetlerini ulaştırmak için
toplum ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiler.
Yılın ikinci yarısında ise artan kredi hacimleri, personel destekleriyle birlikte
toplumumuzun krizlere yüksek reaksiyon verebilme kabiliyeti ve reel sektör
girişimcilerinin üst seviyedeki esnekliği, sektörümüzün iş hacimlerinin
artmasında çok etkili oldu. Bu dönemde, özellikle Avrupa’daki pek çok
firmanın kapalı olması, salgın sürecinde hızlı reaksiyon verememeleri ve
özellikle Asya’dan bazı ürün taleplerinin Türkiye’ye kayması, sanayimizdeki
büyümeyi tetikledi. Bu büyümeden sektörümüzde çok ciddi şekilde
faydalandı. Çatı kuruluşumuz MAKFED’in anketlerine göre, düşen kapasite
kullanımlarımız yılın sonunda normal seyrine hatta şu anda 2019’un
üstündeki noktalara geldi. Bununla birlikte salgın süreci teknolojik açıdan,
özellikle dijital dönüşümde çok uzun bir sürede alacağımız yolu zorunlu
olarak kısalttı ve ivmelendirdi.
Bu süreçte sektör üyelerimiz “önce insan sağlığı ve çalışanlarımız” dedi ve
gerekli tüm hijyen ve sağlık önlemlerini alarak iş devamlılığını sağlamaya
çalıştı. Fakat buna rağmen, ne yazık ki can kayıpları oldu, kayıplarımız
için rahmet ve başsağlığı diliyoruz. Bununla birlikte, çalışanlarımızın
motivasyonu, beraber iş yapma kültürü ve iş yapış şekillerinde, gümrük
ve tedarik süreçlerinde farklı ve pek çok sıkıntılar yaşandı. 2020 yılında
en büyük problemlerinden biri de döviz kurlarındaki belirsizlik oldu. Nakit
döngüsünün kötüleşmesi, çoğunlukla stoklu çalışan sektörümüzü yıprattı.
Yüzde 98’i KOBİ’lerden oluşan sektör temsilcilerimiz KGF kredileri, kısa
çalışma ödenekleri ve maliyet düşürücü önlemler ve öz sermayeleriyle
süreci yönetmeye çalıştı. Özellikle son çeyrekte artan iş hacmiyle birlikte bu
ihtiyaç artarak devam ediyor.
Krizler, aynı zamanda fırsatlar dönemidir. Türkiye olarak sağlıklı ve
uzun vadede büyümemiz için bu dönem pek çok fırsatı da barındırıyor.
Bu büyümeyi gerçekleştirebilecek müthiş bir potansiyelimiz var. Küresel
tedarik zincirinde yaşanacak değişimler ve bu değişim içerisinde artan
coğrafi ve stratejik konumumuz, salgın sürecinde gösterilen reaksiyon ve
hız, Türkiye’nin ne kadar eşsiz bir potansiyele sahip olduğu ve vazgeçilmez
olduğunun göstergesidir.
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OSMAN TÜRÜDÜ
AKDER Yönetim Kurulu Başkanı
AKDER 2019-2021
YÖNETİM KURULU
Osman TÜRÜDÜ
(Başkan)
Sevda Kayhan YILMAZ
(Başkan Yardımcısı)
Ebru DALKIRAN PIDİK
(Muhasip Üye)
Emre SEMİZ
Hasan Fehmi CİVAN
M. Semih KUMBASAR
Mark MİNASYAN
Genel Sekreter:
Gürbüz KANÇAL

2020’de faaliyetlerimizi dijital ortama taşıdık
Her ne kadar fiziksel ortamlarda bir araya gelemesek de
AKDER olarak faaliyetlerimize dijital ortamda yönetim
kurulu ve üye toplantılarımızla devam ettik. Bu süre
içerisinde sabırla görevine devam eden AKDER Yönetim
Kurulu Üyelerine ve AKDER personeline çok teşekkür ederiz.
AKDER olarak, 2020 yılında eğitimlerimize, katılımcı
sayımızı azaltarak ve daha butik eğitimler vererek devam
ettik. 3-4 kişilik bu eğitimlerin katılımcılar tarafından
daha çok beğenildiğini fark ettik. Buna rağmen maalesef
Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık aylarında izolasyon
tedbirleri gereğince eğitimlerimizi askıya almak zorunda
kaldık. Tüm bu olumsuz tabloya rağmen, 2020 yılında
düzenleyebildiğimiz 12 eğitimde toplam 97 katılımcıya
hizmet verdik.
2021 yılında AKDER daha butik ve müşteri yerleşkesinde
eğitim verecek şekilde eğitimlerine devam edecek.
Bu süreç içerisinde çevrim içi eğitim geliştirilmesi
konusundaki ilk tohumlarımızı attık ve örnek dersleri
oluşturduk.
1 Temmuz 2020 tarihinde AKDER’in 12 yılı aşkın
bir süredir Genel Sekreteri olan Abdullah Parlar
görevinden ayrıldı. Sayısız proje, etkinlik, fuar ve eğitim
organizasyonlarında görev alan sektörümüzün değerli
büyüğü sevgili Abdullah Parlar’a tüm emekleri için bir kez
daha teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki yaşamında
sağlıklı ve güzel bir ömür diliyoruz.
2020 yılından edindiğimiz en önemli sektörel bilgi, makine
sektörünün tam da merkezindeki sorumluluğumuzun
yüksekliğidir. Bir yapının tamamlanabilmesi için yapının
alt parçalarının hızla tedarik edilmesi gerekir. 2020 yılı
içinde üyelerimizin bu konudaki çabaları oldukça dikkat
çekiciydi. Özellikle ülkemizin en büyük sermayesi olan
yetişmiş insan kapasitemizi salgınından koruyabilmek ve
üretimi kesintisiz devam ettirmek için elimizden geleni
yaptık. Ancak sektörümüzün duayeni, değerli büyüğümüz,
birçoğumuzun öğretmeni ve danışmanı olan üyemiz
Mustafa Uzun beyefendiyi kaybettik.
2020 yılında video konferanslarla MAKFED, OAİB, İTO
ve benzeri kurumların sayısız eğitim ve sunumlarını
üyelerimizle paylaştık. Krizin gidişatı ve sektörel etkilerini
üyelerimizle aktarmaya gayret ettik. Bu toplantılarda, sanal
ve yüz yüze toplantıların performansını da test etmiş olduk.
Bu dönemde, Avrupa Akışkan Gücü Komitesi CETOP’un
toplantıları da video konferanslarla yapıldı. Sektörün
dünya ve Avrupa’da yaşadığı gelişmeler, raporlar halinde
üyelerimizle paylaşıldı. Özetle, her ülke farklı farklı
oranlarda bu salgından etkilendi ve sektörel olarak
küçülme gösterdi. Türkiye hidrolik pnömatik sektörünün
ise 2020 yılını diğer ülkelere göre çok daha az etkilenerek
atlattığını söyleyebiliriz.
2021 yılı, “Yüzlerce öğrenci, teknisyen ve mühendise eğitim
vereceğimiz; mevcut üyelerimize, üyelik için başvurmuş
yeni aday üye firmalara ve üyelerimizin müşterilerine
hizmetlerimizi arttırarak sunacağımız güzel bir yıl olur”
dileklerimizle başladı. Bu yıl, yeni öğrendiğimiz normallerle
faaliyetlerimizi en verimli olacak şekilde sürdürmek için
elimizden geleni yapacağız.

AKDER - Akışkan Gücü Derneği
Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat: 12, No: 2087, 34384, Okmeydanı, Şişli / İSTANBUL
Telefon: (505) 050 34 23 Faks: (212) 222 19 72 KEP: aimsad@hs03.kep.tr
akder@akder.org www.akder.org
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AMBALAJ
MAKİNECİLERİ
DERNEĞİ
Ambalaj makineleri, tüm sektörlere hizmet veren nadir ürün gruplarından
biridir
Ambalaj Makinecileri Derneği, 2006 yılında ambalajlama makineleri ve
bunlara bağlı çalışan tamamlayıcı makineleri üreten firmaların kurmuş
olduğu bir dernektir. Ambalaj Makinecileri Derneği’nin amacı; ambalaj
makinesi üreten yerli firmaların ve makinelerinin yurt içi ve yurt dışında
gelişmesi, üretiminin uluslararası standartlarda gerçekleşmesini sağlamak,
sektörün daha rekabetçi olabilmesi için her alanda tanıtımını yapmak ve
sektörün sorunlarını çözebilmek için her platformda girişimde bulunmaktır.
Bu kapsamda AMD, sektörel dernek ve federasyonlarla, kuruluşundan
itibaren yakın bir iş birliği kurmuş ve 2007 yılında Ambalaj Sanayicileri
Dernekleri Federasyonu’na (ASDF), 2010 yılında OSO Line Ortak Satınalma
Organizasyonu’na (OSO), 2015 yılında ise Türkiye Makina Federasyonu’na
(MAKFED) üye olmuştur.
Ambalaj makineleri, sektör ve ürün ayrımı olmadan tüm sektörlere hizmet
veren nadir ürün gruplarından biridir. Hangi ürün olursa olsun ürünler
ambalajlanmalı, paketlenmeli, paletlenmeli ve etiketlenmelidir.
2020 yılındaki Covid-19 salgını, tüm dünyada ambalajlama ve paketlemenin
hijyen açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Özellikle
gıda sanayisinde ambalajlı ürünlere olan talep artınca, ambalaj makinelerine
olan talep de arttı ve bu artış devam ediyor.
AMD olarak, ambalaj makineleri ve buna bağlı tamamlayıcı ürünler üreten
tüm yerli firmalara derneğimiz açıktır. Dernek olarak amaçlarımız arasında
üyelerimizin dayanışması, teknik ve mühendislik konularında gelişimlerine
katkı sağlamak da bulunuyor.
Diğer yandan, 2020 yılında ambalaj makineleri sektöründe ihracatın ithalatı
karşılama oranı artarak yüzde 75 olarak gerçekleşti. Ambalaj makineleri
dünyanın 141 ülkesine ihracat ediliyor. Dolum makinelerinden şirinklemeye,
dozajlamadan paletlemeye kadar çok geniş bir yelpazede makine ve
sistemler üreten sektörümüzün ihracat artışının 2021 yılında da devam
edeceğine inanıyorum.
Teknoloji kullanımı yoğun bir sektör olan ambalaj makineleri üretimi,
ülkemizin genel makine ihracat ortalama birim kilogram değerine göre
de farklılık gösteriyor. 2021 yılının ilk verilerine göre, kilogram başına
ihracat değer ortalaması genel makine sektöründe 5,9 dolarken, ambalaj
makinelerinde 26,5 dolar olarak gerçekleşmeye devam ediyor.
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CEM BÜYÜKÇINGIL
AMD Yönetim Kurulu Başkanı
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YÖNETİM KURULU
Cem BÜYÜKÇINGIL
(Başkan)
Nail UMAR
(Başkan Yardımcısı)
Mustafa KASAPOĞLU
(Sayman Üye)
Adem YAZICI
Burçin Ziya ŞENGÜN
Naci VARDAL
Saner SAN

AMD üyelerini uluslararası arenada temsil ediyor
AMD, her tür ambalaj üretim makineleri ile bunlarla
bağlantılı çalışan makine ve donanımların üretimlerini
kendilerine meslek haline getirmiş olan kişileri bir araya
topluyor. Dernek aynı zamanda yerli üretim ambalaj
makinelerinin ulusal ve uluslararası piyasalardaki
kimliğinin olumlu yönde geliştirilmesi konusunda
çalışmalar yapıyor.
Ayrıca, yapılan yerli üretimin ulusal ve uluslararası
normlarda ve tercih edilen kalite seviyesine çıkarılmasını
sağlamak amacıyla üyeleri arasında bilimsel, teknolojik,
sosyal yönden birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak,
bu sanayinin gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunuyor.
AMD, ulusal ve uluslararası sivil kuruluşlar platformlarında
yerini alarak sektörün temsil edilmesini sağlamak ve buna
bağlı olarak ülkenin ekonomik seviyesini yükseltmek için
çalışmalar da yürütüyor.
AMD her yıl üyelerini temsilen Avrasya Ambalaj Fuarı’nı
destekliyor ve fuara katılım gerçekleştiriyor. Üyeleri için
her yıl fuarda dağıtılmak üzere üye kitapçığı bastırıyor
ve sektörün önemli fuarlarında kitabın dağıtımını
gerçekleştiriyor. AMD, fuar organizasyonlarında, ambalaj
sektörünün gelişim hızı gelişmiş ülkelerdeki fuar
organizasyonlarına katılmayı zorunlu kıldığı gerçeğinden
yola çıkarak hareket ediyor. Her yıl üyeleri ve sektör
dernek yöneticilerini Ramazan ayı etkinliklerinde
buluşturan AMD, yine belirli dönemlerde alanında ön plana
çıkmış bir konuşmacının davet edildiği kahvaltılı toplantılar
organize ediyor. Bu toplantılarda, katılımcı üyelerin
belirlenen konularda bilgi sahibi olmaları sağlanıyor.
Ambalaj sektörü için teknoloji ve eğitim önemli
AMD; mühendislik, teknoloji ve eğitim konularına da
büyük önem veriyor. Özellikle Endüstri 4.0 konusunda
sektörün bilgi sahibi olup, makinelerini uyumlaştırması
için her türlü imkân sağlanmaya çalışılıyor. Bu kapsamda,
ambalaj makinelerinin üretiminde kullanılan komponent ve
ekipmanlar ile üreticilerin Endüstri 4.0 özellikli ürünlerinin
tanıtılması ve ambalaj makinelerinde kullanılmasıyla
ilgili eğitim, seminer ve mühendislik günleri düzenlemeye
devam ediliyor.
AMD olarak yurt içinde düzenlediğimiz en önemli
faaliyetimiz 1994 yılından beri düzenlenen Avrasya
Ambalaj Fuarı’dır. İlk yapıldığı günden bugüne 40 kat
büyüyerek Avrasya bölgesinin her yıl yapılan en büyük
fuarı haline gelen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’na 2019
yılında; 48 ülkeden 1.229 firma ve firma temsilcisi katıldı.
Fuarı, 119 ülkeden gelen 64.233 profesyonel ziyaret etti.
Ziyaretçilerin 9.406’sı yurt dışından katılanlardı.

AMD - Ambalaj Makinecileri Derneği
Adres: Koşuyolu Mah. Katip Salih Sok. No: 13, Kadıköy / İSTANBUL
Telefon: (216) 545 49 48 Faks: (216) 545 49 47
amd@ambalaj.org.tr www.amd.org.tr
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ARAÇ VE ARAÇ
ÜSTÜ EKİPMAN VE İŞ
MAKİNALARI ÜRETİCİLERİ
BİRLİĞİ DERNEĞİ
ARÜSDER, birlikten doğacak güce inanıyor
1990’lı yıllarda Türkiye’de ikinci el mallara sağlanan ithalat izinlerinin yerli
sanayiyi zor durumda bırakarak makine imalat sektörünün gelişmesini
engellemesi üzerine bir araya gelen yerli sanayiciler, çözüm amaçlı
yaptıkları tartışmalarda, birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapmışlar
ve bugünkü ARÜSDER’in temelini atmışlardı. 1999 yılında 10 firmanın
bir araya gelmesiyle kurulan ARÜSDER, öncelikle kayıt dışı çalışan ve
piyasadaki rekabeti bozan yapılanmalarla mücadeleyi kendisine görev
edindi.
Şase araç, araç üstü ekipman ve iş makineleri sektörüne hizmet etmek
ve birlikte hareket etmenin oluşturacağı sinerjiden yararlanmak amacıyla
kurulan ARÜSDER, üyelerinin kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan
ilişkilerinde sektörel gücüyle destek sağlıyor. Gerek kamu gerekse özel
sektörde üstyapı ve iş makineleri üretiminde yaşanan sorunların çözümüne
somut katkılar sağlayan ARÜSDER, üyelerinin çıkarları doğrultusundaki
faaliyetleriyle de sektörün daima ilerlemesini sağlıyor.
Özellikle küresel salgının yarattığı yeni rekabet koşullarıyla başa çıkabilmek
için güç birliği yapılmasının önemi çok daha iyi anlaşıldı. Teknolojinin üst
seviyelerde kullanılması, dijitalleşmenin gereği ve buna bağlı olarak ArGe yatırımlarının arttırılması gibi gereklilikler firmalar arası dayanışmayı
zorunlu hale getiriyor. 2020 yılı, verimlilik ve kaynakların rasyonel
kullanımının ana kalemler olduğunu bir kez daha bizlere öğretti. Tüm
sektörlerde yaşanan ham madde ve temel girdi tedariki sıkıntısı, lojistik
unsurlarını da değişime zorunlu kıldı. Kısacası dünya neredeyse ufaldı, daha
iç içe olabilmemiz gereğini ortaya koydu.
Halihazırda ARÜSDER bünyesinde 66 firma yer alıyor. Üyelerimiz,
ARÜSDER’in temsil kabiliyeti ve sektördeki bilinirliğinin getirdiği gücün
etkisiyle, tek başlarına üstesinden gelemeyecekleri sorunların daha
kolay çözüldüğün bilincindeler. Sadece resmî kurumlar düzeyinde
problem çözülmesi değil, mesleki dayanışma ve kurum içi iş birliklerinin
arttırılmasında da ARÜSDER bir sorumluluk yüklenmiş durumda. İmalatçıtedarikçi-ihracatçı döngüsünün hayata geçirilerek verimliliğin arttırılması,
maliyetlerin düşürülmesi ve rasyonel işleyiş modelinin uygulanması
mümkün kılınabilir.
Bu çerçevede, sektörel gelişmelerden üyelerimizi haberdar ederken, yurt içi
ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri, fuar ve seminerler aracılığıyla da üretim
sürecine katkı sağlıyoruz. Yine, sektörü doğrudan etkileyen mevzuat
çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte kurumsal olarak etkinliğini de arttıran
ARÜSDER, kamu denetimlerinin yaygınlaşması ve sektörde standartların
belirlenmesi konularında da aktif görev alıyor. Özellikle AB uyum yasaları
çerçevesinde sektöre yönelik mevzuatın 2010 yılından itibaren üst üste
gelmesi, sektörde ARÜSDER’in varlığına yönelik farkındalığın da artmasını
sağladı.
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MUSA ERTUNÇ
ARÜSDER Yönetim Kurulu Başkanı
ARÜSDER 2021-2023
YÖNETİM KURULU
Musa ERTUNÇ
(Başkan)
Yaşar KILIÇ
(Başkan Yardımcısı)
Erdinç KOZANOĞLU
Mertkan ÇIVGIN
Osman RASİM
Ömer ÜNSAL
Seçkin KESİNBAŞOĞLU
Genel Sekreter:
Göktan GÜÇLÜ

ARÜSDER 20’nci Kuruluş Yıldönümü Gala Yemeği
Ülkemizin önde gelen sektörlerinin tek temsilcisi
konumunda olan Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş
Makinecileri Üreticileri Birliği Derneği, 20’nci yaşını görkemli
bir gala yemeği ile kutladı. Gala Yemeği’ne Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ASO Yönetim
Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, MAİB Yönetim Kurulu
Başkanı Kutlu Karavelioğlu ile Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz, MAKFED Genel Sekreteri
Zühtü Bakır; İMDER, İSDER, İŞİM Yönetim Kurulu Başkanları
ile MAKFED üyesi derneklerin Genel Sekreterleri, kamu
kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katıldı.
ARÜSDER üyeleri HİDROMEK fabrikasını gezdi
ARÜSDER üyeleri, HİDROMEK fabrika gezisinde yalın
üretim hakkında detaylı bilgiler edindi. Ardından ARÜSDER
üyeleri, dünya ile rekabet koşulları ve HİDROMEK’in
stratejilerinin ele alındığı bir toplantıya katıldı.
Ağır Vasıta, Üstyapı-Ekipman ve Treyler Zirvesi
Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD), Treyler Sanayicileri
Derneği (TREDER) ve ARÜSDER, sektörün gelişimi için güç
birliği yaparak örnek bir organizasyona imza attı. Ticari
araçlar sektörünü farklı açılardan değerlendirmek üzere
gerçekleştirilen “Ağır Vasıta, Üstyapı-Ekipman ve Treyler
Zirvesi”nde, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının üst
düzey yöneticileri bir araya geldi. Zirve, çekici, kamyon,
treyler ve üstyapı alanlarını kapsayan geniş bir perspektifte
sektörün önemli konularını gündeme getirirken, çok sayıda
katılımcıyla gerçekleştirilen Zirve panellerinde hem üretici
hem de tedarikçi firmalar önemli bir sinerji yarattı.
Salgın döneminde eğitimlerimiz durmadı
Yaşanan küresel salgın hepimize yepyeni iletişim kanalları
tanıttı. Bunların başında da elbette webinarlar geliyor.
ARÜSDER olarak biz de bu kanalı iyi değerlendirdiğimiz
inancındayız. Sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda
“Salgına Yönelik Alınacak Önlemler ve Çalışma Hayatına
Yansımalar”, “Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri”, “Yalın
Üretim”, “Tedarik Zincirinde Yeni Olanaklar”, “İnovasyon ve
Dijitalizasyon”, “İhracatta Devlet Destekleri”, “EU/2018/858
COP (Üretimin Uygunluğu)”, “ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 Kalite Yönetim Sistemleri”, “Uluslararası Teslimat
Şekilleri”, “Sanayide Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri” gibi
eğitimler düzenlerken, OAİB başta olmak üzere ASO ve İSO
tarafından düzenlenen toplantı ve eğitimlere de iştirak ettik.
Zirve için hazırlıklarımız devam ediyor
2019 yılında düzenlenen ve oldukça başarılı geçen
Ağır Vasıta, Üstyapı-Ekipman ve Treyler Zirvesi’nin
genişletilmiş biçimde “Fuar+Zirve” formatında yinelenmesi
ve 2022 yılında hayata geçirilmesi için hazırlıklarımıza
devam ediyoruz.
Yeni yönetim, yeni vizyon
ARÜSDER Olağan Genel Kurulu’nda, sektöre uzun yıllar
emek veren değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Burhan
Fırat ve ekibine teşekkürlerimizi sunduk ve yeni bir
Yönetim Kurlu ile yola devam kararı aldık. Genişletilen ve
yepyeni bir vizyonla göreve gelen yen ARÜSDER Yönetim
Kuruluna, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında önemli
görevler üstlenen Musa Ertunç başkanlık edecek.

