ÜYE VE
FAALİYET
KATALOĞU
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ADAPTİF MAKİNE

Rekabetçi avantajınız

Küçük parti boyutu, kısa yaşam döngüsü ve çevrimiçi ticaret dünyasında,
ürüne tamamen uyarlanabilen adaptif makine ile avantajlı hale gelirsiniz.

Günümüzün zorlukları
Kişiselleştirilmiş tüketici talepleri
Daha fazla çeşitlilik
Kısa yaşam döngüsü

Adaptif makine çözümleri
Sipariş üzerine üretim
Kesinti olmaksızın format değişikliği
Dijital ikiz ile kolay yeniden yapılandırma

B&R, akıllı taşıma teknolojisi, robotik, görüntüleme ve dijital ikizlerden oluşan
mükemmel bir şekilde koordine edilmiş genel bir çözümle günümüzde adaptif
makinenin uygulanmasına şimdiden olanak sağlıyor.

Rekabetçi avantajınızı elde edin:
www.br-automation.com/adaptive

Üretimi Yeniden Düşün

otonom ve kolaboratif üretime doğru bir yolculuk...

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

Enerji tüketimini azaltmanın akıllı bir yolu
Endüstri 4.0 uyumlu şartlandırıcı ünite modülü MSE6-C2M ile
basınçlı hava sıkı kontrol altında.

Mükemmel
basınçlı hava
hazırlama

Makine hava tüketimini kontrol altına alırken,
tüketim değerlerini izlemek istiyorsunuz.
MSE6 bu işin uzmanı.

Yeni enerji tasarruf modüllü MSE6-C2M, hava tüketim bilgilerini Profinet haberleşme protokolü
üzerinden PLC’ye göndererek makine performansı hakkında bilgi edinmenizi sağlar. MSE6-C2M,
makineniz bekleme modundayken, olası kaçaklardan dolayı meydana gelebilecek basınçlı hava
tüketimini minimum değere indirir. Entegre oransal regülatör sayesinde PLC’den sistem basıncını ayarlayabildiğimiz gibi makine duruş ve kalkışlarında güvenliği sağlamaktadır. MSE6-C2M,
firmaların küresel karbon emisyonlarının sınırlanması ilişkin hedeflerinin tutturulmasına katkıda bulunarak basınçlı hava sistemi pazarında rakipsiz bir çözüm sunuyor.

444 1 378
www.festo.com.tr
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36

AKDER

38

AMD

ARÜSDER

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri
Derneği

Akışkan Gücü
Derneği

Ambalaj Makinecileri
Derneği

Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş
Makinaları Üreticileri Birliği Derneği

40

42

44

46

AYSAD

BESİAD

EFSİAD

EMOSAD

Asansör ve Yürüyen Merdiven
Sanayicileri Derneği

Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş
Adamları Derneği

Endüstriyel Fırın Sanayicileri ve İş
Adamları Derneği

Elektrik Motorları Sanayicileri
Derneği

48

50

52

54

ENOSAD

İMDER

İSDER

KBSB

Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri
Derneği

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve
İmalatçıları Birliği Derneği

İstif Makinaları Distribütörleri ve
İmalatçıları Derneği

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri
Birliği Derneği

56

58

60

62

MİB

PAGDER

Makina İmalatçıları Birliği
Derneği

POMSAD

Plastik Sanayicileri
Derneği

SAHA

Türk Pompa ve Vana Sanayicileri
Derneği

64

Savunma, Havacılık
ve Uzay Kümelenmesi Derneği

66

TARMAKBİR

68

TEMSAD

Türk Tarım Alet ve Makinaları
İmalatçıları Birliği Derneği

TEVİD

Tekstil Makine ve Aksesuarları
Sanayicileri Derneği

Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği
Derneği

GÖZLEMCİ ÜYELER
70

72

74

76

Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları
ve Vana Sanayicileri Derneği

Doğu Marmara Makina İmalatçıları
İhtisas OSB

İmes Makine İhtisas
OSB

İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi

78

80

82

84

ARMATÜR

ROBODER

Robotik ve Yüksek Teknoloji Üretim
Sistem Entegratörleri Derneği
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SAMİB

Sakarya Makina
İmalatçıları Birliği Derneği

TÜMMER

Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları
Üreticileri Birliği

İŞİM

Yalova Makine İhtisas
OSB

TÜRKİYE
MAKİNA
FEDERASYONU
PANDEMİDEN GÜÇLENEREK ÇIKTIK
Pandemi ile birlikte yaşamayı öğrendiğimiz 2021’de krizleri lehine çevirme
yeteneğine sahip olduğunu bir kez daha gösteren sektörümüz, yükselen
performansı ile Avrupa devletlerindeki sıkıntıların devam ettiği bölgelerde artan
faaliyetleriyle, sınai ve teknolojik iş birliklerinden aldığı payı artırma eğilimini
sürdürdü.
Pandemide dünya pazarının daralmasına karşın tüketimdeki farklılaşma
nedeniyle, küresel imalat sanayi yatırımlarının hızla yenilenmesi bakımından
artan talebe yanıt verebilmek için yoğun gayret gösterdik. Firmalarımızın,
seyahat imkanlarının kısıtlandığı bu dönemde, uzaktan erişimi mümkün kılan
teknoloji uygulamalarına odaklanması; sektörün dijital dönüşüm çalışmalarını da
ivmelendirmiş oldu.
Sektörümüz, 19,5 milyar dolar ihracatı ile rekor kırdığı 2019 yılı sonrasındaki
2020 kan kaybını 2021’de hızlı bir şekilde telafi ederek, serbest bölgeler dahil
ihracatını 23 milyar dolara çıkarmasını bildi. 2022 yılı ilk dört ay rakamları ise
bu yılki 27 milyar dolarlık ihracat hedefine olan inancımızı pekiştirmekte.
Pandemide daralan dünya makine ve teçhizat yatırımları, Türkiye’den 2 çeyrek
sonra aynı büyüme trendine girerek, yıl sonu itibarıyla son on yılın en yüksek
rakamı olan 5,25 trilyon dolara erişti. Dolayısıyla, küresel pazarda artan taleple
birlikte, jeopolitik konumu ve diğer üstünlükleri bakımından Türkiye’nin
kazandığı avantaj ile sektörün ihracat odaklı büyümesini sürdüreceğini
öngörüyoruz.
Ancak, pandeminin ve sonrasındaki dünyadaki siyasal çalkantıların, başta enerji
olmak üzere emtia fiyatlarını yönetilmesi zor noktalara taşıdığı açık. Çelik,
plastik, bakır, alüminyum, kauçuk ve değerli metallerde görülen küresel fiyat
artışları ile yaşamaya alışmaktayız. Bununla birlikte pandemiyle mücadele
ekseninde artan küresel likiditenin, tüm ülkeler için yüksek enflasyon getireceği
beklentisi de eklendiğinde makine fiyatları da kaçınılmaz olarak etkilenecek.
Buna rağmen, yakınlık ve güvenliğe odaklanan küresel tedarik zincirlerindeki
değişim ihtiyacının yeni kapasite yatırımlarını getirecek olması ve de yeşil ve
dijital dönüşümün yeni yatırımları tetiklemesini, arkamıza aldığımız kuvvetli
bir rüzgâr olarak gördüğümüz bu dönemde, kısa vadeli plan ve hedeflerimizi
masaya yatırmayı faydalı görüyoruz.
Bu doğrultuda, Federasyonumuz bünyesindeki 27 derneğimiz ile temsil olunan
makine imalat sektörünün bir araya geleceği, “Yeşil Makineler & Yeşil Dünya”
teması ile ikiz dönüşüm sürecinde önümüzü aydınlatacak sonuçlar beklenen
“Makine Zirvesi 2022” 16 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’da toplanacak.
Önde gelen makine imalatçıları ve teknoloji tedarikçileri başta olmak üzere tüm
paydaşların bir araya getirilmesi amaçlanan programda, kendisini Türkiye’nin
Makinecileri arasında olarak gören tüm mensuplarımızı bekliyor olacağız.
Bu vesile ile sektör olarak bir güç varlığı olarak gördüğümüz çok disiplinli
yapımızı oluşturan derneklerimizin başkanları ve yönetim kurulları ile
kadrolarını başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor; yayının oluşmasındaki
desteklerinden ötürü sponsor firmalarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

ADNAN DALGAKIRAN
MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı
MAKFED IV. DÖNEM (2022-2024)
YÖNETİM KURULU
Adnan DALGAKIRAN (MİB)
Adil NALBANT (TEMSAD)
Ali EREN (KBSB)
Cem BÜYÜKÇINGIL (AMD)
S. Emre GENCER (MİB)
Hasan Basri KAYAKIRAN
(ENOSAD)
Hüseyin SEMERCİ (PAGDER)
Kutlu KARAVELİOĞLU (POMSAD)
Mehmet Sefa TARGIT (AYSAD)
Mustafa TECDELİOĞLU (BESİAD)
Önder BÜLBÜLOĞLU (TEVİD)
Serkan KARATAŞ (İSDER)
Şenol ÖNAL (TARMAKBİR)
Denetim Kurulu:
Sevda Kayhan YILMAZ (AKDER)
Mehmet AĞRİKLİ (TEMSAD)
Musa ERTUNÇ (ARÜSDER)
Genel Sekreter:
Zühtü BAKIR

Üye olunan
uluslararası
kuruluşlar
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BİR BAKIŞTA MAKİNE SANAYİ
GİRİŞİM*

CİRO*

İHRACAT**

İTHALAT**

52.000 288
23

34,5

MİLYAR
DOLAR

AR-GE HARCAMASI:

2,9

KATMA DEĞER*

74

MİLYAR
TL
MİLYAR
DOLAR

İSTİHDAM*

498.000

AR-GE MERKEZİ

TASARIM MERKEZİ

174

MİLYAR
TL

27

MİLYAR
TL

38

MAKFED:
ÜYE

3.000

FİRMA

* Sektör Kapsamı (NACE) / TÜİK 2020

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, 257 El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları vb. imalatı, 271 Elektrik motorları ve
jeneratörleri ve aksamları, 252 Merkezi ısıtma kazanları, radyatörleri, 253 Buhar üretim kazanları (buhar jeneratörü), kızgın su kazanları, 33 Makinelerin
kurulumu, bakım onarımı

** MAKFED, Geniş kapsamlı yaklaşım ile makine dış ticareti /TÜİK 2021

ODAK ALANLARIMIZ
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ÖLÇEK
EKONOMİSİ

KAYITDIŞI İLE
MÜCADELE

FİNANSMANA
ERİŞİM

KAMU
ALIMLARI

TEŞVİKLER

DİJİTAL
DÖNÜŞÜM

YEŞİL
MUTABAKAT

YERLİLEŞTİRME

AR-GE

YABANCI
YATIRIM

İNSAN
KAYNAĞI

VERİMLİLİK

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ
Sektörümüz, 1969’da kurulan ilk derneğinden günümüze gelindiğinde, 2014’te
hayat bulan Türkiye Makina Federasyonu ile birliğini tamamlamış görünüyor.
Her bir segmentten bir ihtisas derneği olmak üzere 19 üyesi olan MAKFED’e,
Tüzük gereği üye olamayacak sektör kuruluşlarının da dahil olmalarının önün
açıldı.
Buna göre, MAKFED Tüzüğünde yapılan değişikle, Yönetim Kurulu’na, tüzüksel
sebeplerle Federasyona üye olamayacak fakat sektörün bütünlüğü ve müşterek
menfaatleri doğrultusunda ahenk ve işbirliği içinde çalışılabilecek istekli dernek,
vakıf, birlik, meclis, oda ve sair teşekküle (bölgesel dernekler, ihtisas organize
sanayi bölgeleri, yan ve tedarikçi sektör dernekleri, TİM ihracatçı birlikleri, TOBB
sektör meclisleri, mühendislik odaları gibi) Gözlemci statüsü verebilmesi yetkisi
tanındı. Bu çerçevede sektörel dernek ve ihtisas OSB’lerden oluşan 8 kuruluşun
MAKFED çalışmalarına katılmaları mümkün kılındı.
Derneklerimiz, başta Avrupa’da olmak üzere, 25 uluslar arası sektörel üst
kuruluşta Türkiye’yi temsil ederken, yönetim kurullarında yer alıyor ve bazı
kuruluşların da başkanlıklarını yapıyor. MAKFED olarak ülkemizi temsil
ettiğimiz Avrupa Makine Konfederasyonu’ndaki (ORGALIM) etkinliğimizi
arttırırken, çok yönlü uluslararası iş birliklerimizi de geliştirmeye gayret
ediyoruz.
Çalışmalarımızda, sektörümüzün AB ve küresel entegrasyonunda önemli
fonksiyonlar üstlenirken, ihracat artışına katkı sağlamayı hep odağımızda
tutuyoruz. Derneklerimiz, Türkiye’nin Makinecileri üst kimliği altında ve Makine
İhracatçılar Birliği ile işbirliği içerisinde, uluslar arası tüm önemli fuarlara etkin
katılım sağlayarak, Türk Makinesi imajını güçlendirmek gayretindeler. Makine
ihracatımızın 20 yılda 2 milyar dolardan 23 milyar dolara çıkarılması ve son
dört yılda 80 milyar dolar ihracat yapılabilmesine bu örgütlü yapı ve sağlanan
sinerjinin katkı çok büyük.
Öte yandan sektörümüzü yakından ilgilendiren İklim değişikliği ile mücadelede
politika ve programlarını yakından takip etmekteyiz. Paris İklim Anlaşmasının 7
Ekim 2021 tarihinde kabulü ve hemen öncesinde, 16 Temmuz 2021’de ilan edilen
Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile ülkemizin de bu konudaki rotası belirlenmiş
oldu.
Makine sektörü yapısı itibarıyla karbon emisyonu düşük olmasına karşın,
ürettiği ürünlerin kullanılmaları esnasındaki emisyondan söz etmek mümkün.
Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde oluşturan Gümrük Birliği akabinde, AB
Teknik Mevzuatının başarı ile uyumlaştırılması yanı sıra standardizasyon,
akreditasyon ve belgelendirme alanlarında karşılık tanımaların yapılması ile
AB’ye tam entegrasyon sağlandı. Bu durum, ülkemizde üretilen makinelerin
AB ile eşdeğer olmasını sağlamış ve dış ticaretimizin yarıdan fazlasının AB ile
yapılır olmasına da önemli katkısı olmuştur.

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

Önümüzdeki dönemde, AB ikiz dönüşüm sürecinde de sektörümüzü konu alan
düzenlemelere uyumdaki proaktif yaklaşımımız, ilgili bakanlıklarımızla işbirliği
halinde devam edecek. Bu süreçte, gerek imalat sistemleri, gerekse emisyon
indirgeyici mekanizmaların temininde sektörümüzün önemli bir role sahip
olmasını, hedeflerine ulaşılmasında yeni bir manivela olarak görüyoruz.
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, 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: Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower Blok
No: 12 İç Kapı No: 405 Şişli/İstanbul
Telefon: (212) 252 87 76
info@origamimedya.com
www.origamimedya.com

Emsal Matbaa
Tanıtım Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Bahçekapı Mah. 2477. Cad. No: 6, Şaşmaz,
Etimesgut / Ankara
Tel: +90 312 278 82 00
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.

KISA TARİHÇE VE KURULUŞ
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MSSP’nin
kuruluşu ile
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MAKFED
kuruldu

ORGALIM’e üye
olundu

I. Olağan
Genel Kurul
yapıldı, görev
başladı

II. Olağan
Genel Kurul
yapıldı

MYK Sınav
Merkezi
yetkisi
alındı

I. Makine
Zirvesi –
VİZYON
2030 yapıldı

III. Olağan
Genel Kurul
yapıldı

Türkiye
ön adı
yetkisi alındı

Olağanüstü
Genel Kurul
yapıldı

TURQUM
İşbirliği
Sözleşmesi
imzalandı

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.
Bünyesinde 19 üye ve 8 gözlemciye sahip olan MAKFED,

makine sektörünün ihracat, üretim, istihdam gibi temel
göstergeler açısından yaklaşık yüzde 80’ini temsil ediyor.
İlk Olağan Genel Kurulu 17 Ekim 2014, ikinci Olağan
Genel Kurulu 28 Kasım 2017, üçüncü Olağan Genel Kurulu
11 Ocak 2020’de yapılan MAKFED’in 19 Mart 2022’de
yapılan dördüncü Olağan Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nı Adnan Dalgakıran, 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

MAKFED KURUCULARI
Adil Nalbant (TEMSAD)
Adnan Dalgakıran (MİB)
Ali Eren (KBSB)
Ender Akbaytogan (İSDER)
Halil Tamer Öztoygar (İMDER)
Hüseyin Semerci (PAGDER)
Kutlu Karavelioğlu (POMSAD)
Naci Şahin (İSKİD)
Nayim Dereli (ARÜSDER)
Önder Bülbüloğlu (TEVİD)
Sefa Targıt (AYSAD)
Süleyman Kara (AKDER)
Şenol Önal (TARMAKBİR)
Uğur Karaduman (BESİAD)
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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 4. Olağan Genel Kurulu’nda,
Adnan Dalgakıran güven tazeledi
Türkiye Makina Federasyonu’nun (MAKFED) 4. Olağan
Genel Kurulu 19 Mart 2022’de toplandı. MAKFED’de
yeniden başkanlığa seçilen Adnan Dalgakıran, makina
imalatının Türkiye’nin 3 büyük sektöründen biri haline
gelmesinde pek az ülkede görülebilecek kadar kapsayıcı
ve güçlü bir sektörel örgütlenmeye sahip oluşunun büyük
katkısı bulunduğuna işaret etti. Dalgakıran, “içinde
makinanın yer almadığı hiçbir strateji yazılamayacağı için
görev ve sorumluluğumuz büyüktür; sanayiinin küresel
dönüşümü sürecindeki fırsatları değerlendirebilmenin ve
küresel ekonomiden ülkemizin aldığı payı artırabilmenin
tek yolu ise ileri ülkelerde olduğu gibi makina eksenli bir
dönüşüm sürecinden geçmektir” dedi.
Divan Başkanlığını Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı
Hasan Büyükdede’nin yürüttüğü seçimli genel kurulda
iki yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulu Adnan
Dalgakıran, yeni denetim kurulu ise Sevda Kayhan Yılmaz
başkanlığında oluştu.
Açılış konuşmasında sektörün MAKFED çatısı altında
güçlü bir örgütlenmeye kavuşmuş olmasının, planlama
ve uygulamalarda getirdiği faydaların altını çizen Hasan
Büyükdede Federasyona ve bünyesindeki derneklere
hizmet vermiş sektör mensuplarına, ülke sektörünün
geldiği yere katkıları için teşekkür ederek şunları söyledi:
“Makina sektörü pilot sektör olmanın gereklerine uygun,
etkili ve yararlı işler yürütüyor. Hızlı büyüyen yatırımı ve
üretimiyle hem ülkemizin makina ve teçhizat ihtiyacının
önemli bir kısmını karşılıyor hem de ihracatını rakip
ülkelerin üzerinde artırıyor. MAKFED’in üye tabanının
bu kadar hızlı genişlemesini ise beklenti ve giderek
yükselen dayanışmanın güven verici bir işareti olarak
değerlendiriyorum. Sektörün elbirliği ile ve kapsamlı
analizlere dayanarak hazırladığı çok sayıda raporun
resmi kurumlarla paylaşılması yanında açık kaynak
olarak da yayınlanmasını çok değerli buluyorum. Bakanlık
bünyesinde dijital ortamda kayıtları tutulan sanayi sicil
verilerinin taraflara sunulmasında, çok aktörlü yapıya
haiz makine sektörü için MAKFED ile ortak çalışmalar
yapılmasını faydalı görüyorum.”
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Uluslararası Üyelikler
30 senelik bir çaba.
15 örgütümüz 25 federasyonda.
4 üyelik MAİB’den,
16 üyelik MTG-MSSP’den sonra.

KAZAKİSTAN ile yakın işbirliği
10. Kazakistan Makine Forumu
2. Kazakistan Makine Fuarı
21-23 Eylül 2022 – Nur-Sultan / Kazakistan

11-12 Kasım 2021 - İstanbul

23-24 Eylül 2021 - Astana
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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
• Yassı Çelik Kullanıcılar Platformu Üyeliği

2021’de hazırlanan rapor ve yayınlar
Makine
İmalat Sektörü
Türkiye ve Dünya
Değerlendirme
Raporu

Ağustos 2021

İnşaat, Madencilik ve Makine Sektörleri Etkileşimi Raporu

2021 yılında yayımlanan raporlar
dâhil olmak üzere MAKFED’in
yayımladığı/ katkı sunduğu tüm
rapor ve yayınlara, karekodu mobil
telefonunuz ya da tabletinize okutarak
ulaşabilirsiniz.

Makine İmalatSektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme Raporu

MAKFED, her yıl olduğu gibi
geçtiğimiz yıl da makine sektörüne
yönelik çok sayıda sektörel rapor ve
yayının hazırlanmasına destek verdi.
2021’de yayımlanan ve MAKFED’in
de katkı sunduğu raporlar şöyle
sıralanıyor:
• Makine ve İmalat Sektörü Türkiye ve
Dünya Değerlendirme Raporu-2021
• İnşaat, Madencilik ve Makine
Sektörleri Etkileşimi Raporu – 2021
• Tarım ve Makine Sanayi Etkileşimi
Raporu -2021
• Tekstil ve Makine Sanayi Etkileşimi
Raporu-2021
• Pandeminin Makine Sektörüne
Etkileri – 2021
• Makine Sektöründe İthal İkameci
Politikaların Makine, İmalat Sanayi
ve Türkiye Ekonomisi Üzerine
Etkileri – 2021

İnşaat,
Madencilik ve
Makine Sektörleri
Etkileşimi Raporu

Mayıs 2021

Tekstil ve
Makine Sanayi
Etkileşimi
Raporu

Aralık 2021
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Proje ve İşbirlikleri
Proje Adı:
Proje Bütçesi:
Proje Finansmanı:
Proje Lideri:

Dijital İnovasyon Merkezi Projesi
8,35 milyon Euro
AB-IPA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Proje Ortakları
• Türkiye Makina Federasyonu
• ODTÜ Teknokent

Proje Adı:
Proje Bütçesi:
Proje Finansmanı:
Proje Lideri:

Machinery Safety in VET
255.774 Euro
Ulusal Ajans/Erasmus
Hacettepe Üniversitesi

Proje Ortakları
• Türkiye Makina Federasyonu
• Ankara Sanayi Odası
•
•
•
•

Politecnico Di Torino (MD&ATEX)
University of Cranfield (VR & AI)
Technological University Dublin (MD&ATEX)
University of Twente (MD)

•
•
•
•

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
Transtürk İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Bildungswerk Der Bayerischen Wirtschaft Ggmbh
Simsis Sayısal Çözümler Bilişim Yazılım
Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti.

Proje;
• Mesleki eğitimde 2006/42/AT sayılı Makine
Emniyeti Yönetmeliği esaslarının sanal gerçeklik
gibi teknolojik uygulamalarla geliştirilmesine
yönelik uygulama ve yetkinlik geliştirilmesini
amaçlamaktadır.
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Proje;
• 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.

TURQUM Belgelendirmesi
MAİB & MAKFED & TRTEST İş birliği
MAİB, Makine İhracatçıları
Birliği
• MAİB, Makine İhracatçıları
Birliği
• TURQUM Markası tescil
sahibi
• TURQUM’un ulusal ve
uluslararası mecrada
tanıtılması
• TURQUM ile ilgili olarak
uluslararası arenada kalite
algısının geliştirilmesi
üzerine çalışılması
• TURQUM Web sayfasının
güncellenerek TR-Test ile
ilişkilendirilmesi
MAKFED, Türkiye Makine
Federasyonu
• TURQUM kriterlerinin
geliştirilmesi
• TURQUM’un üyeleri ve
sektör genelinde tanıtılması
• TURQUM’un kamu ve özel
sektör alımlarında tercih
sebebi olmasına yönelik
mekanizmalar geliştirilmesi
• Belgelendirme teknik uzman havuzu oluşturulması
TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş. TRtest - Test ve Degerlendirme A.S. (tr-test.com.tr)
• Belgelendirme ve takip denetimi faaliyetinin icra edilmesi
• TURQUM, Turkish Quality of Machinery - TURQUM, Turkish Quality of Machinery Web sayfası ile ilgili entegrasyonun
sağlanması
TURQUM, ürün uygunluk markası olup, ürünün önceden belirlenmiş olan standartlara ve teknik şartlara uygunluğunun
belgelendirme süreci sonunda onaylanması ile ürüne iliştirilen bir logodur. TURQUM Markası, makine sektöründe etkin
bir kalite düzeyini garanti eden, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşteri tarafından kolaylıkla tanınan, kaliteli, güvenilir
ürün imajı taşıyan ortak logoya sahip markadır. Bu markanın işleyiş mekanizması, sadece son ürünün test ve kontrolüne
yönelik bir sistem olmayıp, aynı zamanda üreticinin tüm üretim sisteminin belli bir yeterlilik ve kalitede olmasını öngören
tarafsız ve sistematik bir yaklaşımdır.