ARÜSDER - Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği
Adres: Ahi Evran Mah. ASO 1. OSB, ASORA Ticaret Merkezi, Kat: 1, No: 115, Sincan / ANKARA
Telefon: (312) 440 18 43 Faks: (312) 440 18 31
info@arusder.org.tr www.arusder.org.tr
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ASANSÖR VE
YÜRÜYEN MERDİVEN
SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ
Türkiye asansör üretiminin yüzde 60’ını, ihracatın yüzde 80’ini AYSAD
üyeleri gerçekleştiriyor
AYSAD, 5 Ekim 1972 tarihinde, asansörler konusunda ithalat mevzuatı
hazırlığı ve standardizasyon çalışmaları sırasında, kamunun özel sektörde
uzman muhatap arayışı neticesinde, bir nevi doğal ihtiyaçla kurulmuştur.
Dernek, kuruluşundan itibaren kamu kurumları, özel sektör temsil
kuruluşları ve TOBB, TMMOB gibi yasayla kurulmuş meslek örgütleri ile
yakın temas içinde çalışmalarını yürüttü. AB ilişkileri çerçevesinde sektörel
temsil adına görevler üstlendi. TSE standart hazırlama çalışmaları ya da
CEN standartlarının hazırlanması ve ulusal standart haline getirilmesi
çalışmalarına önemli katkılar verdi. AYSAD üyeleri halen, Türkiye asansör
sektöründe üretimin yüzde 60’ını ve ihracatın yüzde 80’ini gerçekleştirirken,
aksam üretiminde ve büyük inşaat projelerinde bu oranlar daha da yüksek
düzeyde gerçekleşiyor.
AYSAD, AB uyum sürecinde, asansör teknik mevzuatının AB mevzuatına
yakınlaştırılmasında önemli bir rol aldı. Avrupa Asansör Birliği (European
Lift Association- ELA) tam üyeliği de bu süreçte çok yararlı oldu. AYSAD
halen; Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya’yla birlikte ELA’nın
“Kategori 1” üyelerindendir.
Diğer yandan AYSAD, başta İTÜ olmak üzere üniversitelerle iş birliği içinde
eğitimin geliştirilmesine katkı veriyor. Orta kademe teknisyen eğitimi
konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalamış olan AYSAD,
endüstri meslek liselerinde bulunan Asansör Bölümlerine de önemli katkılar
sağlıyor.
İştigal sahamız insanla temas halinde bir makine olduğundan; emniyet
konusu, AYSAD’ın en önemli gündem maddesi olagelmiştir. AYSAD’ın
gayretleri, Türkiye’de faal asansörlerin emniyet seviyelerinin çağdaş düzeye
yükseltilmesi ve asansörlere ait verilerin toplanması açısından çok önemli
faydalar sağlamıştır. Yayımladığımız sektörel iş sağlığı güvenliği el kitabı
ile AB Komisyonu tarafından yayımlanan Asansör Direktifi yorumlarının
Türkçeye tercümesi de bu yöndeki önemli çalışmalarımızdandır. Bu
çabalarımızla, diğer sektörlere de örnek oluşturacak çalışmalar ortaya
koyduğumuzu düşünüyoruz.
Asansör sektörünün fuar çalışmaları, 1993 yılında, AYSAD’ın liderliğinde
Asansör İstanbul Fuarı ile başlamıştır. Asansör İstanbul Fuarı, halen
sektörünün dünyadaki ilk üç fuarından biridir ve bu başarının
yakalanmasında AYSAD’ın payı büyüktür. Asansör İstanbul Fuarı
sürdürülebilir olduğunu kanıtlamış, dünyada marka haline gelmiş fuarlar
arasında bulunuyor.
AYSAD’ın önemli kamusal faaliyetlerinden bir diğeri de bilirkişi
hizmetleridir. Bu hizmetler, yargı organlarının yanında bina sahipleri ve
inşaat firmaları tarafından da talep ediliyor. AYSAD bilirkişi havuzunda
bulunan uzmanlar her yıl 100 kadar sorunlu asansörü inceliyor ve teknik
raporlarını sunuyor.
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SEFA TARGIT
AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
AYSAD 2018-2021
YÖNETİM KURULU
Sefa TARGIT
(Başkan)
Aziz BİLGE
(Başkan Yardımcısı)
Rıza LATİF
(Muhasip Üye)
Can MUTU
İzzet GÜVEN
Nihat GÜVEN
Sedat YILDIZ
Genel Sekreter:
Harun ŞİMŞEK

2020 yılında AYSAD’ın faaliyetleri ara vermedi
AYSAD 2020 yılında, tüm dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 salgınının asansör ve yürüyen merdiven
sektörüne etkilerine karşı önemli adımlar attı. Sektörün
gelişimi ve üye faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi amacıyla
hem salgın sürecinde hem de öncesinde gerçekleştirilen
çalışmalar şunlardı:
Covid-19’a karşı alınan önlemler;
Mart ayıyla birlikte etkili olan Covid-19 salgınında
asansörlerin özellikle hastanelerde, kamu binalarında ve
konutlarda sağlıklı bir şekilde çalışmasını temin etmek için,
aylık bakım, arıza giderme ve yıllık kontrol hizmetlerinin
devamı konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile
sürekli iletişimde bulunduk. Bakanlıktan aldığımız olumlu
yanıtlarla sektörün bu süreci hem ekonomik hem sağlık
yönünden en az hasarla atlatması sağlandı. Yine Makine
Mühendisleri Odası ile ortak bir çalışma yürüterek, salgın
döneminde asansörlerin kullanım kuralları belirlendi ve
çeşitli iletişim kanallarından kamuoyu bilgilendirildi.
Bu süreçte ulusal basın kuruluşlarından gelen “Covid-19
salgını sürecinde asansörlerin hijyeni, sağlıklı kullanımı ve
alınması gereken önlemler” gibi önemli konularda AYSAD
Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt ve Yönetim Kurulu
Üyesi Sedat Yıldız, APara TV, CNN Türk Haber TV ve
AHaber TV’de canlı yayınlara konuk oldu. Bu yayınlarda
asansör kullanıcılarına yönelik bilgilendirmeler yapıldı
ve merak edilen sorulara cevap verildi. Yine, AYSAD
Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt’ın salgın sürecinde
asansörlerde uygulanacak hijyen kurallarına ilişkin basın
açıklamaları ulusal basın kuruluşlarıyla paylaşıldı.
Diğer yandan, ELA, MAKFED, SEDEFED ve TÜRKONFED
gibi üst kuruluşlarca düzenlenen birçok video konferans
toplantılara katılım sağlayıp, görüş alışverişinde bulunduk.
Sektörel etkinliklere yönelik çalışmalar;
AYSAD’ın desteğiyle 17’ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası
Asansör İstanbul Fuarı’nın Covid-19 salgınından
etkilenmemesi için hem üyelerimize hem de fuar
organizatörüne katkı sağladık.
EMO ve MMO İzmir Şubeleri yürütücülüğünde İzmir’de
düzenlenmesi planlanan ancak salgın sebebiyle 2021 yılına
ertelenen 10’uncu Asansör Sempozyumu ve İnelex Fuarı
bilgilendirme toplantılarına katkı verdik.
SEDEFED tarafından 12’ncisi çevrim içi olarak düzenlenen
“Sürdürülebilir Sektörler: Yeni Dönemin Rekabet
Senaryoları” temalı Rekabet Kongresi’ne AYSAD olarak
katılım ve katkı sağladık.
Sektöre katma değer yaratan faaliyetler;
Makine İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan
“Salgının İş Yaşamına ve Hukukuna Etkileri Raporu”nun
tanıtımını, AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt’ın
moderatörlüğünde AYSAD Hukuk Müşaviri Ali Osman
Özdilek’in sunumuyla gerçekleştirdik.

AYSAD - Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği
Adres: Fikirtepe Mah. Rüzgar Sok. No: 29/1, Kat: 13, Daire: 294, Kadıköy / İSTANBUL
Telefon: (216) 326 49 51 Faks: (216) 326 49 99
info@aysad.org.tr www.aysad.org.tr
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BAĞLANTI
ELEMANLARI SANAYİCİ
VE İŞ ADAMLARI
DERNEĞİ
Yeni normale uyum ve aşılamayla, 2021 için iyimseriz
Çok zor ve öngörülemez bir yılı kapattık. 2020 yılı tüm dünyada olduğu gibi
sektörümüzde de daralma ve güçlüklerle boğuşarak geçti. Özellikle yılın
ilk günlerinde henüz karşımızdakinin ne olduğunu bilmeden yüzde 10 ve
üzerindeki ihracat artışı beklentimizi, maalesef gerçekleştiremedik. Somut
verilerle bakarsak, 2019’da 135 bin ton olan sektörümüzün direkt ihracatı,
2020 yılında 132 bin tona geriledi. İhracattaki yüzde 3’lük azalışa rağmen,
iç pazarda ikinci çeyrek haricinde iyi bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim.
Yılın genelinde, bağlantı elemanları sektörü yüzde 6’lık bir büyüme sergiledi.
BESİAD olarak geçtiğimiz yıl yaptığımız anket çalışmaları ve
değerlendirmelerde gördük ki, sektör olarak yaşadığımız en önemli sıkıntı,
salgının ilk üç ayında kapasite kullanım oranındaki düşüşlerdi. Diğer
yandan likidite sorunları, seyahat engelleri, tedarik zincirindeki kırılmalar
ve lojistik sorunlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldık. Tedarik ve
teslimatlarda yaşadığımız en önemli problemler ise; ödemeler dengesinin
bozulması, kur hareketleri nedeniyle satış yapmama eğiliminin artması,
navlun maliyetlerinin yükselmesi ve tedariklerde vade yerine nakit
taleplerinin ortaya çıkması şeklinde belirdi. Piyasa koşullarına hızlı uyum
sağlayabilme becerisine sahip olan sektörümüz, sahip olduğu müşteri
çeşitliliğiyle kapasite kullanım sorunlarını aşmaya çalışırken, yeni kredi
imkânlarının araştırılması ve öz varlıkların devreye sokulması gibi finansal
çözümlerle de likidite problemlerini aşmaya çalıştı.
Diğer taraftan, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle yurt dışı
ve yurt içi müşterilerimizle mümkün olduğunca iletişimde kalmaya
çalışarak dijital platformlar üzerinden ve mümkün olabildiğince yüz yüzde
görüşmelerle iş ağımızı canlı tutmaya gayret ettik.
2020’nin son çeyreğinde Çin’in çevre politikalarındaki değişiklikler
nedeniyle demir-çelik üretimi azaldı ve küresel çelik tedarikinde dar
boğazlar oluştu. Bu sorunu da yerli demir-çelik üreticileriyle görüşmeler
yaparak, özellikle sektörümüzü ilgilendiren kangal çelik üretimi için
öncelik verilmesini sağlayarak aştık. Özetle makine sektörü, geçtiğimiz
yıl mevcut sorunlarına ek olarak tedarik zincirinde kırılmalar, kapasite
kullanım oranında düşmeler, salgın nedeniyle pazar daralması, finansmana
ulaşmakta çekilen güçlükler gibi ek sorunları da sırtlamak zorunda
kaldı. Şimdi, yeni normale daha fazla uyum sağlanması ve aşılamanın
başlamasıyla iyimser bir beklenti içindeyiz. AB ile ilişkilerde başlayacak
ılımlı süreçlerin de ticaretimize katkıları olacağını umuyoruz. Önümüzdeki
en büyük iki sıkıntı, bizce, nitelikli personel bulma ve sanayicinin üzerinde
büyük bir yük olan yüksek faizdir.

MUSTAFA N. TECDELİOĞLU
BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
BESİAD 2019-2021
YÖNETİM KURULU
Mustafa N. TECDELİOĞLU
(Başkan)
Selçuk MATARACI
(Başkan Yardımcısı)
Uğur KARADUMAN
(Sayman Üye)
Tolga KARAAĞAÇLI
(Sekreter Üye)
Fatih UYSAL
Gökhan ULAŞAN
Marsel MORİ
Remzi TOPUK
Yiğit DENİZ
Genel Sekreter:
Semih ÖZÖLÇER
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BESİAD, salgın sürecinde dijital ortamda buluştu
BESİAD’ın 2020 faaliyetleri içerisinde en önemlisi
sektörel fuarımız olan “Bağlantı Elemanları ve Sabitleme
Teknolojileri Fuarı” oldu. Sosyal izolasyonların hemen
öncesinde gerçekleştirdiğimiz fuarda URGE projemiz
kapsamında satın alma heyetlerinin ziyareti organize
edilerek ikili iş görüşmeleri yapıldı.
Fuarın hemen arkasından başlayan karantinalar ve hiç
de hazırlıklı olmadığımız salgın süreci neredeyse tüm
yönleriyle hayatı durdursa da yılın ikinci yarısında yavaş
bir uyum ve toparlanma süreci yaşadık.
BESİAD’ın kurulduğu 2000 yılından bu yana büyümesini
istikrarlı bir şekilde sürdüren bağlantı elemanları sektörü,
salgın sürecinde büyüme ivmesini azaltarak mevcutlarını
korumaya çalıştı ve bugüne daha sağlam ve daha
dinamik bir başlangıç için hazırlıklarını yaparak ulaştı.
Geldiğimiz günde görünen o ki bağlantı elemanları sektörü
önümüzdeki süreçte eskiye oranla daha fazla bir büyüme
hızıyla çalışacak ve dünya çapında daha da iyi noktalara
kendisini taşıyacaktır.
Salgın sürecinin başladığı günden bu yana BESİAD,
faaliyetlerini sektörün büyük ihtiyacı olan nitelikli personel
açığına yönelik çözümler için yoğunlaştırdı. Bu amaç
doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem mavi
yakalı hem de beyaz yakalı personel ihtiyacı için mesleki
ve teknik eğitim liseleri ve üniversitelerle iletişime geçtik.
Bu temaslarla eğitimi devam etmekte olan öğrencilerimizin
üye iş yerlerimizde staj görmelerinin önü açılmış oldu.
Bu stajlarla, karşılıklı beğeni ve kabullerle eğitimini
tamamlamış, işletmelerimizin bünyesine uygun, nitelikli
yeni insan kaynağı yaratılmasını hedefliyoruz.
Diğer taraftan, dijital ortamda gerçekleştirilen toplantılara
üyelerimizin katılımıyla sektörümüzün yerel ve uluslararası
düzeyde değerlendirmelerini yaptık ve bu şekilde
üyelerimizin önümüzdeki süreçte olası karşılaşabilecekleri
durumların öngörüsünü oluşturmaya çalıştık.
Salgının başladığı günden bugüne dünyada yaşanan
değişimler, ülkemizin stratejik konumunu daha da önemli
bir noktaya taşıdı. Bu değişim, özellikle Avrupalı üreticilerin
ülkemize yönelik tercihlerini destekledi ve bağlantı
elemanları sektörünün daha fazla talep görmesine neden
oldu. İçinde bulunduğumuz 2021 yılının ilk aylarında
sektörümüzün direkt ihracatında yaşanan büyüme,
inanıyoruz ki artan bir ivmeyle devam edecektir. Bu
durumun sadece sektörümüzle sınırlı kalmayıp, ülkemizde
faaliyet gösteren tüm sanayi sektörleri için de geçerli
olacağını düşünüyor ve ihracatla ilgilenmeyip ağırlığını
iç pazara yöneltmiş üyelerimizin de büyüme ivmesine
katılmasına sebep olacağına inanıyoruz.
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ENDÜSTRİYEL
FIRIN SANAYİCİLERİ
VE İŞ İNSANLARI
DERNEĞİ
Yerli sanayiciler, yerli endüstriyel fırınları kullanmalı
Zorlu geçen 2020 yılını bitirip 2021 yılına bakarken ekonomik anlamda V
tipi toparlanmanın olduğunu, bunun da sektörümüze olumlu yansıdığını
görüyoruz.
Özelikle hızlı toparlanmayla yaşanan deniz ulaşımı navlun fiyatlarındaki
artışın Uzak Doğu ile rekabette önemli bir avantaj yaratacağını, tüm makine
sektörü olarak bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Yurt dışı seyahatlerinin hâlâ kısıtlı yapılabilmesi, maalesef yurt dışı
etkinliklerimizi negatif etkilemeye devam ediyor. Diğer yandan, salgın
nedeniyle çalışma koşullarında alınan kısıtlayıcı önlemler, iş gücü kayıpları,
montaj ve devreye almada da aksaklıklara neden oldu. Bu sorunlara karşı
aldığımız önlemler ise bulaşmayı önlemek için kısa süreli kapanmalar,
vardiyalı çalışmalar ve kişisel mesafeye göre çalışma koşullarıydı. Görünen
o ki 2021’de de kısmen bu çalışma koşullarına uyum sağlamaya devam
edeceğiz.
Seyahatlerin kısıtlı yapılabildiği ortamda, sektör firmaları olarak bizler,
Türkiye’nin ihtiyacı olan endüstriyel fırınların yüzde 90’ını aynı kalitede ve
daha uygun fiyata yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahibiz. Bu ortamda, yerli
sanayicilerimizin de yerli endüstriyel fırınları kullanmalarının kendilerine
büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Devletimizin de yerli makine
kullanımını özendirme ve teşvik etmede var olanlara ilave etkin adımlar
atmasını talep ediyorum.
Müşterimiz olan demir-çelik, alüminyum, seramik, savunma ve havacılık
ile otomotiv sektörlerinde hızlı toparlanmanın sonucunda yeni kapasite
ihtiyaçlarının oluşacağı ve yeni yatırım kararlarının alınacağını da
öngörüyor; bu gelişmelerin 2021 yılında firmalarımıza yansımaya
başlayacağını düşünüyorum. Bu kapsamda, 2022 yılının sektörümüz için
daha iyi geçeceğini ümit ve temenni ediyorum.
Makine firmaları kolay kurulmuyor, birçok yetişmiş eleman ve bilgi birikimi
kolay oluşmuyor. Bu değerleri mutlaka korumalıyız. Bu bağlamda, geçen yıl
makine sektörüne verilmeyip diğer pek çok sektöre verilmiş olan SGK ve
vergi erteleme desteklerinin, bu yıl sektörümüzde yeterli sipariş alamamış
firmalarımıza verilmesi gerektiğine inanıyorum.
2022 yılının çok daha verimli geçeceği düşüncesiyle, 2021’in toparlanma
yılı olmasını diliyorum.

MEHMET ÖZDEŞLİK
EFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
EFSİAD 2019-2021
YÖNETİM KURULU
Mehmet ÖZDEŞLİK
(Başkan)
Cihan ACAROĞLU
(Başkan Yardımcısı)
Serkan ATAŞ
(Sayman Üye)
Ahmet ALGAN
Cem ÖZYILDIRIM
Ekrem ATAMAN
Gökhan KARAASLAN
Genel Sekreter:
Mikail ALTIKULAÇ

Üye olunan
uluslararası
kuruluşlar
40

Sosyal kısıtlamalar, EFSİAD faaliyetlerini durdurmadı
2020 yılı başlarken, 2019 yılı ortalarında yaptığımız
Strateji Çalıştayı değerlendirmeleri doğrultusunda, tüm
üyelerimizin katıldığı bir toplantı yaptık. 14 Ocak’ta
düzenlediğimiz toplantıda, üyelerimizin görüş ve önerilerini
alarak, EFSİAD’ın endüstriyel fırın sektörü içindeki
tüm paydaşları kapsayacak şekilde bir değer zinciri
oluşturulması konusu başta olmak üzere sektörümüzün
güçlenmesi için yapılması gereken lobi faaliyetleri ile üye
firmalarımızın dünya markası olmalarına nasıl yardımcı
olunabileceği konularını görüştük. Üye firmalarımızın
dünya markası olmak için yüksek kalitede üretim ve etkin
tanıtım yapmaları gerekliliği; bunun için de maliyetlerin
düşürülmesinin yanında kalitenin iyileştirilmesi için
LEAN anlayışın, toplam kalite ve Kaizen kültürünün üye
firmalarımızda en kısa sürede hayata geçirilmesi konusunu
bir kez daha hatırlattık.
EFSİAD olarak, 28 Ocak’ta gerçekleştirilen 3’üncü MAKFED
Olağan Genel Kurulu’na katıldık ve ilgili Bakanlıklara
sektörel görüşlerimizi ilettik.
Şubat ayında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
düzenlediği Makine Teknik Mevzuatı Toplantısı’nda
endüstriyel fırın sektörü adına görüşlerimizi ifade ettik.
Mayıs ayında da Dr. Lütfü Apilioğulları’nın “Yalın Dönüşüm”
başlıklı çevrim içi seminerini düzenledik.
Haziran ayında ise salgının sektörümüze etkileri
konusunda Doç. Dr. Oğuz Demir ile çevrim içi bir toplantı
gerçekleştirdik.
Temmuz ayında, üyelerimizin katkılarıyla Şanlıurfa’nın
Haliliye ilçesindeki bir okulun, okuma kitabı talebini yerini
getirdik. EFSİAD üyelerinin katkılarıyla, öğrencilerimizin
kişisel gelişimlerine katkı sunacak; gençlerin dünyayı,
geçmişi ve geleceği anlamlandırma süreçlerine ışık tutacak
Türk ve dünya klasiklerinden oluşan bir seçkiyi okulumuza
teslim ettik.
10 Eylül tarihinde, çevrim içi olarak düzenlenen CECOF
Genel Kurulu’na katılarak ülkemizi temsil ettik. Genel
Kurul toplantısında ağırlıklı olarak, Türkiye’de de gündeme
gelmeye başlanan Yeşil Mutabakat ile Sıfır Çevre Etkili
Avrupa ve AB Hidrojen Stratejisi görüşüldü.
Bu bağlamda, elektroliz ile hidrojen üretiminin
arttırılması; ulaşımda, çelik sanayisi ve kimya sanayisinde
hidrojen kullanımının artması için kamu desteklerinin
güçlendirilmesi gerekliliği konuşuldu. CECOF Genel
Kurulu’nda ayrıca, karbon salım vergisi ve oluşturacağı
ekonomik koşullar da ele alındı.
Son olarak, yine Eylül ayında, Ömer Faruk Tezcan ile
“Stratejik Odaklanma” eğitim seminerini düzenledik.
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ELEKTRİK
MOTORLARI
SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ
Enerji verimsiz motorların dönüşümüyle yıllık 10 milyar TL tasarruf
sağlanabilir
Günümüzde enerji kaynaklarının hızla tükenmekte olduğu, buna karşın
enerji tüketiminin ciddi oranda arttığı gözlemlenmektedir. Sera gazı emisyon
artışlarına bağlı iklim değişiklikleri, dünyanın var olan dengesi üzerinde
olumsuz etkiler ve tahribatlar yaratmaktadır. Bu olumsuz etkilerin azaltılması
için enerji kaynaklarının verimli kullanımı, günümüzde daha fazla önem arz
etmektedir. Bunun için dünya genelinde enerji verimli ürünlerin kullanılmasını
zorunlu kılan birçok regülasyon devreye sokulmaktadır.
2015 yılında 21,9 milyon GWh olan dünya geneli elektrik tüketiminin,
2025 yılında yaklaşık yüzde 29 artış göstererek 28,27 milyon GWh
değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu tüketimin yüzde
42’si endüstriyel faaliyetlerde gerçekleşmektedir. Sanayi makinelerinde
yaygın olarak kullanılan elektrik motorları da bu alandaki enerji tüketimin
yüzde 67’sini oluşturmaktadır. ABD’de elektrik enerjisinin yaklaşık
yüzde 50’si elektrik motorları tarafından harcanırken, Türkiye’de sanayi
elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 70’i, toplam net elektrik tüketiminin
ise yüzde 36’sı üç fazlı asenkron elektrik motor sistemleri tarafından
gerçekleşmektedir.
Türkiye, enerji konusunda dışa bağımlı bir ülkedir. Bu nedenle, enerjinin
verimli kullanılması gerek ekonomik açıdan gerekse stratejik açıdan
ülkemiz için oldukça önemli bir konu başlığıdır. Elektrik motorları
tarafından tüketilen elektriğin ciddi anlamda yüksek olması, elektrik
motorlarının enerji verimliliği çalışmalarının tam odağında yer almasını
gerektirmektedir. Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
araştırmalara göre, Türkiye’de sanayi tesislerinde 7,5 kW üzerinde 4
milyondan fazla AC elektrik motoru bulunmaktadır ve bu motorların yüzde
80 ila yüzde 85’i enerji verimsiz ürünlerden oluşmaktadır. Söz konusu enerji
verimsiz motorların, IE3 enerji verimliliğindeki motorlarla değişim maliyeti
ülke geneli için yaklaşık 18 milyar TL iken, yıllık tasarruf miktarının ise 10
milyar TL seviyelerinde olduğu hesaplanmaktadır. Bu hesaplama sonucu,
enerji verimsiz elektrik motorlarının değişim yatırımının iki yıldan daha kısa
sürede kendini amorti edeceğini göstermektedir. Elektrik motorlarının çok
uzun vadeli kullanımı dikkate alındığında, bu dönüşüm yatırımın geri dönüş
süresinin oldukça kısa olduğu görülmektedir.
Devletimiz, enerji verimliliği konusunda kararlı adımlar atmakta ve konunun
takipçisi olmaktadır. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı Eylem
Planı çerçevesinde, Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması stratejisinin
alt adımları bu kararlılık sayesinde hayata geçirilmeye devam etmektedir.
Türkiye’de Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi (TEVMOT) bu
adımların öncüsü ve en önemlilerinden biridir. Proje ile enerji verimli motor
teknolojilerinin Türk sanayisinde uygulanması, enerji verimli motorların
üretim ve kullanımlarının özendirilmesi, son kullanıcılara özel finansal
çözümlerin sunulması ve bu sayede verimsiz elektrik motorlarının bir
piyasa dönüşüm modelinin oluşturulması amaçlanmaktadır. EMOSAD
olarak bizler de bu projede aktif yer almakta ve projenin hayata geçirilmesi
için çaba sarf etmekteyiz.

42

CEMAL ŞEREF OĞUZHAN ÖZTÜRK
EMOSAD Yönetim Kurulu Başkanı
EMOSAD 2021-2022
YÖNETİM KURULU
Cemal Şeref Oğuzhan ÖZTÜRK
(Başkan)
Abdülhamit SANCAK
(Başkan Yardımcısı)
Ertuğrul ÜLKER
(Sayman Üye)
Adnan Giray ERGÜL
Sami AKDOĞAN
Genel Sekreter:
Hakan GEDİK

Sektörü bir araya getiriyor, iş birliği sağlıyor
EMOSAD; Türkiye’de elektrik motorları sanayisinin
geliştirilmesine liderlik etmek, ulusal ve uluslararası
standartlarda hizmet kalitesini yükseltmek, ihracatı
arttırmak, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin markalarını
uluslararası yelpazede tanınmış markalar haline getirmek,
üretime ilişkin teknik, enerji verimliliği, çevre uyumu
konularında çalışmalar yapmak ve sektörün teknolojik
gelişmesini sağlamak amaçlarıyla, 4 Mayıs 2016 tarihinde
dokuz şirketin bir araya gelmesiyle kuruldu. Dernek
günümüzde 12 üyesiyle faaliyetlerine devam ediyor.
Elektrik motorları alanında faaliyet gösteren üreticilerin
üyelik konusunda atacakları adımları desteklemeye ve
etkinliğini arttırmaya da odaklanan EMOSAD, uzun
dönemde Türkiye’de faaliyet gösteren tüm elektrik motoru
üreticilerinin bu çatı altında toplanmasını hedefliyor.
EMOSAD’ın 2020’deki odak noktası TEVMOT projesi oldu
2020 yılında, salgın koşullarına uygun olarak EMOSAD
faaliyetleri dijital mecralarda sürdürülse de EMOSAD’ın da
paydaşı olduğu projeler asıl faaliyet alanlarını oluşturdu.
Bu kapsamda, ilk olarak, T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim,
Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde
ve TÜBİTAK’ın teknik desteğiyle başlatılan “Motor
Teknolojileri Teknoloji Yol Haritası” çalışmasına EMOSAD
olarak görüş ve önerilerimiz iletildi.
Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü ve
TEVMOT proje ekibiyle gerçekleştirilen çalışmalarda ise
EMOSAD ile TEVMOT arasındaki ortak çalışma alanları
ve sorumluluklar alt detaylarla bir takvime bağlandı.
TEVMOT projesinin hayata geçmesine destek olmak üzere,
EMOSAD bünyesinde de bu konuya odaklanmış olan bir
çalışma komitesi kuruldu.
Son olarak, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı
için GTİP kodu bazında önerilerimiz Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’na sunuldu
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ENDÜSTRİYEL
OTOMASYON
SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ
Dijital dönüşümü kullanan değil, geliştiren ve uygulayan ülke olmalıyız
ENOSAD, 2004 yılında endüstriyel otomasyonu yaygınlaştırmak ve
güçlendirmek amacıyla kuruldu. ENOSAD’ın 71’i yerli ve 32’si çok uluslu,
otomasyon alanında mühendislik çözümleri sunan ve Türkiye’de imalat
yapan 103 üyesi bulunuyor. Dört üyesi ise sektörel medya alanında faaliyet
gösteriyor.
ENOSAD, güçlü ve asırlık küresel şirket üyeleriyle ülkemizde üretim,
mühendislik çalışmaları, yaygın eğitim ve sağlıklı rekabet ortamının ortaya
çıkmasının yanı sıra endüstriyel otomasyonunun hızlı gelişmesinde çok
önemli bir rol oynuyor.
Yerli üyelerin 45’i endüstriyel bilgisayar, PLC, kontrolör, robot, enkoder,
aktüatör, sensör, sürücü, servo motor, pnönomatik ve hidrolik silindir ile
hidrolik rotary aktüatör gibi birçok farklı ürünleri üretiyor. 67 yerli üyemiz
ise ileri mühendislik uygulamalarıyla endüstriyel otomasyonun ülkemizde,
özellikle KOBİ bazında gelişmesinde önemli bir katkı sağlıyor. Üyelerimizin
1980’lerden beri gayretli ve özverili çalışmalarıyla Türkiye’de endüstriyel
otomasyon, dünya ile kısa bir faz farkıyla Türk mühendisleri tarafından
başarıyla uygulanıyor.
ENOSAD üyeleri, faaliyet gösterdikleri alanlarda tüm sektörlere hizmet
sağladılar. İleri teknolojileri kullanıp uyguladılar. Makine imalatçılarımızın
ürünlerini “tıkır tıkır” çalışır hale getirdiler. O zamanları yaşayan biri
olarak, o dönemde Almanlar ve İtalyanlarla rekabete girerek projeler aldık,
başarıyla tamamlayarak müşterilerimizin güvenini kazandık. Üyelerimiz
“Yerli ve Milli” otomasyonun temellerini attı. Geçen yaklaşık 40 yılda
endüstriyel otomasyonda çok önemli aşama kaydettiğimize inanıyorum.
Dijital dönüşüm yolculuğunda fırsatları iyi değerlendirip tehditleri
ortadan kaldırmalıyız. Tesislerin altyapısını dikkatli inceleyip ihtiyaçları
belirleyerek, doğru teşhis koyarak dijital dönüşüme başlamak gerektiğine
inanıyoruz. Birçok sektör bu dönüşüme ayak uydurdu, dijital dönüşüm
büyük işletmelerde planlı bir şekilde hayata geçirilmeye başlandı. Ancak
ekonomimizi oluşturan, kritik önem taşıyan firmaların büyük çoğunluğu
KOBİ statüsünde olmasından dolayı KOBİ’ler için özel bir yaklaşımla
dijital dönüşüme geçişlerini kolaylaştırıcı düzenleme, teşvik ve stratejiler
oluşturarak ilerlemek zorundayız. Dijital dönüşümün doğru uygulanması
ve uygulanırken kaynak yaratılması noktasında KOBİ’lerimiz kesinlikle
desteklenmeli ve bu destek öncelikle devlet tarafından sağlanmalıdır.
Sanayi Bakanlığı, bu yönde birçok taraflarca yapılan çalışmaları birleştirici
bir yapıyla, özellikle KOBİ’lere yol gösterici bir platform oluşturulması
yönünde bir çalışma başlattı. Bizler de bu çalışmada yer alarak katkı
sağladık.
Jeopolitik avantajımızla birlikte genç ve dinamik bir nüfusa sahip ülkemizin
bu avantajından faydalanarak, dijital dönüşümü sadece tesislerinde
kullanan değil, aynı zamanda içinde olan, geliştiren ve uygulayan bir ülke
olmalıyız. Bu yolculukta, yüksek teknolojileri geliştiren ve uygulayan üye
firmalarımızla her türlü katkıyı sağlamaya hazırız.
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Salgın sürecinde ENOSAD, faaliyetlerini dijital
platformlarda sürdürüyor
İleri teknolojileri kullanan ve uygulayan üye profiliyle bir
teknoloji platformu olan ENOSAD, Dijital Dönüşüm Kurulu
ile çalışmalar yürütüyor, yerli ve çok uluslu üyeleriyle
Türkiye ve dünya endüstrilerine katma değeri yüksek
ürünlerle “Sanayide Dijital Dönüşüm” uygulamalarında
hizmet sağlıyor.
Dijitalleşme sürecinde robot kullanımının artmasıyla
birlikte, robotik konusunda ülkemizin küresel pazarda
rekabet şansını yükseltmek ve iş yapma olanaklarının
arttırılması hedefiyle Uluslararası Robotik Federasyonu
(IFR) üyesi olan ENOSAD’ın IFR ile iş birliği ve ilişkileri
Robotik & Mekatronik Kurulu tarafından yürütülüyor.
Dijital dönüşüm alanında yapılan çalışmalar kapsamında,
2020 yılı başında “Dijital Offroad: Dijital Dönüşüm İçin
Başarı Stratejileri” adlı Almanca kitabın Türkçe tercümesi
gerçekleştirildi. Dijital dönüşüm uygulamaları yapan
ENOSAD üyesi firmaların görüşlerine yer verilen kitap,
Temmuz 2020 basılarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi.
ENOSAD, küresel salgınla birlikte dijital platformlarda
gerçekleşen etkinliklerde de sıkça yer aldı. Hannover Fairs
Turkey’in dijital etkinlik platformuna taşıdığı uluslararası
nitelikteki konferans ve etkinlikler serisinin ilki “Connection
Days: Industrial Digitalization Conference” kapsamında
“Dijital Çağda İnsan Olmak” özel panelini; serinin
ikincisi “Logistics, Energy & Supply Chain Digitalization
Conference” kapsamında ise “Enerji Verimliliği Dijital
Dönüşüm ile Daha Kolay Hale Geldi” konulu özel panelini
gerçekleştirdi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile yapılan iş birliği
kapsamında “Sanayide Sektörel Dijital Dönüşüm
Uygulamaları-Dijital Dönüşüm Dinamikleri Online Seminer
Dizisi”, ENOSAD katkılarıyla gerçekleştirildi, üye firmaların
çeşitli sektörlere yönelik uygulamaları anlatıldı.
Yine ENOSAD, üyelerinin yetkinlikleri, bilgi birikimleri,
faaliyetleri ve dijital dönüşüm çalışmalarının tanıtılması
amacıyla ST Endüstri Medya iş birliği ile radyo yayınına
yönelik bir projeyi de hayata geçirdi. “ENOSAD Üyeleri
İşbirliği ve Birlikte Çalışma Tanıtım Webinarları” projesi
kapsamında çevrim içi gerçekleşen ve kayıt altına alınan
tanıtım webinarları, ST Endüstri Radyo canlı yayınlarında,
tüm tanıtım webinarları ise yine ST Endüstri RadyoPodcast içeriğinde yayınlanıyor.
ENOSAD, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Dijital
Dönüşüm Çalışma Gurubu ile yaptığı çalışmalarda da
Bakanlığın dijital dönüşüm konusunda ülkemiz adına
birleştirici bir yapı kurması ve Bakanlık tarafından
desteklenen bir internet platformu oluşturulmasına katkı
sağlıyor.
Son olarak ENOSAD, üniversite-sanayi iş birliğini
geliştirmek amacı doğrultusunda, üniversitelerle yapılan
iş birliği protokolleriyle, nitelikli genç mühendis ve teknik
adayların sanayiye kazandırılması hedefine yönelik
öğrencilere iş ve staj imkanları da sağlıyor.
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TÜRKİYE İŞ
MAKİNALARI
DİSTRİBÜTÖRLERİ VE
İMALATÇILARI BİRLİĞİ
Yüksek mühendislik becerisiyle ürettiğimiz üstün kaliteli makinelerle,
küresel rekabette önemli bir oyuncu haline geldik
İş ve inşaat makineleri sektörünün ihtiyacına yönelik olarak 2002 yılında
kurulan İMDER, bugün yüzde 95’in üzerindeki temsil oranıyla sektörde en
yüksek temsil oranına sahip kurumdur. Derneğimiz, üyeler arası iletişimi
sağlamak, sektör ihtiyaç ve sorunları için çözüm platformu olmak, sektörle
ilgili yasal çalışmalara katkıda bulunmak, her türlü platformda sektörü
temsil etmek, sektörün ihracat çalışmalarına destek olmak amacıyla
faaliyetler yürütüyor. Uluslararası alandaki çalışmalarını Avrupa İş
Makinaları Federasyonu (Committee for European Construction EquipmentCECE) ve Avrupa Kiralama Derneği (European Rental Association-ERA)
üyelikleriyle taçlandıran İMDER’in, aynı zamanda beş kıtada yer alan kardeş
dernek anlaşmaları bulunuyor.
Türkiye’de büyük çoğunluğu KOBİ niteliğinde olan yaklaşık 600 firma
sektörümüzde faaliyet gösteriyor. Doğrudan 130 bin kişiye istihdam
sağlayan Türk iş makineleri sektörü, Avrupa’nın 7’nci, dünyanın ise 11’inci
büyük pazarıdır. Üretim anlamında Avrupa’nın 10’uncu büyük ülkesi olan
Türkiye, yüksek mühendislik becerisiyle ürettiği üstün kaliteli makinelerle
son yıllarda küresel rekabette önemli bir oyuncu haline geldi. Sektörümüz,
Avrupa, Orta Doğu, Rusya, Orta Asya ve Afrika pazarları başta olmak üzere
133 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Küresel çapta sağlık tehlikesi yaratan Covid-19 salgını, 2020 yılında
ekonomik ve sosyal anlamda yeni bir yapılanma içerisine girmemize neden
oldu. Küresel ticarete entegre olan Türk iş makineleri sektörü, tedarik
zincirinde yaşanan kopmalar nedeniyle salgının ortaya çıktığı ilk aylarda
nihai ürün üretiminde ciddi aksamalar yaşadı. Salgının sebep olduğu lojistik
engeller ve uluslararası kısıtlamalar gibi zorluklar, ihracatın verimli bir
şekilde yapılmasını engelledi. İnşaat ve altyapı alanları başta olmak üzere
ülkelerin yatırımlarına ara vermesi, sektörümüzün ihracat pazarlarının
daralmasına ve ihracat kaybı yaşanmasına neden oldu. Tüm bu zorluklara
rağmen yüzde 6 gibi makul sayılabilecek bir kayıp ve 1,38 milyar dolar
değerinde ihracat başarısıyla 2020 yılını tamamlayabildik. İç pazarda ise
kamu alımları, kredi genişlemeleri ve 2019 yılındaki olağanüstü daralmanın
baz etkisiyle önemli ölçüde büyüme gözlendi.
Son yıllarda insanlık için fark yaratabilen ve değer sunan ürün ve hizmetler
ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda sektör olarak, gerek yeşil üretim ve sıfır
karbon izi gibi çevre hassasiyeti içeren politikaları benimseyerek, gerekse
de elektrifikasyon, dijitalizasyon, otonom makineler ve üretimde Endüstri 4.0
gibi yıkıcı teknolojileri odağımıza alarak çalışmalar yürütmemiz gerekiyor.
Küresel tedarik zincirindeki zayıf noktaların gözler önüne serildiği Covid-19
krizi döneminde Avrupa, Kafkasya ve Afrika için kavşak noktası niteliği
taşıyan ülkemizin, zincirin ilk halkası olması için girişimlerde bulunmak,
her zamankinden de önemli hale geldi. İMDER olarak tüm paydaşlarımızla
birlikte omuz omuza çalışarak, Türk iş ve inşaat makineleri sektörünün
küresel pazarda daha üst sıralarda yer alması için harekete geçmeye hazır
olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
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MERİH ÖZGEN
İMDER Yönetim Kurulu Başkanı
İMDER 2020-2022
YÖNETİM KURULU
Merih ÖZGEN
(Başkan)
Serkan KARATAŞ
(Başkan Vekili/Sayman)
Adnan KESKİN
(Başkan Yardımcısı)
Aydın KARLI
(Başkan Yardımcısı)
Cüneyt AKSU
Eşref ZEKA
Gürkan BEBEK
Hayati KÖSOĞLU
Levent BÜYÜKMURAT
Mahir HOCAOĞLU
Nadir AKGÜN
Oğuz DİKEN
Genel Sekreter:
Oğuz Yusuf YİĞİT