MAKFED MEYEM kapsam genişletti
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından YB-0129 koduyla 31 Ocak 2018 tarihinde
yetkilendirilen MAKFED MEYEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi yetki
kapsamını genişleterek faaliyetini sürdürmektedir.
• Makine Montajcısı, Seviye 3
• Makine Montajcısı, Seviye 4
• Makina Bakımcısı, Seviye 4
• Köprülü Vinç Operatörü, Seviye 3
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MAKFED etkinlikleri salgında 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.

MİLLİ CNC KONTROL
SİSTEMİ PROJESİ

FİNANSAL MODELLER İLE
SATINALMA VE BİRLEŞMELER

VE SAHA İSTANBUL MAKİN
E KOMİTESİ
FAALİYETLERİ TANITIMI

KRİZDEN DEĞER YARATARAK
NASIL ÇIKACAKSINIZ?

Zühtü BAKIR
MAKFED Genel Sekreteri
Moderatör

TARİH:
KATILIM BAĞLANTISI:
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

İlhami KELEŞ
SAHA
Genel Sekreteri

17 Eylül 2020 PERŞEMBE

Dr. Uğur ŞİMŞİR
SAHA
Makine Komitesi Başkanı

15:00
https://us02web.zoom.us
/j/83971016256
SAAT:

MAKFED ailesi genişliyor!

MAKFED Tüzüğüne göre her bir alt sektörden Türkiye
genelinde sektörü temsil eden bir dernek Federasyona
üye olabilirken, ilgili sektör kuruluşlarının Federasyon
çalışmalarına “Gözlemci” hüviyeti ile katılmaları mümkün
kılınmıştır.
Gözlemci olmak, adayın başvurusuyla gündeme
gelebileceği gibi, üyelik müracaatı yapan ve fakat üyelik
için gerekli koşulları zaman içinde sağlayabileceği
düşünülen adaylara Yönetim Kurulunca da önerilebilir.
Yönetim Kurulu, tüzüksel sebeplerle Federasyona üye
olamayacak fakat sektörün bütünlüğü ve müşterek
menfaatleri doğrultusunda ahenk ve işbirliği içinde

çalışılabilecek istekli dernek, vakıf, birlik, meclis, oda ve
sair teşekküle (bölgesel dernekler, ihtisas organize sanayi
bölgeleri, yan ve tedarikçi sektör dernekleri, TİM ihracatçı
birlikleri, TOBB sektör meclisleri, mühendislik odaları gibi)
Gözlemci statüsü verebilir ve geri alabilir.
2021’de MAKFED’e 5 yeni Gözlemci kuruluş dahil olmuştur:
• Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana
Sanayicileri Derneği
• İMES Makine İhtisas OSB
• Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB
• Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği
• Yalova Makine İhtisas OSB

MAKFED Kurulları pandemi sonrası fiziki
toplantılarına başladı
Genel Sekreterler Kurumsal
Gelişim Toplantısı,
10.12.2021 - İstanbul
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Dünya’nın +70 ülkesinde
profesyonel çiftliklerin tercihi aynı
projelendirme | imalat | montaj | satış sonrası

Kurtsan Tarım End. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
Selahaddin Eyyübi Mh. 1596 Sk. No:3 Esenyurt / İstanbul
www.kurtsantarim.com | info@kurtsantarim.com
T: 0212 605 09 09 | F: 0212 605 03 33

ENTEGRE MAKİNE GÖRÜNTÜLEME

Sadece yerleştirilmiş değil, entegre edilmiş
Tüm portföy için: www.br-automation.com/vision

Görüntüleme yeni bir boyut kazanıyor
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Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesinde faaliyet göstermekte olan
Demmak Demireller Makina San. Ve Tic. A.Ş. doğal taşların
tabiattan çıkarılmasında ve işlenerek değer kazanmasında
kullanılan makine imalatları yanı sıra Belden Kırma Kaya
Kamyonu imalatı yapmaktadır.
Şuayp Demirel ve ekibinin kendi imkânları ile ürettiği,
zorlu arazi koşullarında, ağır yük taşıma gerektiren işlerde
yüksek verimlilikle çalışan DV30 6*6 Belden Kırma Kaya
Kamyonları 29 Ekim 2019 tarihinden itibaren sahalarda
yerini aldı.
Sahaların yeni lideri olmayı planlayan DV30 6*6 Belden Kırma
Kaya Kamyonu performanstan ödün vermeden yakıt tasarrufu

İLK TÜRK
BELDEN KIRMA
KAYA KAMYONU
SAHALARIN YENİ LİDERİ

BRÜT GÜÇ : 240 kw (322hp) @ 2200 rpm
BRÜT TORK: 1300 Nm @ 1200-1600 rpm
NOMİNAL TAŞIMA YÜKÜ: 27500 kg
BOŞ AĞIRLIK
: 20500 kg
TOPLAM AĞIRLIK
: 48000 kg
DAMPER HACMİ
: 14 m3

sağlayarak işletme sahiplerini, üstün konforu, kullanma kolaylığı
ve güvenliği ile de operatörleri oldukça etkiyecektir.

DEMMAK DEMİRELLER MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.
Merkez: Tepecik Mah. Dangış Cad. No:5 İscehisar-Afyonkarahisar-TÜRKİYE
Fabrika: İscehisar Mermer İhtisas OSB 1. Cad. No:1 İscehisar-Afyonkarahisar-TÜRKİYE
Tel: 0090 272 341 22 50 / 0090 272 341 22 61 / 0090 272 341 22 62 Fax: 0090 272 341 22 20
Web: www.demmak.com E-mail: info@demmak.com
Firmamız Tümmer Üyesidir.

AĞAÇ İŞLEME
MAKINE
SANAYICILERI
DERNEĞI
Değerli Sektör Paydaşları,
Ağaç işleme makine sektörünün çatı kuruluşu AİMSAD’ın Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevine devralalı bir yıl oldu. Bu süreçte sektörün lehine olacak
çalışmalara ve projelere imza attık. AİMSAD’ın göstermiş olduğu çabanın
tüm sektör paydaşları tarafından takdir topladığını memnuniyetle takip
ediyoruz. Bu durum üye sayımızın da artmasına büyük katkı sağlıyor. Üye
firma sayımız 84’e yükselmiş durumda. Kamu ilişkileri, yurt içi ve yurt
dışı temsil faaliyetleri ile fuar katılımlarımız da tüm hızıyla devam ediyor.
Kurulduğumuzdan buyana geçen süreçte ortak akıl ile hareket etmek en
önemli düsturumuz oldu. Bundan sonraki süreçte de aynı bilinçle çalışmaya
devam edeceğiz.
2015 yılı itibariyle yayın hayatına başlayan AİMSAD Dergisi, hazırladığı
içeriklerle sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. AİMSAD olarak hayata
geçirdiğimiz iş birliklerine yakın zamanda bir yenisini daha ekledik.
Sektörümüzün en büyük alternatif pazarlarından biri olan Birleşik Krallık’ın
en önemli yayın organlarından biri olan “Furniture & Joinery Production
Dergisi” ile iş birliği yaptık.
Öte yandan AİMSAD’ın desteği ile Reed Tüyap Fuarcılık tarafından
organize edilen WoodTech Fuarı sektörün en önemli buluşma noktası
olmaya devam ediyor. WoodTech Fuar’ı 22-26 Ekim tarihleri arasında
35’inci kez düzenlenecek.
Dernek olarak üye firmalarının ürünlerini hedef pazarlara tanıtabilmesi
için 2020 yılında hayata geçirdiğimiz www.turkishwoodworkingmachinery.
com portalı kısa sürede başarısını kanıtladı. Özellikle Hindistan, ABD, Çin,
Birleşik Krallık, İran, Mısır, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’dan
ziyaret edilen web sitesinde her üyenin kendi firmasına ait online bir
mağazası bulunuyor.
Ağaç işleme makine sektörü olarak 2021 yılında yeni bir ihracat rekoru
kırdık. Sektörümüz 2021 yılı sonunda ihracatını yüzde 15,69 artırarak
toplam 127 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bununla beraber üretim yüzde
18,44, yurt içi satışlar yüzde 31,45 ve ithalat yüzde 65,81 arttı. Yaşanan tüm
olumsuzluklara rağmen sektör olarak üretmeye, ülke ekonomisine katma
değer sağlamaya ve yatırım yapmaya aralıksız devam ediyoruz. Bu noktada
tüm sektör paydaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür etmek isterim. 2022
yılına da oldukça iyi başladık. Dünya standartlarında ürün ve hizmet sunan
ağaç işleme makine sektörünün yıl sonunu yeni bir rekorla kapatacağına
olan inancımız tam. 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.

Üye olunan
uluslararası
kuruluşlar
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İSMET TOKTAŞ
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
AİMSAD 2011-2023
YÖNETİM KURULU
İsmet TOKTAŞ
(Başkan)
Yesari YERLI
(Başkan Yardımcısı)
Mustafa EROL
(Başkan Yardımcısı)
Gürkan NECIPOĞLU
(Başkan Yardımcısı)
Kenan ARICI
(Sayman Üye)
Tijen AKOĞLU
Mevlüt DINÇ
Serhan AKSU
Ömer MIZRAK
Hakan ALTUN
Korcan ALOĞLU
Genel Sekreter:
Arif Onur KAÇAK

AİMSAD’ın ihracata ivme katan çalışması başarısını
kanıtladı
AİMSAD’ın üye firmalarının ürünlerini hedef pazarlara
tanıtabilmesi için 2020 yılında hayata geçirdiği www.
turkishwoodworkingmachinery.com portalı kısa sürede
başarısını kanıtladı. 55 binin üzerinde tekil ziyaretçi
tarafından ziyaret edilen web sitesi Türk ağaç işleme
makinelerinin tüm dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol
oynuyor. Ortalama ziyaret süresi 2.5 dakikanın üzerinde
olan web sitesinden 2021 yılı boyunca 200’ün üzerinde
talep geldi. Bu sayıyı arttırabilmek için dijital reklam
çalışmalarına ağırlık veren AİMSAD, portalın mobil
uygulamasını yayınlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Web sitesine ait veriler incelediğinde söz konusu ziyaretçi
sayısının yüzde 88’inin yeni ziyaretçi olduğu görüldü.
Özellikle Hindistan, ABD, Çin, Birleşik Krallık, İran, Mısır,
Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’dan ziyaret
edilen web sitesinde her üyenin kendi firmasına ait online
bir mağazası bulunuyor. Bu online mağazada firmaya ait
iletişim bilgilerine, firma ürün kataloglarına, ürünle ilgili
tüm detaylara hatta fotoğraf ve videolara ulaşılıyor.
AİMSAD Akademi başlıyor!
Ağaç işleme makine sektörüne yönelik sürdürdüğü
projelerle takdir toplayan AİMSAD, yeni projesi AİMSAD
Akademi’yi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sektördeki
eğitimli eleman sayısını artırmak amacıyla başlatılacak
projede kursiyerlere hem pratik hem de teorik eğitimler
verilecek. Eğitimlerin Haydarpaşa MTAL’de verileceği
projenin ayrıntıları kısa bir süre sonra paylaşılacak.
Ağaç işleme makine sektörü ihracat rekorunu dördüncü
kez egale etti
Ürettiği makinelerle tüm dünyanın ilgisini çeken Türk
ağaç işleme makine sektörü 2021 yılı sonunda yeniden
ihracat rekoru kırarak, üst üste dördüncü kez rekorunu
egale etmiş oldu. 2020 yılı sonunda 110 milyon dolar ile
tüm zamanların en çok ihracatını gerçekleştiren ağaç
işleme makine sektörü 2021 yılı sonunda ihracatını yüzde
15,69 artırarak yeni bir rekora imza attı. İhracat rakamları
incelendiğinde sektörün 2021 sonunda toplam ihracatının
126 milyon 629 bin dolar seviyesinde gerçekleştiği
görüldü. İhracatla beraber, üretim, yurt içi satış ve ithalat
rakamlarında da artış yaşan ağaç işleme makine sektörü
2022 yılında yeni bir ihracat rekoru kırmaya hazırlanıyor.
AİMSAD sektörün temsil gücünü arttırıyor
Ağaç işleme makineleri sektörünün en önemli temsilcisi
olan AİMSAD gerek yurt içinde gerekse yurt dışında
alanında etkin ve söz sahibi STK ve kuruluşlarda sektörü
en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Yurt içinde
MAKFED, SEDEFED ve İMSAD’a üye olan AİMSAD,
yurt dışında ise Avrupa’nın çatı kuruluşu olan Avrupa
Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu’nda
(EUMABOIS) Türkiye’yi temsil ediyor. Temsiliyet hakkının
büyük önem arz ettiğine inanan AİMSAD, üyesi olduğu
STK ve kuruluşlarda ağaç işleme makine sektörünün talep,
öneri ve şikayetleri için çalışmalarını sürdürüyor.

AİMSAD - Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği
Adres: Soğanlık Yeni Mah. Pegagaz Sok. Pega Kartal Residence A Blok Kat:27 No: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
DERNEĞI
Sektörümüzde gerek küresel değişimlere gerekse ülkemizin kendi
dinamiklerine bağlı olarak pek çok zaman olduğu gibi olumlu ve olumsuz
gelişmeler de yaşanmıştır.
Çin’e alternatif üretim, navlunlarda yaşanan sorunlar, navlun fiyat artışı,
yeşil ekonomiye bağlı düşük karbon hedefleri ile yerelden yerele ticaretin
artması ve düşürülmesi, dünya genelindeki negatif reel faiz yatırımların
artması ile ülkemiz sanayisi ve makine sektörüne olumlu etkiler
göstermiştir.
Özellikle teknolojik değişimler ve dünya genelinde otomasyon ve
makineleşmeye yönelik artan talebin desteklediği yenileme ve elektrikli
araçlar gibi yepyeni alanlar oluşması sektörümüzü olumlu yönde etkileyen
diğer faktörler olmuştur.
Bu olumlu genel eğilimlere Türk sanayisi ve girişimcisi her zaman olduğu
gibi hızlı reaksiyon vermiş ve sektörümüzde bu büyümeden ciddi oranda
faydalanmıştır.
Bununla birlikte, sektörümüzün 2021 yılında en büyük problemlerinden
birisi, döviz kurlarının belirsiz ve bol dalgalı hali olmuştur. Enerji ve emtia
fiyatlarının olağanüstü artışı ile birlikte, maliyetlerde oluşan yükselişler
sektördeki fiyat, ödeme, bütçeleme ve plan yapabilme yetilerini olumsuz
etkilemiştir. Tüm girdilerin maliyeti artarken, bir de çok uzun teslim süreleri,
hammadde ve ara mamullere erişememe sektör üyelerini ve müşterilerini iş
planlama ve yönetmede fazlasıyla zorlamaktadır.
Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas çok yüksek
olup, en büyük çekincemiz ihracatımızın bu durumdan olumsuz
etkilenmesidir. Ülkemizin en önemli döviz kaynağı ve diğer sektörlere
domino etkisi yapan turizm sektörünün önce 2020’de durması ve 2021’de
ise atalet momentini henüz yenememiş olması; diğer sektörleri istenilen
seviyede harekete geçirmemiştir.
Makine imalatçılarımız olağanüstü bir çaba ile ihracatı artırmak için
seferber olmaya devam ediyorlar. Bu seferberlikte tüm üyelerimiz üzerlerine
düşeni yapmaya çalışmaktadır. Çelik, alüminyum, bakır vb. emtialardaki
anormal fiyat artışları 2022 yılında da devam ederse, bizler için yönetilmesi
çok zor bedeller oluşabilir.
Bu süreçte en büyük avantajımız ülke ve sektör olarak krizlere olan çabuk
adaptasyonumuz olabilir. Sektörel olarak sorunlarımızı MAKFED aracılığı ile
ilgili makamlara ileterek ekonomi çarklarının dönüşünde payımıza düşeni
yapmaya çalışmaktayız.
2022’nin özellikle ilk altı ayı zor geçse de yaz itibari ile hem ülkemiz hem
de dünya için daha iyi geçeceğini ümit ediyoruz. Biz her zamanki gibi
“dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar” ilkesiyle çalışmaya ve
değer üretmeye devam edeceğiz.
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OSMAN TÜRÜDÜ
AKDER Yönetim Kurulu Başkanı
AKDER 2021-2023
YÖNETİM KURULU
Osman TÜRÜDÜ
(Başkan)
Sevda Kayhan YILMAZ
(Başkan Yardımcısı)
Ebru Dalkıran PIDİK
(Muhasip Üye)
Hasan Fehmi CİVAN
Mark MİNASYAN
Aslı ÖZSOY
Süleyman KARA
Genel Sekreter:
Gürbüz KANÇAL

Eğitimler:
Derneğimiz 2021 yılında eğitim faaliyetlerine doludizgin
devam etti. 23 eğitim, 116 katılımcı ile eğitim sayısını 2020
ile karşılaştırıldığında 2021 yılında yaklaşık 2 kat artırdı.
Pandemi şartlarında butik eğitime önem verdiğimiz için
katılımcı sayımızdaki artış %20 seviyelerinde kaldı. Ancak
birebir soruların yanıtlandığı, interaktif ve uygulamaların
katılımcılar ile tek tek yapıldığı eğitimlerimiz başarı ile
tamamlamış oldu.
Özellikle üyelerimizin sektörümüze yeni girmiş mühendis
ve teknisyenlerine, Seviye 1 eğitimlerini vermek bizim
için en önemli konulardan biridir. 1990-2000 yılı arasında
doğumlu meslekte yeni ya da az tecrübeli geleceğimiz olan
bu gençlere, mesleki eğitim vermek sektörümüz ve ülkemiz
için çok önemlidir. Üyelerimizin ve eğitmenlerimizin
tecrübeleri kendileri ile paylaşılmakta olup, bilgi
kaynaklarına nasıl ulaşacakları ve nasıl çözümler
üretebilecekleri kendilerine vakalar ile anlatılmaktadır.
Ayrıca enerji, demir-çelik ve makine imalatçılarına
yönelik eğitimlerimiz artarak devam etti. Hedefimiz
butik, katılımcılar ile birebir ilgilenilen ve tecrübelerin
aktarıldığı yüksek seviyeli eğitimler verebilmektir. 2022
yılında eğitimlerimizi yıllık 26 adet ve üzerine çıkarmayı
hedefliyoruz.
Genel Kurul:
23 Eylül 2021 tarihinde Genel kurulumuzu Pandemi
şartlarında olabildiğince yüksek bir katılımla
gerçekleştirdik. 12. Dönem Başkanımız M. Semih Kumbasar
ve çok uzun yıllar derneğimize Genel Sekreter olarak
hizmet vermiş olan Abdullah Parlar’a teşekkürlerimizi
sunduk.
Bu genel kurul 2020 Mart ayında yapılması gereken bir
gecikmiş bir Genel Kuruldu. Ancak gecikmeli de olsa
yapılarak, 13. Dönem Yönetim Kurulumuz üç kadın ve dört
erkek üyeden oluşturuldu. Derneğimiz yine erkek/kadın
temsilindeki dengeli tutumuyla makine sektörüne örnek
teşkil etmiştir. 12. Dönem Yönetim Kurulumuzda hizmet
veren tüm Yönetim Kurulu Üyelerimize şükranlarımızı
sunarız.
Kitap Çevirisi:
2021 Eylül ayında başladığımız Hidrolik Kitabı çevrisinin
yaklaşık 1/3’ü 2021’de tamamlandı. Pandemi nedeniyle
yaşadığımız aksaklıklar nedeniyle 2021 yılında yavaş
ilerleyen proje, özellikle kalan kısımlarının 2022 yılı ilk
yarısında tamamlanmasıyla sektörümüz ve makine
sektörünün tüm katmanlarına hizmet sunacaktır. Bu
çalışmada bizden desteğini esirgemeyen MAIB ve
çalışanlarına çok teşekkür ederiz.
Fuarlar:
2021 yılı Kasım ayında WINEURASIA fuarına katıldık.
Bu fuarda üyemiz ve üyemiz olmayan firmalarla sektörel
problemlerimizi paylaştık, çözümler geliştirmeye çalıştık
ve 3 adet yeni üye kazanımı sağlandı. Özellikle 12 Kasım
2021 tarihinde WIN EURISIA HYBRID Fuarı kapsamında
gerçekleşen; “Sürdürülebilir Kalkınma” ya Bütünsel Bir
Bakış ve Akışkan Gücü Sektörünün “Sürdürülebilir
Kalkınma” daki durumu konulu panelimizde konuşmacı
olarak katılan ve bizleri aydınlatan Sayın Dr. İzel Levi
Coşkun çok önemli bir farkındalık yarattı. Bu fırsatı
bize sağlayan ve tüm destekleri ile çok verimli bir fuar
geçirmemizi sağlayan Hannover Fuarcılık ve değerli
çalışanlarına teşekkür ederiz.
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 71
akder@akder.org www.akder.org
35

AMBALAJ
MAKİNECİLERİ
DERNEĞİ
Ambalaj makineleri bütün sektörlere hizmet veren nadir ürün
gruplarından biridir
Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), 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 yurtdışında
gelişmesi, üretiminin uluslararası standartlarda gerçekleşmesini sağlamak
ve daha rekabetçi olabilmesi için her alanda tanıtımını yapmak ve sektörün
sorunlarını çözebilmek için her platformda girişimde bulunmaktır.
2015 yılında Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu’na(MAKFED),
2010 yılında OSO Line Ortak Satınalma Organizasyonu’na(OSO) ve
2007 yılında Ambalaj Sanayicileri Dernekleri Federasyonu’na(ASDF) üye
olunmuştur.
Ambalaj makineleri sektör ve ürün ayrımı olmadan tüm sektörlere hizmet
veren nadir ürün gruplarından biridir. Üretimi hangi ürün olursa olsun,
ürünler ambalajlanmalı, paketlenmeli, paletlenmeli ve etiketlenmelidir.
2020 yılındaki Covid-19 virüsü ve pandemi, tüm dünyada ambalajlama ve
paketlemenin hijyen açısından ne kadar önemli olduğunu hatırlatmıştır.
Özellikle gıdada ambalajlı ürünlere olan talep artmış ve bu parallel de
ambalaj makinalarına olan talep de artmış ve artmaya devam etmektedir.
AMD olarak ambalaj makineleri ve buna bağlı tamamlıyıcı ürünler üreten
tüm yerli firmalara derneğimiz açıktır. Dernek olarak amaçlarımız arasında
üyelerimiz arasında dayanışma, teknik ve mühendislik konularında
gelişimlerine katkı sağlamaktır.
2021 senesinde ihracatın, ithalatı karşılama oranı sektörümüzde yüzde 65,7
olarak gerçekleşmiştir.
Ambalaj makineleri dünyanın 141 ülkesine ihracat edilmektedir. Dolum
makinelerinden, şirinklemeye, dozajlamadan paletlemeye kadar çok
geniş bir yelpazede makine ve sistemler üreten sektörümüz ihracatını
2022 senesinin Ocak ayında 2021 senesinin Ocak ayına gore yüzde 21,3
artmıştır.
Teknoloji kullanımı yoğun bir sektör olan ambalaj makineleri üretimi,
ülkemizin genel makine ihracat ortalama birim kg değerine göre de farklılık
göstermektedir.
2021 yılı Ocak ayında gerçekleşen makine ihracat istatistiklerine göre;
kg başına ihracat değer ortalaması 5,9 dolar ile gerçekleşmişken, ambalaj
makineleri; 23 sektör içerisinde 26,5 dolar birim kg değeri ile ikinci sırada
yer almaktadır.
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CEM BÜYÜKÇINGIL
AMD Yönetim Kurulu Başkanı
AMD 2019-2022
YÖNETİM KURULU
Cem BÜYÜKÇINGIL
(Başkan)
Nail UMAR
(Başkan Yardımcısı)
Mustafa KASAPOĞLU
(Sayman Üye)
Burçin Ziya ŞENGÜN
Saner SAN
Naci VARDAL
Adem YAZICI

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 sanayiinin gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunuyor.
AMD üyelerini uluslararası arenada temsil ediyor
Derneğin 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.
Fuar organizasyonlarında ise ambalaj sektörünün gelişim
hızı, gelişmiş ülkelerdeki fuar organizasyonlarına katılmayı
zorunlu kıldığı gerçeğinden yola çıkılarak hareket ediliyor.
Her yıl üyeleri ve sektör dernek yöneticileri için iftar
düzenlenirken, yine belirli dönemlerde alanında ön plana
çıkmış bir konuşmacının davet edildiği kahvaltılı toplantılar
organize ediliyor. Bu toplantılarda, katılımcı üyelerin
belirlenen konularda bilgi sahibi olmaları sağlanıyor.
Ambalaj sektörü için teknoloji ve eğitim önemli
Ambalaj Makinecileri Derneği; Mühendislik, teknoloji
ve eğitim konularına da büyük önem veriyor. Özellikle
Endüstri 4.0 konusunda sektörün bilgi sahibi olup,
makinalarını adapte edip geliştirmeleri için her türlü
imkan sağlanmaya çalışılıyor. Bu kapsamda ambalaj
makinelerinin imalatında kullanılan komponent ve
ekipmanlar ile üreticilerinin Endüstri
4.0 özellikli ürünlerinin tanıtılması ve ambalaj
makinelerinde kullanılması ile ilgili eğitim, seminer ve
mühendislik günleri düzenlemeye devam ediliyor. AMD
olarak derneğimizin yurtiçindeki en büyük faaliyeti 1994
yılından beri düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarı’dır.
Avrasya Ambalaj Fuarı Dünyadaki en etkili ilk 5 ambalaj
fuarından birisidir.1000’in üzerinde katılımcının yer aldığı
ve 20 - 23 Ekim 2021 tarihleri arasında, 4 gün boyunca
devam eden fuar Almanya, Amerika, Fransa, İngiltere,
İsrail, İran, Irak, Romanya, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan
başta olmak üzere 125 ülkeden 12.000 uluslararası
ziyaretçi ile birlikte toplam 70.000 ziyaretçiyi ağırladı. Fuar
bu sene ayrıca ilk kez hibrit olarak da düzenlendi.