İMDER & İSDER UR-GE projesi e-ticaret eğitimine büyük
ilgi
İMDER ve İSDER’in ortaklaşa yürüttüğü 2’nci UR-GE
projesi kapsamında, “Hedef Pazar Seçimi, Uluslararası
Pazarlama ve İhracata Yönelik E-Ticaret Eğitimi”, küme
firmalarının yoğun katılımıyla İMDER & İSDER dernek
merkezinde gerçekleştirildi. İhracata yönelik B2B ve
B2C pazarlama ve satış yöntemlerinin planlaması ve
yürütülmesi süreçlerine ilişkin üye firmaların bilgi ve
becerilerinin arttırılmasının hedeflendiği eğitim büyük ilgi
gördü.
Dünya ticaretindeki payını hızla arttırarak büyümekte olan
potansiyel ülkelerin ve bu ülkelerdeki hedef müşterilerin
belirlenmesi, değerlendirilmesi ve rekabet analizi kavram
ve uygulamaları konularını kapsayan eğitim üç gün sürdü
ve katılımcılardan tam not aldı.
İMDER’de ikinci Merih Özgen dönemi
İMDER 10’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Şubat’ta
gerçekleştirildi. 10’uncu Dönem Yönetim Kurulu’nun
belirlendiği Genel Kurul Toplantısında Merih Özgen, oy
birliğiyle ikinci kez İMDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak
seçildi. Toplantı sırasında, İMDER üyeliğinde 10’uncu ve
15’inci yılını dolduran firmalara ödül takdiminde bulunuldu.
İMDER, ISO 9001:2015 Belgesi almaya hak kazandı
İMDER, kurumsallaşmayı hedefleyen kuruluşlar için büyük
önem arz eden bir standart olan ISO 9001:2015 Kalite
Yönetim Sistemi Belgesi’ni, yapılan denetimler sonucunda
almaya hak kazandı. Hata ve kusurları azaltmak, ortadan
kaldırmak ve daha da önemlisi önlemek amacında olan
Kalite Yönetim Sistemi’ne uyumlu olan İMDER, bu sistemle
üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli çalışmalar
gerçekleştirmeyi hedefliyor.
İMDER, KOMATEK Fuarı için Antalya Belediye
Başkanlarını ziyaret etti
İMDER Yönetim Kurulu ve fuar organizatörü Sada Fuarcılık,
İMDER’in ana destekçisi olduğu KOMATEK Fuarı’nın tanıtım
çalışmaları kapsamında Antalya’da kapsamlı görüşmeler
gerçekleştirdi. İMDER yetkilileri üç günlük ziyaret
kapsamında Antalya belediye başkanlarının yanı sıra
Antalya iş dünyasının çatı örgütleriyle de bir araya geldi ve
Antalyalı sanayicilerden tam destek sözü aldı.
İMDER, sektörün sesi olmaya devam ediyor
2020 yılında da basın faaliyetlerine aktif bir şekilde devam
eden İMDER, yıl içerisinde ulusal basında pek çok kez
yer aldı. İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen,
TRT Radyo 1’de yayınlanan Ekonomi Günlüğü Programı,
Bloomberg HT’de yayınlanan Fokus Programı, NTV’de
yayınlanan Piyasa Ekranı Programı, CNN Türk Haber
Bülteni ve A Para’da yayınlanan İşin Sırrı programlarının
konuğu olarak Covid-19 salgınının iş makineleri sektörüne
olan etkilerini değerlendirdi ve sektörün taleplerini dile
getirdi.
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İSTİF MAKİNALARI
DİSTRİBÜTÖRLERİ
VE İMALATÇILARI
DERNEĞİ
2020’de yüzde 47 büyüdük, 2021’de de yüzde 15 büyüme bekliyoruz
Depolama, dağıtım ve taşıma alanlarında sunduğu pratik çözümlerle
günlük hayatta yoğun şekilde kullanılan istifleme makineleri, gelişen
teknolojiyle birlikte her geçen gün daha fazla alana hitap ediyor. Geniş ürün
yelpazesiyle çok daha akıllı hale gelen istif makineleri, Türkiye’nin stratejik
sektörlerinden biri olan makine sektörü içerisinde de önemli bir yere sahip.
Bu önemli sektörün bir temsilcisi olarak 2006 yılında kurulan İSDER,
Türkiye’nin depolama, istifleme ve endüstriyel ekipmanlar sektöründe
faaliyet gösteren önde gelen firmalarını çatısı altında toplayarak, zaman
içerisinde sektörün yüzde 85’inden fazlasını temsil eden güçlü bir yapıya
dönüştü. Temsil ettiği tüm ürün grupları için bilgi, iş birliği ve deneyim
sunma amacında olan İSDER, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki kamu
kurumları ve sektörel organizasyonlarla güçlü ilişkilere sahiptir.
2020 yılı hem iş hayatlarımızda hem de sosyal hayatlarımızda köklü
değişiklikler yapmamıza neden olan bir yıl olarak tarihe geçti. Küresel
anlamda şok etkisi yaratan Covid-19 salgını; ekonomik faaliyetleri ve
küresel üretimi yavaşlattı ve belirsizlik ortamının oluşmasına neden
oldu. Hem küresel sağlığı hem de küresel ekonomiyi tehdit ederek krize
neden olan salgın, istif makineleri sektörünün üretimini de belirli bir süre
yavaşlattı. Ancak genel olarak yıl içerisinde iyi bir performans sergileyerek
son iki yılın krizini telafi eden sektörde, özellikle yaz aylarında kademeli
normalleşmenin adımlarının atılmasıyla ihracat-ithalat operasyonları da
sağlıklı bir şekilde işlemeye başladı.
Toplumun günlük yaşamının ve ülke ekonomisinin işleyişine katkıda
bulunan istif makineleri sektörü, salgın döneminde hayati öneme sahip
sağlık, gıda, perakende sektörlerine çözümler sunarak olağanüstü
zamanlarda bile üretime ve faaliyete devam etmesi gereken sektörlerden
biri olduğunu kanıtladı ve 2020 yılında yüzde 47’ye yakın bir büyüme
sergiledi. Hızlı, verimli ve güvenilir tedarik zinciri oluşturma konusunda var
gücüyle çalışmaya hazır olan istif makineleri sektörü, 2021 yılında da yüzde
15 büyüme bekliyor.
Dijital platformların giderek daha önemli ve her sektör için vazgeçilmez
bir unsur haline geldiği son yıllarda, büyük veri, döngüsel ekonomiye katkı
sunan makineler, otonom makineler gibi kavramlar öne çıkıyor. Bu dijital
dönüşüme uyum sağlayabilen firmalar, endüstri devleriyle rekabet edebilme
avantajına sahip olarak sektörümüzün büyümesine yardımcı olacaktır.
İSDER ve üyeleri, makine sektörünün birer temsilcisi olarak salgından
kalıcı hasar almadan çıkmak ve ülkemiz ekonomisinin bu zorlu süreçte
bütünlüğünü korumak için elinden gelen tüm fedakârlığı yapmaya ve ilgili
tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışmaya hazırdır.

ENDER AKBAYTOGAN
İSDER Yönetim Kurulu Başkanı
İSDER 2018-2021
YÖNETİM KURULU
Ender AKBAYTOGAN
(Başkan)
Serkan KARATAŞ
(Başkan Vekili/Sayman)
Alparslan KURTMEN
(Başkan Yardımcısı)
Serkan ACAR
(Başkan Yardımcısı)
Aksel VOLKAN
Arda Atıf DOĞANAY
Bülent BELEDA
Emre TAŞCI
Eser ERKUL
Faruk KÖSE
Levent KIROĞLU
Mustafa ÇİPER
Nazmi KULAKOĞLU
Turgut Gökhan DEMİRALP
Yavuz ÖZTAVLI
Genel Sekreter:
Oğuz Yusuf YİĞİT
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İSDER, mesleki ve teknik eğitime destek olmaya devam
ediyor
Milli Eğitim Bakanlığı ile İSDER ve İMDER arasında
imzalanan “7 Bölge 7 Okul Projesi Protokolü” kapsamında,
İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi - İş Makinaları Dalı
öğrencilerine, İSDER üyesi Hasel İstif Makinaları firması
tarafından forklift eğitimi verildi. Eğitim kapsamında
17 öğrenciyle dizel forklift hakkında teknik bilgiler
paylaşılırken, forklifti oluşturan parçaların görevleri ve
periyodik bakımlarıyla ilgili bilgilendirme de yapıldı.
Program kapsamında iş güvenliği eğitimi de alan
öğrencilere, atölyede uygulamalı olarak dizel ve elektrikli
forklift bakımı eğitimi de verildi.
İSDER Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Adana’da
gerçekleştirildi
İSDER üyeleri 2019 yılını değerlendirmek ve sektörün
2020 yılı beklentilerini tartışmak adına İSDER üyesi
Ceytech Makina ev sahipliğinde Adana’da bir araya geldi.
Toplantı sırasında İSDER’in yeni üyeleri Eren Raf ve
Yanmar Turkey Makina’nın üyelik plaketleri takdim edildi.
Ulusal basın temsilcilerinin ve Adana yerel basınının da
katıldığı etkinlikte Ceytech Makina’nın üretim tesisleri
ziyaret edilerek Türkiye’nin yerli üretimdeki gücü basın
mensuplarıyla paylaşıldı. Dizel ve elektrikli forkliftte seri
üretim yapan tek yerli firma olan ve geliştirdiği projelerle
Ar-Ge alanında önemli işlere imza atan Ceytech Makina’ya
basın mensuplarının ilgisi yoğundu.
İSDER & İMDER UR-GE projesi e-ticaret eğitimi
katılımcılardan tam not aldı
İSDER ve İMDER’in ortaklaşa yürüttüğü 2’nci UR-GE projesi
kapsamında, “Hedef Pazar Seçimi, Uluslararası Pazarlama
ve İhracata Yönelik E-Ticaret Eğitimi”, küme firmalarının
yoğun katılımıyla İSDER & İMDER dernek merkezinde
gerçekleştirildi. İhracata yönelik B2B ve B2C pazarlama ve
satış yöntemlerinin planlaması ve yürütülmesi süreçlerine
ilişkin üye firmaların bilgi ve becerilerinin arttırılmasının
hedeflendiği eğitim büyük ilgi gördü.
İSDER, ISO 9001:2015 Belgesi almaya hak kazandı
İSDER, kurumsallaşmayı hedefleyen kuruluşlar için büyük
önem arz eden bir standart olan ISO 9001:2015 Kalite
Yönetim Sistemi Belgesi’ni yapılan denetimler sonucunda
almaya hak kazandı. Hata ve kusurları azaltmak, ortadan
kaldırmak ve daha da önemlisi önlemek amacında olan
Kalite Yönetim Sistemi’ne uyumlu olan İSDER, bu sistemle
üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli çalışmalar
gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Medya görünürlüğümüz devam etti
İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan,
Covid-19 salgınının istif makineleri sektörüne olan
etkilerini, sektörün ihracat pazarlarındaki gelişmeleri ve
istif makineleri sektörünün destek taleplerini NTV’ye
aktardı. Akbaytogan ayrıca, İSDER üyelerinin endüstriyel
kapasiteleri ve iş hacimlerinin salgının olumsuz
etkilerinden korunması için “Ekonomik İstikrar Kalkanı”
desteğine istif makineleri sektörünün de dâhil edilmesi için
çağrıda bulundu.
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İKLİMLENDİRME
SOĞUTMA KLİMA
İMALATÇILARI
DERNEĞİ
İSKİD üyeleri, salgın sürecine hızlı uyum sağladı ve yurt dışı pazarlarda
daha çok tercih edilir hale geldi
2020 yılı Mart ayından itibaren salgının etkisiyle ekonomilerin kapanması
ve diğer tüm politik belirsizliklere rağmen Türkiye klima pazarı, kendini
salgın koşullarına hızla adapte ederek, beklentilerin çok üstünde bir gelişim
gösterdi. Bu süreçte mevcut koşullara uygun yeni ürün ve teknolojiler de
hizmete sunuldu. Özellikle split klima, filtre üreticileri, eşanjör ve soğutma
ekipmanları üreticileri, üretimlerini ve cirolarını salgın sürecinde arttırmaya
başladı. Bu kapsamda, 2020 yılı içinde klima satışlarında önemli bir büyüme
gözlendiğini söyleyebiliriz.
Hastane ve AVM gibi büyük hacimli binalarda kullanılan iklimlendirme
cihazlarının Covid-19 koşullarına uyumlaştırılması, filtre yenilemeleri ve
bakımlar çerçevesinde yaz dönemi, İSKİD üyeleri için oldukça hızlı ve
hareketli geçti. Yine yaz aylarının sıcak geçmesi, perakende pazarının
büyümesini de pozitif yönde etkiledi. Evden çalışmaya başlayan beyaz
yakalı çalışanların ev konforunu arttırmak amacıyla klima cihazı satın
almak istemesi, pazarı hızlı bir şekilde büyüttü. Bu süreçte konutlarda
kullanılan duvar tipi klima cihazlarının satışlarında yüzde 9’luk bir büyüme
yaşandı. Özellikle sektörümüzde yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağlayan
A++ enerji sınıfı ve inverter kompresörlü ürünlere olan talep ciddi oranlarda
artış gösterdi.
En büyük pazar olan ev tipi klima ve değişken debili klima sistemleri pazar
büyüklüğü ise önceki yıla göre yüzde 10’a yakın bir oranda artış gösterdi.
Bu büyümenin özellikle salgın döneminde ticaretin ve kamu yatırımlarının
durduğu süreçte gerçekleşmesi, sektörümüz açısından gayet olumlu olarak
yorumlanabilir. Dağıtım kanalları stoklarının çok düşük seviyede olması ve
yılın son çeyreğinde gerçekleşecek projeler, değişken debili klima pazarının
2021’de daha hızlı bir büyüme sürecine girebileceğini gösteriyor.
Genel olarak 2020 yılını iklimlendirme sektörü olarak, 4,67 milyar dolar
ihracatla kapattık. İklimlendirme sektörü 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde
yüzde 3,3 oranında ihracat kaybı yaşasa da 2020 yılı Kasım ve Aralık
aylarında yüzde 5,1 ve yüzde 25’lik artışlar, yılı bir önceki yıla oranla kayıp
yaşamadan kapatmamızı sağladı. 2021 yılı içinse, son aylarda yaşanan
artış trendi devam ederse, ihracatta rahatlıkla 5 milyar doları aşacağımızı
söyleyebiliriz.
Krizler kendi içerisinde fırsatları da üretiyor. Salgın sürecinde yüksek
kapasiteli adette üretim yerine, hızlı ve esnek üretim kabiliyeti olan firmalar
ve ülkeler önem kazandı. Bu anlamda, yüzde 70’in üzerinde KOBİ ölçeğinde
olan İSKİD üyelerimiz, bu süreçlere daha hızlı uyum sağlayabildi ve yurt
dışı pazarlarda daha çok tercih edilir hale geldi. 2021 yılının özellikle
ilk yarısı, salgının etkilerinin devamıyla, yeni sistem satışları yerine eski
sistemlerin güncellenmesine ağırlık verileceğini bize söylüyor.
Yaşanan salgın süreci bizlere, oluşabilecek yeni virüs tehditlerine karşı
iklimlendirme sistemlerinde yeni tasarımların, yeni ürünlerin ve yüzde 100
taze havalı iklimlendirme sistemlerin kullanımının artacağını gösteriyor.
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(Başkan)
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(Başkan Yardımcısı)
Taner YÖNET
(Başkan Yardımcısı)
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Birey BAKANAY
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Genel Sekreter:
Zeki ÖZEN

Etkinliklerimiz dijital dünyaya taşındı
2020 yılında Covid-19 salgınının etkisiyle, zamanımızın
büyük bölümünü evde geçirmeye başladık. Bu durum,
toplumda sağlık için iç hava kalitesinin dolayısıyla
iklimlendirme ve havalandırma sektörünün önemini ciddi
oranda arttırdı. İSKİD olarak biz de bu sıkıntılı süreçte,
kamuoyunda farkındalık yaratmak için “İç Hava Kalitesi”
konusunda sadece uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu
kurarak çalışmaya başladık. Sosyal medya kanalları ve
çevrim içi yapılan toplantılarla üye ve sektör çalışanlarına
“İç Hava Kalitesi” ile ilgili olarak en güncel bilgileri
vermeye çalıştık. Bu çabalarımıza 2021’de de devam
edeceğiz.
Yine bu süreçte, toplumu bilinçlendirmek ve toplumsal
farkındalık oluşturmak amacıyla “Havandegissin.org”
sitesini de yayına aldık.
İSKİD-üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları kapsamında
ise sektörün duayenleriyle yapılan röportajlardan
oluşan “İklimlendirme Sektöründen Genç Mühendislere
MESAJINIZ VAR” kitabı basıldı. Kitapta, profesyonellerin
mesleki tecrübelerinin yanı sıra yaşam öykülerinden de
kesitler sunuluyor. “Mesajınız Var” kitabı, genç mühendis
adaylarına eğitim ve iş yaşamları için bir vizyon çizmeyi
hedefliyor.
Yine, 2020 yılı Mart ayı içerisinde başlayan İSKİD 3’üncü
URGE Projesi, ihtiyaç analizinin tamamlanmasının
ardından planlanan “Stratejik Yönetim” ve “Süreçlerle
Yönetim ve Proje Yönetimi” eğitimlerinin tamamlanmasıyla
başarılı bir şekilde devam ediyor. Ticaret Bakanlığı
desteğiyle yürütülen İSKİD 3’üncü URGE Projesi’nde 32
imalatçı, 5 tasarım firması ve proje ortak kuruluşu İSİB’in
katılımıyla çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.
İSKİD olarak, salgın döneminde iklimlendirme ve
havalandırma sistemlerinde alınabilecek Covid-19
tedbirleri, iç hava kalitesi, klima santrallerinde dikkat
edilmesi gereken hususlar ve “system effect” hesaplaması,
ısı pompası teknolojileri ve okullarda havalandırma
gibi birçok konuda çevrim içi toplantılar organize ettik;
çevrim içi bu toplantılarla sektör ve kamuoyunu, konu
uzmanlarının güncel bilgileri aktarmasıyla bilgilendirdik.
Diğer yandan, yılda iki kez olmak üzere İngilizce ve
Rusça dillerinde yayınlanan İSKİD Magazine dergisi,
salgın sürecinde dijital olarak yayınlanarak yurt dışı
sektör paydaşları ve ticari ataşeliklerle paylaşıldı; salgın
döneminde Türkiye iklimlendirme sektörünün üretime
devam ettiği vurgulandı.
Yıl içinde salgın nedeniyle ilk kez sanal ortamda, 1315 Ekim 2020 tarihinde yapılan Chillventa Fuarı’nda
İSKİD, video, katalog gibi dijital materyalleriyle yer alarak
üyelerini temsil etti. 2021 içerisinde gerçekleşecek ISH
Frankfurt (22-26 Mart 2021), Mostra Convegno (8-9 Nisan
2021) gibi sanal fuarlara katılmaya da devam edeceğiz.

İSKİD - İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği
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KAZAN VE BASINÇLI
KAP SANAYİCİLERİ
BİRLİĞİ DERNEĞİ
Türkiye kazan ve basınçlı kap sanayicileri, dünyanın en önemli
tedarikçilerinden biri haline geldi
Buhar gücünün endüstride kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, binlerce
yıldır kol gücüne dayalı üretim yapan insanlık belki de tarihin en önemli
dönüşümünü gerçekleştirdi. Buhar makineleri, endüstrinin tüm alanlarında
ve ulaşımda yer almaya başladı. Sektörümüz, dünyada 300 yıllık, ülkemizde
ise yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip.
Türkiye kazan ve basınçlı kap sanayicileri, günümüzde dünyanın en
önemli tedarikçilerinden biri haline geldi. Üretim ve ihracatımız her yıl
artıyor. Sektörümüz yerli katkı oranının yüksekliği bakımından, cari açığın
azaltılması yönünde, ülkemiz ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlıyor. Emek
yoğun imalat tarzıyla da istihdam sorununun aşılmasına katkıda bulunuyor.
Ülkemizde üretim yapan kazan ve basınçlı kap sanayicilerinin çok büyük
bir bölümü 1985 yılında kurulan ve köklü bir geçmişe sahip olan KBSB
çatısı altında toplanmıştır.
KBSB olarak faaliyetlerimizi, ham madde tedarikinden son kullanıcıdaki işletme
şartlarına kadar karşılaşılan durumlara yönelik planlıyoruz. Sektörümüzün
en önemli ham madde girdisi olan yassı çelik mamullerinde yerli üretimin
kâfi gelmemesi ve bazı nitelikli malzemelerin Türkiye’de üretilememesine
rağmen ithalatta gümrük vergisi uygulanması, maliyet açısından dünyadaki
rakiplerimizden negatif olarak ayrışmamıza sebebiyet veriyor. Bu duruma bir son
vermek adına, 50 milyar dolar ihracat yapan 8 ana yassı çelik mamul kullanıcısı
sektörden biri olan kazan ve basınçlı kap sanayicileri olarak, gümrük vergisinin
kaldırılması için girişimlerde bulunan platformun önderliğini yaptık. Haklı
taleplerimizi her ortamda dile getirmeye devam ediyoruz.
Isı cihazları, standartlara uygun imalat şartları sağlanmaz ve doğru işletme
şartları temin edilmezse kaza-patlama riski oluşturabilir. Bu durumun temel
sebebi, kullanıcı hataları olarak karşımıza çıkıyor. Ürünlerimizin doğru
kullanımını temin etmek üzere KBSB olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan
yetki alarak, buhar kazanları, sıcak su kazanları ve kızgın yağ kazanları
operatörleri için meslek standartlarını ve ulusal yeterliliklerini oluşturduk.
Gedik Üniversitesi iş birliğiyle, üniversiteye bağlı MYO’da bir eğitim ve sınav
merkezi kurduk. Eğitim ve Sınav Merkezimizi aynı zamanda denetim ve
gözetimden sorumlu Bakanlıkların denetçi personeline eğitim vermek üzere
de kullanacağız.
Kazan ve basınçlı kaplar, yıllık ortalama 10 milyar dolarlık enerji tüketiyor.
Dolayısıyla ürünlerimizin enerji verimli olarak tasarımının yapılmasının
yanı sıra bu ürünlerin yıllık muayeneleri ve bakımlarının sağlıklı bir şekilde
kayıt altına alınmasının, can ve mal güvenliği ile enerji tasarrufu temini
noktasında çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde
mevzuat çalışmaları yürütüyoruz.
2020 yılında yaşadığımız ve halen devam eden salgın sürecini
düzenlediğimiz çevrim içi eğitimlerle değerlendirmeye çalıştık. Önümüzdeki
günleri, sektörümüzün yurt dışında tanıtım faaliyetlerine hız vermek ve
ortak alanlarımızın bulunduğu derneklerle ilişkileri daha da sıkılaştırmak
üzere planlıyoruz.
Üye olunan
uluslararası
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YÖNETİM KURULU
Cem ÖZYILDIRIM
(Başkan)
A. Cevat AKKAYA
(Başkan Yardımcısı)
Akın EROL
Ayhan YILMAZ
Efkan ÇEVİKER
İlhan KUZUGÜDENLİOĞLU
Mustafa KOÇAK
Genel Sekreter:
Cemalettin KUTLUCA

KBSB, önceliği yerli sanayinin gelişmesine veriyor, sektör
üyelerinin problemlerini her mecrada dile getiriyor
KBSB, 1985 yılında kurulmuş, Türkiye’nin en eski sektörel
derneklerinden biridir. Dernek; kazan, basınçlı kap,
ısıtma cihazları, ürün, ham madde ve yardımcı mamul
tedarikçilerinin oluşturduğu üye profiliyle sektörü temsil
ediyor.
Kazan ve basınçlı kap sanayisi Türkiye’nin en köklü sanayi
dallarından biri durumundadır. İstanbul’da kazan ve
basınçlı kap üreticilerini tek çatı altında toplayarak, ortak
standartlar çerçevesinde ulusal kazan ve basınçlı kap
sanayisini gelişmiş ülkeler seviyesine getirmek amacıyla
kurulan KBSB, Türkiye’nin ihtiyacı olan kazan ve basınçlı
kapların yurt içinde üretilmesini sağlamak, bu konularda
üyelerine destek olmak ve kamuoyunu bilgilendirmeyi
hedefliyor.
KBSB tüm kazan, basınçlı kap ve brülör imalatçılarını
yurt içi ve yurt dışında kamu ve özel işletmelere karşı
başarıyla temsil ediyor. Üyelerinin kalite ve teknoloji
açısından uzmanlaşma ile kapasite artışını sağlayıp, güçlü
birer ısı cihazları ihracatçısı haline gelmesi için çalışmalar
yürütüyor.
KBSB, sektörü en geniş anlamda temsil eden tek birlik
olmanın bilinciyle çalışmalarını yürütürken, önceliği
yerli sanayinin gelişmesine veriyor ve sektör üyelerinin
problemlerini her mecrada yüksek temsil gücüyle
muhataplarına aktarıyor.
KBSB, Türkiye’nin enerjide ve enerji teknolojilerinde
dışa bağımlılığını azaltacak politikaların oluşumuna
katkı verme amacıyla; enerji stratejilerini oluşturmaya
yönelik faaliyetleri kapsamında, kurucusu olduğu “Termik
Santrallerde Yerlileşme Platformu” bünyesinde kamu
kurumlarıyla birlikte termik santrallerde yerlilik oranını
yüzde 90’lara kadar çıkaracak çalıştaylar organize ediyor.
Ayrıca, biyokütle gibi yenilenebilir yerli kaynakları kullanan
enerji santrallerinin yaygınlaştırılması konusunda da
çalışmalar yürütüyor. Enerji verimliliği, kazan ve brülör
ticaretini arttırma, kazan ve brülör kalite standartlarının
oluşturulması gibi konularda ise çeşitli Bakanlıklarla
mevzuat hazırlama faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda
KBSB, TSE ile yaptığı mutabakata istinaden, TS 2025
Buhar Kazanları İşletme, Muayene ve Bakım Standardı’nı
yeniden düzenledi ve TSE’nin onayına sundu.
KBSB ayrıca, MYK’dan aldığı yetkiyle üç meslekte
“Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlilikler” hazırladı ve
bu yeterlilikler Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Ulusal yeterlilikleri yayımlanan “Buhar Kazanı
Operatörlüğü”, “Sıcak Su Kazanı Operatörlüğü” ve “Kızgın
Yağ Kazanı Operatörlüğü” mesleklerinde eğitim ve sınav
merkezi kuran KBSB, eğitimler vermeye de başladı.
KBSB, ayrıca, kazanların uzun süre bakım yapılmadan
kullanılması sonucu oluşan kazaları ve enerji kayıplarını
önlemek amacıyla ilgili kamu kurumlarıyla birlikte “Isı
Cihazlarının Periyodik Muayenesi ve Denetimi” yönetmeliği
çalışmasını da yürütüyor. Bunun dışında, Bakanlıkların
sektörü ilgilendiren konularda hazırladığı yeni mevzuat
ya da mevzuat tadilatı çalışmalarında sektörün yegâne
temsilcisi olarak hazır bulunuyor.

KBSB - Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği
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MAKİNA
İMALATÇILARI
BİRLİĞİ
2021 yılını, “fırsat yılı” olarak görüyoruz
MİB, 1990 yılından beri faaliyette bulunan, dünyanın en büyük ticaret ve
üretim hacimli sektörü olan makine sektörünün Türkiye’deki en köklü sivil
toplum kuruluşlarındandır. Üyeleri sadece yerli makine imalatçılarından
oluşan MİB, temel olarak Türkiye’de ve uluslararası arenada yerli üreticilerin
temsilini gerçekleştirir.
Türkiye’de makine sektörü, 30 bini aşkın firma ve 420 bin çalışanla
Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 11’ini gerçekleştiren bir sektördür.
Türkiye, katma değer oranı sıralamasında OECD 6’ncısıyken, Avrupa Birliği
içinde de en büyük 6’ncı makine sektörüdür. Yurt içi pazarla birlikte 30
milyar dolarlık bir yıllık üretim hacmine sahip olan sektörümüz, bu üretim
hacmini yüzde 75’lik bir kapasite kullanım oranıyla gerçekleştiriyor.
Diğer yandan, üretimin yüzde 60’ını ihraç eden makine sektörü, Türkiye’nin
fosil yakıtlardan sonra ikinci büyük ithalat kalemi ve taşıtlardan sonra
ikinci büyük ihracat kalemidir. 2020 yılında makine ihracatımız 17,1
milyar dolar olarak gerçekleşti. 200’den fazla ülkeye makine ihraç ediyor
ve ihracatımızın yüzde 55’ini Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. 2020
yılında makine ithalatımız 28 milyar doların üzerine çıkarak yurt içinde son
çeyrekte gerçekleşen hızlı büyümeyi destekledi.
Salgın sürecinde, dünyada tek bir tedarikçiye bağlı olmanın mahzurları
da ortaya çıkmış oldu. Bu bağlamda, yüksek kalitemiz ve Avrupa gibi çok
büyük pazarlara yakınlığımızla, Türk makine imalatçılarına salgının yeni
açılımlar sağlayacağı beklenmelidir.
Avrupa Birliği’nin gündeminde olan “Yeşil Mutabakat”, karbon salınımının
azaltılması için önemli bir adım oldu. Bu anlaşmayla ülkelerin karbon
salınımları ölçülecek, AB’ye ithal edilen makinelerin menşe ülkesinin karbon
değerine göre makineye vergi koyulacak. Yani firma olarak ne kadar çevreci
makine üretilirse üretilsin, ülke olarak karbon salımı azaltılmadığı sürece
AB’ye ihraç edilen makinelere yüksek vergi ödemek zorunda kalacağız.
Bu dönemde karbon salımı az, daha verimli çalışan ve çevreci makineler
üretmek artık zorunluluk haline geldi.
2021 yılını, özellikle salgın sonrası bu yılın ikinci çeyreğinden sonra
dünya ticaretinin normalleşmeye başlamasıyla beraber, Türkiye için bir
fırsat yılı olarak değerlendirebiliriz. Türk makine imalat sektörü bu süreci,
yaz aylarında yaşanması beklenen talebe hazırlık yaparak geçirmek
ve 2020 yılı sonlarında erittiği stokları yenilemek için bir fırsat olarak
değerlendirecektir.
Yerli imalatın önündeki en büyük engellerden biri olan yerli malı tercihi
konusunu gündemde tutmaya kararlıyız. Özel sektör ve devlet eliyle
yapılan yatırımlarda yerli makine ve teçhizat kullanımını özendirecek
mevzuat değişiklikleri için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
Bu konu, MİB’in en önemli kuruluş amacı olan yerli makine imalatçılarının
desteklenmesi yönündeki çalışmalarıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektör ve uluslararası arenada sürdürülecektir.
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Cumhurbaşkanımız MİB ile buluştu
29 Ağustos 2020 tarihinde HAMLE Programı lansmanı
çerçevesinde MİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve HAMLE
Programından yararlanma hakkı kazanan üyelerimiz Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya
geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın
koordine ettiği törende, MİB Yönetim Kurulu Başkanı S.
Emre Gencer, sektörün temel sorunları ve çözüm önerilerini
iletme fırsatı buldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile bir araya geldik
27 Ocak 2021 tarihinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Sayın Mustafa Varank MİB Yönetim Kurulu’nu kabul
etti. Yerli makine imalatçılarının durumunun da detaylı
değerlendirildiği görüşmede, sektörün sorunları ve çözüm
önerileri ele alındı.
Basın buluşmaları ve medya görünürlüğü
MİB Yönetim Kurulu’nun sektörün önemli basın
kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantı 16 Ocak 2020
tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Sektör hakkında bilgi
verilen bu buluşmanın sonrasında, sektörün sorun olarak
gördüğü başlıklarla ilgili taleplerimiz sektörün takip ettiği
yayın organlarında yayımlandı. Yıl boyunca çeşitli TV ve
basılı yayın organlarında da yer alarak ilgili konularda
bilgilendirmeler yaptık.
Temsilcimiz Salim Haffar, EUROTRANS’ın 18. Yönetim
Kurulu Başkanı seçildi
MİB’in Türkiye temsilciliğini yaptığı Avrupa Güç Aktarma
Organları İmalatçıları Birliği’nin (EUROTRANS) 29
Eylül 2020 tarihinde yapılan çevrim içi Genel Kurul
toplantısında, Başkanlık görevine, MİB’i ve sektörümüzü
temsil eden Salim Haffar seçildi.
Yine yıl boyunca, Türkiye adına temsilciliğini üstlendiğimiz
ve uzun süreden beri üyesi olduğumuz Avrupa Kompresör,
Vakum Pompaları, Pnömatik Ekipmanlar ve Hava &
Kondensat Arıtma Ekipmanları İmalatçıları Derneği
(PNEUROP), Avrupa Takım Tezgahları ve İlgili Teknolojiler
Derneği (CECIMO) ve Avrupa Güç Aktarma Organları
İmalatçıları Derneği (EUROTRANS) üst kuruluşlarının
toplantılarına katılım göstererek, edindiğimiz mevzuat ve
diğer gelişmeleri üyelerimize hızlıca aktardık.
Çalışma komitesi toplantıları
“Kompresörler, Hava Kurutucuları, Basınçlı Kaplar ve
Ekipmanları Komitesi” yıl içinde ikisi çevrim içi olmak üzere
üç kez toplandı. Bu komite isteği doğrultusunda yapılan,
“İzentropik Verimlilik” videosunun Türkçe altyazı çalışması
gerçekleştirildi. “Testere ve İlgili Ekipmanlar Komitesi” üyeleri
isteği üzerine, konusunda önemli görülen fuarlardan biri
olan Stuttgart’taki AMB fuarında yer talep edilerek MİB
üyeleri arasında yer tahsisi yapıldı. “Güç Aktarma Organları
Komitesi” isteği doğrultusunda, EuroTrans eğitimleriyle ilgili
duyurular sektör paydaşlarına ve ilgililere duyuruldu.
Kongreler, çalıştaylar ve konferanslar
Düzenleyici kuruluşları arasında yer aldığımız 10’uncu
Pompa, Vana, Kompresör Kongresi 13-14 Şubat tarihleri
arasında Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleşti. “Makine Sektöründe Daha Fazla Kadın”
temalı konferans, “Yönetmeliklere Yönelik Uygulamaları
İyileştirme ve Geliştirme Çalıştayı” ve “Global Marka
Yolunda Türk İmalat Sanayi: Covid-19 Sonrası Sanayimizi
Neler Bekliyor?” konferansına katıldık.
MİB - Makina İmalatçıları Birliği
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Cad. Platin Tower, Kat: 14, Daire: 52, Çankaya / ANKARA
Telefon: (312) 468 37 49 (312) 468 39 17 Faks: (312) 468 42 91
mib@mib.org.tr www.mib.org.tr
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PLASTİK
SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ
Salgınla yüzleşmek zorunda kaldığımız tüm zorlukları, daha güçlü şekilde
yola devam edebilmek için değerlendirmek zorundayız
1969 yılında, sektörün önde gelen ve örgütlülüğün bilincine varmış
müteşebbisleri tarafından kurulan ve Türkiye’nin en köklü sivil toplum
örgütlerinden biri olan Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), plastiğin
oldukça genç olduğu bir döneminde kurularak Türkiye’nin dünyayla
yarışan bir endüstriye kavuşmasına büyük katkı sağlamıştır. İlk kurulduğu
dönemde sadece plastik mamul üreticilerini temsil eden PAGDER, 50 yıllık
tarihi boyunca zamanın gereklerine uygun olarak gelişim göstermiş ve
bugün mamul üreticilerinin yanı sıra ham madde ve makine üreticilerini de
kapsayacak boyuta gelmiştir.
Tüm dünya döngüsel ekonomik modele doğru ilerlerken bu modelin en
önemli mekanizmalarından biri olan plastik geri dönüşüm sektörü de
PAGDER şemsiyesi altında örgütlenmektedir. Üstelik her gün gelişmekte
olan sektörümüzün 30 yıllık süreçte dünyadaki yıllık tüketimini üç katına
çıkarması ve bu tüketimin yüzde 60’ının geri dönüşüm endüstrisi tarafından
karşılanması bekleniyor.
Ham maddede dışa bağımlı olmasına rağmen plastik sektörü, mamul
üretiminde Avrupa’da ikinci, dünyada ise yedinci konumdadır. Sektörün
doğrudan ihracatı 7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomotiv, beyaz
eşya, elektrik-elektronik ve ambalaj başta olmak üzere diğer ürünler
içerisinde ihraç edilen ürünler de göz önünde bulundurulduğunda ihracat
değeri 12 milyar doların üzerine çıkıyor.
Sektörümüzün güncel durumuna gelecek olursak, 2020 yılının ilk aylarında
başlayan ve hâlâ devam eden salgınla tedarik zincirinin koptuğu, ham
madde üreticilerinin “force majeur” ilan ettiği, petrol fiyatlarının ve döviz
kurunun dalgalandığı yeni dönem, tüm dünya için ekonomik zaafiyetlerin
gün yüzüne çıktığı zorlu koşullar yarattı. Tüm olumsuz gelişmelere rağmen
plastik sektörü, dönemin gerekliliği olarak hijyen ve güvenlik önlemi için
kullanılan materyallerin üretiminde yer aldığından görece daha az zarar
gördü. Sektörün bu dinamik yapısı sayesinde mevcut koşullar için üretim
değişikliği yapabilmesi ise yılı büyüme ile kapatabilmeyi mümkün kıldı.
İçinde bulunduğumuz bu koşullar, sektörümüzün kırılganlıklarını, yapısal
sorunlarını görünür kıldı ve bu farkındalığı avantajımıza çevirerek
eksiklerimiz için harekete geçme fırsatını bizlere sundu. Bugün plastik
sektörünün gündeminde ham madde fiyatları var ancak şunu atlamamak
gerek; PAGDER olarak sunduğumuz çözüm önerileri adına bugüne dek adım
atılsaydı, sektörümüz bu krizi bu denli hissetmiyor olacaktı. Bu nedenle
salgınla yüzleşmek zorunda kaldığımız tüm zorlukları, yarın daha güçlü
şekilde yola devam edebilmek için değerlendirmek zorundayız. Önümüze
çıkacak tüm olumsuzluklara karşı, elimizden gelen önlemleri aldığımız bir
yapı yaratmak hâlâ mümkün. İnanıyorum ki Türkiye bu süreçte karşısına
çıkacak tüm zorlukları uyum yeteneğiyle aşacak ve dünya sıralamasında
daha yukarılara tırmanacaktır.
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SELÇUK GÜLSÜN
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı
PAGDER 2019-2021
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Kemal ALTAN
Kenan ÖZEREN
Ömer KÖSTEK
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Genel Sekreter:
Murat İNKÜN

PAGDER olarak faaliyetlerimiz
Hayatımızın her alanında yer alan plastiği doğru
kullanmak ve kullanım süresi sonunda doğru
değerlendirmek; ekonomik ve çevresel sebeplerle döngüsel
ekonomi sürecinin önemli bir boyutudur. Bu kapsamda,
PAGDER tarafından geri dönüşüm ve sokak hayvanlarına
yönelik bir farkındalık çalışması olan “Yuvaya Dönüşen
Plastikler” projesi 18 Şubat 2014 tarihinde hayata
geçirilmiştir. Derneğimizce beş yıldır yürüttüğümüz ve
ödüller alan Yuvaya Dönüşen Plastikler sosyal sorumluluk
projemiz, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak
ve değerlendirilebilir atıkların geri dönüşüm yöntemleri ile
ham madde olarak yeniden kullanılabileceğini göstermek
gayeleriyle başlatılmıştır. Aynı zamanda plastik atıkların
çöp olmadığını gösterirken enerji tasarrufuna da vurgu
yaparak, bir yandan da sürdürülebilir yaşam içinde
plastiğin yer alabileceği gösterilmiştir.
Ülkemizin de tüm dünya ile beraber etkisi altında kaldığı
Covid günlerinde salgının boyutlarının tahmin edileni
aşması üzerine, sağlık çalışanlarımızın artan koruyucu
sağlık siperi ihtiyacı için bir proje hayata geçirdik. PAGDER
olarak, bu proje ile gece gündüz demeden bizler için çalışan
sağlık personelimizi korumak adına, destekçilerimizin
katkılarıyla ürettiğimiz yüz koruyucu siperleri Sağlık
Bakanlığı’na ücretsiz olarak temin ettik. “Sağlık Siperi”
projemizle bizleri koruyan sağlık personelimizin virüse
maruz kalma riskini en aza indirerek onlara destek olduk.
Projemizin ilk iki ayında 200 bin sağlık siperi tedarikini
Bakanlığa ulaştırdık ve projemiz kapsamında, İstanbul
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun tüm
destekçileri bir araya getirerek düzenlemiş olduğu teşekkür
toplantısına katıldık. Bu toplantıda Sağlık Siperi Projesi
için sunmuş oldukları teşekkür plaketini projemizin tüm
destekçilerimiz adına teslim aldık.
Fiziksel olarak aramıza mesafe koymak zorunda kaldığımız
bugünlerde bir araya gelmenin yolunu gelişen teknoloji
sayesinde bularak, sektörümüzün uluslararası düzlemde
mevcut ekonomik değişiklikleri yakalayabilmesi ve kendi
üretimine uyumlaştırabilmesi için PAGDER olarak webinarlar
düzenledik. Henüz salgının geleceğinin muallak olduğu
günlerde salgının Türkiye ekonomisine ve plastik sektörüne
etkilerini ele aldığımız webinarlarla başlayarak süreç içinde
petrol piyasasındaki değişikliklerin etkilerine, kurda yaşanan
hareketlenmelere ve bu dönemde sürdürülebilir yaşam için
döngüsel ekonominin önemine dair webinarlar gerçekleştirdik.
Bunlara ek olarak, PAGDER olarak şimdiye dek yaptığımız
iş birlikleriyle üyelerimize ürünlerini küresel markette
sunma imkânı tanıyan platformlarda yer alma fırsatı
sunmuş, Türk firmalarının dünyanın dört bir yanında
gerçekleşen ve sektör devlerinin katıldığı fuarlara katılımını
desteklemiştik. Ancak geçtiğimiz yıl boyunca süren ve
hâlâ yaşamakta olduğumuz salgın sebebiyle fiziksel
olarak gerçekleşen neredeyse tüm fuarlar yerini dijital
platformlara bırakınca bizler de ertelenen ya da iptal olan
bu fuarların bilgilerini ve tüm gelişmeleri bu dönemde
üyelerimizle paylaşmaya devam ettik.
Türk plastik sektörünün sözcülüğünü yapan bir sivil
toplum kuruluşu olarak, sektörümüz için kamu nezdinde
görüşmeler yaparak, sektörün güncel sorunlarını ve çözüm
önerilerimizi de bu süreçte yine dile getirmeyi sürdürdük.