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 EKIPMAN VE İŞ
MAKINALARI ÜRETICILERI
BIRLIĞI DERNEĞI
“Ülkemizi ekonomik açıdan daha da güçlendirmek için; üretmek,
üretmek,üretmek ve ürettiğini de ihraç etmek.”
Ülkemizin en önemli istihdam yaratan, döviz girdisi sağlayan ve katma
değer üreten sektörlerinin başında yer alan üst yapı ve ekipman sektörü
olarak her geçen gün bütüyor, yenileniyor ve rekabet imkanlarımızı
artırıyoruz. Pandemi demedik, global krizler demedik, yatırımlar yapmaya
devam ettik. İstihdamı düşürmemek için elimizi taşın altına koyduk. Bu
yolda asla geri adım atmayacağız.
Dünyanın hemen her ülkesine ihracat yapan, dünya pazarlarına Türk
Malı damgasını en prestijli biçimde vuran bir sektörün temsilcisi olarak
inanıyoruz ki; bundan böyle çok daha önemli yerlere geleceğiz.
Küresel ısınma, iklim krizi ve doğal afetlerin peş peşe gelmesi her geçen
gün ekipman ve üst yapılı araçların önemini artırmaktadır. Yangınlar, sel ve
su baskınları, temiz çevre-atık yönetimi, geri dönüşüm konuları başta olmak
üzere yenilenebilir enerji ve askeri projelerle evrilen sektörümüzde yüksek
teknoloji, inovasyon ve dijitalleşme gereklilikleri bizi yepyeni bir bakış
açılarına yönlendirmiştir. Sektörümüzün bölgede ve yakın coğrafyada
kat ettiği mesafe dikkat çekicidir. Bu sektörde çok güçlü olduğumuz
açıktır. İhracat içinde aldığımız pay ve katma değer oranı bunun ispatıdır.
Hükümetimizin sektöre ilgisi bizi hayli memnun etmiştir. Kamu alımlarında
da pozitif ayrımcılık sorunumuz çözülürse üretim ve ihracatımız daha
da artacaktır. Bazı ülkelerde ürünlerimiz kopyalanmaya başlandı. Bu
belirli standartları aştığımızın ispatıdır. Her bölgeye ihracat yapıyoruz ve
standartlarımızı hayli yükselttik.
Sektörde verimlilik ilgili ciddi kayıplarımız var. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığımızın yoğun destekleriyle devreye alınan Model Fabrikalar
bu konuda ciddi bir farkındalık oluşturmuştur. Ankara Sanayi Odası
öncülüğünde kurulan ilk model fabrika ile eğitimler başlamıştır. Sayıları
hızla artan model fabrikalar rekabet gücümüzü arttıracak güzel bir
girişimdir. Model fabrika eğitimlerinde yapılan desteklerin arttırılması
ve dijitalleşmeye hızlı geçiş için tedbirler alınması bizleri hayli memnun
etmiştir.
Yeşil Mutabakatın gerektirdiği karbon ayak izi takibi, enerji ihtiyacı
planlaması, üretimde verimlilik artırılması gibi önümüzdeki gelişmeleri
yakinen takip etmemiz gerekiyor
Bu konuda çok ciddi yatırımlar yapmak, Ar-Ge konusunda daha fazla çaba
harcamak zorundayız. Biz sektör olarak bunlara hazırız ve var gücümüzle
çalışıyoruz.
İş birliği imkanlarını artırarak daha güçlü yapılar haline gelmek ve
hatta dünya markası yerli-milli markalar geliştirebilmek için birtakım
desteklere ihtiyacımız olduğu açıktır. Gerekli hukuki, mevzuatsal ve finansal
düzenlemeleri güçlü devletimizin yapacağından kuşkumuz yoktur. Bizler
üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.
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MUSA ERTUNÇ
ARÜSDER Yönetim Kurulu Başkanı
ARÜSDER 2019-2021
YÖNETİM KURULU
Musa ERTUNÇ
(Başkan)
Yaşar KILIÇ
Ömer ÜNSAL
Seçkin KESİNBAŞOĞLU
Erdinç KOZANOĞLU
Osman RASİM
Mertkan ÇIVGIN
Genel Sekreter:
Göktan GÜÇLÜ

2021 yılı haziran ayında yapılan Genel Kurul ile ARÜSDER
yönetimi yenilenmiş, daha genç ve dinamik bir yapıya
bürünmüştür. Özellikle pandemi sürecinde online
toplantılar ve eğitimlere ağırlık verilerek sadece üye
firmalara değil sektörün geneline hitap eden çalışmalar
ağırlık kazanmıştır.
Nitekim yeni yönetimle birlikte bölge toplantıları
başlatılmıştır. İlk olarak Konya Kayhan Holding ziyaret
edilmiştir. Konya Sanayi Odası başkanımızın da iştirak
ettiği bu ziyarette oldukça verimli sonuçlar alınmıştır.
Hemen ardından Sapi Boya ev sahipliğinde tedarikçi
buluşması gerçekleştirilmiştir. Geniş katılımlı bu
organizasyonda da güçlü bir sinerji sağlanmıştır.
Üçüncü adımda İzmir bölgesi ziyaretimize Star Yağcılar ve
Efe firmalarımız ev sahipliği yapmış, 2 gün boyunca son
derece sıcak ve samimi bir havada gerçekleşmiştir.
2022 Şubat ayında son derece geniş bir katılımın
sağlandığı 4.Ağır Vasıta, Treyler ve Üst Yapı Zirvesi
gerçekleştirilmiştir. Uzun süren hazırlıklar çok başarılı
bir zirve ile anlam bulmuş, ARÜSDER-TREDER ve TAİD
işbirliği ile sektörün önemli paydaşları bir araya gelmiştir.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yrd. Sn.Hasan BÜYÜKDEDE,
Devlet Eski Bakanımız Sn.Kürşat TÜZMEN, ASO
Başkanımız Sn.Nurettin ÖZDEBİR , TSE ve Bakanlık
yetkililerimiz ile muhtelif kurum ve kuruluşların üst düzey
yetkililerinin katılımları sayesinde son derece verimli bir
zirve gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizin en önemli fuarlarından olan KOMATEK /
Antalya’da yerimizi alarak başarılı ve verimli bir fuar
süreci yaşanmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız
Sn.Mustafa VARANK ile fuar gezisi gerçekleştirilerek,
istişare edilmiştir.
Sektörümüzün sorunları ile ilgili olarak TSE ve Sanayi
Bakanlığı nezdinde gerekli görüşmeler yapılarak, ortak
toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Sektörümüzün iç piyasa en çok çalıştığı kurum olan Devlet
Malzeme Ofisi nezdinde gerekli görüşmeler ve çalışmalar
yapılmıştır. Bilhassa yaşanan ekonomik gelişmeler
doğrultusunda fiyat odaklı görüşmelere önem verilmiş,
sektörümüzün hak ve menfaatleri doğrultusunda gereken
çabalar gösterilmiş, gösterilmeye de devam etmektedir.
2023 yılı fuar hazırlıklarına hız verilerek, gerekli alt yapı
çalışmaları başlatılmıştır.

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
İnsanlığın çok nadir görülen ama büyük derdi diyebileceğimiz pandemiyi
tam atlatıyoruz derken; karşımıza çıkan bir dizi sorun, yatırımları, tedarik
zincirini, emtia ve enerjiye ulaşım kanallarını alt üst etti.
Sektörümüzün büyük ihracat pazarları sıralamasında 2. ve 3. sırada olan iki
ülke arasında çıkan çatışma, Türk asansör sanayiini olumsuz etkileyeceğe
benziyor.
Her kriz gibi, bu küresel sorunlar yumağı da fırsatlar ortaya çıkarıyor.
Aksam tedariki sorunu yaşayan ülkelerin dikkatleri bir anda Türkiye’ye
yöneldi. Avrupa ve Okyanus ötesinden yoğun bir ilgiyle karşılaştığımız bu
dönemde, tüm dirence ve kötümser bakışlara rağmen Asansör İstanbul
Fuarını açtık. Fuarın çok uygun bir zamanlamayla yapıldığı, gelen yabancı
ziyaretçilerden anlaşıldı.
Fuarın yapılmasına yakın meteoroloji yetkililerinden gelen 10-13 Mart’ta
İstanbul’da yoğun kar yağışı olacağı duyurusuna inanamadık; tam bizim
fuar tarihlerimizi kullanarak yapılan kötü bir şaka zannettik, ancak
maalesef gerçekleşti ve ulaşımda büyük sıkıntı yaratarak ziyaretçi sayımızı
azalttı.
Geçen yıl ihracatını arttıran, dış ticaret fazlası veren bir sektör olarak, bazı
gelişmelerden duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmekte yarar var…
Zor koşullarda yol almaya devam etmek için safralar, yani gereksiz yükler
atılır. Bu çok bilinen bir feraha çıkma yoludur. Ancak görüyoruz ki, zaten
maliyet enflasyonuyla müşterisiyle buluşma noktası kaybolmaya yüz
tutan bir endüstrinin fuarını, desteklenen fuarlar listesinden çıkarmak;
iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde
değişiklik yaparak tüm imalat sanayiine ek yükler getirmek; KDV
tevkifatının kapsamını genişletmek, İhracat bedellerinin Türk Lirasına
dönüştürme zorunlu oranını arttırmak gibi akılcı olmayan veya en azından
“mevsimsiz düzenlemeler” yapmayı anlamakta zorlanıyoruz.
“Bir koyundan iki post çıkmaz” özdeyişini her zaman hatırlamak, akılcı
yöntemlerle kaynakları verimli kullanmaktan öteye sihirbazlıkların mümkün
olmadığını kabul etmekten başka çaremiz yoktur.
Tıpkı Asansör İstanbul Fuarını yapmayı başardığımız gibi, zorluklardan
yılmadan yolumuza devam etmek; istihdamı ve onunla doğrudan ilintili
olan iç barışı korumak yolunda dimdik yürümekten başka çıkış yolu
görmediğimi söylemek isterim.
Ülkemizin, işinin ehli ve sağduyulu insan kaynağına sahip olduğunu biliyor;
tüm olumsuzluklara rağmen, sadece bu kaynağa olan güvenimiz dahi 2022
yılına ümitle bakmamıza yetiyor.

Üye olunan
uluslararası
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SEFA TARGIT
AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
AYSAD 2021-2024
YÖNETİM KURULU
Sefa TARGIT
(Başkan)
Aziz BİLGE
(Başkan Vekili)
Rıza LATİF
İzzet GÜVEN
Sedat YILDIZ
Can MUTU
Nihat GÜVEN
Genel Sekreter:
Harun ŞİMŞEK

1972 tarihinde kurulan, Türkiye’nin en eski sektörel
derneklerinden biri olan AYSAD, 50 yıllık birikimi ve
üyelerinden aldığı güçle, Türk asansör ve yürüyen
merdiven endüstrisinin, ulusal ve küresel temsilcisi
durumundadır.
ELA Üyeliği ile uluslararası ilişkileri, kurucu üyesi olduğu
Türkiye MAKFED ile Makine İmalat Sektörü içi ilişkilerini
ve Türkiye İMSAD üyeliği ile inşaat malzemesi üreticileri
ailesiyle kurumsal ilişkilerini tesis etmiştir. Derneğimiz,
ekonominin motoru önemli sektörleri biraraya getiren
SEDEFED - Sektörel Dernekler Federasyonu’na üyeliği
ile sektörler arası ilişkilerini tesis ederken; UDDER üyesi
olarak, uygunluk değerlendirme camiasıyla işbirliği
içindedir.
Asansör ve yürüyen Merdiven sektörünün Uluslararası
oyuncuları ile de yakın teması bulunan derneğimiz ELA
- European Lift Association (Avrupa Asansör Birliği) tam
üyeliği sonrasında, Avrupa’nın faal oyuncularından biri
olmuştur. AYSAD; Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve
İtalya ile birlikte ELA’nın “Kategori 1” üyelerinden biridir.
2021 Yılı Faaliyetlerimiz
2020 yılında pandeminin yarattığı olumsuzluklara karşı
girişimlerimizin etkilerini 2021 yılında da hissettik. Bahse
konu girişimler, üyelerimizin faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi
ve bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmasını sağladı. Geçtiğimiz
dönemde makine ihracatındaki pozitif gelişmeler sektörümüz
özelinde de kendisini gösterdi. 2021’de asansör ve aksam
ihracatımız toplam 300 milyon dolar olarak gerçekleşirken,
ithalatımız 150 milyon dolar civarında oldu. Bu dönemde
değer olarak en fazla ihracat yaptığımız 10 ülke; Cezayir,
Ukrayna, Rusya, Irak, Mısır, Hindistan, İsrail, Gürcistan, İran
ve Sırbistan oldu.
Üyelerimize Yönelik Faaliyetlerimiz;
Covid 19 pandemisinin etkilerinin sektöre etkilerinin
azaltılması yönünde, Sanayi, Sağlık ve Ticaret Bakanlıkları
tarafından yapılan duyurular, basın açıklamaları ve
genelgeleri üyelerimizin istifadesine sunduk.
MAKFED, TÜRKONFED ve SEDEFED tarafından
pandeminin etkilerinin ölçülmesi, sorunlara çözüm
bulunması amacıyla gerçekleştirilen anket, sunum, panel
vb etkinliklere üyelerimizin katılımı teşvik edilerek
sektörümüz açısından verilerin oluşmasını sağladık.
AYSAD’ın 49. ve 50. Olağan Genel Kurullarını yaptık. İki
yıldır bir araya gelemeyen üyelerimiz, bu toplantılarla, hem
birbirlerini görme hem de sektörel konularda sohbet etme
imkanı buldu.
Bina yönetimlerinden ve kat maliklerinden gelen bilirkişi
hizmeti talepleri kesintisiz bir şekilde sürdü. Aynı şekilde
adli makamlardan gelen bilgi talepleri cevaplanmış,
çeşitli basın organlarından gelen sektörel görüş talepleri
karşılanmıştır.
Fuar, Sempozyum ve Kongre Faaliyetlerimiz;
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina
Mühendisleri Odası adına İzmir Şubeleri yürütücülüğünde
İzmir’de düzenlenen X. Asansör Sempozyumuna,
panelistler ve bildirilerle destek verdik.
Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle yapılamayan Uluslararası
Asansör İstanbul Fuarı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji
Bakan yardımcısı Sn. Hasan Büyükdede, MAİB Başkanı
Sn. Kutlu Karavelioğlu, MAKFED Başkanı Sn. Adnan
Dalgakıran, ELA Başkanı Roberto Zappa’nın katıldığı
törenle kapılarını açan Fuarımız, 400 den fazla katılımcı ve
25 bine yakın ziyaretçisiyle yoğun ilgi gördü.

AYSAD - Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği
Adres: Fikirtepe Mah. Rüzgar Sok. No:29/1 Evim Kadıköy K:13 D:294 34720 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
Kıymetli MAKFED Ailesi,
Mart 2022’de yapılan Genel Kurul’da seçim ile göreve gelen yönetim
kuruluna görevleri süresince başarılar dilerim. İçerisinde bulunduğumuz
olağan üstü koşullara sahip dönemde MAKFED yönetim kurulunda
bulunmaktan, sektörümüzü anlatabilmek ve Türk Makine Sanayini temsil
eden diğer derneklerimizle temas içerisinde ve birlikte olmaktan onur
duyuyoruz. Bu iş birliğinin ülkemiz ve makine sanayi açısından çok değerli
olacağına inanıyoruz.
Bağlantı Elemanları sektörü son iki yıl içerisinde %60’dan fazla büyüme
gerçekleştirmiştir ve bu büyüme oranı 2022’de de %30 ile devam
edecektir. Büyümeyi sadece sektörün imalat kapasitesindeki ya da ihracat
miktarındaki artış olarak değerlemenin yanında sektörün ihracatında birim
fiyat da %15 artmıştır. Sektör bu büyüme hızı ile şu anda Avrupa’da Bağlantı
Elemanları sektörü kıyaslamasında ilk üç içerisindedir.
Makine Sanayinin değerli temsilcileri, çatı kuruluşumuz olan MAKFED
bünyesinde bulunarak, sektörümüzde kazandığımız tecrübe ve
birikimlerimizi Türk Makine Sanayinin hizmetine sunarak bir sinerji,
gelişme ve birlikte daha büyük bir büyüme hızı yakalayacağımıza
inanıyoruz. Bu inanç ile hepinizi saygı ile selamlıyorum.
MUSTAFA N. TECDELİOĞLU
BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
BESİAD 2021-2023
YÖNETİM KURULU
Mustafa N. TECDELİOĞLU
(Başkan)
Selçuk MATARACI
(Başkan Yardımcısı)
M. Altuğ ÇELEBİ
(Sekreter Üye)
Yiğit DENİZ
(Sayman Üye)
Remzi TOPUK
M.Fatih UYSAL
Tolga M. KARAAĞAÇLI
Tugan NACAROĞLU
S. Serhat DÖVENCİ
Genel Sekreter:
Semih ÖZÖLÇER
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BESİAD, salgın sürecinde dijital ortamda buluştu
BESİAD’ın 2021 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 2022 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.

BESİAD - BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
Adres: İkitelli OSB Tormak Sanayi Sitesi Sosyal Tesisler Kat: 3 No: 18 Başakşehir-İSTANBUL
Telefon: (212) 609 06 35 Faks: (212) 609 06 45
besiad@besiadturkey.com www.besiadturkey.com
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ENDÜSTRIYEL FIRIN
SANAYICILERI VE İŞ
İNSANLARI DERNEĞI
Derneğimiz, ülkemiz endüstriyel fırın sektörünü temsil etmek üzere, bu
alanda faaliyet gösteren sanayicilerin bir araya gelerek kurmuş oldukları
ilk ve tek dernektir. Yurt içinde çatı kuruluşumuz MAKFED üyeliği ve yurt
dışında da CECOF üyeliği ile sektörümüzü temsil etmekteyiz.
Endüstriyel fırınlar, savunma, havacılık ve otomotiv başta olmak üzere
hemen her sektörde termo-kimyasal işlemlerle ürüne nihai özelliğini
kazandıran önemli proses ve üretim ekipmanlarıdır.
Pandeminin sonuna gelindiğini düşündüğümüz şu günlerde sektörümüz
önemli fırsatlar ve riskler ile karşı karşıyadır.
Diğer taraftan İkinci el ithalatının yanı sıra Uzak doğudan gelen
kalitesiz, verimliliği ve ticari ömrü düşük fırınlar hem sektörümüze, hem
yatırımcısına ve elbette ülkemize büyük zararlar vermektedir. Her ne kadar
artan navlun maliyetleri, pandemi nedeni ile yaşanan seyahat kısıtlamaları
sonucu ithalat bir miktar azalmış olsa da Uzak Doğu’dan halen önemli
sayıda fırın girişi olmaktadır. Yerli imalatçıların bu ürünlerle rekabet etmesi
mümkün değildir. Derneğimiz bu yönde de çaba sarf etme kararı almış olup,
ülkemiz ve sektörümüzün çıkarlarını önceleyerek bu tip ithalatın azaltılması
için gerekli uğraşı vereceğiz.
Uzakdoğu çıkışlı navlun fiyatlarındaki olağanüstü artış bulunduğumuz
coğrafyadaki talebin ülkemize yönelmesine neden olmuştur. Bununla
birlikte artan enerji maliyetleri, üreticileri verimli fırınlar satın almaya veya
mevcut fırınlarda iyileştirme yapmaya zorlamaktadır.
Bununla birlikte, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasının zorlayıcı
etkileri üreticileri yeni yatırımlara yöneltecektir. Eğer sektörümüz bu
konuda gereken hazırlığı ivedilikle yapar ve bu yatırımlar için tedarikçi
konumuna yerleşebilirse büyük fırsatlar yakalamış oluruz. Aksi halde pazarı
rakiplerimiz ele geçirecektir.
Bu anlamda sektörün gelişimi için aşağıdaki tedbirlerin alınması önem arz
etmektedir.
• Karbon ayak izini düşüren arge çalışmalarının desteklenmesi,
• Yerli yatırımı teşvik edecek mekanizmaların geliştirilmesi,
• Yetkin işgücü yaratma seferberliği başlatılması,
• İkinci el fırın ithalatının önlenmesi,
• Rekabet edilemez Uzak Doğu menşeili fırın ithalatının kısıtlanması
Tüm bunlara ek olarak pandemi ile birlikte kırılan tedarik zincirleri ve
azalan arz sonucu emtia fiyatları nereye varacağı kestirilemez şekilde
yükselme eğilimine girmiştir. Bu da çoğunluğu butik imalat yapan sektör
paydaşlarımızın fiyatlama yapmasını güçleştirmektedir.
Tüm bunlara rağmen, makine sektörümüzün genelinde olduğu gibi
endüstriyel fırın sektörü de gelişme kat etmekte, artan iş hacmi ve yüksek
doluluk oranları ile büyümeye devam etmektedir.
EFSİAD olarak geleceğe umutla bakıyor daha güzel bir gelecek için
üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz.
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CIHAN ACAROĞLU
EFSIAD Yönetim Kurulu Başkanı
EFSIAD 2019-2021
YÖNETİM KURULU
Cihan ACAROĞLU
(Başkan)
Şakir ÇİBER
(Başkan Yardımcısı)
Beste ÖZDEŞLİK
(Sayman Üye)
Demet ERTEN
Gökhan KARAASLAN
Sertaç ÇOĞAL
Ogün ÖZ
Genel Sekreter:
Mikail ALTIKULAÇ

3. Olağan Genel Kurulumuzu Gerçekleştirdik.
Pandemi nedeniyle iki kez ertelemek zorunda kaldığımız
genel kurulumuzu 1 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul’da
gerçekleştirdik. 3. dönem yönetim kurulu Sayın Cihan
Acaroğlu Başkanlığında, Sayın Demet Erten, Sayın Beste
Özdeşlik, Sayın Şakir Çiber, Sayın Sertaç Çoğal, Sayın
Gökhan Karaaslan ve Sayın Ogün Öz ile yeni dönemde iki
yıl görev yapacak. Genel kurulda ayrıca kurucu başkanımız
Sayın Mehmet Özdeşlik Onursal Başkan olarak seçildi.
Ravago Tesis Ziyareti
25 üyemiz ile gerçekleşen gezimiz 21 Eylül 2021 tarihinde
Kayseri OSB de bulunan Ravago tesislerinde gerçekleşti.
Uzun zamandır bir araya gelemeyen üyelerimiz ile
Ravago üretim tesislerini ve Ravago ürünlerini yakından
tanıma fırsatı bulduğumuz gezimiz üyemiz Ravago
sponsorluğunda hızlandırılmış Kapadokya turu ile
tamamlandı.
İBB İstaç ziyareti
Endüstriyel fırın sektörümüzün daha çok tanınması için
özellikle kamusal alanlarda daha çok yerli makine tercihi
amacıyla kamu iştiraklerimizden İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İSTAÇ Genel Müdürlüğüne 15 Eylül 2021
tarihinde ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaret kapsamında atık
bertraf tesislerindeki yakma sistemlerine talip olduğumuzu,
sektörümüzün gücü ve hacmi ile yapabileceklerini
doğrudan aktarmış olduk.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ziyaret Ettik.
11 Kasım 2021 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcımız Sayın Hasan Büyükdede’ye ziyaret
gerçekleştirdik. Özellikle kamuda yerli endüstriyel fırın
tercih edilmesi, ekonomik ömrünü yitirmiş kullanılmış fırın
ithalatının engellenmesi, ek vergi veya sıkı denetime tabii
olması gibi taleplerimizi ilettik. Yatırım Teşvik alınarak
denetim dışı kalınmasının önüne geçilmesini ifade ettik.
Ereğli Demirçelik Tesislerine Gezi Düzenledik.
Dünyanın ve ülkemizin en büyük demirçelik tesislerinden
gururumuz Ereğli Demirçelik Tesisleri’ne gezi düzenledik.
15 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen gezimize 30 üyemiz
katıldı. Gerek yatırım büyüklüğü gerekse hacim büyüklüğü
ile gururumuz Ereğli Demirçelik Tesislerinde daha çok yerli
Makine ve Techizat tercih edilmesi için üyelerimizi Erdemir
yöneticilerine lanse etme fırsatı bulduk.
Ticaret Bakanlığı Ziyaret Ettik
İthalat Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ettik. Ekonomik ömrünü
tamamlamış endüstriyel fırınların ülkemize denetimsiz
şekilde girmesinin önüne geçilmesini ve Avrupanın ikinci el
çöplüğü olmamamız için görüşlerimizi ifade ettik.
Aluexpo Fuarına katıldık
3-5 Mart tarihlerinde İstanbul’da İFM Fuar Merkezinde
gerçekleşen Alüminyum fuarına Efsiad üyesi 12 firma
katıldı. Metalurji sektöründe uzun zamandır etkinlik
yapılamamıştı. Aluexpo sayesinde birçok firma ile yeniden
yan yana olma fırsatı yakalandı ve hem katılımcı hem de
ziyaretçi açısından oldukça başarılı bir fuar gerçekleşti.
Yakma Sistemleri Eğitim Semineri Düzenledik
31 Mart 2022 tarihinde üyemiz Önder Mühendislik ile
birlikte “Gaz Yakma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Ve Yeni
Teknolojiler” konulu eğitim semineri düzenledik. Pandemi
sonrası yaptığımız ilk yüz yüze seminere 100 kişinin
üzerinde katılım gerçekleşti.

EFSİAD - Endüstriyel Fırın Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
Adres: Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sk: Ofispark kat: No: 21 Kat: 6 Maltepe / İSTANBUL
Telefon: (216) 225 65 40
info@efsiad.org.tr www.efsiad.org.tr
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ELEKTRİK
MOTORLARI
SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ
Dünyamızdaki sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği vurgusu elektrik
motorlarındaki ürün ve hizmetleri de dönüştürüyor.
Avrupa Komisyonu 2030 yılına kadar sera-gazı emisyonlarının %55
azaltılması için öneriler paketini yayımlamıştır. Bu hedefe ulaşılması
için yeşil mutabakatın hayata geçmesi önem arz etmektedir. Avrupa
Birliği’nde bulunan 8 milyar elektrik motoru, Avrupa Birliği’nde üretilen
elektriğin %50’sini tüketmektedir. Verimli motorların ve sürücülerin pazarda
yaygınlaşmasını teşvik etmek, iklim değişikliği mücadelesinde oldukça
önemli bir araçtır.
Dünyadaki enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik vurgusu doğrultusunda
Ekim 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Eko-Tasarım Regülasyonu ile
1 Temmuz 2021’den itibaren, Avrupa Birliği’nde kullanılan üç fazlı alçak
gerilim motorlarının min. IE3 enerji verim seviyesinde olmasını zorunlu hale
gelmiştir. Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği (EMOSAD) bünyesinde
bulunan üretici firmalarımız, buna yönelik hazırlık ve yatırım çalışmalarını
tamamlamış, bu regülasyona tam anlamıyla ve başarıyla uyum sağlamıştır.
Önümüzdeki dönemde 2023 yılında da tek fazlı motorlarda IE2 verimlilik
seviyesi ve üç fazlı motorlarda 2-4 ve 6 kutuplu motorların 75 – 200kW güç
aralığında IE4 gibi yüksek verimlilik seviyeleri regülasyon ile düzenleme
altına alınacaktır. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde regülasyonlar ve
enerji maliyetleri bakımından elektrik motorları üreticileri ve kullanıcıları
için yüksek verimlilik değerine sahip ürünler ve sistemler daha çok
gündemde olacaktır.
Küresel olarak artmakta olan enerji maliyetleri, verimsiz motorların
dönüşümü ve karbon emisyonunun düşürülmesi için itici bir güç haline
gelmiştir.
Ülkemizde her yıl yaklaşık 3 milyon adet endüstriyel motor üretilmekte ve
pazara sunulmaktadır. Pazara yeni giren elektrik motorlarının enerji verimli
olmasına karşı, motorların ortalama 10 yıl gibi bir süre devrede kaldığı
göz önünde bulundurulduğunda, sahada hala kullanımda olan 7,5kW
gücün üstünde yaklaşık 4 milyon enerji verimsiz motor bulunduğu tahmin
edilmektedir. Verimsiz olan bu motorların verimli olanları ile değiştirilmesi
halinde, yılda yaklaşık 34 milyar kWh elektrik tasarrufu ile ekonomimize
70 milyar TL tasarruf sağlayacak bir verimlilik dönüşümünü başlatmak
mümkündür. Bu tür motor dönüşümlerinin EMOSAD olarak paydaşı
olduğumuz TEVMOT (Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde
Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi) Projesi gibi mekanizmalar ile
desteklenmesi, yurt geneline yaygınlaştırılması açısından büyük önem arz
etmektedir.
Dünyadaki artan enerji talebi yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik
enerjisine olan ilgiyi arttırıyor.
Elektrik modern ve kalkınmış ekonomilerin kalbinde yer almakta ve her
geçen gün dünyadaki toplam enerji kullanımındaki payı artmaktadır.
Elektriğin 2018 yılındaki enerji kullanımındaki payı %19 iken Dünya Enerji
Ajansının öngörülerine göre 2040 yılında %30 seviyelerine çıkacaktır.
Bununla birlikte artan karbon emisyonlarına karşı en önemli çözümlerden
birisi de yenilebilir enerji kaynaklarıdır. Elektrik enerjisindeki artış
trendinin devam etmesiyle birlikte enerji arzında rüzgar enerji santralleri
önemli bir paya sahip hale gelmiştir. Derneğimiz bünyesinde bulunan
üretici firmalarımızı bu sektörde de küresel çapta fırsatlar beklemektedir.
Ülkemizin sanayi ekosistemi ve tedarik zincirlerindeki güçlü konumu
düşünüldüğünde bu alanda yakın gelecekte sektörümüzden başarı
hikayeleri çıkması mümkündür.
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CEMAL ŞEREF OĞUZHAN ÖZTÜRK
EMOSAD Yönetim Kurulu Başkanı
EMOSAD 2022-2023
YÖNETİM KURULU
Cemal Şeref Oğuzhan ÖZTÜRK
(Başkan)
Abdülhamit SANCAK
(Başkan Yardımcısı)
Ertuğrul ÜLKER
(Sayman Üye)
Adnan Giray ERGÜL
Sami AKDOĞAN
Genel Sekreter:
Hakan GEDİK

Elektrikli araçlar, yapay zeka ve bilişim teknolojileri
elektrik motorları sektöründe yeni fırsat pencereleri
açıyor.
Sera gazı salınımlarının düşürülmesi amacıyla motorlu
taşıtlarda, içten yanmalı fosil yakıtlı motorlar yerine,
elektrik motoru kullanımı hızla yaygınlaşmaya başlamıştır.
Bu alandaki uluslararası regülasyonlar ve standartların
oluşmasıyla birlikte kara, hava ve deniz araçlarının
elektrifikasyonu , üyelerimize ana çekiş motorları ve
yardımcı sistem motorları alanında da çeşitli fırsatlar
sunmaktadır.
Ülkemizde enerji verimli elektrik motorlarının, elektronik
ve gömülü yazılım algoritmalarıyla birlikte sistem
yaklaşımı ile büyük veri kümeleri üstünde kullanılması ve
kullanım senaryoları üzerinde optimize edilmesi toplam
sistem verimliliğini çok daha üst noktaya taşıyarak hem
ülkemizde hem de uluslararası arenada rekabetçiliğimize
olumlu katkı yapacaktır. Elektrik motorlarına sistem ve
uygulama perspektifi kazandırmak için yeni yetenek
ve yetkinliklere sahip insan ve ekipmana gereksinim
duyulmaktadır. Bu yetkinlik açığının karşılanması için
destekleyici ve teşvik edici mekanizmalar, ülkemizin ve
sektörümüzün gelişimi için oldukça büyük önem arz
etmektedir.
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 üyesi ile faaliyetlerine devam ediyor.
Elektrik motoru alanında faaliyet gösteren üreticilerin
üyelik konusunda atacakları adımları desteklemeye
ve etkinliğini arttırmaya odaklanan EMOSAD, yakın
gelecekte Türkiye’de faaliyet gösteren tüm elektrik motoru
üreticilerinin bu çatı altında toplanmasını hedefliyor.
EMOSAD’ın 2021’deki odak noktası Avrupa Eko-Tasarım
Regülasyonun ülkemizde de uygulamaya geçilmesi oldu
Küresel çapta yaşanan Covid-19 salgının da etkisiyle 2021
yılında artan hammadde fiyatları ve hammadde temin
güçlüğüne karşın, Avrupa eko-tasarım regülasyonunun,
ülkemizde de tamamen hayata geçirilmesi için ilgili
paydaşları bir araya getirmiş ve söz konusu dönüşüme
öncülük etmiştir.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küresel Çevre Fonu ve
UNDP Türkiye tarafından yürütülmekte olan TEVMOT
(Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji
Verimli Motorların Teşvik Edilmesi) projesinin 7 farklı
Organize Sanayi Bölgesinde yürütülmekte olan pilot saha
çalışmalarına üyeleri aracılılığıyla destek vermiştir.

EMOSAD - Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği
Adres: Merkez Mah. Hasat Sok. Alver Apt. No: 52, Kat: 1, D: 310, Şişli / İSTANBUL
Telefon: (282) 292 20 06 Faks: (282) 292 22 23
info@emosad.org www.emosad.org
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ENDÜSTRIYEL
OTOMASYON
SANAYICILERI
DERNEĞI
ENOSAD Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği, 2004 yılında
endüstriyel otomasyonu yaygınlaştırmak ve güçlendirmek amacıyla
kurulmuştur. ENOSAD’ın, 72’i yerli ve 35’si çok uluslu, otomasyon alanında
mühendislik çözümleri sunan ve Türkiye’de imalat yapan 107 üyesi
mevcuttur. Üç üyemiz sektörel medya alanında faaliyet göstermektedir.
ENOSAD, güçlü ve asırlık global şirket üyeleriyle de ülkemizde üretim,
mühendislik çalışmaları, yaygın eğitim ve sağlıklı rekabet ortamının ortaya
çıkmasının yanı sıra, endüstriyel otomasyonunun hızlı gelişmesinde çok
önemli rol oynamıştır. Üretim ve ileri mühendislik uygulamaları yapan yerli
üyelerimizin ortalama yaşı da 30 seneye varmaktadır.
Bilişim ve iletişimdeki hızlı gelişmeler ile, otomasyon tekniği sadece
endüstri ve iş dünyamıza değil aynı zamanda tüm yaşamımıza girdi. Ayrıca
dünyadaki güç dengelerinin değişmesi bizlere yeni oyun kuralları ve yeni
imkanları da beraberinde getirdi. Batı kendi eli ile büyüttüğü Çin’den,
üretimi tekrar geri alabilmek adına hızlı, esnek ve verimli üretimin yollarını
arıyor. Bulunan yöntem Endüstri 4.0 adını verdikleri Dijital Dönüşüm oldu.
Sanayide Dijital Dönüşüm cari açığımızı kapamak ve katma değeri yüksek
üretim yapabilmenin kapısını aralıyor. Toplanan tüm “Veriler” bizim “Yeni
Maden’imiz” haline geldi. Artık zaman üründen çok, dijital servislerden ve
teknik servisten para kazanma zamanı. Bir örnek vermek gerekirse Tesla
arabayı sattıktan sonra sensörlerden gelen bilgiler ile arabayı daha iyi
tanıyor, yazılım güncelleştirmeleri ile araba daha güvenli hale getiriliyor
ve sunabileceği ek dijital hizmetleri satabiliyor. Kullanım alışkanlığınızı
sensörlerden takip ediyor. Kullanım alışkanlığınıza göre ‘riskimizi’
primleyerek sensör ve yapay zeka ile dijitalleşen bir sigorta hizmeti sunuyor.
Makineciler için dijital servislerin yolu, Endüstriyel İnternet - IIoT’den
geçiyor. IIoT ve Yapay Zeka makinelerin değerini artıracak en önemli
faktörleri oluşturuyor. Riskleri doğru tartarak genişletilmiş garanti hizmet
satışı, Özelleştirilmiş Servis Paket ve “kullandıkça öde” gibi iş modelleri ile
yeni gelir kaynakları yaratıyor.
Yeni hedeflerimize hızla ulaşabilmek adına iş birlikleri çok önem kazanıyor.
Jeopolitik konumumuz ile genç ve dinamik bir nüfusa sahip ülkemizin bu
avantajından faydalanarak, Sanayide Dijital Dönüşüm’ü sadece tesislerinde
kullanan değil, aynı zamanda geliştiren ve uygulayan bir ülke konumunda
olmalıyız. Bu yolculukta yüksek teknolojileri geliştiren ve uygulayan üye
firmalarımız ile her türlü katkıyı sağlamaya hazırız.

HASAN BASRI KAYAKIRAN
ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı
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Yaşar ACAR
(Sayman Üye)
Erkan CİRİT
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İleri otomasyon teknolojileri uygulamalarıyla üründe kalite
ve üretimde verimlilik temelinde endüstriyel otomasyon
sektöründe faaliyet gösteren üyeleriyle ENOSAD, ülkemizde
otomasyon alanında yapılan çalışmaları, sanayide dijital
dönüşüm uygulamaları ile üst seviyelere taşıyarak
uluslararası platformda da söz sahibi olmuştur.
Sanayide dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında MESSMetal İşverenler Sendikası ‘MEXT Teknoloji Merkezi’ ne
sanal tur ziyareti gerçekleştirildi. SIEMENS yetkililerinin
daveti üzerine ‘DEX - Dijital Deneyim & Uygulama Merkezi’
ziyaret edildi.
ENOSAD, İstanbul Ticaret Odası’nın düzenlediği ‘Makine
Sektörüne Yönelik İmalat Sanayi Çalıştayı’ na katıldı,
makine imalat sektörünün güncel sorunlarına yönelik
çözüm önerileriyle katkı sağladı.
İstanbul Sanayi Odası’nın düzenlediği imalat sanayiine
yönelik dijitalleştirme teknolojileri ve çözümleri geliştiren
KOBİ’lerin desteklenmesini hedefleyen proje çalıştayına
katıldı.
İstanbul Sanayi Platformu’nun “Elektrik-Elektronik Yazılım
ve Bilişim Sektörü’ odak grup toplantısında yer aldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şura Kent Politikaları
Araştırma Merkezi’ nin düzenlediği ‘Kocaeli Çevre
Şurası ve Çalıştayı’ na katılarak çevre sorunlarına karşı
geliştirilecek çözüm önerileriyle katkı sağladı.
Ar-Ge çalışmaları, Üniversite&Sanayi İşbirliği, Mühendislik
eğitiminin iyileştirilmesi, sektörün mezunlardan
beklentileri vb. konuların değerlendirildiği Marmara Üniv.Teknoloji Fakültesi’nin Danışma Kurulu Toplantısına paydaş
olarak katıldı.
“Dünya’da Ticari Uzay’ın Geleceği” konferansında Roket
Bilimci Doç.Dr.Arif Karabeyoğlu, ticari uzay ve geleceği
ve Türkiye’nin Milli Uzay Programını anlattı. ‘Kutupsal
Kodlama’ yı icat eden değerli bilim insanı Prof.Dr.Erdal
Arıkan, “5G ve Endüstriyel Uygulamaları” konferansında,
5G ve Kutupsal Kodlar, Otonom Araçlar, Akıllı Şehirler,
Karanlık Fabrikalar ile Yerli ve Milli 5G konularında bilgiler
aktardı.
“Endüstriyel Robot Otomasyonu ve Geleceği Konferansı”
ENOSAD & Hannover Fairs Turkey işbirliğiyle dijital
platformda gerçekleştirildi. Ulusal konuşmacıların yanı sıra
ENOSAD’ ın üyesi bulunduğu IFR (Uluslararası Robotik
Federasyonu) ve Alman Robot Derneği yetkilileri gibi
uluslararası konuşmacıların da yer aldığı konferansta
endüstriyel robot otomasyonu, Türkiye ve dünyadaki
durumu ve geleceği değerlendirildi.
TOK 2021- Otomatik Kontrol Ulusal Kongresi’ nde
ENOSAD üyelerinin katılımıyla “Türkiye’de Kontrol
Teknolojilerinin ve Sanayinin Dijital Dönüşümü” paneli
çevrimiçi gerçekleştirildi.
ST Endüstri Zirveleri’ nde Endüstri 4.0 Uygulamaları,
Proses ve Enerji Verimliliği üzerine ENOSAD panelleri
düzenlendi.
‘Endüstriyel Dönüşüm’ temasıyla yapılan WIN Eurasia
Fuarı’nda; Türkiye’de Endüstriyel Otomasyonun Tarihçesi
ile Dijitalleşmenin Önemi konularında ENOSAD panelleri
gerçekleştirildi.
Deneyim sahibi sanayicilerin bilgi birikimi ve vizyonlarının
genç nesil ile paylaşımı, dijital dönüşüm sürecinde ölçme
ve değerlendirme sistemi kurulması, tersine mentörlük gibi
amaçlarla, ENOSAD bünyesinde ‘Genç ENOSAD’ oluşumu
hayata geçirildi.
ENOSAD’ın Aralık 2021 de gerçekleşen genel kurulunda
yeni yönetim belirlendi ve Hasan Basri Kayakıran
yeniden başkanlığa seçildi. ENOSAD yeni dönemde,
sektörel sorunlara yönelik çalışmalar, robot kullanımının
yaygınlaştırılması, proses çözümleri, üniversite-sanayi
işbirliği, MAKFED üyeleri ve sanayi dernekleri ile
işbirliği konularının yanı sıra, sanayide dijital dönüşüm
uygulamaları ile KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda
dijital dönüşümleri için Türkiye genelinde gerekli eğitim ve
bilgilendirmeleri gerçekleştirmeyi hedefliyor.
ENOSAD - Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği
Adres: Eğitim Mh. Poyraz Sk. Söğütlüçeşme İş Merkezi No:1/77 Kat:7 PK-34722 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon: (216) 469 46 96 Faks: (216) 469 46 98
info@enosad.org.tr www.enosad.org.tr
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TÜRKIYE
İŞ MAKINALARI
DISTRIBÜTÖRLERI VE
İMALATÇILARI BIRLIĞI
Değerli Sektör Temsilcileri,
25 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen 11. Olağan Genel Kurul toplantımız
sonucunda, üyelerimizin oy birliği ile İMDER’in Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini devraldım. Bu vesileyle önceki Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın
Merih ÖZGEN’e ve başarıyla görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerimize
teşekkürlerimi sunmak isterim.
2002 yılında iş ve inşaat makinaları sektörünün ihtiyaçlarına yönelik
kurulan birliğimiz, bugün sektörün yüzde 95’inden fazlasını temsil
etmektedir. Üyelerimiz arasında Kazı, Maden, Beton ve Asfalt makinaları,
Kule vinç, Mobil vinç gibi kaldırma ekipmanları ile bunların tamamlayıcı
ürünlerini üreten ve ticaretini yapan firmalar bulunmaktadır. Sektörümüzün
tek temsilcisi olmamızın ve 20. yılımızı geride bırakıyor olmamızın
haklı gururunu yaşamaktayız. 65 Milyar TL lik ticaret hacmi, 40 Milyar
TL lik ihracat kapasitesi, yaklaşık 150 bin çalışanı ve makinalarımızı
kullanan operatörler de dahil edildiğinde yaklaşık 250 bin kişiye istihdam
sağlayan bir sektörün temsilcisi olan İMDER olarak, ülke ekonomimiz
ve sektörümüzün faydasına olacağına inandığımız önemli çalışmalara
üyelerimizle beraber imza atıyor, sektör taleplerini ve üyelerimizin
problemlerini çözüm önerileriyle beraber ilgili bakanlıklara ve resmi
kurumlara iletiyoruz.
Türkiye iş ve inşaat makinaları sektörünün dünyada yaşanan tüm
gelişmelere ayak uydurmanın ötesinde; tüm bunlara katılımcı ve oyun
kurucu pozisyonda olması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bilinç ile stratejimiz,
iş ve inşaat makinaları sektörünün sahip olduğu konumu; modern
dünyaya hızlı entegre olabilen, yenilikçi, doğaya saygılı bir sektör olarak
sağlamlaştırmak. Bizler de bu yolda; inovasyonu, Ar-Ge ve markalaşmayı
en değerli önceliklerimiz haline getirdik. Sektörümüz şimdiden daha az fosil
yakıt tüketen, yenilenebilir enerji kullanan, kendi ile haberleşebilen, sanal
gerçeklik esaslarına uyan ürünler tarafından domine edilmekte. Nitekim
enerji tasarrufunu artırmak, doğadaki kaynaklarla veya halihazırda var olan
teknolojilerle karbonu yakalamak ve sıfır emisyona ulaşmak için kendi yol
haritalarını çizen üyelerimizin olduğunu belirtmek isteriz.
İMDER’in bir diğer kırmızı çizgisi her zaman nitelikli eğitim ve sürdürülebilir
istihdam olmuştur. Bu hususta çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik
ve etmeye devam ediyoruz. Günümüzün hızla değişen rekabet koşulları,
nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın her geçen gün arttığını gözler önüne
sermektedir. Kuruluşumuzdan itibaren; iş ve inşaat makinaları sektörünün
gerekleri ve çağımızın koşullarına uygun araştırıcı, bilgili ve gerekli tüm
teknik eğitim almış bireyler yetiştirme görevi çerçevesinde çalışmalar
yürütmeye devam etmekteyiz. İMDER olarak her zaman bu alanlarda
ilerleme sağlanmasına destek olacağız.