PAGDER - Plastik Sanayicileri Derneği
Adres: Barbaros Mah. Al Zambak Sok. Varyap Meridian A Blok, No: 406, Ataşehir / İSTANBUL
Telefon: 444 20 85 (216) 629 29 14 Faks: (216) 629 22 35 KEP: plastiksanayi@hs01.kep.tr
pagder@pagder.org www.pagder.org
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TÜRK POMPA
VE VANA
SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ
“Yeşil Anlaşma” kararları çerçevesinde sektörel bilincin arttırılması,
öncelikli çalışma konumuz olacak
Makine imalat sanayisinin öncü sektörlerinden olan pompa ve vana
sanayisi, 15 bin kişiye istihdam sağlayan, pompa ve komponentleri
imalatçılarıyla endüstriyel vana ve evsel vana imalatçılarını da kapsayan
bir sektördür. Sektörümüz, üretim ve istihdam sayılarında yıllar içinde
gösterdiği istikrarlı artışla makina sanayine ve ülke ekonomisine önemli
katkılar sunmaktadır. Pompalar ve vanalar başta içme suları, atık su ve
tarım olmak üzere yaşamın her alanında kullanılmakta olan ve hayati önem
taşıyan ürünlerdir.
POMSAD, sektörel örgütlenme ile ulusal ve uluslararası platformlarda
sektörün güçlü sesi olmak amacıyla 1996 yılında kurulmuştur. POMSAD,
sektörün önde gelen 45 üreticisinin ortak ve etkin bir sözcüsü olmak için
de faaliyetlerine durmaksızın devam ederken, üyesi olduğu Avrupa’daki
muadili üst birlikler olan Avrupa Pompa Üreticileri Derneği (Europump) ve
Avrupa Vana ve Musluk Sanayicileri Derneği (CEIR) yönetim kurullarında
da yer almaktadır. Bu dönemde POMSAD, Europump’da İcra Kurulu Üyeliği
ve CEIR’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.
Sektörün durumunun karşılaştırmasının yapıldığı “Pompa-Vana Dış Ticaret
Envanteri”ni TÜIK ve OAİB verilerine dayanarak hazırlayan POMSAD,
çalışmalarını üyeleriyle paylaşmaktadır.
2020 yılında “Pompa ve Vana-Armatür” ticaret hacmi 3,3 milyar dolara
ulaşmıştır. Pompa ihracatımız 651 milyon dolar, vana ihracatımız 603
milyon dolar olmuştur. Pompalarda 2019-2020 yılları karşılaştırıldığında
ihracatımızda yüzde 1,28 azalma, ithalatta ise yüzde 15,57 artış görülmüştür.
Vana-armatürde ise ihracat yüzde 6,4 azalmış, ithalat ise yüzde 1,3
artmıştır.
Salgınla birlikte suyun bir damlasının bile önemli olduğu bu günlerde, bu
konudaki yatırımlarda da hareketlenmeler olacaktır. Dünya pompa ve vana
ticaretinin yüzde 10’unu temsil eden sektörümüzün bu potansiyelden daha
çok yararlanabilmesinin önü açılmalıdır. Sektörde yaşanan salgın kaynaklı
seyahat kısıtlamalarının yanı sıra kur hareketliliği, kayıt dışı ekonomi,
kayıt dışı istihdam, yüksek enerji maliyetleri, yüksek kredi faizleri, kamu
alımlarında yerli malı avantajının tam olarak uygulanamaması gibi pek çok
önemli sorunlarımız vardır. İhracatı arttırabilmek için, uzun vadeli, kalıcı ve
etkin çözümler yaratıp, planlar dâhilinde hayata geçirilmesini önemsiyoruz.
Bu dönem ayrıca, dijital çalışma düzeninin yanı sıra daha yeşil bir dünyaya
uygun ürünlerin ortaya konmasının önemini de hatırlattı. Ar-Ge’ye, yeşil
teknolojilere ve dijitalleşmeye yatırım yapmak, dünya pazarında sektörün
önünü açacaktır. Avrupa Birliği’nin almış olduğu “Yeşil Anlaşma” kararları
çerçevesinde sektörel bilincin arttırılması çalışması öncelikli konumuzdur.
İlgili yönetmeliklere uymayan ürünler ve üreticiler, rekabet etmekte
zorlanacaktır.
POMSAD olarak, sektörün bu dönemi atlatıp yeni dünya gereklerine bir
an önce tam uyum sağlamasını ve 2021 yılının verimli bir yıl olmasını
diliyorum.
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10. Pompa, Vana, Kompresör Kongresi
10’uncu Pompa, Vana, Kompresör Kongresi 13-14 Şubat
2020 tarihlerinde, Ankara’da, ODTÜ Kültür ve Kongre
Merkezi’nde “Dijital Dönüşüme Hazırlanan Türkiye”
temasıyla gerçekleştirildi. Kongre 13 Şubat tarihinde; Prof.
Dr. Erkan Ayder (İTÜ), POMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Nurdan Yücel, MİB Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer,
TİM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu ve
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede’nin
konuşmalarıyla başladı.
İki gün süren Kongre 500’ü aşkın kişi tarafından ziyaret
edilirken, çeşitli illerin su idaresi yetkilileri, Bakanlıklar ve
Devlet Su İşleri yetkililerinin yanı sıra birçok kamu kurum
ve kuruluşu ile birçok farklı sektörden firma yetkilisi,
öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla başarıyla
gerçekleştirildi.
Pompa-Vana Dış Ticaret Envanteri
2013 yılından 2019 yılına kadarki ithalat ve ihracat
rakamlarını kullanarak pompa ve vana 12’li poz ihracat
ve ithalat tutarlarını, pompa ve vana 12’li poz dış ticaret
verilerini, belirli pozlar için grafikleri, Europump ve CEIR
ülkeleriyle yapılan ticaret verilerinden Güney Doğu Asya
ülkeleriyle yapılan pompa ve vana ticaret verilerine kadar
sektörümüzü ilgilendiren çok önemli istatistikleri içeren
“Dış Ticaret Envanteri” çalışması 2020 yılında da POMSAD
üyeleri ve sektörün hizmetine sunuldu.
Pompa-Vana-Kompresör Sektör Raporu 2019
Türk pompa, vana ve kompresör sanayilerinin niteliksel
ve niceliksel olarak durum tespitini yapmak, dünyada
sektördeki gelişmeleri ve beklentileri sayısal göstergeler,
eğilimler ve öngörülerle ortaya koymak ve sektörlerin
mevcut rekabet gücünü tespit etmek, sorunları ortaya
koymak, çözüm önerileri ve orta vadeli gelişme yol
haritasını belirlemek amacıyla sektörlerle ilgili 2019 yılı
verilerini içeren sektör raporumuz, 2020 yılında sektörlerin
istifadesine sunuldu.
Webinar etkinlikleri
POMSAD 2020 yılında salgın süresince üyelerine yönelik
webinarlar düzenledi.
• Uzaktan Çalışma Eğitimi-Kozan Demircan-3 Haziran 2020
• Caeses Yazılımı ile Pompa Optimizasyonu-Dr. Ertan
Karaismail ve Ahmet Yusuf Gürkan-22-23 Mayıs 2020
• COVID-19 Salgını Ekonomik Gelişmeler ve BeklentilerDoç. Dr. Can Fuat Gürlesel-22 Nisan 2020
ORGALIM Enformasyon Bültenleri
Avrupa pompa ve vana-armatür sektörlerini ilgilendiren
mevzuatla ilgili gelişmeleri rapor eden ORGALIM
Enformasyon Bültenleri ve güncellenmiş yürürlük tabloları,
yıl boyunca düzenli olarak POMSAD üyeleriyle paylaşıldı.
Oxford Economics Dünya Pompa Pazar Raporu
85 ülke ve 7 pompa kategorisini 40’tan fazla yüksek, orta
ve düşük dereceli kullanım pazarına göre; 38 ülke ve
bölgeyi pompa pazarı, 33 ülkeyi ekonomik geçmiş ve 14
farklı kullanıcı sektörünü inceleyen çalışma, 2020 yılında
sadece POMSAD üyelerinin istifadesine sunuldu.

POMSAD - Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği
Adres: Göreme Sok. No: 7/2, Çankaya / ANKARA
Telefon: (312) 255 10 73 Faks: (312) 255 10 74 KEP: pomsad@hs03.kep.tr
pomsad@pomsad.org.tr www.pomsad.org.tr
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SAVUNMA,
HAVACILIK VE UZAY
KÜMELENMESİ
DERNEĞİ
Birlikte olduğumuzda başarı hikâyeleri yazabildiğimizi hep birlikte gördük
Yüksek teknolojinin hâkim olduğu savunma ve havacılık sektörlerinde
faaliyet gösteren firmaları aynı çatı altında bir araya getiren SAHA
İstanbul olarak, bizler de oldukça yoğun bir yıl yaşadık. 2020 yılı bizim için;
dijitalleşme, kurumsallaşma ve üye deneyim süreçlerine ağırlık verdiğimiz,
yeniliklerin yaşandığı, kendi hedeflerimiz doğrultusunda önemli başarılara
imza attığımız, ülkemizin zor zamanlarında SAHA İstanbul’un “Birlikte
daha güçlüyüz” mottosunu sanayicilerimizle birlikte başarıyla hayata
geçirdiğimiz bir yıl oldu.
2020 yılında, SAHA İstanbul olarak beşinci yılımızı da geride bıraktık.
Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne daha güçlü, daha bağımsız bir
Türkiye’ye inanan 27 firma ile çıktığımız bu yola 2021 yılı Mart ayı
itibariyle 601 firmayla devam ediyoruz. 2019 yılını 381 üye firmayla
tamamlayan SAHA İstanbul’un, 2020 yılını 574 üyeyle tamamlıyor olması,
hayata geçirilen projelerdeki artış ve tamamlanan projelere aldığımız geri
bildirimler bizler için doğru olduğumuzun birer kanıtı niteliğinde.
Türkiye’de savunma ve havacılık sanayisi artık SAHA İstanbul’un başarıyla
hayata geçirdiği güçlü iş ağı sayesinde; sanayicilerimizin kamunun
ihtiyaçlarından, kamunun da sanayicinin tasarım gücünden, üretim
potansiyelinden haberdar olduğu sağlam köprülerin kurulduğu sektörler
haline geldi. Kamu, sanayici ve üniversiteler arasındaki mesafeler SAHA
İstanbul ile yakınlaştı. Birlikte daha güçlü kıldığımız savunma sanayisindeki
gelişmeler sadece yerli üretim rakamlarımızda kalmadı, ihracatımızda da
önemli oranda artış yaşandı.
Dünyanın gözü; İHA, SİHA, gemi, askeri kara aracı, radar ve elektronik
harp sistemleri ile akıllı mühimmat gibi yüksek teknolojili ürünleri kendi
üretebilen Türkiye’ye çevrildi. Dünyada İHA üretebilen üç ülkeden biri
haline gelen Türkiye, 2020 yılında tüm dikkatleri üzerinde topladı. Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin deniz, hava ve kara sistemlerinde ve platformlarında,
çok ciddi oranda yerlileşmenin yaşandığı bir döneme hep birlikte tanıklık
ediyoruz.
Savunma ve havacılıkta yüzde 70’lere yaklaşan yerlilik oranlarını daha da
yukarılara çekmek için kararlılıkla attığımız bu adımlar, yüksek teknoloji
ve savunma sanayisi yatırımları, ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağının
yetiştirilmesi için verdiğimiz emekler, geleceğimizin garantisidir.
Savunma ve havacılıkta yerlilik oranları yüzde 20’lerden yüzde 70’lere
ulaştıysa, bundan sonrasını da hep birlikte başarabiliriz. Birlikte
olduğumuzda başarı hikâyeleri yazabildiğimizi hep birlikte gördük. SAHA
İstanbul olarak yeni projelerimizle, güçlü iş birliklerimizle, sektöre yön
veren girişimlerimizle 2021 yılında da Türkiye için çalışmaya, üretmeye,
sanayicilerimizle birlikte Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisindeki
başarılarında yer almaya devam edeceğiz.
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HALUK BAYRAKTAR
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı
SAHA İstanbul
2019-2021 YÖNETİM KURULU
Haluk BAYRAKTAR
(Başkan)
Ali Fazıl BOYET
(Başkan Yardımcısı)
Murat İKİNCİ
(Başkan Yardımcısı)
Bilal ALTAŞ
Hakan ALTINAY
Hilal ÜNAL TÜRKAN
Prof. Dr. Fazilet VARDAR
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Zafer ŞEN
Genel Sekreter:
İlhami KELEŞ

ÜSİMP Proje Pazarı
Üniversite Sanayi İş Birliği Platformu (ÜSİMP) tarafından
organize edilen ve Harbiye Askeri Müzesi’nde icra edilen
Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi İş Birliği Ulusal
Kongresi etkinliğine iştirak edildi.
EACP Koordinasyon Toplantısı
SAHA İstanbul olarak, üyesi olduğumuz ve bünyesinde
18 ülkeden 42 kümenin olduğu, Avrupa Havacılık Uzay
Kümeleri Birliği’nin (EACP) İtalya’nın Torino kentinde
yapılan yıllık koordinasyon toplantısına katıldık.
Dünyanın ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayisi fuarı:
SAHA EXPO
SAHA EXPO, 9 Kasım 2020’de açıldığı günden bugüne 73
bin 457’i yerli, 11 bin 891’i yabancı olmak üzere 85 bin 348
kişi tarafından ziyaret edildi. Türk savunma sanayisinin
dünyaca tanınan firmaları ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN,
BAYKAR, HAVELSAN, STM, MKEK, ASFAT, TAIS, FNSS
ve Kale Grup’un aralarında yer aldığı 320 katılımcının yer
aldığı SAHA EXPO’da, katılımcı firmalar ve yerli-yabancı
delegasyonlar 744 sanal toplantı odasında görüşme
gerçekleştirebiliyor. Fuar en fazla yurt dışı ziyaretçiyi
Bangladeş, Pakistan, Malezya, Ukrayna, Hindistan, İngiltere,
Nijerya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerden alırken, sanal
fuar kapsamında 27 bin 375 B2B iş görüşmesi de yapıldı.
Katılımcılarımız B2B görüşmelerini sanal fuarın son günü
olan 9 Nisan 2021’e kadar yapabilecekler.
SAHA EXPO, dünyanın ilk sanal savunma sanayisi fuarı
olması sebebiyle yurt dışı basında da ilgi görmeye devam
ediyor. Norveç’ten İran’a, Japonya’dan ABD’ye birçok haber
ve sektörel yayın organı sayfalarında SAHA EXPO’ya yer
verdi. Fuara gösterilen ilgi, katılımcı firmaları da harekete
geçirdi: Açılışta 60 firma fuar kapsamında 3 boyutlu dijital
stantlarda ürünlerini sergilerken geçen sürede bu sayı
102’ye ulaştı. Başlangıçta sergilenen 3 boyutlu ürün sayısı
355’ken, eklenen yeni ürünlerle bu sayı 536’ya çıktı.
SAHA MBA Diploma Töreni
SAHA İstanbul ve TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliğiyle
gerçekleştirilen “Yöneticilik Gelişim Programı” temalı SAHA
MBA programını tamamlayan 17 öğrenciye diplomalarını
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi.
Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi
SAHA İstanbul Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi’nin
(MİHENK) ilk resmi komite toplantısı yapıldı ve oy
kullanma yetkileri olan ana yüklenici 10 firma ile
komitenin yönetim yapısı ve yol haritası oluşturuldu.
SAHA İstanbul üyelerinin iş birliği güçleniyor
SAHA İstanbul firmalarının ortaklığıyla MİLTEKSAN AŞ
kuruldu ve proje çalışmalarına başlandı. MİLTEKSAN
altında oluşturulan 8 departmanda, 14’ü doktoralı 80
Mühendis görevlendirilmiş durumda. Proje kapsamında
5 eksenli simultane CNC yazılımı, donanım tasarımı
ve üretimi, ortak firmalarca üretilen servo motor ve
sürücülerin entegrasyonunun yanı sıra yeni nesil ve
inovatif birçok konu üzerinde de kapsamlı çalışmalar
yürütülüyor.

SAHA İstanbul - Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği
Adres: Sanayi Mah. Teknopark Blv., Teknopark İstanbul, No: 1/9A, D: 104-105, Pendik / İSTANBUL
Telefon: (216) 999 70 17 - 18 KEP: sahaistanbul@hs03.kep.tr
info@sahaistanbul.org.tr www.sahaistanbul.org.tr
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TÜRK TARIM ALET
VE MAKİNELERİ
İMALATÇILARI
BİRLİĞİ
Salgın yılında ihracatımızı yüzde 4 arttırdık
Türk tarım makineleri endüstrisinin temsilcisi TARMAKBİR, kuruluşunun
43’üncü yılında da sektörü temsil etmeye, tarımsal mekanizasyon sektörü
için paydaşlarına ortak bir platform sunmaya; yönlendirici, katılımcı ve
paylaşımcı bir tepe organizasyon olmaya devam ediyor.
Bünyesinde, tarımsal mekanizasyonun alt gruplarında faaliyet gösteren
195 firmayı bulunduran TARMAKBİR; sektörün kalite, teknoloji geliştirme
ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına
katkı sağlamak ve sürdürülebilir tarım için gelişmiş tarım makineleri
teknolojilerinin pazara sunulması amacı doğrultusunda üyeleri, kamu
kurumları, ulusal ve uluslararası kurum ve organizasyonlarla kesintisiz bir
iletişim ve iş birliği içerisindedir.
Sektörümüzün 2020 yılı üretim, iç pazar ve dış ticaret gelişimi şu şekilde
özetlenebilir:
2019 yılında yurt içi satışlarda yaşanan daralma nedeniyle 2020 yılına
ihtiyatlı bir şekilde giren sektörümüz, üretim programını asgari bir
büyüme ölçeğinde planlanmıştı. 2020’nin ilk aylarında küresel bir sorun
haline gelen salgına rağmen özellikle 2019 yılından ertelenen talepler,
tarım işletmelerimizin yöreye ve ürüne bağlı olarak görece iyi bir sezon
geçirmeleri, düşük tarımsal faiz oranları, destek ödemeleri ve salgın
döneminde tarıma yeniden yönelişin de etkisiyle beklentilerin çok üzerinde
bir düzeye ulaştı. Bu kapsamda, 2019 yılında 69,9 olan üretim endeksi, 2020
yılını 106,2 ortalamayla kapadı. Bu gelişime paralel bir biçimde traktör
üretimi bir önceki yıla göre yüzde 71, iç satışlar ise yüzde 91 arttı. Bununla
birlikte, son beş yılın ortalaması dikkate alındığında, sektörün üretimde
yüzde 11, iç pazarda da yüzde 17 seviyelerinde daraldığı dikkate alınması
gereken bir husustur.
Covid-19 salgını, doğal olarak ihracatımızı kısmen de olsa olumsuz yönde
etkilemiş olmasına rağmen toplam tarım makinelerinde sektörümüz salgın
yılında da ihracatını yüzde 4 arttırdı ve 1 milyar 83 milyon dolar seviyesine
ulaşıldı. İhracatımızdaki bu gelişmeye karşılık, ithalatımızda da yüzde 73
seviyesinde bir artış söz konusu oldu. Bu artışın temel nedenini, 2019 yılında
iç piyasada yaşanan talep gerilemesi olarak görüyoruz. Nitekim, 2020 yılı
ithalatının seviyesi 2018’in bile gerisinde kaldı. İthalatımızın yüzde 49’u
traktör ve traktör aksamından oluşurken, yüzde 29’unu da biçerdöver ve
kendi yürür makinelerinin domine ettiği hasat makineleri oluşturuyor.
2019 yılında ilk kez 1 milyar dolar barajını aşan ve dünya sıralamasında
16’ncı sırada yer alan sektörümüz, 2020 yılında bir basamak daha yükseldi
ve yılı 15’inci sırada kapamayı başardı.

ŞENOL ÖNAL
TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı
TARMAKBİR 2019-2021
YÖNETİM KURULU
Şenol ÖNAL
(Başkan)
Gökhan BAYRAMOĞLU
(Başkan Yardımcısı)
Tolga SAYLAN
(Sekreter Üye)
Ahmet KÜÇÜKBACAK
(Sayman Üye)
A. Mümtaz ÖZALP
Ahmet KURT
Bilgin TÜRKAY
Bülent DUMAN
Güven ÇETİN
Halil UĞUR
Hüseyin FİNİŞ
M. Kaan UYGUNTÜZEL
Sefa ÖZDEMİR
Genel Sekreter:
Selami İLERİ
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Küresel salgın, dijital etkinliklerin önünü açtı
Salgın nedeniyle 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren
bütün yüz yüze etkinliklerini iptal eden, ertelemek zorunda
kalan ya da sanal ortamda gerçekleştiren TARMAKBİR’in,
geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ya da katılım sağladığı
başlıca faaliyetler şu şekildeydi:
TAGEM 2020 Yılı Proje Değerlendirme Toplantısı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “Proje
Değerlendirme Toplantısı”, 23-29 Şubat tarihlerinde
gerçekleştirildi. Bakanlığın destekleyeceği araştırma
projelerinin değerlendirildiği toplantıda TARMAKBİR,
“Tarım Makinaları ve Bilişim Teknolojileri Grubu”nda
çalışmalara iştirak etti.
Uygulamalı Çiftçi Eğitim Projesi
Çiftçilerimizin akıllı tarım uygulamaları dâhil, son
teknolojiye sahip traktör ve bağlı ekipmanlarla çeşitli
mekanizasyon uygulamaları konusunda eğitim almalarını
amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı ve TYAB ile Şubat
ayında müşterek bir protokol imzalandı.
Tarım ve Makine Sanayi Etkileşimi Raporu
MAİB tarafından MAKFED ile yürütülmekte olan sektörel
araştırmalar kapsamında TARMAKBİR tarafından
hazırlanan 120 sayfalık sektörel rapor, Mayıs ayından
itibaren ilgili kişi ve kurumlara gönderildi.
Agrivirtual Sanal Tarım Makineleri Fuarı
Selçuk Üniversitesi ve MAİB iş birliğinde hazırlanan
ve TARMAKBİR tarafından da desteklenen “Agrivirtual
Sanal Tarım Makineleri Fuarı”, 22-26 Haziran tarihlerinde
uzaktan erişimli olarak gerçekleştirildi.
Uluslararası Etkileşimler
2020 yılında katılım sağladığımız bazı etkinlikler,
uluslararası projeler kapsamında oldu. Türkiye’de
gerçekleşen traktör ve tarım makineleri testlerinin
uluslararası geçerliliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen
çalışmalar kapsamında Alman DLG kurumu ile Tarım
ve Orman Bakanlığı nezdinde yürütülen bir proje, bu
etkinliklerden biriydi. Bu dönem ayrıca, ortağı olduğumuz
“PROTECTLIFE” AB projesinin kapanışının yapıldığı yıl
oldu.
STEDEC - Akıllı Teknolojiler Tasarım, Geliştirme ve
Prototipleme Merkezi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Rekabetçi Sektörler
Programı” kapsamında Karatay Üniversitesi liderliğinde
yürütülecek projede son hazırlıklar 2020 yılında
tamamlandı. Projeye yönelik çalışmalar 2021 yılından
itibaren başlayacak.
Medya görünürlüğünde de aktiftik
Bu temel faaliyetlerin yanı sıra 2020 yılında çeşitli
ulusal ve yerel televizyon kanalında 11 ayrı canlı yayında
program konuğu olarak yer alan; yüz yüze 41, uzaktan
erişimli 61 etkinliğe iştirak eden TARMAKBİR, çeşitli
sektörel mevzuat, istatistik, rapor, mal talepleri gibi
konularda da Üyelerini 244 adet elektronik duyuruyla
bilgilendirdi.

TARMAKBİR - Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği
Adres: Meşrutiyet Cad. No: 31/6, 06420, Kızılay / ANKARA
Telefon: (312) 419 37 94 (3 hat) Faks: (312) 419 37 53 KEP: tarmakbir@hs02.kep.tr
tarmakbir@tarmakbir.org www.tarmakbir.org
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TEKSTİL MAKİNE
VE AKSESUAR
SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ
Hedef pazarlarda ihracatımızı korurken ihracat çeşitliliği sağlayarak,
Güney Amerika ve Rusya’ya ihracatımızı arttırdık
TEMSAD olarak, 213 üyemizle ülkemiz ve dünya tekstil sanayisine makine
ve ekipman üreten firmalarımızın 23 yıldır tek çatı kuruluşuyuz. Bu süre
zarfında bir yandan sektörün tanıtımını gerçekleştirirken, diğer yandan da
sektörün gelişimine ve ilerlemesine katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Yurt
içi ve yurt dışı tekstil sanayisiyle iletişimimizin her geçen gün güçlenerek
devam etmesinde öncü olan TEMSAD, yerli sanayimizin gelişmesi için
üzerine düşen tüm sorumlulukları milli bir şuurla yerine getirmek gayretiyle,
üyelerinden aldığı güçle çalışmalarını sürdürüyor.
TEMSAD, ülkemizdeki sektör üreticilerinin yüzde 85’ini çatısı altında
buluştururken, sektör üyelerinin çoğunluğu da ihracatçı firmalardan
oluşuyor. TEMSAD’ın 21 üyesinin Ar-Ge merkezi, 4 üyesinin de Tasarım
Merkezi bulunuyor. Tekstil makine sektöründe istihdam edilen ortalama kişi
sayısı ise 9500 olarak ölçülüyor.
Üretimlerin dünya genelinde yavaşladığı bu zorlu dönemi, yüzde 5,9’luk
ihracat kabıyla, 800 milyon dolardan 752 milyon dolara gerilemeyle
kapattık. Yine de Avrupa’nın önemli tekstil makine üreticisi ülkelerinin
yüzde 25 ila yüzde 30’luk ihracat kayıpları yaşadığı 2020 dönemini,
makul bir seviyede tamamladığımızı ifade edebilirim. Hedef pazarlarda
ihracatımızı korumanın yanı sıra ihracat çeşitliliği sağlayarak bu dönemde
Güney Amerika ve Rusya bölgelerine de ihracatımızı arttırdığımızı
gözlemledik.
Bunun yanında ithalatımız yüzde 54’lük bir artışla 1,7 milyar dolara çıktı.
2020 yılında, ülkemizdeki tekstil yatırımları salgına rağmen yoğun olarak
devam etti ve buna karşılık önemli ölçüde makine alımları yapıldı.
Yine salgın döneminde maske ve medikal ürünler üreten makinelerin
de yoğun bir şekilde imalatının gerçekleştiğini gördük. Bu dönemde
özellikle maske makineleri imalatı gerçekleştiren 40’ın üzerinde firmanın
olduğu tespit edilirken, ülkemizin bu alandaki değişime uyum sağlayarak
bu ürünleri hızlı bir şekilde imal edebilme başarısını gösterdiğini de
gözlemledik.
Salgın sürecindeki kapanmalar sonucunda ise etkinliklerimize bir süre
dijital ortamdan devam etmek zorunda kaldık. Bu süre içerisinde ülkemizin
ve sektörümüzün önde gelen tekstil kurum ve derneklerinin başkanlarını,
düzenlediğimiz çevrim içi toplantılarda misafir ederek tekstil ve makine
sanayilerinin etkileşiminin sürdürülmesini amaçladık.
TEMSAD, ülkemiz tekstil sanayisinin desteğiyle kendi teknolojisine sahip
bir sektör yaratmak için kamu ve diğer iş birliği kuruluşlarıyla yoğun
faaliyetler sürdürüyor. Hemen her fırsatta ve platformda, Türkiye’de
yerli makinelerin kullanılması yönündeki bilincin arttırılması, teknoloji
seviyesinin yükseltilmesi, korunması ve ihracatının güçlendirilmesi
konularında çalışmalar gerçekleştiremeye devam edeceğiz.

ADİL NALBANT
TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
TEMSAD 2019-2021
YÖNETİM KURULU
Adil NALBANT
(Başkan)
Cüneyt Hüseyin ALKAN
(Başkan Yardımcısı)
Hüseyin Avni BİRBEN
(Başkan Yardımcısı)
Mehmet AĞRİKLİ
(Başkan Yardımcısı)
Numan GÜREL
(Başkan Yardımcısı)
İrfan YOLCULAR
(Sayman Üye)
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Ali ÇAKICI
İzzet SAVAŞ
Levent YILMAZ
Seven YILMAZTÜRK
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Tekstil ve hazır giyim sektörü ile tekstil makine sektörü
buluştu
İstanbul Sanayi Odası, tekstil ve hazır giyim sektörü ile
makine sektörünün önde gelen üreticilerini bir araya
getirmek üzere “Tekstil ve Hazır Giyim ve Makine Sektörü
Toplantısı” düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Bahçıvan’ın ev sahipliğinde yapılan etkinliğe Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet
Fatih Kacır da katıldı. Toplantıda sektör temsilcileri
yaşanan sorunları dile getirdi, hedeflenen yerlileşmeye
ulaşmak için neler yapılması gerektiğine ilişkin
düşüncelerini paylaştı ve tekstil makinelerinde üretiminin
yerlileşmesi için atılabilecek adımlar istişare edildi.
TTSİS ile iş birliği protokolü imzalandı
TEMSAD ve ülkemizin en köklü, etkin tekstil sektör
kurumlarından birisi olan Türkiye Tekstil Sanayi
İşverenleri Sendikası (TTSİS) arasında önemli bir iş birliği
protokolü imzalandı. TTSİS Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Hamdi Topbaş ile TEMSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Adil Nalbant’ın imzaladığı protokolle, TEMSAD
üyeleri ile tekstil sanayicilerinin karşılıklı iş birliklerinin
geliştirilmesi; sektör ürün gruplarında yerli tercihlerin
arttırılması, sektör ihtiyaçlarının tespitleri/çözümleri, yurt
dışında önemli platformlarda ortak akılla hareket edilmesi
gibi konularında mutabakat ortaya koyuldu.
MİTTO ve TEMSAD iş birliği protokolü
Üniversite-sanayi iş birliğinin tesisi için tekstil makineleri
sektörü adına önemli ve somut bir adım atıldı ve Marmara
Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama
ve Araştırma Merkezi (MİTTO) ile TEMSAD arasında
bir iş birliği protokolü imzalandı. MİTTO ve TEMSAD
arasında gerçekleştirilen bu protokolle, TEMSAD üyeleri
ile üniversite araştırma birimi ve akademisyenlerinin
karşılıklı olarak projelerde yer alabilmesinin yanı sıra
KOSGEB-TUBİTAK gibi kurumların desteğiyle projelerin
geliştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili her türlü
desteğin sağlanması konularında somut sonuçlar elde
edilebilecek.
Kahramanmaraşlı tekstil sanayicilerini ziyaret ettik
TEMSAD olarak ülkemizin önemli tekstil üretim
merkezlerinden Kahramanmaraş’ta kapsamlı ziyaretler
gerçekleştirdik ve tekstil sanayicilerimizle yerli tekstil
makine tercihleri ve teknolojileri üzerine bilgi alışverişinde
bulunduk.
Etiyopya’da resmi temaslarda bulunduk
Etiyopya’da Türkiye temsilcisi olduğumuz ITME Africa
Fuarı (14-16 Şubat 2020) için üyelerimizle birlikte bir dizi
temaslarda bulunduk. Etiyopya Ticaret Ataşesi ve Etiyopya
Büyükelçisini ziyaret eden TEMSAD heyeti, Etiyopya pazarı
ve tekstil sektörü özelinde bilgiler aldı; ETIDI (Ethiopian
Textile Industry Development Institute) ve Etiyopya Ticaret
Odası Başkanları ile tanışma ve iş birliği teklifi sunma
imkânı elde etti.

TEMSAD - Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği
Adres: Merkez Mah. Doğu Sanayi Sitesi, İdari Bina, Kat: 2, Yenibosna / İSTANBUL
Telefon: (212) 552 76 60 Faks: (216) 552 76 80
temsad@temsad.com www.temsad.com
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ELEKTRIKLI VINÇ
İMALATÇILARI
BİRLİĞİ
DERNEĞI
Elektrikli vinç sektörü Türkiye’nin iç ihtiyacını karşılarken, yurt dışında
da rekabetçiliğini her yıl güçlendiriyor
Vinç, insan hayatını kolaylaştıran, sanayinin gelişimine katkıda bulunan
özel makinelerin başında gelir. Vincin geçmişi milattan önceki yıllara
kadar uzanıyor. İlk vinç tasarımı Romalı mimar Vitruis’un MÖ 10’uncu
yüzyıllarda yazdığı kitapta görülebiliyor. Bu vinç, tepesinde makara
bulunan ve halatlarla sabitlenen bir direkten oluşuyordu. Makaradan geçen
başka bir halat yüklere bağlanıyor, insanların çevirdiği ayak değirmeniyle
kaldırılıyordu. Daha sonra, 15’inci yüzyılda İtalya’da “palangalı vinç” adı
verilen daha kullanışlı bir vinç tasarlandı. Buhar gücüyle çalışan ilk vinç ise
19’uncu yüzyılda İskoçyalı John Rennie tarafında yapıldı. Günümüzde vincin
kullanım alanı o kadar yaygınlaşmıştır ki vincin üretimi bile kendi içerisinde
ayrışıyor. Sanayide ve endüstride ağırlıklı olarak endüstriyel elektrikli vinç
olarak bilinen vinçler kullanılıyor.
Türkiye’de endüstriyel elektrikli vinç üretiminin yoğunluk kazanması 1970
ve 1980’li yıllarda başladı. Vinç sektöründe üretim kalitesini yükseltmek ve
ülkemiz imalatçılarının dünya ölçeğinde tanınırlığını arttırmak için 2010
yılında sektörün örgütlü gücü olarak Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği
Derneği’ni (TEVİD) kurduk. Sektörün öncü firmalarıyla birlikte kısa bir
zamanda gerek kamu gerekse özel sektörle kurulan sağlam bağların yanı
sıra sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, gelişmeleri paylaşıyoruz.
Artan ürün çeşitliliğimiz ve gelişen kalitemiz sayesinde ülkemiz ihtiyacını
karşılar duruma gelirken, küresel arenadaki konumumuzu da her geçen gün
güçlendiriyoruz.
Ana felsefesi kaliteli ürünler üretmek olan tüm vinç üreticilerini, “Birlikten
kuvvet doğar” düşüncesiyle derneğimiz çatısı altında birleştirmek
amacındayız. Sektörümüz son yıllarda hızla büyüyen makine sektöründe
aynı ivmeyle büyürken gerek tasarım merkezi gerekse Ar-Ge merkezleri
kurarak özgün tasarımlar gerçekleştirmeye de başladı. TEVİD’e kayıtlı
tüm üyeler imalatçı olduğu kadar aynı zamanda ihracatçı konumunda da
bulunuyor.
2020 yılında, içerisinde yer aldığımız yük kaldırma, taşıma ve istifleme
makineleri ihracatı yüzde 10’a yakın düşse de elektrikli vinç özelinde dış
ticaret fazlası vermeye devam ettik. Endüstriyel tesislerin yanı sıra liman
ve lojistik alanlarda ülkemizin ihtiyaçlarını karşılar teknik yeterliliğe
ulaşan sektörümüz, dünyadaki pazar payını da arttırır şekilde dış ticaret
faaliyetlerini yürütüyor.
2021’de salgın sonrasında yeniden şekillenen tedarik zincirlerinde ülkemizin
konumunun sektörümüze olumlu yansımaları olacağını düşünüyoruz. Bu
dönem, ürünlerimizin uzaktan erişilmelerini mümkün kılan dijitalleşme
çalışmalarımızı da hızlandıracak.
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ÖNDER BÜLBÜLOĞLU
TEVİD Yönetim Kurulu Üyesi
TEVİD 2019-2021
YÖNETİM KURULU
Osman ÇAKMAK
(Başkan)
Kemal TEKEL
(Başkan Yardımcısı)
Umut ÖZARAR
(Sekreter Üye)
Tekin ÇELİKBİLEK
(Sayman Üye)
Alparslan KURTMEN
Önder BÜLBÜLOĞLU

Sektörün gelişimi için standartların oluşturulmasına
katkı veriyoruz
TEVİD, elektrikli vinç imalatı sektörün yüzde 65’ini temsil
ediyor ve üyelerinin toplam cirosu yaklaşık 100 milyon
dolar seviyede bulunuyor. Dernek üyelerinin istihdamı ise
1.000 kişinin üzerinde gerçekleşiyor.
TEVİD, mevzuata uygun biçimde, ulusal ekonominin
gelişmesi ve kalkınmasına, verimliliğinin arttırılmasına,
sosyal, kültürel ve eğitsel yaşam seviyesinin
yükseltilmesine katkıda bulunmak ve bu doğrultuda
kaldırma makineleri sektöründe vinç üretimi, kullanımı
ve satışına ilişkin sermaye, kuruluş, teknoloji iş birliğini
oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.
Dernek, faaliyet gösteren üyelerinin görüş ve önerileri
doğrultusunda düşünce ve hareket birliğini, ortak sorunlar
karşısında dayanışmayı ve yardımlaşmayı koordine etmeye
çalışıyor.
TEVİD üyelerine yönelik kalite politikasının kapsamını ise
üyelerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak,
iletişim ve iş birliğini arttırmak, üye memnuniyetini
yükseltmek ve bu doğrultuda yeni hizmetler geliştirmek,
tüketici haklarına duyarlılık, çalışan personelin niteliğinin
yükseltilmesi ve gelişimlerinin sağlanması, kaliteyi kurum
kültürü haline getirmek, teknoloji ve yönetim tekniklerini
en üst düzeyde kullanmak, çevre duyarlılığı, arzu edilen
kalitede üretim yapmak ve üyelerinin belirlediği kalite
politikaları oluşturuyor.
TEVİD’in çeşitli çalışma gruplarına verdiği destekler ise
aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, “Vinçlerde Denetim ve
Gözetim Raporlarının Hazırlanması” teknik çalışma grubu
faaliyetlerine devam ederken, yerli vinç kullanımının
arttırılması için yeni finansman modelleri oluşturulmaya
da çalışılıyor. Bu kapsamda hazırlanan “Vinç Kitabı”nın
ikinci baskısı yapılırken, vinç üretici ve kullanıcıları için
rehberler de hazırlanıyor. “Prefabrik ve Çelik Yapılarda
Vinç Kullanımı, Zorluklar ve Çözüm Önerileri” raporu, bu
doğrultuda hazırlanan raporlardan sadece biri. Benzer
şekilde, vinç üretimine yönelik iş sağlığı ve güvenliği yol
gösterici dokümanı hazırlayan ve sektörün kullanımına
sunan TEVİD, sektörde yaşanan olası sorunlara yönelik
üyeleriyle mini çalıştaylar da gerçekleştiriyor.

TEVİD - Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Derneği
Adres: Emek Mah. Baran Sok. No: 4, Sancaktepe / İSTANBUL
Telefon: (530) 147 87 09 Faks: (216) 688 58 12
info@tevid.org www.tevid.org
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İŞ VE İNŞAAT
MAKİNELERİ
KÜMELENMESİ
Yerli ürün üreterek, bu ürünleri ihraç ederek ve personel istihdam ederek
ülke ekonomisine katkı sunuyoruz
İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), Çankaya Üniversitesi ile
OSTİM OSB Müdürlüğü’nün iş birliği sonucunda 2007 yılında OSTİM’ de
kurulan ilk kümelenmedir.
İŞİM Kümelenmesi’nin ana hedefi, Türk iş makinesi markasının uluslararası
değerini arttırmak, üye firmalarının yenilikçi yaklaşımlarını ve iş birliklerini
geliştirerek, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini artırmak ve dünya
markası olmalarını sağlamaktır.
İŞİM Kümelenmesi, kümelenme yapısına uygun iş birliği içerisinde
bulunduğu kamu kurum-kuruluşları ve eğitim kurumlarıyla faaliyetlerini
yürütmektedir. Coğrafi ve sektörel birliktelik zaman içinde genişlemiştir
ve ulusal bir kümelenme olarak sektörün imalatçılarının tamamını
kapsamaktadır.
Uluslararası bilinirliğin arttırılması ve iyi örneklerin ülkemize ve
kümeye kazandırılması amacıyla 650.000 euro bütçeli üç AB projesi
tamamlanmıştır. En son tamamlanan Avrupa Birliği COSME Projesi
kapsamında İŞİM, Avrupa Komisyonu tarafından 1.000’e yakın küme ile
kıyaslanarak Bronz Markalı Küme olarak tescil edilmiştir.
150’ye yakın üyesiyle ihracat kümenin öncelikli hedeflerindendir. İŞİM,
Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen URGE projesini yürüten ilk
kurumlardandır. İyi uygulama örneklerinden sıfatıyla 70 üye firmanın
dâhil olduğu üç URGE Projesi başarıyla tamamlanmış, dördüncü proje
53 firmanın katılımıyla devam etmektedir. Proje kapsamında firmaların
ihracatını arttırmak adına, projede yer alan firmaların ihracatla ilgili
ihtiyaç analizleri gerçekleştirilmiştir. Çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda birçok
eğitim ve danışmanlık programları düzenlenmiştir. Bununla birlikte, dört
kıtada birçok ülkede uluslararası fuar ziyareti, ikili iş görüşmesi etkinliği
ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin sonunda firmaların
ihracat cirolarında yüzde 121 ve ülke sayılarında yüzde 97 oranında artış
gözlenmiştir.
Ticaret Bakanlığı, yurt dışı fuar katılım desteğiyle üyelerimiz için ulaşılması
zor pazarlarda sektörel fuarlara katılımla elde edilen sonuç, kümenin
yönünü açıkça belirlemiştir.
2020 yılı tüm sektörlerde olduğu gibi iş ve inşaat makineleri sektörü için
zorluklarla geçen bir yıl olmuştur. Tedarikte ve lojistikte yaşanan problemler,
ulaşım problemleriyle geçen yılın ardından yüzde 2,2 oranında daralma ile
görece en az etkilenen alt sektörlerden biri olarak 2020 yılı tamamlanmıştır.
Biriken talep ve normalleşme ile 2021 yılının sektörümüz açısından iyi bir
yıl olacağını tahmin ediyor ve diliyoruz.
İŞİM Kümelenmesi olarak 13 yılı aşkın tecrübemiz, 150’ye yakın üyemizle
sektöre hizmet vermeye, üretmeye, ihracata yapmaya devam edeceğiz.
Küme olarak üye firmalarımızın ihtiyaçlarının olduğu her alanda yanında
olmaya devam edeceğiz. Yerli ürün üreterek, bu ürünleri ihraç ederek,
personel istihdam ederek ülke ekonomisine katkılar sunuyoruz ve sunmaya
devam edeceğiz.