NADIR AKGÜN
İMDER Yönetim Kurulu Başkanı
İMDER 2022-2024
YÖNETİM KURULU
Nadir AKGÜN
(Başkan)
Serkan KARATAŞ
(Başkan Vekili, Sayman)
Adnan KESKİN
(Başkan Yardımcısı)
Ahmet BOZKURT
(Başkan Yardımcısı)
Aydın KARLI
(Başkan Yardımcısı)
Gürkan BEBEK
Mahir HOCAOĞLU
Oğuz DİKEN
Levent BÜYÜKMURAT
Hayati KÖSOĞLU
Eşref ZEKA
Cüneyt AKSU
Genel Sekreter:
Oğuz Yusuf YİĞİT
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1. İMDER ve İSDER İngiltere’deki kardeş dernekleri CEA
– Construction Equipment Association ile, İngiltere’nin
Avrupa Birliği’nden ayrılması ile birlikte iki ülke
arasındaki ticarette yaşanan gelişmelerin ve Covid-19
pandemisinin iş makinaları sektörüne olan etkilerinin
değerlendirildiği çevrimiçi iş birliği toplantısında bir
araya geldi.
2. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Sayın Mücahit
ÖZDEMİR ile sektörümüze yansıyan güncel sorunları ve
çözüm önerilerini istişare ettik.
3. Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Serkan Karataş
ve Genel Sekreterimiz Oğuz Yusuf Yiğit, makine
sektörünün önemli firmaları arasında yer alan
Dalgakıran Kompresör’ün “Vizyon 2030” toplantısına
katıldı. MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Dalgakıran’ın daveti ile katıldığımız toplantıda Türk
Tarih Profesörü İlber Ortaylı da konuklar arasındaydı.
4. T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üretim ziyaretleri
kapsamında İMDER üyeleri E-Berk Makina ve
Hidromek’in Ankara’daki üretim tesisleri ziyaret edildi.
Ülkemizi, dünyada TBM (Tünel Açma Makinası) üreten
8’inci ülke başarısıyla taçlandırarak 4 kıta ve 30 ülkede
TBM projelerinin çözüm ortağı olan E-Berk Makina’nın
ve 6 kıtada 100’ün üzerinde ülkede çalışan makineleri
ile Türk iş makinelerinin adını dünyada duyuran
Hidromek’in üretimdeki başarısı bakanlık yetkilileri
tarafından büyük ilgi gördü.
5. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın
Burak DAĞLIOĞLU ile sektörümüz hakkında
görüşülerek ülkemize ve sektörümüze yapılacak yatırım
fırsatlarını değerlendirdik.
6. Yönetim Kurulu Başkanımız Merih Özgen ile 60 farklı
ülkede operasyonu bulunan üyemiz MANN+HUMMEL
firmasını ziyaret ettik.
7. İş makinaları sektörü başta olmak üzere birçok sektörde
güvenle tercih edilen Perkins motorlarının Türkiye
distribütörü olan, İMDER ailesi arasına bu yıl katılan
Power TK firmasını ziyaret ettik.
8. T.C Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Rıza Tuna
TURAGAY ile sektörümüz hakkında bilgi alışverişinde
bulunduk.
9. T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür
Vekili Sn. Serkan ÇELİK ile sektörümüzdeki güncel
konuları istişare ettik.
10. T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Sayın
Ö. Volkan AĞAR ile sektörümüze yansıyan güncel
sorunları ve çözüm önerilerini istişare ettik.
11. Ulusal ve sektörel basın ile uzun bir aradan sonra bir
araya gelinen organizasyon 11-12 Kasım tarihlerinde
saygıdeğer üye firmalarımız ELKON ve PUTZMEISTER
ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
12. İspanya’nın Zaragoza şehrinde bu yıl 18’incisi
düzenlenen SMOPYC Fuarının açılışını, HİDROMEK
West’in Genel Müdürü Sayın Stoian Markov ile
İspanya’nın en büyük fuar organizasyonu olan Feria
de Zaragoza’nın Yürütme Kurulu Üyesi aynı zamanda
Zaragoza Ticaret,Sanayi ve Hizmetler Odası Başkanı Sr.
D.Manuel Teruel İzquierdo ve Fuar Yönetimi ile birlikte
gerçekleştirdik.
13. Makfed Genel Sekreteri Sayın Zühtü Bakır ile birlikte
digital dönüşüm, sürdürülebilirlik, yenilikçi iş modelleri
gibi önemli konu başlıkları altında gerçekleşen 15.
Sanayi Kongresine katılım sağladık.
14. Kurucu üyesi olduğumuz MAKFED Makina İmalat
Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun Genişletilmiş
Yönetim Kurulu Toplantısı 28 Aralık 2021 tarihinde
İMDER&İSDER ev sahipliğinde İstanbul’da
gerçekleştirildi.
İMDER - Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği
Adres: Bağlarbaşı Mah. Kumru Sok. No:18/1 Kat:1 Evran İş Merkezi 34844 Maltepe / İSTANBUL
Telefon: (216) 477 70 77 Faks: (216) 441 70 71 KEP: imder@hs02.kep.tr
imder@imder.org.tr www.imder.org.tr
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İSTIF MAKINALARI
DISTRIBÜTÖRLERI
VE İMALATÇILARI
BIRLIĞI
Değerli Sektör Paydaşları,
18 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 8. Olağan Genel Kurul
toplantımız sonucunda, üyelerimizin oy birliği ile İSDER’in Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini devraldım. Bu vesileyle 4 dönem boyunca görevi ideal
bir şekilde yürüten bir önceki Yönetim Kurulumuza ve görev yapmış tüm
Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkürlerimi sunmak isterim.
2006 yılında kurulan İSDER taşıdığı sorumlulukla Forklift, Personel
Yükseltici Platformlar, Depo ve Raf Sistemleri, Vinçler, Taşıma, Kaldırma
ve İstifleme makinaları, Konveyörler, İntralojistik Sistemler sektörlerinin
ilklerinin sahibidir. İSDER Türkiye’de ana üretici firmaları, Türkiye’deki
distribütörleri ve tamamlayıcı ürün gurupları olarak tanımladığımız yedek
parça ve komponent ağını da tek çatı altında toplamış ve İstif Makinaları
sektöründe saygın bir konuma gelmiştir. %80 sektör temsiliyeti olan İSDER,
üye sayısını seçkin firmalarla her geçen gün arttırmaktadır.
MAKFED’in kurucu üyelerinden olan İSDER dernek içi yapılanmasını;
yine üyesi olduğu FEM’in (Avrupa İstif Makinaları Federasyonu) ve
kardeş kuruluşu olan IPAF’ın (Uluslararası Personel Yükseltici Platform
Federasyonu) standartları doğrultusunda oluşturmakta ve sektör ile ilgili
çalışmalarını bu doğrultuda yürütmektedir.
Her geçen gün daha çok alana hitap eden istif makinaları sektörü, Türkiye
ekonomisinin vazgeçilmez parçalarından biri haline gelmiştir. Ülkemizin
istif makinaları sektörü Avrupa’nın en büyük 6. pazarı konumundadır. 2023
için hedefimiz; sektörümüze ve ülkemize yeni yatırımlar çekmek, üretici
üye firmalarımızı daha da arttırarak İstif Makinaları sektöründe Avrupa’da
ilk 3 Pazar içerisine girmek, yaklaşık 130 bin kişinin istihdam edildiği
sektörümüzün istihdam sayısını 150 bine çıkartmak, sektörümüzün 600
Milyon dolar civarında olan ihracatını, 2 milyar USD bandına çıkartarak
ülkemizin ihracatına katkıda bulunmak ve 20.000 adetlik iç pazar
oluşturmaktır.
Birliğimize üye olan üye firmalarımız yerli üretimin geliştirilmesi adına
hiç durmadan yeni teknolojiler geliştirmeye gayret etmektedir. Endüstri
4.0 ile gelecek olan yeni teknolojiler ile beklentilerin daha da arttığının
bilincindeyiz. Üye firmalarımızın sahip olduğu kendilerini geleceğe
hazırlama motivasyonu sektörün bütünü açısından oldukça önem
teşkil etmekte. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak makinanın konumu,
kayıtlarının tutulması, uzaktan erişim, otomasyon gibi birçok farklı istek
Türk istif makinaları sektöründe karşılığını rahatlıkla bulabiliyor. Gelişmiş
kontrol üniteleriyle kullanıcı dostu makineler ve sıfır emisyon ile çevre dostu
makinalar sektörümüzde günden güne daha fazla karşımıza çıkabiliyor.
Tüm bunlara dikkat ederek her anlamda gurur duyduğumuz bir tabloya
sahip olmamıza rağmen; gelişmenin ve ilerlemenin önünde bir sınır
olmadığını çok iyi biliyoruz ve yolumuza hiç durmadan devam ediyoruz.
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SERKAN KARATAŞ
İSDER Yönetim Kurulu Başkanı
İSDER 2021-2023
YÖNETİM KURULU
Serkan KARATAŞ
(Başkan)
Serkan ACAR
(Başkan Vekili, Sayman)
Nazmi KULAKOĞLU
(Başkan Yardımcısı)
Arda Atıf DOĞANAY
(Başkan Yardımcısı)
Alparslan KURTMEN
(Başkan Yardımcısı)
Faruk KÖSE
(Başkan Yardımcısı)
Mustafa ÇİPER
(Başkan Yardımcısı)
Aksel VOLKAN
Buhan Okan ACAR
Emre TAŞCI
Cemile İpar POLAT
Levent KIROĞLU
Bülent BELEDA
Eser ERKUL
Yavuz ÖZTAVLI
Genel Sekreter:
Oğuz Yusuf YİĞİT

1. İSDER Başkan Vekili Serkan Karataş ve Genel Sekreteri
Oğuz Yusuf Yiğit, faaliyet gösterdiği birçok sektörde
ilklere imza atan İSDER üyesi Yanmar Turkey Makine’yi
İzmir’deki genel merkezlerinde ziyaret etti.
2. İSDER ve İMDER İngiltere’deki kardeş dernekleri CEA
– Construction Equipment Association ile, İngiltere’nin
Avrupa Birliği’nden ayrılması ile birlikte iki ülke
arasındaki ticarette yaşanan gelişmelerin ve Covid-19
pandemisinin iş makinaları sektörüne olan etkilerinin
değerlendirildiği çevrimiçi iş birliği toplantısında bir
araya geldi.
3. İSDER 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı pandemi
tedbirleri çerçevesinde Titanic Business Kartal Otel’de
gerçekleştirildi. Genel Kurul Toplantısı’nın ardından
gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında
İSDER’in yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevine derneğin kurucu üyeleri arasında yer alan
ve 2016 yılından beri İSDER Başkan Vekili/Sayman
görevlerini başarıyla sürdüren Serkan Karataş seçildi.
Çukurova Grubu’nda Genel Müdürlük görevini yürüten
Serkan Karataş, İSDER’in yeni döneminin hayata
geçireceği projeler ile sektörde adından daha fazla söz
ettireceğini belirtti.
4. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Sayın Mücahit
ÖZDEMİR’i makamında ziyaret ederek sektörümüze
yansıyan güncel sorunları ve çözüm önerilerini istişare
ettik
5. İsder üyemiz Yiğit Akü Genel Müdürü Sayın Eyyüp
ERDEM’i Yönetim Kurulu Başkanımız Serkan KARATAŞ
ile fabrikalarında ziyaret ettik. Sayın ERDEM İSDER
yönetimine yeni yatırımlarını anlattı.
6. TEU,JAC ve Mitsubishi forkliftlerinin Türkiye
distribütörlüğünü gerçekleştiren üyemiz Başak Karataş
firmasını ziyaret ettik. Sayın Turgay Çizmeli yeni
yatırımlarını bizlerle paylaştı.
7. İstif makinalarına ve bir çok sektöre tekerlek üretimi
gerçekleştiren üyemiz EMES firmasının Genel Müdürü
Sayın Turgut AL’ı üretim merkezlerinde ziyaret ettik.
8. Yönetim Kurulu Başkanımız Serkan Karataş ve Genel
Sekreterimiz Oğuz Yusuf Yiğit, makine sektörünün
önemli firmaları arasında yer alan Dalgakıran
Kompresör’ün “Vizyon 2030” toplantısına katıldı.
MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran’ın
daveti ile katıldığımız toplantıda Türk Tarih Profesörü
İlber Ortaylı da konuklar arasındaydı.
9. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı
Sayın Burak DAĞLIOĞLU makamında ziyaret
edildi. Sektörümüz hakkında görüşülerek, ülkemize
ve sektörümüze yapılacak yatırım fırsatlarını
değerlendirdik. Kendisine ve ekibine nazik ev sahipligi
için teşekkür ederiz.
10. T.C. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Rıza Tuna
TURAGAY ile sektörümüz hakkında bilgi alışverişinde
bulunduk. Kendilerine nazik ev sahiplikleri için
teşekkürlerimizi sunarız.
11. Kurucu üyesi olduğumuz MAKFED Makina İmalat
Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun Genişletilmiş
Yönetim Kurulu Toplantısı 28 Aralık 2021 tarihinde
İMDER&İSDER ev sahipliğinde İstanbul’da
gerçekleştirildi.
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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. Sınav Merkezimiz geçen yıl faaliyete başladı. 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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CEM ÖZYILDIRIM
KBSB Yönetim Kurulu Başkanı
KBSB 2020-2022
YÖNETİM KURULU
Cem ÖZYILDIRIM
(Başkan)
A. Cevat AKKAYA
(Başkan Yardımcısı)
Akın EROL
Ayhan YILMAZ
Efkan ÇEVİKER
İlhan KUZUGÜDENLİOĞLU
Mustafa KOÇAK
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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. TSE’nin onayladığı
standart yürürlüğe girdi.
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 KBSB, eğitimler
vermeye başladı. Gedik Üniversitesi bünyesindeki Sınav
Merkezimiz de faaliyete geçti.
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
Adres: Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı, Ata 2-3 Plaza, No: 6/27, 34758, Ataşehir / İSTANBUL
Telefon: (532) 689 25 73
info@kbsb.org.tr www.kbsb.org.tr
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MAKİNA
İMALATÇILARI
BİRLİĞİ
Bölgemizdeki savaşın ihracatımızı olumsuz etkilememesi için önlem
almalıyız
Makine ve aksamları üretimimiz, 2020-2021 yıllarında sırasıyla yüzde 19,5
ve yüzde 17,1 oranında artmıştır. Bu güçlü artışa, en büyük katkı yurt dışı
satışlardan gelmiş ve geçtiğimiz yıl ihracatımız yüzde 24,6 artarak, 23
milyar dolar seviyesine yükselmiştir
İhracat artış trendinin daha da güçlendiği bu yılın ilk aylarında, RusyaUkrayna savaş şokuyla karşı karşıya kaldık. İki büyük ticaret ortağımız
arasındaki bu savaşın kısa sürede durdurulamaması halinde bu yıl ağır
ihracat kayıplarına uğramamız kaçınılmazdır.
Ana pazarımız AB ekonomilerinde de, savaş nedeniyle durgunluk
beklentileri güçlenmiştir. Dolayısıyla bu pazarda da ihracat hedeflerimizin
gerisinde kalma ihtimalimiz güçlüdür.
Rusya pazarında uğrayacağımız kayıpların hafifletilebilmesi için, bu ülke
ile özel bir ticaret düzenlemesi yapılması gerektiğine inanıyoruz. Avrupa
Birliği’nin daha önce uygulamaya geçirdiği ‘Özel Ticaret Aracı (INSTEX) bu
konuda referans alınabilir.
Alınması gereken diğer bir tedbir de, firmalarımızın işletme sermayeleri
eksikliklerin giderilmesine yönelik olmalıdır. Temel girdilerimiz olan
ana metal sanayi ürünlerinde ortaya çıkan olağanüstü fiyat artışları ve
Rusya riskleri, sektörümüz açısından acil işletme sermayesi ihtiyacı ortaya
çıkarmıştır. Bu sorunun aşılması amacıyla yeni bir Kredi Garanti Fonu
programı ihdas edilmesinin gerektiğini düşünüyoruz.
Öte yandan, ihraç birim fiyatlarımızda son iki yılda gözlemlenen yükselme
eğilimini, gelecekteki ihraç performansımız açısından umut verici bir
gelişme olarak görüyoruz. Bu artışın belirli bir bölümünün, sektörümüzün
son yıllarda Ar-Ge harcamalarını önemli ölçüde artırmış olmasından
kaynaklandığı şüphesizdir. Makine imalatının, halen en fazla ‘Ar-Ge
Merkezi’ ne sahip sanayi kolu konumunda olması, bu trendin önümüzdeki
yıllarda devam edeceğine işaret etmektedir. Ancak, Ar-Ge harcamalarımızın
GSYİH içindeki payının, gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığı da bir vakadır.
‘Sanayi Hamlesi Programı’ kapsamındaki makine projelerinin uygulamaya
geçirilmesi ile birlikte bu payın da hızla artacağı kuşkusuzdur.
Sektörümüzde ihracatın ithalatı karşılama oranının, geçtiğimiz yıl itibarıyla
yüzde 67 gibi oldukça düşük bir seviyede gerçekleşmesini önemli bir sorun
olarak görüyoruz. Alınan tüm tedbirlere rağmen sektörümüz uzak doğu
menşeli makinelerin haksız rekabetine maruz kalmaya devam etmektedir.
Geçtiğimiz yıl yapılan bir düzenleme çerçevesinde, ülkemizde imal
edilen makinelerin üçüncü ülkelerden ithalatının teşvik sistemi kapsamı
dışına çıkarılması bu konuda atılan önemli bir adımdır. Bu mevzuatın,
haksız rekabetin önlenmesi açısından daha da sıkılaştırılmasına ihtiyaç
bulunmaktadır.
‘Yerli Mali Tebliği’ ve ‘Sanayi Ürünlerine Yönelik Satış Sonrası Hizmetleri’
mevzuatlarının da aynı yaklaşımla yeniden şekillendirilmesine yönelik
çalışmaların süratle sonuçlandırılmasını da buna ilave edebiliriz.
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Memiş KÜTÜKCÜ
Cemal DENER
İlknur CANTÜRK
Oktay BÜYÜKDEDE
Filip MİNASYAN
Osman Fatih İĞREK
Fatih KAR
Genel Sekreter:
Zülfikar KILIÇ

ÖNEMLİ TEMASLAR ve ZİYARETLER
1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 27 Ocak 2021
tarihinde MİB Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul
etmiştir. Söz konusu görüşmede yerli makine imalatçılarının
temel sorunları ve çözüm önerileri Sayın Bakana ilk ağızdan
iletilerek yerli makine üreticilerine verdiği destekten dolayı
teşekkür edildi.
2. Tataristan Cumhurbaşkanı ile 23 Mayıs 2021 tarihinde
İstanbul’da bir araya gelindi. Üyelerimizin de davet edildiği
toplantıda iş birliği ve yatırım fırsatları hakkında karşılıklı
olarak bilgilendirme yapıldı.
3. MİB yönetim kurulundan oluşan bir heyet Tataristan’ı 28
Temmuz’da ziyaret ederek KAZAN Summit’e katılım gösterdi.
Bu organizasyonda aynı zamanda Tataristan Makine
Mühendisliği kümelenmesi iş birliği protokolü imzalandı.
MEVZUAT ÇALIŞMALARI
4. Yerli makine kullanımını teşvik etmek amacı ile Yatırım
Teşvik Sistemi üzerinde değişikliğe giden 29 Haziran 2021
tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ile birlikte MİB’in yürüttüğü ortak çalışma doğrultusunda
üyelerimizin imal ettiği makinelerin büyük çoğunluğunun
yatırım teşviklerde “ithal” olarak desteklenmesinin önüne
geçildi. Aynı kararnamede ikinci el makine ile yapılan
yatırımların teşvik sisteminden çıkarılması sağlandı.
KOMİTE TOPLANTILARI, FUARLAR ve SEMPOZYUMLAR
Kompresörler, Hava Kurutucuları, Basınçlı Kaplar ve Ekipmanları
Komitesi yıl içinde biri online olmak üzere iki kez toplandı. Bu
toplantıda TSE yetkilileri ile test merkezi kurulması hakkında
görüş birliğine varıldı. Takım Tezgâhları, Testereler, Güç Aktarma
Organları çalışma gruplarına ait yıllık dış ticaret istatistiki bilgileri
gönderilerek üyelerimiz sektörün hacmi konusunda bilgilendirildi.
5. 2021 yılı içinde İtalya’da düzenlenen EMO-Milano fuarı,
ülkemizde düzenlenen WIN Eurasia ve Bumatech fuarlarına
destekçi olarak katılım gösterildi. Ankara’da düzenlenen 8.
Ulusal Asfalt sempozyumunda YK Başkanımız konuşmacı
olarak katıldı ve hamle programı dahilinde çalışmalarına
destek verilen üyelerimiz katılımcılara tanıtıldı.
ULUSLARARASI TEMSİL
6. Derneğimizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar CECIMO,
PNEUROP ve EUROTRANS’ın senelik toplantılarına pandemi
nedeniyle online olarak katılım gösterildi. Buradan edinilen
bilgiler ve aldığımız raporlar üyelerimiz ile paylaşıldı.
Derneğimiz temsilcisi Salim Haffar’ın başkanlık görevini
yürüttüğü EuroTrans eğitimleri ile ilgili duyurular ilgili
üyelerimize yapıldı.
DİĞER FAALİYETLER:
7. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Lazer Kesim
Makineleri konusunda bir eğitim çalışması yapıldı. Piyasa
Gözetim ve Denetim Genel Müdürlüğü ilgililerine yapılan
eğitimde lazer kesim makineleri konusunda piyasa gözetimi
konusunda eğitim verilerek piyasa denetimlerinde lazer
kesim makineleri incelenirken irdelenmesi gereken aksam ve
istenmesi istenen belgeler konusunda bilgilendirme yapıldı.
8. HAMLE Programı ikinci çağrısına ait online toplantı MİB ev
sahipliğinde online olarak yapıldı. Toplantıya katılım gösteren
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet
Fatih KACIR ve SAHA Derneği Temsilcisi dışında açılış
konuşmalarından birini Yönetim Kurulu Başkanımız S. Emre
GENCER gerçekleştirdi. İkinci çağrıda da ön plana çıkarılan
makine sektörü adına ayrıca teşekkür edildi.
9. Bumatech fuarı ilk akşamında geleneksel gala yemeğimiz
yapıldı ve konuşmacı olarak Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan ile
üyelerimiz bir araya getirildi. Organizasyon sonunda tüm
misafirlerimize imzalı kitap hediye edildi.

MİB - Makina İmalatçıları Birliği
Adres: Söğütözü Mh. 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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PLASTIK
SANAYICILERI
DERNEĞI
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
kurumumuz 50 yıllık tarihi boyunca zamanın gereklerine uygun olarak
gelişim göstermiş ve bugün mamul üreticilerinin yanı sıra hammadde
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 derneğimiz
şemsiyesi altında örgütlenmektedir.
Hammadde de dışa bağımlı olmasına rağmen sektörümüz, mamul
üretiminde Avrupa’da ikinci, dünyada ise yedinci konumda. Sektörün
doğrudan ihracatı 7 milyar dolar olarak gerçekleşirken otomotiv, beyaz
eşya, elektrik-elektronik ve ambalaj başta olmak üzere diğer ürünler
içerisinde ihraç edilen ürünlerde göz önünde bulundurulduğunda 12 milyar
doların üzerine çıkmaktadır.
Sektörümüzün güncel durumuna gelecek olursak, 2020 yılının ilk aylarında
başlayan ve hala devam etmekte olan pandemi ile tedarik zincirinin
koptuğu, hammadde üreticilerinin force majeur ilan ettiği, petrol fiyatlarının
ve döviz kurunun dalgalandığı yeni dönem tüm dünya için ekonomik
zaafiyetlerin gün yüzüne çıktığı zorlu koşullar yarattı. Ancak tüm bu
olumsuz koşullara, tüm sorunlara rağmen sektörümüz başarılı bir yıl
geçirerek, geçtiğimiz yılı da büyüme ile kapattı.
Gün geçtikçe şahit olduğumuz bir diğer konu ise döngüsel ekonominin
hayatımıza dahil oluşu. Neredeyse tüm AB ülkelerinin koydukları yeşil
hedefler dolayısıyla geri dönüştürülmüş hammadde kullanımına büyük
önem verdiğini, ticareti bu yönde şekillendirdiklerini görüyoruz. Yeşil
Mutabakat sonrası ihracatımıza devam edebilmek istiyorsak geri dönüşüm
hammadde kaynağımızı güvence altına almamız gerekiyor. Bu da iç
piyasada kendi kendine yetebilen kaliteli bir atık sistemi yaratmaktan
geçiyor. Gündemde yer alan bir diğer konu olan sınırda karbon
düzenlemesinin ilk etapta plastik sektörünü kapsamayacağını biliyoruz.
Ancak mevzuattan bağımsız olarak tedarikçilerden bu şekilde taleplerin
gelmesi olası senaryolar dahilindedir. Ayrıca en nihayetinde ekonomik akış
ve düzenlemeler sonucunda plastik sektörünün de bundan etkileneceği
aşikar. O nedenle, sektördeki firmaların şimdiden karbon ayak izlerini
hesaplamaları ve hatta bunu mümkünse ürün bazlı yapmaları, karbon
izlerini azaltacak stratejik planları doğrultusunda adım atmaları avantaj
sağlayacaktır.
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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 yaklaşık beş
yıldır yürüttüğümüz ve ödüller alan Yuvaya Dönüşen
Plastikler sosyal sorumluluk projemiz atıkların kaynağında
ayrıştırılmasını sağlamak ve değerlendirilebilir atıkların
geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak yeniden
kullanılabileceğini göstermek gayeleriyle başlatılmıştır.
Aynı zamanda, enerji tasarrufuna da vurgu yaparak
sürdürülebilir yaşam içinde plastiğin yer alabileceği
gösterilmiştir.
31 Aralık 2020 itibariyle yayınlanan tebliğ ile
3915.90.11.90.00 ve 3915.90.80.00.19 GTİP kodu ile ticarete
konu olan karışık plastik atıkların ülkemize ithalatı
yasaklanmıştı. Yalnızca, temiz ve sürdürülebilir atık için
ithalat yapmak zorunda olan geri dönüşüm sektörünü
etkiliyor gibi gözükse de dolaylı olarak girdi sağladığı
pek çok alanda hasar yaratacak bir yasaktı bu ne yazık
ki. Geri dönüşüm sektörünün ham maddesi olan atığa
erişiminin engellenmesi, Türk plastik sektörünün de 2
milyar doların üzerinde ihracat yaptığı AB pazarlarına
ihracatının durması anlamına gelmektedir. Bu süreçte
karışık atıkların ülkemize ithalatının yasaklanması,
polyamid ve polikarbonat gibi yüksek katma değerli
mühendislik plastikleri atıklarının da ülkemize girmesini
engellemiştir; zira tüm bu ürünler ülkemize aynı ürün
kodu ile giriş yapmaktadır. Günümüz koşullarında,
dünyada tedarik zincirinin bozulması sebebiyle yükselen
birim fiyatlarla birlikte hammaddeye erişimde sıkıntı
yaşayan ülkemiz için geri dönüştürülmüş hammadde
çıpa görevi görmektedir. Bu sebeple ülkemizin atıkları
ekonomik değeri haiz olacak şekilde geri dönüşüm
sistemine kazandırılana kadar bu sektörün atığa erişiminin
tek yolu olan ithalat kaçınılmazdır. Tüm bu faktörler
değerlendirildiğinde, özellikle ülkemiz koşulları göz önünde
bulundurulduğunda, hem büyük bir ekonomik kayıp
yaşatacak hem de gelişmişlik yolunda atılan adımları
sekteye uğratacak bu karardan neyse ki geri adım atıldı. Ve
sonuç olarak, devlet otoriteleri ile uzun bir süre boyunca
yapılan toplantılar ve bilgilendirmelerin meyvesi olarak
mühendislik plastikleri için ayrı bir GTİP açıldı ve polietilen
grubunda da yasak kaldırıldı. Atık ithalatı izin belgesi
için şartlar ağırlaştırılarak, nihayetinde, en başından beri
savunduğumuz denetimli serbestlik uygulamaya geçmiş
oldu. Özetle, geçtiğimiz yıl da Türk plastik sektörünün
sözcülüğünü yapan bir sivil toplum kuruluşu olarak,
sektörümüz için kamu nezdinde görüşmeler yaparak,
sektörün güncel sorunlarını ve çözüm önerilerimizi
bu süreçte yine dile getirmeyi sürdürdük ve lehimize
sonuçlandırdık.
Bunun yanı sıra, uzun bir aranın ardından hasretle
beklenen fuarlarımız fiziksel olarak hayat geçti.
Sektörümüzün en önemli fuarlarından olan Avrasya
Ambalaj, Züchex, Plasteurasia gibi fuarlar yoğun ilgiyle
gerçekleşti. Fuarların ardından firmalardan paylaşılan
yorumlar, pandemi koşulları sebebiyle katılan ziyaretçiler
daha hedef odaklı olduğu, bu sayede fuarların başarılı
geçtiği yönünde idi. Dolayısıyla tercihen olmasa da
verilen aranın ardından geri dönen firmalarımız güçlü bir
başlangıç yapmış oldu.
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
Çeyrek asır önce, sektörel örgütlenme ile ulusal ve uluslararası
platformlarda sektörün güçlü sesi olmak amacıyla sektörü temsilen 12
Kurucu Üye ile kurulan POMSAD, bugün sektörün önde gelen 47 üreticisinin
ortak ve etkin bir sözcüsü olmak için faaliyetlerine durmaksızın devam
etmektedir.
POMSAD, üyesi olduğu Avrupa’daki muadili üst birlikler - Europump
(Avrupa Pompa Üreticileri Derneği) ve CEIR (Avrupa Musluk ve Vana
Sanayicileri Derneği) yönetim ve icra kurullarında daima yer almaktadır.
2021 yılında “Pompa ve Vana-Armatür” ticaret hacmi yüzde 22,23 artarak
4,09 milyar USD’ye ulaşmıştır. Pompa ihracatımız 856,9 milyon USD, vana
ihracatımız 779,4 milyon USD olmuştur. 2021 yılı ihracat rakamlarını 2019
yılı ile kıyasladığımızda ise; pompa ihracatının %29,94, vana ve armatür
ihracatının ise %20,97 oranında artmış olduğunu görüyoruz.
Enerji sektöründeki yenileme projeleri, yeni maden alanlarının açılması, DSİ
projelerinde görülen hareketlilikler, büyük endüstri kuruluşlarında hızlanan
yatırımlar iç pazarda 2021 yılına göre sektörde canlılık yaratacaktır. Yeni
teşviklerle özellikle tarımsal sulamada altyapı iyileştirmelerine gidilmelidir.
Bu problemin çözülebilmesi için verilecek teşvikler de “pompa ve vana
sektörü” için önemli bir ivme olacaktır.
Salgın sonrası üretim ekseninin Çin’den uzaklaşma eğiliminde olması
ve coğrafi konum avantajımız sebebi ile yurtdışından talep artışının
olacağı, dolayısıyla üretimde artışın görüleceği beklenmektedir. Salgın ile
birlikte tüm dünyada sağlık ve hijyen koşullarında talep edilen kriterlerin
karşılanması için yeni yatırımlara ihtiyaç olacaktır. Salgının tüm dünyada
gösterdiği altyapı iyileştirmelerinin gerekliliği ile sektör büyüme içinde
olacaktır. Özellikle, sanayileşmiş ülkelerdeki üretim maliyeti yüksekliği ve
firmaların işbirliği arayışları da önümüzdeki dönemde olumlu olarak sektöre
yansıyacaktır.
Pompa ve vanalarımızın uluslararası pazarda rekabet edebilmesi için
uluslararası uyum ve standard değişikliklerinin yakından izlenmesi
gerekmektedir. Özellikle, üretimde kullanılan enerji sistemleri
(dekarbonizasyon), ürünlerin döngüsel ekonomi çerçevesinde
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi önemli olacaktır. Sanayicilerimizin
finansman problemlerinin Eximbank kredileri gibi kredilerle yeniden
desteklenmesi, yerli sanayiyi koruyacak politikalardan vazgeçilmemesi ve
ilave gümrük vergilerinin gerçekçi oranlara çıkarılması gerekmektedir.
2021 yılının son çeyreğinde, benimsediği öncü olma prensibi ile POMSAD
“Su ve İnsan 5.0” temalı 12. Pompa-Vana Kongresinin organizasyonuna
başlamıştır.
POMSAD, üyelerinden aldığı güç ile zorlu geçen bir dönemi geride bırakıyor
ve yeni bir döneme hep birlikte umutla giriyoruz. Sektörümüzün çok daha
ileriye giderek, hakettiği üretim üssü konumuna ulaşması temennisi ile;
2022 yılının tüm makina sektörü için başarılı bir yıl olmasını dileriz.