Üye olunan
uluslararası
kuruluşlar
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HALİDE RASİM
İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı
İŞİM 2019-2021
YÖNETİM KURULU
Halide RASİM
(Başkan)
Kenan DÖKER
(Başkan Yardımcısı)
Raşit ÖZGÜL
(Başkan Yardımcısı)
Emrah DEĞİRMENCİ
(Sayman Üye)
Abdullah ÇÖRTÜ
Arda İSKENDEROĞLU
Ayşe SARAÇOĞLU
Burcu ERDOĞAN KAYA
Hülya KARAKUŞ
İlker ERİŞ
Sinan KAYBAL
Umut TUNCER
Yeliz ÖZKARAOĞLU
Genel Sekreter:
Fevzi GÖKALP

İhracata yönelik faaliyetlerimiz aralıksız sürdürüldü
Uluslararası arenada üyelerimizin tanıtımı ve ihracatlarıyla
ilgili yıl içerisinde yabancı yetkililerle görüşmeler
gerçekleştirildi. Hindistan’ın en güçlü organizasyon firması
yetkilileri ile OSTİM’de yüz yüze bir toplantı yapıldı.
Toplantıda, Hindistanlı alıcılarla İŞİM üyeleri arasında ikili
iş görüşmeleri organizasyonu ve ortaklaşa yapılabilecek
diğer faaliyetler konuşuldu. Belarus Büyükelçisi ve Ticaret
Ataşesi ile gerçekleşen görüşmede ise Belaruslu yetkililerle
ilerleyen dönemlerde firmalar arası B2B görüşmeler
yapılmasına yönelik hedefler konuldu. Yine, 2019 yılında
Avusturya’da düzenlenen Viyana Uluslararası Makine ve
Tesis Mühendisliği Forumu ve İkili İşbirliği programına
katılımımız sonrası mevcut ilişkileri daha ileriye
taşımak adına, Avusturya Ticaret Ataşesi ile görüşmeler
gerçekleştirildi. Benzer şekilde, Avrupa Kümelenme
Konferansı’na İŞİM Dijital Standı ile katılım gösterildi ve
program boyunca 30 ülkeden kümelenmelerle sanal ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirildi.
Eğitim ve seminerler çevrim içi olarak devam etti
Firmalarımızın yetkinliklerini arttırmak ve gelişimlerine
katkıda bulunabilmek adına eğitimlerimiz devam etti.
Salgın süreci başlamadan önce yürütmekte olduğumuz
4’üncü URGE projemiz kapsamında “Uluslararası
Pazarlama Stratejileri” eğitimi 39 firmadan 45 kişinin
katılımıyla tamamlandı. Ardından, salgın süreçleri dikkate
alınarak eğitimlerimizi çevrim içi platformlarda sürdürdük.
“Maliyet Muhasebesi”, “Finansal Analiz”, “Geometrik
Boyutlandırma ve Toleranslandırma” başlıkları olmak üzere
üç ayrı konuda çevrim içi eğitimler düzenlendi. Bunun
yanı sıra “Aile Anayasası ve Kurumsallaşma”, “Covid-19
Süreci ve Sonrasında İş Hukuku ve Muhasebe Mevzuatları”,
“Covid Sonrası Ekonomi” başlıklarında çeşitli seminerler ile
“KOSGEB destekleri”, “Ticaret Bakanlığı Destekleri” başlıklı
çevrim içi programlar organize edildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkiler
İŞİM Yönetim Kurulu olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Hasan Büyükdede’yi makamında ziyaret ettik;
sektörel ve küme olarak taleplerimiz ilettik. Özellikle
salgının başladığı ilk dönemlerde üyelerimizin talepleri
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşıldı. Bununla
birlikte, İç Anadolu Belediyeler Birliği, Ankara Büyükşehir
Belediyesi ve iştirakleri, Eti Maden İşletmeleri, Ankara
Kalkınma Ajansı, UNDP, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
ile görüşmeler de düzenlendi.
Fuarlar ve ikili iş görüşmeleri
Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlemiş olduğu Ankara
Congresium’da gerçekleşen Akıllı Şehirler Fuarı’na, OSTİM
standıyla organize edilerek katılım sağlandı. Fuarda, yerli
ürün üreten firmalarımızın üretim kabiliyetleri katılımcı
belediyelerle paylaşıldı. Ayrıca ana üretici firmalarımız
ve onlara tedarikçi olma potansiyelinde olan firmalarımız
arasında İŞİM organizatörlüğünde ilk kez sanal ikili iş
birliği görüşmeleri düzenlendi. 2021 yılında gerçekleşecek
olan KOMATEK Fuarı ile ilgili de destekleyici kuruluş
olarak sözleşme imzalandı.
Son olarak, 2020 yılında, MAKFED’e üyelik başvurumuz
yapıldı ve onaylandı.

İŞİM - İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
Adres: 100. Yıl Bulvarı, No: 101/A, OSTİM, Yenimahalle / ANKARA
Telefon: (312) 385 50 90 (Dahili 1303) Faks: (312) 354 58 98 KEP: isimkumelenme@hs03.kep.tr
info@isim.org.tr www.isim.org.tr
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ROBOTİK VE YÜKSEK
TEKNOLOJİLİ ÜRETİM
SİSTEM ENTEGRATÖRLERİ
DERNEĞİ
İşletmelerin üretim teknolojilerini seçerken yerliden yana tavır almaları
ve bunu milli bir dava haline getirmeleri gerekli
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından her alanda “yerli” ve “milli” üretim
konusu sıklıkla gündeme getirilirken, katma değerli üretim modelinin
temelini oluşturan robotik ve yüksek teknolojili üretim sistemleri geliştiren
imalatçılar ve entegratörleri olarak, yaşadığımız sıkıntıları aşmak için
ROBODER çatısı altında bir araya gelerek güç birliği yaptık.
Ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren ve her biri kendi çapında
teknoloji kahramanı olan robotik ve yüksek teknolojili sistemler üreten
yerli ve milli firmalarımız bulunuyor. Bizim temel hedefimiz, sektörde
lokomotif rol üstlenmiş firmalarla, gelişmeye açık firmaları ve her iki gruba
da tamamlayıcı sistemler üreten diğer firmaları bir araya getirmek ve
güç birliği yapmaktır. Onları otomotiv, genel endüstri, savunma sanayisi,
raylı sistemler, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretime teşvik eden
devlet olanaklarıyla tanıştırmak, yenilikler, trendler ve mevzuatlar
konusunda bilgilendirmek, projelerden haberdar etmek, projeler etrafında
kümelenmelerini sağlamak, dünya devi ana yüklenicilerle birlikte
çalışmalarına katkı koymak ve üniversitelerimizle sanayinin senkronize
çalışmasının önünü açmaktır.
Türkiye’de tesis edilecek tüm endüstriyel yatırımlar ülkemizde yer alan
robotik ve yüksek teknolojili üretim sistem entegratörleri tarafından
üretebilir. Bilhassa işletmelerin üretim teknolojilerini seçerken, yerliden yana
tavır almaları ve bunu milli bir dava haline getirmeleri, ithalatın daralmasını
ve buna bağlı cari açığın azalmasını yanı sıra yetenekli mühendisler ve ara
elemanlar yetişmesini sağlayacaktır. Eğer bunu başarabilirsek, ülkemiz beş
yıl içerisinde Avrupa’nın “Robotik Üretim Üssü” haline gelebilir.
Benzer sorunlar yaşadığımız devletin ilgili mekanizmalarında birlikte
mücadele ederek, birtakım yönetmelikler, birtakım kanunlar ve birtakım
düzenlemelerle bütün makine imalatçılarının ya da Türkiye Makina
Federasyonu’nun iştigal ettiği alandaki tüm bileşenlerin önünü açacak bazı
kararlar almakla, takım çalışması yapmakla ilgili çok önemli bir atılım
yaptık. MAKFED’de, ENOSAD ve MİB ile ROBODER’in bir araya gelip çok
özel, devletin önüne koyduğu çözüm önerileri var.
Salgının 2020 üzerinde sosyolojik, psikolojik ve ekonomik açıdan güçlü
bir etkisi var. Ancak her ne olursa olsun bu sıkıntılı dönem, üretimlerin
modernizasyonu ve dijitalleşmesi için firmalara önemli bir şans sundu.
Üyelerimiz arasında yardımlaşma kültürü bulunuyor, ihalelerde rakip
olsalar bile sorun yaşamıyorlar. ROBODER son derece samimi duygular,
yurtsever bilinçle yerli ve milli şuurun benimsenmesi için siyasetten
bağımsız ve her türlü görüşün yer aldığı bir endüstriyel örgütlenmedir.
Bu yüzden bazı yorumları sosyolojik ve politik olarak doğru bulsak da
gelişmişliğin peşinden koşma zorunluluğu sebebiyle yolumuza devam
etmemiz gerektiği kanaatindeyiz.

GÜREL YILMAZ
ROBODER Yönetim Kurulu Başkanı
ROBODER 2019-2021
YÖNETİM KURULU
Gürel YILMAZ
(Başkan)
Aydın ŞİMŞİRLİ
(Başkan Yardımcısı)
Ercan BEŞİKÇİOĞLU
(Başkan Yardımcısı)
Ünal ALTINTAŞ
(Sayman Üye)
Faruk YILDIZ
(Fahri Başkan)
A. Ertuğrul ÇELİK
Murat YARIŞ
Nurşen SANVER
Onur KALFA
Veli KAYNAR
Genel Sekreter:
A. Ertuğrul ÇELİK
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ROBODERGİ ilk sayısını yayınladı
ROBODER’in ilk yayını olan ROBODERGİ, ilk sayısını
sektörden önemli isimlerin röportajları, köşe yazıları,
sektörden haberler ve şöyleşilerle yayımladı. Mart-NisanMayıs-Haziran 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde yayına
başlayan ROBODERGİ’nin İmtiyaz Sahibi ve Yönetim
Kurulu Başkanı olarak liderliğini Gürel Yılmaz, Genel Yayın
Yönetmenliğini A. Ertuğrul Çelik, Proje Koordinatörlüğünü
Murat Yarış, Görsel Yönetmenliğini Burçin Özışık üstlendi.
ROBODERGİ içerisinde MİB Yönetim Kurulu Başkanı S.
Emre Gencer ile söyleşi, MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Dalgakıran’ın yazısı, Milli Teknolojimiz TOGG,
ROBODER ve REPA arasında gerçekleşen MOU (iyi niyet
anlaşması) ve Daegu Global Robot Sektörü Forumu’nda
Eren Gönenli tarafından “Türkiye Robot Sektörü ve
ROBODER’in Sektördeki Yeri” başlıklı sunumu hakkında
haberler yer alıyor. Bunlar dışında sektör hakkında ilginç
teknolojik gelişmeler ve bilgiler içeren ROBODERGİ,
sektörde de yoğun ilgi uyandırdı.
2020 Daegu Global Robot Sektörü Forumu’na katıldık
Güney Kore tarafından özel olarak davet edildiğimiz 2020
Daegu Global Robot Sektörü Forumu’na katılım sağladık.
Çevrim içi gerçekleşen etkinlikte ROBODER adına Yönetim
Kurulu Danışmanlarından Eren Gönenli, “Türkiye Robot
Sektörü ve ROBODER’in Sektördeki Yeri” başlıklı bir sunum
gerçekleştirdi.
İTÜ ile iş birliği görüşmelerine başladık
“Eğitim Faaliyetleri” kapsamında İstanbul Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile ROBODER
Yönetim Kurulu Başkanı Gürel Yılmaz bir görüşme yaptı.
İki kurum arasındaki iş birliği görüşmeleri halen devam
ediyor.
“Zihin Makinası” programlarına başladık
ROBODER’in öncülüğünde “Zihin Makinası” adıyla sektör
temsilcilerini bir araya getiren bir çevrim içi program
yapılmaya başlandı. ROBODER Yönetim Kurulu Baş
Danışmanı ve Intecro Robotics CEO’su Ahmet Ali Şen’in
moderatörlüğünü üstlendiği yayının ilk bölümüne, “Makina
Yapan Makinalar” başlığında ROBODER Yönetim Kurulu
Başkanı Gürel Yılmaz ile MAKFED Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Dalgakıran konuşmacı olarak katıldı. İkinci
bölümde OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, üçüncü
bölümde Dr. Haluk Gökşen ve Alper Gerçek, dördüncü
bölümde ENOSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr.
Hüseyin Halıcı ve beşinci bölümde ise MAKFED Genel
Sekreteri Zühtü Bakır programın konuk konuşmacıları
oldu.YouTube üzerinden gerçekleşen çevrim içi programda
genç mühendisler ve tecrübeli sanayiciler de sorular
ve yorumlarla bir araya geliyor. Yoğun ilgi gören “Zihin
Makinası” programı YouTube üzerinden sektörün değerli
isimlerini bir araya getirmeye ve sektör durumu hakkında
bilgilendirmeler yapmaya devam edecek.
WIN Eurasia 2020
WIN Eurasia Fuarı’na 2020 yılında da katılım
planlanmasına rağmen salgın sebebiyle fuar 10-13 Kasım
2021 tarihlerine ertelendi. ROBODER, belirlenen tarihte
fuardaki yerini alacak.

ROBODER – Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği
Adres: Işıktepe Mah. Ata Bulvarı, No: 71, Nilüfer / BURSA
Telefon: (531) 640 44 40
info@roboder.org.tr www.roboder.org.tr
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Gözlemci Üye

SAKARYA
MAKİNA
İMALATÇILARI
BİRLİĞİ DERNEĞİ
“Her muvaffakiyet kuvvet ile olur, birlikten kuvvet doğar”
SAMİB, “Üretmek için bir araya geldik” sloganıyla yola çıkan, hep birlikte
aynı havayı soluyan ve aynı sorunları paylaşan insanların bir araya
gelmesiyle 3 Mayıs 2010 tarihinde kuruldu. Yaklaşık 150 üye firmamızda
2.500’ü beyaz yaka, 9.500’ü mavi yaka olmak üzere 12.000 kişiyi aşan
sayıda çalışan bulunuyor.
Makine aksamları, takım tezgâhları, ağaç işleme makineleri, ambalaj
makineleri, mermer makineleri, gıda makineleri, tarım makineleri, istifleme
ve yükleme makineleri, savunma ve havacılık, otomotiv, raylı taşıtlar ve
yaşamımızda kullandığımız tüm makine ve makine aksamları alanlarında
üreticilerin bir araya geldiği mesleki bir dernek olan SAMİB, sadece bölgesel
bir kuruluş olmayıp üyelerimiz arasındaki etkileşimi ve iş birliğini sürekli
geliştirerek ülke ve dünya çapında ekonomik ve sosyal gelişime katkıda
bulunmayı kendine misyon edinmiştir. Bu sebeple sadece Sakarya ve
Türkiye değil, dünya ekonomisine de katkı sağlamak için bir arada olmamız
gerektiğine inanıyoruz.
SAMİB, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), Makina İmalatçıları Birliği
(MİB), Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Sakarya Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB), KOSGEB, Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı (MARKA), İŞKUR, SGK, Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sakarya
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Teknokent gibi birçok
kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde projeler üretiyor ve yürütüyor.
2020 yılı itibarıyla SAMİB, Türkiye Makina Federasyonu’nun (MAKFED)
gözlemci üyesi olmuştur.
2019’un ekonomik darboğazının akabinde yaşanan 2020 yılı salgını, tüm
makine sektörünü etkilediği gibi SAMİB üyelerini de negatif etkiledi. Buna
rağmen, krizi fırsata çevirmek adına üye firmalarımızı dijitalleşme ve yeni
normale uyum konularında bilgilendirmeye çalıştık. Çevrim içi seminerler
ve üye tanıtım programlarıyla, salgın nedeniyle fiziksel olarak mümkün
görünmeyen birlikteliğimizi sanal ortamda sağlayarak, geçmişten süregelen
sinerjimizi devam ettirmeyi başardık.
SAMİB olarak ayrıca, makine kümelenmesine verdiğimiz önemle, Sakarya
ilinin Kaynarca ilçesinde faaliyete geçecek olan makine ihtisas organize
sanayi bölgesinin çalışmalarını hızlandırdık. Savunma ve havacılık
sektöründen tüm makine ve aksamları üreticilerine kadar geniş bir
yelpazede faaliyete geçecek olan Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi (DOMİOSB) gücünü, “Her muvaffakiyet kuvvet ile
olur, birlikten kuvvet doğar” inancından alıyor.
Biz SAMİB ailesi olarak, sektörümüzün değerli üreticileriyle aynı platformda
olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu doğrultuda, kalkınmanın ve bağımsızlığın
kilit sektörü olmanın bilinci, gururu ve sorumluluğuyla hedeflerimize
kilitlenmiş durumdayız.
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GÜNAY GÜNEŞ
SAMİB Yönetim Kurulu Başkanı
SAMİB 2018-2021
YÖNETİM KURULU
Günay GÜNEŞ
(Başkan)
Mehmet MANAV
(Başkan Yardımcısı)
Tansel Cavit KULAK
(Başkan Yardımcısı)
Hakan ALKAN
(Sayman Üye)
Fatih KAR
(Sekreter Üye)
EYÜP TUNCER
MUSTAFA BEKTAŞ
NAIM YENER
OKTAY TOPALOĞLU
Genel Sekreter:
Ali Uğur MUSAAK

DOMİOSB Makine İhtisas Kümelenmesi
SAMİB üyeleri, Sakarya ili Kaynarca ilçesinde Doğu
Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB’de kümelenerek,
bölge, ülke ve tüm dünya pazarı ölçeğinde bir güç olmayı
hedefliyor. Firmaların bir arada olması düşüncesiyle hâsıl
olan ihtiyaçtan yola çıkılarak doğmuş olan DOMİOSB
çalışmaları OSB Yönetimi tarafından halen sürdürülüyor.
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi
Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen “SAMİB
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Projesi” kapsamında, ilk etapta projedeki firmalar için geniş
çaplı bir ihtiyaç analizi çalışması yapıldı. Bu doğrultuda
yurt dışı pazarlama faaliyeti olarak Dubai seyahati
gerçekleştirilirken, programda hedeflenen dış ticaret, insan
kaynakları yönetimi, etkili iletişim, maliyet analizi, tedarik
zinciri yönetimi konularında eğitimler gerçekleştirildi. 2020
yılı itibarıyla proje sonlandırıldı.
Sürdürülebilir İhracat/Yönetilebilir İthalat Projesi
Bu proje ile amaçlanan SAMİB üyeleri çerçevesinde makine
sektöründeki ithal bağımlılığın tespit edilmesi ve sektörün
ithalata bağımlılık derecesinin ölçülmesidir. Sakarya
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yürütülen
projede, üye firmalar yerinde ziyaret edilerek ithal edilen
ürünler içerisinde yerli sanayinin üretebileceği hatta
halihazırda ürettiği ürünlerin tespiti sağlandı; bu tespitler
doğrultusunda ithalat gerekçeleri analiz edildi.
İmalat Sanayi Makine Envanteri Oluşturma Projesi
MARKA Ajansı fizibilite desteği kapsamında, Sakarya
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) ile
yürütülen projede, Sakarya’da bulunan farklı kategorilerdeki
tüm makine ve ekipmanların görünürlüğünü arttırarak,
üreticiler ve makine sahipleri arasında iletişim ve iş
ortamının güçlendirilmesini sağlamak amacıyla dinamik,
sürdürülebilir ve kolay erişilebilir açık bir dijital platform
geliştiriliyor.
Eğitim faaliyetlerimiz
KOBİ düzeyindeki sanayicilerimizi kurumsallaştırma
adına geliştirmek ve rekabet ortamına daha uygun hale
getirebilmek amacıyla eğitimler düzenliyoruz. SAMİB
bünyesinde kurulmakta olan kariyer ve eğitim merkeziyle
firmalarımızın nitelikli iş gücünü arttırmayı hedefliyoruz.
Özellikle salgının etkisiyle yaygınlaşan çevrim içi uzaktan
eğitim modeline uyum sağlayarak çok önem verdiğimiz
bu konuda kesintisiz hizmetlere devam ediyoruz. “Covid-19
Hakkında İdari, Teknik ve Tıbbi Tedbirler”, “Güncel
Ekonomik Göstergeler”, “KOSGEB Destek Programları”,
“E-İhracat”, “Geriye Yönelik Teşvikler” bu dönemde
gerçekleştirdiğimiz bazı eğitimler olarak öne çıkıyor.
Ziyaret ve görüşmelerimiz
Makine sektörü bağlamında sektör içi sinerjiyi devam
ettirmek adına hem üye firmalarımıza hem de diğer
sanayi kuruluşlarına teknik geziler ve tedarikçi
görüşmeler düzenliyoruz. Ayrıca yaptığımız faaliyetleri
yerinde göstermek için birçok üreticiyi de davet ediyor,
çalışmalarımız hakkında bilgiler veriyoruz. Son olarak
2020 yılı başında “Birlik Buluşması” konsepti olarak
Makine İhracatçıları Birliği’ni (MAİB) ağırladık.

SAMİB - Sakarya Makina İmalatçıları Birliği Derneği
Adres: Erenler Cad. No: 34/A, 54200, Erenler / SAKARYA
Telefon: (264) 241 05 57 Faks: (264) 241 05 56 KEP: samib@hs01.kep.tr
samib@samib.org.tr www.samib.org.tr
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San. ve Tic. A.Ş. Gebze Şubesi
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Telefon: +90 262 676 0000
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