NURDAN YÜCEL
POMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
POMSAD 2021-2023
DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
Nurdan YÜCEL
(Başkan)
Ercan ÇELEBİ
(Başkan Yardımcısı)
Sinan ÖZGÜR
(Başkan Yardımcısı)
Vahdettin YIRTMAÇ
(Sayman)
İsmail Gökhan ÇITAK
Murat ÇOPUR
İbrahim AKDEMİR
Bülent HACIRAİFOĞLU
Ziya ŞEFTALİOĞLU
Önceki Başkan:
Kutlu KARAVELİOĞLU
Genel Sekreter:
Gökhan Sezer TÜRKTAN
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ISK – SODEX 2021 FUARI
Eş organizatör dernekleri arasında bulunduğumuz ISK-SODEX
2021 Fuarı 29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında Tüyap Fuar
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Fuara dernek üyemiz 23 firma katılırken, 29 Eylül akşamı dernek
üyesi firmalarımız akşam yemeğinde bir araya geldi. Derneğimiz
de 14. Salon içerisinde fuarda yer alırken, katılımcılara üye
kataloğumuzun yanı sıra teknik yayınlarımız da sunularak
ilgilenen ziyaretçilere dernek faaliyetlerimiz hakkında bilgi verildi.
YANGIN FELAKETİ YARDIM KAMPANYASI
2021 yılı yaz aylarında ülkemizi sarsan yangın felaketlerinde
derneğimiz, üyelerinin yardımlarıyla Muğla, Marmaris ve Antalya
bölgelerine 300’e yakın çeşitli ebatlarda dalgıç pompa, kelebek
vana, sürgülü vana, yangın hidrantı, hava tahliye vanası ve 600
kalem sarf malzemesi (N95 maske, gözlük, eldiven, yangın tüpü,
fosforlu yelek, baret, el feneri, kafa feneri, kazma, kürek, pil)
gönderimi gerçekleştirdi. Gönderimi yapılan pompa ve vanaların
değeri 500.000 TL’ye yaklaşırken, sarf malzemelerinin değeri ise
yaklaşık 120.000 TL’yi buldu.
DERNEK TANITIM FİLMİ
Sektörlerimiz ve derneğimiz hakkında kısa bilgileri içeren Türkçe
seslendirmeli ve İngilizce altyazılı tanıtım filmimiz dönemimiz
içerisinde hazırlanarak kullanılmaya başlanmıştır. Film MAİB
tarafından derneklere sağlanan maddi destekler kapsamında
finanse edilmiş, filmin bütün masrafları verilen destek
kapsamında karşılanmıştır.
POMPA ve VANA SANAYİ SEKTÖR RAPORU 2020
Pompa, Vana ve Armatür sektörlerini tüm yönleriyle ele alan
Pompa ve Vana Sanayi Sektör Raporumuz 2021 yılında da
Ekonomi ve Stratejik Danışmanlık Hizmetleri tarafından
derneğimizce hazırlatılarak sektörlerin istifadesine sunulmuştur.
Bir önceki rapora göre içeriği genişletilerek daha detaylı dünya
pazarı bilgileriyle hazırlanmış raporun bu baskısı 136 sayfa
olarak hazırlanmıştır.
POMPA – VANA DIŞ TİCARET ENVANTERİ
2012-2013-2014 yıllarından 2018-2019-2020 yıllarına kadar
pompa ve vana 12’li poz ihracat ve ithalat tutarlarını, Europump
ve CEIR ülkeleri ile yapılan ticaret verilerinden Güney Doğu
Asya ülkeleri ile yapılan pompa ve vana ticaret verilerine kadar
ele alan dış ticaret envanterimiz 2021 yılında da sektörlerimizin
hizmetine sunulmuştur.

Türk Pompa ve Vana
Sanayicileri Derneği

POMPA VE VANA SANAYİ

OXFORD ECONOMICS DÜNYA POMPA PAZAR ARAŞTIRMA
RAPORU - ORGALIM ENFORMASYON BÜLTENLERİ
Dünya pompa Pazar araştırma raporu 85 ülke ve 7 pompa
kategorisini 40’dan fazla yüksek, orta ve düşük dereceli kullanım
pazarına göre, 38 ülke ve bölgeyi pompa pazarı, 33 ülkeyi
ekonomik geçmiş ve 14 farklı kullanıcı sektörünü ele almakta ve
sadece POMSAD üyelerine sunulmaktadır.
Avrupa Pompa ve Vana-Armatür Sektörlerini ilgilendiren
mevzuatla ilgili gelişmeleri rapor eden ve yılda 5 kez yayımlanan
ORGALIM Enformasyon Bültenleri ve Güncellenmiş yürürlük
tabloları geçtiğimiz dönem boyunca düzenli olarak üyelerimizle
paylaşılmıştır.

SEKTÖR RAPORU 2020

Pompa Vana
İthalat İhracat Envanteri
2020

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ, MAYIS 2021

WEBINARLAR
• Caeses Yazılımı İle Vana Giriş-Çıkış Bölgesi Parametrik
Tasarımı – Ahmet Yusuf Gürkan – 26 Şubat 2021
• “Küresel Yeni Eğilimler; Pompa, Kompresör ve Vana Sanayine
Etkileri, Pazar Dinamikleri ve Öngörüler” – Dr. Can Fuat
Gürlesel – 1 Nisan 2021
ÜST KURULUŞ TOPLANTI KATILIMLARI
Derneğimiz üyesi bulunduğu CEIR ve EUROPUMP’ın senelik
toplantılarına ve Yönetim Kurulu – İcra Konseyi toplantılarına
2021 yılında da katılarak sektörlerimizi temsil etmiştir.

POMSAD - Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği
Adres: Göreme Sokak 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.
SAHA İstanbul olarak 7’nci yılımızı geride bıraktık. 2015 yılında Türkiye
sanayi üretiminin %54’ünü kapsayan Kuzey Marmara Bölgesi’nden yerlilik
oranını arttırmak hedefiyle yola çıkan kümelenmemiz, bugün 770 üye
firma ile Avrupa’nın ikinci en büyük sanayi kümelenmesi konumuna ulaştı.
Kısa bir sürede elde edilen bu başarının ardında büyük bir emek, inanç̧ ve
kararlılık bulunuyor. Bugün 51 sektörde üretim yapan firmalarımızın %81’i
KOBİ’lerden oluşmaktadır. Kümelenmemizde bulunan 22 üniversite ile de
Üniversite – Sanayi iş birliğine de etkin bir şekilde rol oynuyoruz.
SAHA İstanbul sadece rakamlarla büyümüyor. Devlet kurumları, sanayiciler,
üniversiteler ile bu yolda birlikte yürümesi gereken tüm paydaşlar arasında
sağlam köprüler kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Milli
Teknoloji Hamlesi’nin başarıyla gerçekleşmesini sağlayacak paydaşları
doğru stratejiler çerçevesinde bir araya getiriyoruz. Ar-Ge merkezlerinin
açılmasına ve Teknopark projelerine destek veriyoruz.
Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için firmaların yeteneklerini
birleştirerek; yeni yetenekler, konsorsiyumlar ve benzeri yapılarla bu
sinerjiyi oluşturuyoruz. Türkiye için Savunma, Havacılık ve Uzay alanında
dünya rekabetinde yer almak çok önemli bir konuma geldi. Rusya-Ukrayna
savaşı, ülkelerin öz güçlerinin ve öz savunma yeteneklerinin her şeyin
önünde olduğunu bize gösterdi. Üyelerimizin geliştirdiği projeler sayesinde
yerlileştirilmesi tamamlanan yüzlerce ürün, TSK envanterine girdi ve
girmeye devam ediyor. Türkiye’nin millileşme hamlesini destekleyecek
birçok proje de sürüyor. Yerlilik oranımız %70’i geçerken, bu gelişimi temele
yayarak bir arada yürümeye özen gösteriyoruz.
Önümüzdeki dönemde alt ana sistem ve bileşenler başta olmak üzere,
yüksek oranda yerli olarak üretilmiş platformların teknolojik derinliğinin
arttığı bir dönemi göreceğiz. Bu açıdan baktığımızda artık geldiğimiz
noktayı daha ileriye taşıyacak sağlıklı bir sürdürebilir yapı oluşturmamız
gerekiyor. Bu noktada SAHA İstanbul’a düşen görev de giderek artıyor.
Kararlılıkla attığımız adımlar, yüksek teknoloji ve savunma sanayii
yatırımları, ihtiyaç̧ duyduğumuz insan kaynağının yetiştirilmesi için
verdiğimiz emekler, geleceğimizin garantisidir. Hepimiz biliyoruz ki; birlik
olduğumuzda önümüzü kesmek isteyenlerin gücü bize yetmeyecektir. İleri
teknoloji üretebilen, savunma sanayinde bağımsız, dünyada sesini daha
güçlü çıkaran bir Türkiye artık hayal değil gerçek.
Havacılıkta, savunmada ve uzay teknolojilerinde yeni başarı hikâyeleri
yazacağız. SAHA İstanbul olarak yeni projelerimizle, güçlü iş birliklerimizle,
yurt içinde ve yurt dışında Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. SAHA
İstanbul’u kurarken hedeflediğimiz millileştirme hedefine emin adımlarla
devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de Türkiye için çalışmaya,
üretmeye, sanayicilerimizle birlikte Türkiye’nin savunma ve havacılık
sanayiindeki başarılarında yer almaya devam edeceğiz.

HALUK BAYRAKTAR
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı
SAHA İstanbul
2021-2023 YÖNETİM KURULU
Haluk BAYRAKTAR
(Başkan)
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
(Başkan Yardımcısı)
Murat İKİNCİ
(Başkan Yardımcısı)
Dr. Ebubekir KOÇ
(Başkan Yardımcısı)
Hakan ALTINAY
İlhami KELEŞ
Prof. Dr. Temel KOTİL
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
Özgür GÜLERYÜZ
Zafer ŞEN
Dr. Alper ÖZBİLEN
Dr. İsmail ARI
Ümit Yaşar KARADENİZ
Genel Sekreter:
İlhami KELEŞ
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TEKNİK KOMİTELER
Savunma sanayii, havacılık ve uzay sektörlerinin ihtiyaç duyduğu
alanlarda projeler geliştirmek, yerlileştirme çalışmalarına katkı
vermek ve sektörün gelişimi için görüş oluşturmak amaçlarıyla
10 farklı başlıkta Teknik Komite çalışmaları yürütülmektedir.
Teknik komiteler kamu kurum ve kuruluşları, Ar-Ge merkezileri
ve üniversitelerimiz ile koordineli olarak birer proje mutfağı gibi
çalışmaktadır. Teknik Komite çalışmaları kapsamında Milli ERP
sistemi geliştirilmesi, 5 Eksen CNC Tezgah Üretimi (MİLTEKSAN),
hava vasıtaları için kabin içi iklimlendirme sistemi geliştirilmesi
(TASECS), nadir toprak elementleri, mıknatıs üretimi, teknik
tekstil, PCB kart üretimi, yurtdışı ortak servis merkezleri
kurulması, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde firmaların dijital
dönüşümünün sağlanması, yapay zeka uygulamaları, otonom
sualtı aracı geliştirilmesi gibi çok farklı konularda projeler hayata
geçirilmiş veya geliştirilmeye devam edilmektedir.

ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR
Kurulduğu günden itibaren birçok konuda öncü olan SAHA
İstanbul, uluslararası çalışmaları ve iş birlikleri ile ülkemizi
yurt dışında temsil etmekte ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu
alanlarda kritik yetenekleri ülkemize taşıma konusunda
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunların içinde ülkemizdeki
havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu AS 9100 serisi
sertifikalandırma süreçlerinin yerlileştirilmesi kapsamında
MİHENK Komitemizin Uluslararası Havacılık Kalite Grubunun
(IAQG) yetkili bir organı olarak tanınması ve son olarak da
SAHA İstanbul’un IAQG’ye üye olması önemli gelişmeler
olmuştur. SAHA İstanbul ayrıca Avrupa Havacılık Kümeler
Birliğinin (EACP) “Bronz” sertifikalı bir üyesi olarak ülkemizi
Avrupa’da temsil etmekte, havacılık sektörü ile ilgili çalışmalara
katkı vermektedir. Uluslararası Uzay Federasyonuna da (IAF)
üyelik başvurusunda bulunan SAHA İstanbul’un bünyesinde
teşkil ettiği Uzay Komitesi ile uluslararası alanda da uzay konulu
çalışmalara katılması hedeflenmektedir.

SAHA EXPO FUARI
Farklı bir konseptle uygulanan, KOBİ’lerin öznesi olduğu ve
bir sanayi ihtisas fuarı olan SAHA EXPO Fuarı, 25-28 Ekim
2022 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde
beş Bakanlık ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın iş birliğiyle
gerçekleştirilecektir. Bu sene geçen seneye oranla 4 kat büyük
bir alanda ve yurt içi/dışından 1000’e yakın firmanın katılımıyla
gerçekleştirmeyi planladığımız SAHA EXPO Fuarına yerli ve
yabancı çok sayıda delegasyonun da ziyareti beklenmektedir.
Geçen sene dünyanın ilk “Hibrit Savunma Sanayi Fuarını”
gerçekleştiren ekibimiz ile bu yıl da savunma sanayiinde
dünyanın ilk “METAVERSE” fuarını hayata geçirerek fiziksel
fuarın ardından dünyanın her yerinden ziyaretçilerin kendi
Avatarları ile SAHA EXPO METAVERSE fuarı ziyaret etmelerini
hedefliyoruz.

SAHA MBA PROGRAMI
SAHA MBA, SAHA İstanbul ve TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliği
ile İleri teknoloji üreten ve dünya ile yarışan firmalarımızın
yöneticilerinin ihtiyaçları ve dünya standartları dikkate alınarak
hazırlanmış bir programdır. Sektör liderleri ve üst düzey
bürokratların da bizzat eğitici olarak yer aldıkları Türkiye’nin
en prestijli, odaklı ve iddialı MBA programı, eğitim ile, üretilen
değerin olabildiğince fazla milli üreticimize ulaştırarak lider
yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programın amacı;
yöneticilerin, kurumlarının potansiyelini artırmak için yol
gösterici olmalarına, ekiplerini ortak amaçlar etrafında bir arada
tutabilmelerine ve işlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmelerine
destek olacak insan odaklı ve sistematik yönetim becerilerini
güçlendirmektir. Geçtiğimiz yıl üçüncü dönem mezunlarını veren
program bu yılda İstanbul ve Ankara merkezli olarak eğitime
devam etmektedir.

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 MAKINALARI
İMALATÇILARI BIRLIĞI
Tarım makinaları endüstrisinin ülke çapındaki temsilcisi TARMAKBİR,
kuruluşunun 44. yılında da sektörü temsil etmeye, tarımsal mekanizasyon
sektörü için paydaşlarına ortak bir platform sunmaya, yönlendirici, katılımcı
ve paylaşımcı bir tepe organizasyon olmaya devam etmektedir.
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 işbirliği içerisindedir.
Sektörümüzün 2021 yılı üretim, iç pazar ve dış ticaret gelişimi şu şekilde
özetlenebilir:
Tarım makineleri sektöründe son derece iyi geçen 2020 sezonunun sektör
2021 yılının ilk çeyreği de iç pazar dinamikleri açısından olumlu geçmiştir.
Mart ayından itibaren kurak geçen sonbahar ve kış sezonu nedeniyle
özellikle kuru tarım yapmak zorunda kalan çiftçi gelirlerinde önemli bir
düşüş yaşanması, özellikle ekipman satışlarını olumsuz yönde etkilemiştir.
Traktörde ise önümüzdeki aylar için yatırım planı olan çiftçilerin yüksek
enflasyon/ düşük reel yatırım araçları beklentisi nedeniyle alımlarını öne
çekmeleri, ikinci elde çok az sayıda model yılı yeni araçların bulunması
traktöre olan talebi pozitif yönde etkilerken, temmuz ayı itibariyle yürülüğe
giren yeni güvenlik mevzuatının sebep olduğu planlama ve üretime geçiş
sıkıntıları ile tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar/ gecikmeler arzın daha
fazla olmasını engellemiştir.
2020 yılının Aralık ayında 170,3 gibi rekor bir seviyeye ulaşan TÜİK üretim
endeksi, 2021 yılı boyunca düşme eğilimi içinde dalgalı ve azalan bir seyir
izlemiş, 2021 yılında 139,5 ortalamaya ulaşmıştır. 2021 yılında ihracatın
%32,8 seviyesinde artması, üretimi tetikleyen ana unsur olmuştur. 2021
yılında tarımsal üretimde kullanılan girdi fiyatlarının olağanüstü artması ve
bu kapsamda girdiye erişimin kısıtlı kalması, iç piyasada tarım makineleri
satışları için de önemli bir gösterge niteliğindedir.
2021 yılında döviz kurlarında yaşanan olağanüstü artışlar ve daha da
önemlisi belirsizlikler, yatırım planı olan çiftçilerin ekonomide yaşanan
gelişmeler nedeniyle alımlarını öne çekmeleri, tedarik zincirindeki
kırılganlıklar, hammadde, enerji ve diğer girdi fiyatlarındaki olağanüstü
artışlar ithalatın bir önceki yıla göre neredeyse iki katına ulaşması iç
pazarın önemli parametreleri arasındadır.
Tarım makineleri sektöründe 2021 yılı ihracatımız, 2020 yılı seviyesine
göre %32,8 artmış ve 1,44 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Resmi
istatistiklere dahil edilemeyen traktör kabini ihracatımızla birlikte seviyenin
1,5 milyar dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. 2021 dönemindeki ithalatımız
ise %71,8 artışla 844 milyon dolara ulaşmıştır.

ŞENOL ÖNAL
TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı
TARMAKBİR 2021-2023
YÖNETİM KURULU
Şenol ÖNAL
(Başkan)
Gökhan BAYRAMOĞLU
(Başkan Vekili)
Tolga SAYLAN
(Sekreter Üye)
Ahmet KÜÇÜKBACAK
(Sayman Üye)
A. Mümtaz ÖZALP
Ahmet BÜYÜKATEŞLİ
Serkan B. KAYIN
Ö. Faruk DÖNDER
Güven ÇETİN
Ahmet KURT
Bülent DUMAN
Halim TOSUN
Bilgin TÜRKAY
Genel Sekreter:
Mustafa Selami İLERİ

Üye olunan
uluslararası
kuruluşlar
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Birliğimiz mutad çalışmalarına ilave olarak Tarım ve Orman
Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı
bünyesinde oluşturulmuş ve üyesi olduğumuz çeşitli kurullar ve
komiteler vasıtasıyla sektörel düzenlemelere katkı sunulmaktadır.
Bakanlıklar bünyesinde yürütülen faaliyetlerin yanı sıra üyesi
olduğumuz TOBB Makine Sektör Meclisi, MAKFED, Agrievolution
Tarım Makinaları İmalatçıları Birlikleri Küresel İttifakı, CEMA
Avrupa Tarım Makinaları Birliği, ReCAMA Asya-Pasifik
Ülkeleri Tarım Makinaları Birlikleri Bölge Konseyi, ZAK Ziraat
Fakülteleri Eğitim Programları ve Akreditasyon Kurulu ve Akıllı
Tarım Platformu kapsamında da yoğun bir iş programımız söz
konusudur.
Üyesi olduğumuz organizasyonlar kapsamında yaptığımız
çalışmaların dışında 2021 yılı için seçilmiş bazı faaliyetlerimiz şu
şekildedir:
TARMAKBİR-CAMDA İşbirliğinde Uzakta Erişimli B2B
Organizasyonu
TARMAKBİR ile CAMDA (Çin Tarım Makineleri Distribütörleri
Derneği) işbirliğindeki B2B etkinliği, 01-02 Şubat 2021 tarihleri
arasında uzaktan erişimli olarak gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe
toplam 11 üyemiz katılırken, Çin tarafından organizasyona
15’i imalatçı, 6’sı ithalatçı olmak üzere toplam 21 firma iştirak
etmiştir.
Tarım ve Makine Sanayi Etkileşimi Raporu
Makine İhracatçıları Birliğince MAKFED ile yürütülmekte
olan sektörel araştırmalar kapsamında Birliğimiz tarafından
hazırlanan sektörel ilk raporun ardından sektör paydaşlarımızın
talebi üzerine raporun yaklaşık 200 sayfaya çıkarılmış 2021 yılı
versiyonun temmuz ayında dijital dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı
TÜYAP ve TARMAKBİR işbirliği ile 5-9 Ekim tarihleri arasında
Bursa’da gerçekleştirilen BURTARIM 2021 Bursa 18. Uluslararası
Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, 2020-2021
pandemi döneminde düzenlenen tek kapsamlı fuar olmuştur.
ReCAMA (Asya ve Pasifik Tarım Makinaları Birlikleri Bölge
Konseyi) Faaliyetleri
Birliğimiz tarımsal mekanizasyon sektöründe dünya çapında
var olan 3 çatı örgüte birden üye olan tek STK’dır. Birleşmiş
Milletler bölgesel alt komisyonundan biri olan ESCAP altında
faaliyet gösteren CSAM (Sürdürülebilir Tarımsal Mekanizasyon
Merkezi) himayesinde kurulan ReCAMA’nın 14 ülkeden 19 üyesi
mevcuttur. 27 Ekim 2021 tarihinde yapılan üyeler toplantısı
sonucunda başkanlığa Tayland Ziraat Mühendisliği Birliği, başkan
yardımcılığına TARMAKBİR seçilmiştir.
Ur-Ge Projesi
Bu dönem gerçekleştirmeye devam ettiğimiz önemli bir diğer
etkinlik ise Ur-Ge Projesi olmuştur. İlk Ur-Ge Projemizin
başarısı, 2018 yılında ikincisinin başlamasına vesile olmuştur.
Proje kapsamında da yapılan hedef pazar ve ticari istihbarat
eğitimlerinin ardından ticari istihbarat için danışmanlık hizmeti
alınmaya başlanmıştır. Salgın süreci projemizi de olumsuz yönde
etkilemiş, son dönem yurt dışı pazarlama faaliyetlerimizin
yapılmasına engel olmuştur. 08-13 Kasım 2021 tarihleri arasında
Ukrayna’da düzenlenen yurt dışı pazarlama faaliyetimizin
ardından projemizin tamamlanmasıyla birlikte 3. Ur-Ge Projemiz
için çalışmalara başlanmıştır.
Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi 2021 Yılı Olağan
Toplantısı
Her yıl ilgili kamu kurumları, üniversiteler, tarım makineleri
imalatçıları, STK’lar ve ilgili diğer paydaşların temsilcilerinden
oluşan Komitenin 2021 yılı olağan toplantısı, TARMAKBİR işbirliği
ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 02-04 Kasım
tarihleri arasında İzmir’de düzenlenmiştir.

TARMAKBİR - Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği
Adres: Meşrutiyet Cad. No: 31/6 Kızılay / ANKARA
Telefon: (312) 419 37 94 Faks: (312) 419 37 53 KEP: tarmakbir@hs01.kep.tr
tarmakbir@tarmakbir.org www.tarmakbir.org
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TEKSTIL MAKINE
VE AKSESUAR
SANAYICILERI
DERNEĞI
Global ticaret dengelerinin sarsıldığı pandemi sürecinde, özellikle ülkemiz
lehine kırılan tedarik zincirlerinin bir neticesi olarak uzak doğudan
ülkemize doğru yönelen tekstil ve hazır giyim siparişleri oldukça yüksek
seviyelerde seyretmiştir. AB ülkelerine lojistik olarak yakınlığımız ve tekstil
hammaddeleri ve hazır giyim ürünlerindeki köklü tecrübelerimiz, bu süreçte
ülkemizi ön plana çıkarmış ve tekstil sektöründe yatırımların artmasına
sebep olmuştur. Teknik tekstil ürünlerinde, medikal ürünlerde ve maske
kumaşlarında da ülkemizin yüksek üretim kapasitesi bir diğer avantaj
olarak karşımıza çıkmıştır. 2020 ve 2021 yıllarında bu avantajlar ve tekstilhazır giyim sektörlerindeki hareketlilik, Türk Tekstil makine üreticilerimize
de oldukça olumlu yansımıştır. Yurtiçinde tekstilin hemen her alanında
artan yatırımları olduğunu; özellikle iplik, örme kumaş ve teknik tekstil
yatırımlarının yoğun olarak gerçekleştiğini gözlemledik. Bunun neticesinde
tekstil makine üreticilerimiz özellikle boyama, apreleme, baskı makineleri ve
tüm makinelerin yedek parçaları alanında yurtiçinde ve yurtdışında yoğun
çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Yine bu dönemde üyelerimizin bir kısmı
yeni yatırımlara imza atmış ve kapasite artırımlarına da gitmişlerdir. Hem
kapasite gücünü arttıran hem de teknolojisini yenileyen ve güçlendiren
üreticilerimiz, sektörümüzün her geçen gün büyüyen ve gelişen bir yapıda
olduğunu da ortaya çıkartmıştır.
Türk tekstil makine sektörümüz 2021 yılını 955 milyon $ ihracatla kapatmış
olup, bir önceki yıla göre ihracatını %27,3 oranında arttırmıştır. İthalatımız
ise 2021 dönemi toplamı 2,4 milyar $ olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki
yıla göre %33,3 artmıştır.
Hızlı tüketilen kullan-at modasının yerini, çevre hassasiyetiyle
üretilmiş, kaliteli ve uzun ömürlü ürünlerin almasıyla; üretimde çevresel
hassasiyetlerin gözetilmesinin, ürün maliyetlerinden önce gelmeye başladığı
bir dönemin yaşandığı görülmektedir. Bu çerçevede ülkemiz tekstil
makine sanayisi, AB Yeşil Mutabakatı sürecine hızlı bir uyum içerisindedir.
Düşük enerji tüketen, kullanılan suyu minimize eden (%50- 80 oranında
azaltan) ve çevre dostu makineler konusunda yoğun ar-ge faaliyetleri
yürütülmektedir. Gerek filtreleme sistemleri, gerekse su tüketimini minimize
eden makineler konusunda dünyada iddialı bir noktada olduğumuzu
rahatlıkla ifade edebiliriz.
Türk tekstil makine sektörümüzün 2022 yılı ve sonrası için önünün
oldukça açık olduğunu söyleyebiliriz. Küresel marka haline gelmiş güçlü
üreticilerimizle, yurtiçinde ve hedef pazarlarımızda kendi teknolojisini ve
kalitesini ispatlamış yerli firmalarımızla güçlü bir sektör haline geldik.
Uzmanlaştığımız makine gruplarında küresel rakiplerimize göre hem fiyat
hem de kalite avantajı sağlayabilen bir noktaya gelinmiş olması, sektörümüz
adına gurur vericidir.

ADIL NALBANT
TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
TEMSAD 2021-2023
YÖNETİM KURULU
Adil NALBANT
(Başkan)
Mehmet AĞRİKLİ
(Başkan Yardımcısı)
Hüseyin Avni BİRBEN
(Başkan Yardımcısı)
Numan GÜREL
(Başkan Yardımcısı)
Cüneyt Hüseyin ALKAN
(Başkan Yardımcısı)
Levent YILMAZ
(Yönetim Sekreteri)
İrfan YOLCULAR
(Mali Sekreter)
Yusuf USKANER
Ali ÇAKICI
Seven YILMAZTÜRK
İzzet SAVAŞ
Genel Sekreter:
Hayri ETCİ
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Pakistan Tekstil Makineleri Sanal Sektörel Ticaret Heyeti
Düzenlendi
Pandemi sürecinde ticaret heyetleri programlarını
sanal ortama taşıma girişimleri kapsamında, makine
sektörünün alt grupları içerisinde ilki Tekstil Makineleri
özelinde Pakistan için gerçekleştirilmiştir. Pakistan Tekstil
Makinaları Sanal Sektörel Ticaret Heyeti programı, Makine
İhracatçıları Birliği (MAİB) ve TEMSAD işbirliğinde, 1518 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, ilgili
etkinliğe 16 TEMSAD üyesi firmamız katılım sağlamıştır.
Programının açılışına; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı Sn. İsmail GÜLLE, Makine İhracatçıları Birliği
(MAİB) başkanı Sn. Kutlu KARAVELİOĞLU, TEMSAD
Başkanımız Sn. Adil NALBANT, T.C. İslamabad Büyükelçisi
Sn. İhsan Mustafa YURDAKUL, İslamabad Ticaret
Müşaviri Sn.Ahmet ŞAHİN , Karaçi Ticaret Müşaviri Sn.
Eyüp YILDIRIM ve heyetteki üye firmalarımız katılım
sağlamışlardır.
12. Olağan Genel Kurulumuz Gerçekleştirildi
TEMSAD 12. Olağan Genel Kurul Toplantımız, 26 Haziran
2021 Cumartesi günü üyelerimizin ve misafirlerimizin
katılımlarıyla gerçekleştirilmiş olup; Sn. Adil NALBANT
güven tazeleyerek 12. Dönem Başkanlığına yeniden
seçilmiştir.
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası ile “Türkiye’de Tekstil
Makinaları Üretimi SWOT Analizi, Beklentiler ve Öneriler”
Konulu Panel Düzenlendi
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şube tarafından
düzenlenen “Türkiye’de Tekstil Makinaları Üretimi
SWOT Analizi, Beklentiler ve Öneriler” konulu panel, 18
Mart 2021 Perşembe akşamı saat 21.00’de TMO Bursa
Şubesi Youtube kanalından canlı yayınlanmıştır. Alt ürün
gruplarımız bazında sektörümüzün güçlü ve zayıf yanları
ele alınmış olup, tekstil sanayimiz ile işbirliği içerisinde
yeni teknolojilerimizi geliştirebilme hususlarında görüş
alışverişinde bulunulmuştur.
Tekstil ve Makine Sanayi Etkileşimi Raporu’ muz
Hazırlandı
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) öncülüğünde ve
destekleriyle, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü’ yle birlikte hazırladığımız
“Tekstil ve Makine Sanayi Etkileşimi Raporu”’hazırlanmıştır.
Ülkemizin güçlü olduğu tekstil ve makine imalat
sektörlerinin etkileşimi konusunda ortaya koyulan bu
çalışmanın, sektör üyelerimize ve paydaşlarımıza fayda
sağlayacağını düşünmekteyiz.
Resmi Temaslarımız Devam Etti
Eximbank Genel Müdürü Sn. Ali GÜNEY beyi, Genel Müdür
Yardımcıları Sn. Enis GÜLTEKİN ve Sn. Çağrı ALTINDAĞ
beyefendileri TEMSAD Yönetim Kurulumuz adına ziyaret
ettik.
Ayrıca Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosu Sn. Sudhi
CHOUDHARY hanımefendiyi ziyaret ederek, TEMSAD
ve sektörümüzle ilgili bilgiler sunduk. Ziyaretimizde;
Sn. Başkonsolosun yeni atanması vesilesiyle görevinde
başarı dileklerimizi iletmemizle birlikte, sektörümüzün
hedef pazarlarından olan Hindistan özelinde
karşılıklı işbirliklerinin devam etmesi ve üyelerimizin
yaşadığı problemler ele alınarak verimli bir görüşme
gerçekleştirilmiştir.
Online Etkinliklerimiz Kapsamında Eximbank
ve Kalkınma Bankası Kredi Programları ile ilgili
Bilgilendirme Toplantıları Gerçekleştirildi
İhracat ve yatırım kredileri konularında, 2 ayrı etkinlik
kapsamında, Eximbank ve Kalkınma Bankası yetkilileriyle
üyelerimizi online zeminde bir araya getirdik.
TEMSAD - Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği
Adres: Merkez Mh. Doğu Sanayi Sitesi İdari Bina Kat: 2 Yenibosna - İSTANBUL
Telefon: (212) 552 76 60 Faks: (212) 552 76 80
temsad@temsad.com www.temsad.com
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ELEKTRIKLI VINÇ
İMALATÇILARI BIRLIĞI
DERNEĞI
Sanayinin yükünü kaldırıyoruz, birlikte büyüyoruz!
Sanayinden lojistiğe ve liman işletmeciliğine kadar geniş bir kullanım
alanı bulunan ve ağırlıklı olarak endüstriyel elektrikli vinç olarak adlanan
ürünlerin imalatında öncü firmaların bir araya gelmesi ile Elektrikli Vinç
İmalatçıları Birliği Derneği (TEVİD) 2010 yılında kuruldu.
Vinç sektöründe üretim kalitesini yükseltmek ve ülkemiz imalatçılarının
dünya ölçeğinde tanınırlığını arttırmak için sektörün öncü firmalarıyla
birlikte gerek kamu, gerekse özel sektörle kurulan sağlam bağların yanı sıra
sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmek doğrultusunda çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz.
Türkiye’de endüstriyel elektrikli vinç üretiminin yoğunluk kazanması,
1970 ve 1980’li yıllarda başladı. 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 tasarım merkezi ve Ar-Ge merkezleri kurarak özgün ürünler
gerçekleştirmeye de başladı.
2021 yılında, içerisinde yer aldığımız yük kaldırma, taşıma ve istifleme
makineleri ihracatı 2020 kaybını telafi ederek yüzde 16,1 artış gösterdi.
Bu artış 2019 ile kıyaslandığında ise yüzde 7,6 olduğu görülmekte. 2022
ilk çeyreğindeki yüzde 19’luk artış ise elektrikli vinç özelinde dış ticaret
fazlamızı desteklemeyi sürdürüyor.
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. Bu doğrultuda,
pandemi sonrasında yeniden ve yakından şekillenen tedarik zincirlerinin
olumlu yansımalarını arkamıza aldığımız bir rüzgâr olarak görüyor.
Ancak bu dönemde artan girdi maliyetleri ve bileşen tedarikinde yaşanan
sorunlar mücadele verdiğimiz alanların başında geliyor. 2019’dan
günümüze yurtiçi fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, elektrikli teçhizat,
elektronik bileşen ve devre kartlar, imalat sanayine benzer bir seyirde;
makine sektörünün biraz üzerinde yer alırken 2020’in ortaları itibariyle
sektörün temel girdileri olan ana metal sanayindeki fiyat artışı makine
sektöründen 2 kattan fazla olması maliyet muhasebesini önemli ölçüde
etkiler duruma geldi.
Bununla birlikte dayanıklılığımızı bir kez daha test eden kriz ortamının
beraberinde fırsatları da getirdiğinin farkındayız. Sahip olduğumuz
potansiyel ve yakaladığımız sinerji ile sektörümüzün ve ülkemizin
büyümesine katkımızı artıracağımız önümüzdeki dönemde tüm üyelerimize
başarılar diliyorum.
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KEMAL TEKEL
TEVİD Yönetim Kurulu Başkanı
TEVİD 2022-2023
YÖNETİM KURULU
Kemal TEKEL
(Başkan)
Osman ÇAKMAK
(Başkan Yardımcısı)
Alparslan KURTMEN
(Sekreter Üye)
Tekin ÇELİKBİLEK
(Sayman Üye)
Önder BÜLBÜLOĞLU
(MAKFED Temsilci Üye)
Genel Sekreter:
Umur ÖZARAR

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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ARMATÜR, VALF,
MUSLUK, TESİSAT
EKİPMANLARI VE VANA
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ARMATÜR Derneği olarak, 2021 itibariyle MAKFED’e gözlemci üye
olmaktan memnuniyet duyuyor, birlikte birçok güzel projeye imza
atacağımıza inanıyoruz.
Kurucu Başkanı olduğum ARMATÜR Derneği henüz genç ama aktif bir
dernek. Mesleki ilkelerin uygulanmasını sağlamak, üyelerini yurt içi ve yurt
dışında temsil etmek üzere tesis edilmiş, kâr amacı gütmeyen bir sektör
örgütü. Kuruluşundan bu yana da üyeleri arası dayanışma ve iş birliğiyle
ülke ekonomisine katkı sağlayan faaliyetler yürütüyor.
Ticari kültürümüzde bir araya gelmek zor, oysa sektörler gücünü
“rekabet”ten değil, rekabet ve beraberlik sinerjisinden doğan “rekaberlik”ten
alır. İç piyasadaki mücadele ve yıkıcı hareketler de yerini ortak sorunların
çözümü ve yurt dışı pazarlarda büyümeye bırakır. Bu sebeple geç de
olsa kuruluşumuzu milat kabul ederek sektörümüzü olabildiğince hızlı
kapsamaya çalışıyoruz.
Tarihte Anadolu medeniyetlerinin açma-kapama sistemlerindeki
gelişmişlikleri açıkça görülüyor, izleriyse 2000 yıl öncesine uzanıyor.
Ancak medeniyet ve teknoloji beşiği ülkemiz, dünyada hak ettiği yerde
değil. Bu yüzden ana hedefimiz, küresel pazarlardan hak ettiğimiz payı
alarak uluslararası arenada olmamız gereken konuma yerleşmek için
çalışmalar yapmak; yaparken de “akışkanların kontrolünü sağlayan
her türlü açma-kapama sistemi ve bağlantılı bileşenleri” olarak
tanımladığımız sektörümüzle beraber yürümek. Bu yolda kimseyi geride
bırakmama hassasiyetiyle ilerliyoruz. Büyük ve kurumsal firmalar kadar
KOBİ’lerimizi de önemsiyor, kamu politikalarının sektörün geneli yararına
şekillenmesi için çalışıyoruz. Yönetimdeyse şeffaflık ve katılımı benimsiyor,
komitelerimizle yürüyor, sanayicilerimizi Yönetim Kurulu toplantılarımıza
davet ve sürece dahil ederek derneği Şubat 2022’de sayısı 60’a ulaşan
üyelerimizle “birlikte” yönetiyoruz.
Elbette sorunlarımız da var ve bazıları pandemiyle derinleşti. Ham madde
ve lojistik sıkıntıları, döviz kurlarındaki hareketlilik, fiyat rekabetinin
zorlaşması, KDV, tevkifat, kamu alımları ve milli projelerde yerlileşememe,
AR-GE ve teknolojiye ayrılabilecek kaynakların arazi ve inşaat yatırımlarına
kayması, sektör ihracatının farklı birliklerden geçmesi bunların yalnızca
birkaçı. Bunların kalıcı çözümü, katma değerli üretim ve sürdürülebilir
ihracat artışı için var gücümüzle çalışıyoruz.
Yeni konjonktür fırsatlar da getirdi. Ülkemizin özellikle Avrupa için
Uzakdoğu’ya alternatif olarak ortaya çıkması, enerji sıkıntıları ve Çin’in
ucuz tedarikçi olmaktan vazgeçmesi birçok değişikliğe yol açtı. Biz de
elimizden geldiğince ülkemize kayan tedarik zincirini kalıcı kılmak için
gerekli önlemleri aldık; uygun yatırımlarla kapasite artırdık ve üretimimize
tüm hızımızla devam ettik. Sonuç olarak pandemide büyüdük. Doğru stok
yönetimi ve iç pazar ihracat dengesinin sağlanmasıyla 2022’de de istikrarlı
büyümemizi sürdüreceğiz.
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GÖKHAN TURHAN
ARMATÜR Yönetim Kurulu Başkanı
ARMATÜR 2021-2023
YÖNETİM KURULU
Gökhan TURHAN
(Başkan)
Erman AYVAZ
(Başkan Yardımcısı)
Adem TEKNECİ
(Başkan Yardımcısı)
Fevzeddin KAYA
(Sayman Üye)
Ayhan ŞENSOY
Adem MEYDANCI
Celal GÜNAY
Genel Sekreter:
Filiz ÇETİN ÖZGAN

İhracat Odaklı Etkinlikler
Latin Amerika Online Ticaret Heyeti (8–12 Mart 2021) Ticaret
Bakanlığı desteğiyle gerçekleşti. Heyet kapsamında 10 üye, 12
ülkeden 49 alıcı firmayla görüştü. Etkinlik yoğun talep sebebiyle
19 Mart’a kadar uzatıldı; firma başına ortalama 10, toplam 111 iş
görüşmesiyle tamamlandı.
2021’de ayrıca, Unified Water Label Association (UWLA)
toplantılarına katılım sağlanarak Avrupa’daki gelişmeler takip
edildi.
Kamu İlişkileri ve Sektörel Toplantılar
ARMATÜR Derneği, 1 Nisan 2021’de İSKİ Su Verimliliği
Çalıştayı’na katıldı. Çalıştayda iklim değişikliği, su tasarrufu,
yağmur hasadı, gri suların yeniden kullanımı, şehir hayatında
sarnıç ve depoların önemi ve uluslararası standardlar görüşüldü.
6 Nisan 2021’de ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TSE ile PGD
Faaliyetleri Toplantısı gerçekleştirilerek; belgelendirme, işaretleme
ve güvenli ürün arzı, haksız rekabet, denetimler ve çözüm
önerileri ele alındı.
ARMATÜR Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı davetiyle 5
Nisan 2021’de Türkiye 1.Su Şurası paydaşları arasına katıldı; “Su
Verimliliği Çalışma Grubu”na katkı sundu. 4 Ekim 2021’de Şura’ya
katılım sağlandı, ayrıca kurulan dernek standından bilgilendirme
ve perlatör dağıtımı yapıldı.
2021’de GAZBİR-GAZMER ile iş birliği de devam etti; flexlerdeki
kalite sorunları ve çözümlerini değerlendirmek üzere 15 Eylül
2021’de GAZBİR-GAZMER ziyaret edildi.
Dernek, Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü’nün 11 Kasım 2021 tarihli NACE Su Verimliliği Projesi
İstişare Toplantısı’na da katıldı. Proje, imalatında en çok su
harcanan ürün ve NACE kodları temelinde seçilen 400 işletmenin
incelenmesini; çıktılarıyla verimli su kullanımına yönelik rehber ve
eylem planları hazırlanmasını hedefliyor.
Sektör Raporu
İSO, ARMATÜR Derneği ve EY Parthenon iş birliğiyle hazırlanan
“Armatür ve Bağlantılı Ürün Grupları Sektör Raporu” Kasım
2021’de yayımlandı. Rapor, COVID-19 etkisi, ülke kıyaslamaları,
büyüme tahminleri, sektör oyuncu profil ve geribildirimleriyle
geleceğe dair öneriler içeriyor.
Sektör Buluşmaları ve Ziyaretler
ARMATÜR Derneği, 2021’de “Sektör Buluşmaları” düzenledi. 18
Ağustos’ta flex, 29 Eylül’de batarya ve musluk, 20 Ekim’de ise
vana ve otomat üreticileri öğe yemeğinde ağırlandı. Standard ve
belge sahibi tüm üretici firmaların davet edildiği toplantılarda
katılımcılar, derneği ve birbirlerini tanıma fırsatı buldu. Dış
pazarlara açılma önündeki engeller, Türk marka imajının
güçlendirilmesi, ihracatın artırılması görüşüldü; KDV ve tevkifat
uygulamaları, sektörel GTİP’lerin tek çatıda toplanması konuları
değerlendirildi.
Dernek, 2021’de de düzenli üye ve firma ziyaretleri
gerçekleştirerek ailesine 21 yeni üye kabul etti.
Bilgilendirme Webinarları
2021’de birçok webinar da düzenledi. Bunlar 10 Mart-7223 sayılı
Kanun, 28 Nisan-İş Hayatında Arabuluculuk, 25 Mayıs-Pandemi
Sonrası Risk ve Fırsatlar, 11 Ağustos-Teknik Eğitim ve Nitelikli
İstihdam, 25 Ağustos-Yatırım Teşvikleri, 22 Eylül-Pandemide
Değişen İş Modelleri, 9 Kasım-Elektrik Tedarik Modelleri ve 1
Aralık-Sanayi Odaklı Mesleki Eğitim Webinarları oldu.
Fuar Katılımı
ARMATÜR Derneği, UNICERA İstanbul 2021’in destekleyici
kuruluşları arasına katıldı; 2-6 Kasım tarihlerinde standında
(8.Hol, D24) ziyaretçileriyle buluştu.
Sosyal Sorumluluk
2021’de ayrıca Diyarbakır, Eğil’deki Kaya Ortaokulu’nun
armatürleri yenilendi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa “14.
Tenis Turnuvası” ana sponsorları arasında yer alındı.

ARMATÜR - Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği
Adres: Yakuplu Mh. Hürriyet Blv. Skyport Residence No:1 Kat:7 Büro No:102 34524 - Beylikdüzü / İSTANBUL
Telefon: (212) 875 46 66 KEP: armatur@hs03.kep.tr
genelsekreterlik@armatur.org.tr www.armatur.org.tr
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DOĞU MARMARA
MAKINA İMALATÇILARI
İHTISAS OSB
Kuruluş amacı; makine ve makine aksamları imalat sektöründe öncülük
yaparak, Ar-Ge ve inovasyona dayalı, katma değeri yüksek bir sektör olan
makina imalat sektörünün yönlendiricisi olmaktır. Doğu Marmara Makina
İmalatçıları İhtisas OSB olarak önceliğimizi çevreye ve yeni teknolojilere
veriyoruz. Yeni Nesil OSB ünvanını uluslararası boyutta kazanmak temel
hedeflerimizdendir.
Ortak çalışma kültürünün oluşmasını sağlamak ve bölgeye katma değer
oluşturmak üzere aşağıdaki çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
Ortak Üretim, Ortak Tedarik, Ortak Finansman, Ortak Pazarlama, Ortak
Eğitim, Ortak Laboratuar, Ortak Tasarım, Ortak Ar-Ge - İnovasyon
Bu amacı gerçekleştirmek üzere Sakarya’ nın stratejik bir noktasında
Makina İhtisas Org.San. Bölgesi kurulması planlanmıştır. Bu bölgede ortak
amaçları gerçekleştirmek üzere yeni bir oluşum içerisinde olunacaktır.
Dünyanın değişen koşulları karşısında ülkemizin savunma sanayi
ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak amacıyla, DOMİOSB’de savunma
sanayi firmalarına da yer temini sağlanmaktadır.
Arge yapılabilmesi için , teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulumuna
imkan sağlanacaktır. Üniversite ve Teknokent için, yer tahsisi yapılması
planlanmaktadır. OSB içinde teoriyi pratikle birleştiren Meslek Kariyer
Merkezi, Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulu yer alması planlanmaktadır.
15.000 kişilik istihdam hedefimiz bulunmaktadır. OSB içinde Yaklaşık
olarak 170 civarında sanayi kuruluşunun yer alması planlanmaktadır.
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara gibi önemli sanayi ve ticaret merkezlerine
yakın konumumuz ile sanayinin gelişmiş olduğu ve ana sanayilerin
bulunduğu jeolojistik bir konumda yer alıyoruz.
• Karadeniz sahil yoluna 500 mt.
• Sakarya’ya 12 km
• Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Gişelerine 12 km
• D-100 Karayolouna 34 km
• TEM Otoyolu Sakarya Gişelerine 36 km
• İstanbul Havaalanına 200 km
OSB içinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve OSB’yi ikiye bölen yaklaşık 24
hektarlık orman bulunmaktadır. Yasal mevzuata uygun şekilde
korunacak ve sanayi yatırım alanı olarak kullanılmayacaktır.
Doğayı koruyarak üretim yapılacak olup, peyzaj alanları yer alacaktır.
OSB’de ticari alanlar, bankalar, dijital ve fiziksel fuar alanı, sergi alanları
ve konaklama alanı yer alacaktır. Aynı zamanda idari ve sosyal tesis alanı,
merkezi çarşı, yaşam alanı gibi kamusal alanlar , Sanayiciler ve bölgede
istihdam edilecek çalışanlar için spor merkezi,dini tesis alanı ve kreş gibi
donatıların olması da düşünülmektedir. OSB içinde tır-kamyon, servis aracı
parkı, helikopter pisti , itfaiye teşkilatı kurulması planlanmaktadır.
DOMİOSB, önümüzdeki dönem içinde , Bölgenin ve Ülkemizin makine
ve savunma sanayi üssü olma yolunda iddialı bir konumda olacak, sahip
olduğu avantajlar ile parlayan bir yıldız olarak yerini alacaktır.
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TURGAY ÇELİK
DOMİOSB Yönetim Kurulu Başkanı
DOMİOSB 2021-2023
YÖNETİM KURULU
Turgay ÇELİK
(Başkan)
Ersin EMİROĞLU
(Başkan Vekili -Vali Yard.-)
Metin KAR
Günay GÜNEŞ
Serdar YENER

Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi (DOMİOSB), Doğu Marmara’nın kalbi
Sakarya’da 2015 yılında iki etapta tamamlanmak üzere
kuruldu ve ilk etapta 80 firmanın arsa tahsislerini
tamamladı. 240’a yakın firmanın daha eklenmesiyle 20 bin
istihdam yaratması planlanan OSB’nin sadece makinede 2
milyar dolarlık ihracata imza atması bekleniyor.
Her biri ülkemizin kendi sektörlerinde öncü konumda olan
firmalarını barındıracak olan DOMİOSB, bölge, ülke ve
dünya ekonomisine katkı sağlama hedefiyle yoluna devam
ediyor.
Önceliğimizi her zaman çevreye ve yeni teknolojilere
veriyoruz. “Yeni Nesil OSB” unvanını uluslararası boyutta
kazanmak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu
doğrultuda gerekli altyapı ve üstyapı yatırımları yapmayı,
OSB’nin ortak ve yönetim binaları enerji tüketimlerini
OSB içerisinde kurulacak güneş enerji santrallerinde
temin etmeyi, limanlara demir yolu bağlantısı yaparak
OSB katılımcılarının nakliye maliyetlerini en aza
indirmeyi; kurulacak çevre laboratuvarı ve ortak sağlık
güvenlik birimi ile firmalarımızın zorunlu gelir ve gider
harcamalarını asgari düzeye çekmeyi hedefliyoruz.
Altyapı hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirilecek sosyal
donatı alanlarının çeşitliği ile hem sanayicilerin hem de
bölgede istihdam edilecek çalışanların ihtiyaçlarını en iyi
şekilde tamamlamak da ana hedeflerimiz arasında yer
alıyor. Bu nedenle oluşturduğumuz proje doğrultusunda
zengin sosyal donatı alanları da kurguluyoruz. Bunlar
arasında; idari ve sosyal tesis alanı, merkezi çarşı, yaşam
alanı, ticari alanlar, kamusal alanlar, dini tesis alanı, tıp
merkezi, spor merkezi, ATM alanı, fuar ve sergi alanı,
teknoloji geliştirme bölgesi, kreş, meslek eğitim merkezi,
meslek lisesi, meslek yüksek okulu, itfaiye, tır-kamyon
servis aracı parkı gibi yapısal donatılar yer alıyor.
Bu doğrultuda, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için
kurulan SAMATO Kariyer Merkezi’nde eğitim faaliyetleri de
başlamış durumda. Yine, DOMİOSB bünyesinde kurulacak
teknoloji merkezinin kendi savunma ve uçak sanayi
kümelenmesini oluşturacağını öngörüyoruz.
Tüm bu hedefler doğrultusunda paydaşlarımızla, OSB
yatırımcılarımızla ve bilgi birikimimizi artıracak STK’ler
ile iş birliklerimiz aralıksız sürerken, altyapı çalışmalarının
sürdüğü DOMİOSB’de bu yılın sonunda üretimin
başlayacağı müjdesiyle üretmeye, gelişmeye ve ülke
ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi taahhüt
ediyoruz.

DOMİOSB - Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB
Adres: Kaynarca Kültür Merkezi 54650 - Kaynarca / SAKARYA
Telefon: (264) 871 25 00 / (264) 871 29 29
info@domiosb.org.tr www.domiosb.org.tr
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KOCAELİ-GEBZE
VI. (İMES) MAKİNA
İHTİSAS ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
kurulduğu günden bu yana hızla gelişerek 13.090 istihdamın olduğu, %94
doluluk oranına ulaşan ve yılda 1 milyar $ ihracat kapasitesini oluşturan
işletmelerin bulunduğu büyük bir makine kümesi haline geldi. 301 hektarlık
bölgemizde makine, makine yan sanayi, demir-çelik, otomotiv yan sanayi,
savunma sanayi, plastik enjeksiyon, ısıl işlem, cam sanayi gibi alanlarda
faaliyet gösteren 323 firmamız bulunuyor.
Galeri sistemi ile modern bir altyapıya sahip olan bölgemizde enerji
dağıtımı ve yönetimini çağa uygun bir şekilde yapmak için çalışıyoruz. Aynı
zamanda atık yönetiminin de başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği bölgemiz
birçok farklı alanda kalite standardı sertifikasına sahip olmuştur.
İşletmelerimizin istihdam, ihracat ve imalat analizlerinin yapıldığı iki
envanter raporumuz ışığında firmalarımıza fayda sağlayacak önemli
projeler ürettik. Sanayide dijital dönüşümün küresel düzeyde ivmelendiği bir
atmosferde son olarak işletmelerimizin teknolojik dönüşüm sürecinde hazır
oluş seviyelerinin belirlenmesini hedefleyen envanter raporumuzu hayata
geçirdik.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje desteğiyle kurulan
İMES OSB Mükemmeliyet Merkezimiz sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli
ara eleman ihtiyacını karşılayacak, doğal ve sürekliliği olan bir istihdam
projesi olarak öne çıkacaktır. Merkezimizde uygulamalı eğitim ve seminer
faaliyetlerinin yanında Ar-Ge, test ve laboratuvar hizmetleri, sertifikasyon
ve danışmanlık hizmetleri de sunulacaktır.
Bölgemiz içerisinde bulunan ve aynı sektöre, ürün/hizmet üreten
işletmelerin rekabet edebilirlik seviyelerinin arttırılması, ihracat
potansiyellerinin geliştirilmesi, işletmelerin bir araya getirilmesiyle
farkındalık oluşturulması için İMES Kümelenme Programımızı başlattık.
İMES Kümelenme Programı geleneksel hizmet anlayışının sağladığı
sürekliliğin yanı sıra üretim faaliyeti gösteren işletmelerin büyümesine
ve ilk ihracat adımlarının atılmasına, mevcut ihracat faaliyetlerinin
geliştirilmesine imkan sağlıyor.
Bölge firmalarımızın istihdam ihtiyaçlarını karşılaması, iş arayanların
taleplerini hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırabilmeleri adına imeskariyer.
com İnsan Kaynağı Portalı açıldı. Bölgemiz aynı zaman da İŞKUR Hizmet
Noktasına’ da ev sahipliği yapmaktadır.
İMES OSB olarak bünyemizde faaliyet gösteren firmalarımıza modern
altyapımız, kalite tescilli organizasyonumuz ve yenilikçi projelerimizle
birlikte büyüyor, ülkemizin “ilk 10 ekonomiden biri olma” vizyonu ile
firmalarımızı tanıtmaya, üretimden pazarlamaya tüm süreçlerine destek
olmaya devam ediyoruz.
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AHMET TOKKAN
İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı
İMES OSB 2021-2023
YÖNETİM KURULU
Ahmet TOKKAN
(Başkan)
Kerim ÇOLAKOĞLU
(Başkan Vekili)
İsmail AKBIYIK
Ahmet ŞAHİN
Enver KAYA
Bölge Müdürü:
Onur KESİCİ

Sanayileşme Talebi Arttı
İMES OSB hali hazırda 80’i küçük olmakla birlikte
toplamda 323 işletmenin faaliyet gösterdiği büyük bir
makine ekosistemi olarak faaliyet gösteriyor. Bölgeye
yakın otoyollar, limanlar, havaalanları ve diğer ulaşım
olanaklarının varlığı bölgeyi cazibe merkezi haline
getiriyor. 2021 yılında ise ruhsat sayısı 279, iskân sayısı
238 ve tahsis sayısı 8 olarak gerçekleşti.
İMES OSB yeni yatırım alanları için cazibe merkezi oluyor.
İMES Mükemmeliyet Merkezi Faaliyete Geçti
İMES OSB firmalarına nitelikli istihdam, eğitim,
danışmanlık ve AR-GE desteği sunacağı projesi İMES
Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi
binasının temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirilmişti. 2021
yılında hızlı bir şekilde bina kullanıma hazır hale
getirilerek faaliyet çalışmaları kapsamında ilgili iş birlikleri
ve protokol süreçleri tamamlandı. Yılda 2.000 kişinin
eğitim alacağı İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik
Mükemmeliyet Merkezi’nde 1900 m2’lik ortak kullanım
tesisi oluşturulacak; 3 farklı disiplinde analiz ve tasarım
programları, 6 farklı konuda kurs programı ve 1 adet
üretim ve laboratuvar tesisi yer alacaktır. Merkezde
faaliyet gösterecek gerekli makine ve ekipmanların temini
gerçekleştirildi. Mükemmeliyet Merkezi nitelikli istihdam,
imalat, eğitim ve danışmanlık gibi konularda bölge sanayisi
için önemli kazanımlar sağlanması bekleniyor.
İhracat Odaklı İMES Kümelenme Programı
Savunma sanayi, otomotiv yan sanayi ve makine yan
sanayi sektörlerine yönelik oluşturulan üç ayrı kümede hali
hazırda bölgemizde faaliyet gösteren 42 firma başvuruda
bulundu. 2021 yılında İMES OSB’de üretim ve satış
faaliyetlerini sürdüren firmaların ihracat potansiyellerini
arttırmak için İMES Kümelenme Programı kapsamında
tüm küme üyesi firmaların üretim sahalarında incelemeler
yapıldı ve firma yetkilileriyle ortak ürün ve hizmet, yeni
pazarların keşfi konularında fikir alışverişinde bulunuldu
Küme üyelerinin birbirlerini tanıma ve aynı zamanda
aralarında iş birliklerini geliştirmek adına küme tanıtım
toplantıları devam etmektedir.
İMES’te iş var
İMES OSB tarafından kurulan imeskariyer.com adresi
ile firmalarımızın istihdam ihtiyaçlarını karşılaması,
iş arayanların taleplerini hızlı ve kolay bir şekilde
ulaştırabilmeleri adına 2021 yılında İMES KARİYER portalı
kuruldu. Firmaların insan kaynağı ihtiyacını karşılamak
ve bölge istihdamına katkı sunmak adına hayata geçirilen
imeskariyer portalı bölge firmaları ve vatandaşlar
tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. imeskariyer.com adresi
ile bölgemizde bulunan sanayicilerimiz ilan oluştururken
iş arayanlar bu ilanlara başvuru yapabiliyor. Halihazırda
iş arayan vatandaşların kayıt olması sonucu cv havuzu
oluşturuldu. Bu kapsamda oluşturulan cv havuzu filtreleme
yöntemi ile firmalarımıza nitelikli insan kaynağı bulma
noktasında kolaylık sağlıyor. Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında İMES OSB
İŞKUR Hizmet Noktası oluşturuldu. OSB’ler içerisinde bir
ilk olarak imzalanan ve hayata geçen Hizmet Noktası,
bölgemizdeki işveren firmalarımızın personel bulmasında
kolaylık sağlayacaktır.
Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Adres: Çerkeşli OSB Mah. İMES 8.Cad No.4 Dilovası /KOCAELİ
Telefon: (262) 722 91 91-51 Faks: (262) 722 91 86 KEP: imesosb@hs02.kep.tr
yonetim@imesosb.org www.imesdilovası.org
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İŞ VE İNŞAAT
MAKİNELERİ
KÜMELENMESİ
2007 yılında 25 üye ile yola çıkan kümelenmemiz; 150’ye yakın üye
firmamız ile iş ve inşaat makinaları sektörüne hizmet etmektedir. Ana
amacımız; yerli üretim altyapısının geliştirilerek küresel pazardaki rekabet
gücümüzü artırmak ve değer zincirinde ülkemizi daha yukarıya taşımaktır.
Küme üyelerimiz sektörde ürün üreten yerli firmalardan oluşmaktadır.
İŞİM, sektörel rekabetçilik gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar
yapmaktadır.
İŞİM, Küme Tanıtım ve Organizasyon Komite grubu öncülüğünde sektör
firmalarının ar-ge yetkinliğinin ve kapasitesinin gelişimi ve üretimdeki
verimliliğin artması için eğitim, danışmanlık, çevrimiçi programlar, eşleştirme,
yerlileştirme vb. faaliyetler organize etmektedir. Bunun yanı sıra devam
etmekte olan IV.UR-GE projemiz kapsamında, proje katılımcısı firmalarımızın
ihracatını geliştirmek adına çeşitli faaliyetler organize etmekteyiz.
İŞİM, Bronz markalı kümeler arasında yer almaktadır.
Uluslararası bilinirliğin arttırılması ve iyi örneklerin ülkemize ve kümeye
kazandırılması noktasında 650.000€ bütçeli 3 AB projesi tamamlanmıştır.
Başarılı proje çalışmaları neticesinde İŞİM, Avrupa Komisyonu tarafından
Bronz Markalı Küme olarak tescil edilmiştir. Yeni dönemde de Gümüş Marka
almayı hedeflemekteyiz.
İŞİM’in politikaları arasında; kamu kurumlar ile iş birlikleri ve
yerlileştirme stratejileri yer almaktadır.
Kümelenmemiz; yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarında önemli bir
görev üstlenmektedir. Bu doğrultuda birçok kamu kurumu ile görüşme
yapmakta, saha ziyareti gerçekleştirmekte ve üretici firmalar ile kurumları
bir araya getirmektedir.
Kümenin Kamu İlişkileri Komitesi öncülüğünde organize edilen
bu ziyaretler ile; kamusal alımların yerli üreticilerimize ve küme
üyelerimize yönlendirilmesi için çeşitli programlar ve iş birliği faaliyetleri
düzenlemektedir.
İŞİM, üyeler arası iş birliği geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmaktadır.
Küme, Üyelik komitesi öncülüğünde; Üye ilişkilerini geliştirmek ve iş
birliklerini güçlendirmek için üye firmalarını düzenli ziyaret etmektedir.
Sosyal etkinlikler ve faaliyetler düzenleyerek üyeleri bir araya getirmeyi
amaçlamıştır. Aynı zamanda potansiyel firmaları da kümeye üye yapmak
için çalışmalar yapmaktadır.
İş ve İnşaat makinaları; Türkiye makine ihracatı içerisindeki en büyük
dördüncü sektördür.
Pandemi birçok sektör gibi, sektörümüzü de olumsuz etkilemiştir. 2019 yılında
inşaat ve madencilik makinaları ihracatı 1.346 milyon dolar iken 2020 yılında
bu rakam 1.289 milyon dolara gerilemiştir.2021 yılında ise ihracatın 1.593
milyon doların üstüne çıktığı görülmektedir. Bu da sektörümüzün toparlandığı
ve iş hacmini arttırdığını göstermektedir. 2022 yılı rakamlarının daha iyi
olacağı beklentisindeyiz ve bu doğrultuda kümelenme olarak gerekli çaba ve
çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz.
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AYŞE SARAÇOĞLU
İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı
İŞİM 2021-2023
YÖNETİM KURULU
Ayşe SARAÇOĞLU
(Başkan)
M. Mehmet KADIOĞLU
(Başkan Yardımcısı)
Harun ARAB
(Başkan Yardımcısı)
Umut TUNÇER
(Başkan Yardımcısı)
Emrah DEĞİRMENCİ
(Sayman Üye)
Murat Efe GÖÇMEN
Aybars GÖZTEPE
İlker ERİŞ
Kenan DÖKER
Tolga TUNCER
Hülya KARAKUŞ
Yeliz ÖZKARAOĞLU
Ömer ÜNSAL
Genel Sekreter:
Fevzi GÖKALP

5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti.
İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 5. Olağan Genel
Kurul Toplantısı 20 Kasım 2021 Ostim OSB Konferans
Salonunda gerçekleştirildi.
Genel Kurulun açılış konuşmalarında önceki dönem
yönetim kurulu başkanı Halide RASİM, OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan AYDIN, MAİB Yönetim Kurulu
Başkanı Kutlu KARAVELİOĞLU ve OSTİM Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat YÜLEK yer aldı. Açılış
konuşmalarının ardından önceki dönem yönetim kurulu
üyelerine teşekkür plaketleri takdim edildi ve oylama
sonucu yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.
Yeni Yönetim Kurulu Başkanımız Ayşe Saraçoğlu oldu.
Eğitim Faaliyetleri
İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi olarak üyelerimize
yönelik eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Özellikle
firmalarda süreç iyileştirme ve verimliliklerin artışı için
önemli bulunan YALIN ÜRETİM Eğitimi Ankara Sincan
Model Fabrika’da gerçekleştirildi. Toplam 12 kişinin
katıldığı eğitim teorik bilginin yanına atölye çalışmaları ile
uygulamalı olarak desteklendi.
Online ortamda da seminerlerimiz yıl içerisinde devam
etti. Kurumsallaşma ve Aile Anayasası Süreçleri, Kurumsal
Karbon Ayakizi Hesaplama ve Raporlama ve Dijital
Pazarlama konusunda eğitimler çevrimiçi düzenlendi.
Ayrıca sene başında Geometrik boyutlandırma ve
toleranslandırma eğitimimiz çevrimiçi gerçekleşti.
İhracata Yönelik Faaliyetler
İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) olarak
üyelerimizin ihracatlarını geliştirmeye yönelik çeşitli
faaliyetler yürütmekteyiz. Dış Ticarete yönelik eğitimler
ise bu faaliyetlerin başında yer almaktadır. 25 firma
yetkilimizin katılımıyla “ Hedef Pazar Analizi ve Dış Ticaret
Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Hibrit olarak gerçekleştirilen
eğitime çevrimiçi ve fiziki olarak katılım sağlanabilmiştir.
2 gün süren eğitimin sonunda katılımcılar uluslararası
arenada kendilerine yeni pazarlar bulabilmek, nokta atışı
hedef ülkeleri seçebilmek için birtakım araçları kullanmayı
öğrenmişlerdir. Ayrıca, TOBB ve TİM tarafından
desteklenen Uluslararası Ticaret Merkezleri hakkında
kurum yetkilileri tarafından üyelere bilgilendirmeler
gerçekleştirilmiştir.
Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri
İşbirliği protokolümüzün olduğu İç Anadolu Belediyeler
Birliği’nin Antalya’da düzenlemiş olduğu eğitim programına
2 firmamızla birlikte stantlı katılım gösterilmiştir. Katılımcı
belediye başkanlarına kümede üretilen ürünler hakkında
bilgi verilmiştir. Ayrıca Zonguldak Maden Makine
Kümelenmesi, Makine Mühendisleri Odası, T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı vb. kurumlarla işbirliği ve sektörel
çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Daire Başkanı
tarafından destekler ve süreçler hakkında geniş bilgilerin
anlatıldığı bir program organize edilmiştir.
Sosyal Sorumluluk Projesi
Hepimizin üzüldüğü ve ciğerlerinin yandığı Antalya
ve Muğla bölgesinde çıkan yangın felaketinin acısını
azaltabilmek, insanlara yardımcı olabilmek adına küme
üyelerimiz seferber oldular. Özellikle ihtiyaç olan jeneratör
ve fener, kürek, eldiven, maske gibi malzemeler 2 ayrı
araçla bölgeye gönderildi.

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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ROBOTIK VE YÜKSEK
TEKNOLOJILI ÜRETIM
SISTEM ENTEGRATÖRLERI
DERNEĞI
Makine yapan Makinaların Çağı!
Derneğimizin kuruluşunda görev alan paydaşlarımıza, üyelerimize,
katkı verenlere teşekkür etmeyi asli duygu ve vazife sayıyorum.2021
Aralık ayı itibari ile genel kurul toplantımızı gerçekleştirerek yeni dönem
yönetim kurulumuzu ve 6 farklı görev gücünü temsil eden komitelerimizi
yapılandırdık. Derneğimizin 2. dönem yönetim kuruluna ve tüm
paydaşlarımıza başarılar diliyorum.
Çalışma ve sosyal yaşam alışkanlıklarımızı değiştiren pandemi vakası
hiç kuşkusuz faaliyetlerimize olumsuz tesir etmiştir ancak yolumuzdan
alıkoyamamıştır. Toplumumuzun çeşitli kesimlerinden on binlerce kişiye
ulaştık. Robotik otomasyon sistemlerinin ve ilgili üretim teknolojilerinin
ülkemizde 300 milyon USD’nin üzerinde büyüklüğe ulaştığını, dünyada
ise 80 milyar USD ‘nın üzerinde büyük bir pazara dönüştüğünü anlattık.
Robotik hatların, karanlık fabrikaların, insansız ve yüksek nitelikli üretim
sistemlerinin önemini duyurma fırsatı bulduk. İşte bu süper makinalar için
bugünün tanımını herkesle paylaştık; “makina yapan makinalar”.
Bu tanımdan yola çıkarak sanayi ürünlerimizin talebe karşılık gelecek
şekilde kişiselleştirilebilmesi, yüksek kalite ve hızda fabrikalardan
çıkabilmesi, uluslararası rekabet avantajı sağlayabilmesi, yüksek katma
değere sahip ürün üretme hayallerimizin gerçekleşmesi için ; robotlara ve
robotlarla entegre çalışan teknoloji ve mühendislik ürünü enstrümanlara
ihtiyaç vardır. Proses ekipmanlarına, çeşitli kalıp, aparat ve fikstürleme
sistemlerine, ileri imalat teknolojilerine, kontrol sistemlerine, endüstriyel
yazılımlara, robotik hücre ve istasyonlara, hat otomasyonlarına, IoT ve dijital
ikiz gibi yükselen yıldızlara ve her şeyden önemlisi genç beyinlere ve onlara
yatırım yapan odaklara, kamu olanaklarına ve toplumsal tercihe ihtiyacımız
var. Tüm bunları gerçekleştirmek için ROBODER’e ihtiyacımız var.
Bakanlıklarımız ve diğer kamu kurumlarımız ile görüşmeler yürütürken,
ülkemizin aydınlık yarınları için yüksek teknolojiye sahip fabrikalar
geliştirmeye, üretmeye kararlıyız. 2022 yılında da sektörümüzün ihtiyaç
duyduğu insan kaynakları, eğitim, dış ticaret, akreditasyon, mesleki
yeterlilik, akademi, yasal mevzuatlar ile ilgili konularda değerler üretmeyi
sürdüreceğiz. Milli gelirimizin yükselmesi, ithalat bağımlılığımızın
azalması, katma değerli sanayi ürünlerinin yerli olanaklar ile üretilmesi
için stratejik yol haritaları ve planlar sunacağız. Ulusal ve uluslararası
işbirliği programları, Roboder Gençlik Konseyi çalışmaları, Türkiye Robotik
Konferansı, sektör taraması gibi faaliyetleri de eklersek dolu dolu bir yıl
geçirmeyi planlıyoruz.
Gençlikten, bilim ve teknolojiden, fen ve mühendislikten, iletişim ve sosyal
inovasyondan dahası bu topraklardan aldığımız enerjimizi, ülkemizin prestij
ve potansiyelinin artmasına yönelik hizmetlere dönüştürmeye devam
edeceğiz.
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MURAT YARIŞ
ROBODER Yönetim Kurulu Başkanı
ROBODER 2021-2023
YÖNETİM KURULU
Murat YARIŞ
(Başkan)
A. Ali ŞEN
(Başkan Vekili)
Aydın ŞİMŞİRLİ
(Başkan Vekili)
Ertuğrul ÇELİK
Eren GÖNENLİ
Mutlu BALKAN
Özgür YILDIZ
Yavuz Çağrı ÖZARSLAN
Ünal ALTINTAŞ

Global Robot Cluster ‘a resmi üyelik gerçekleşti
İlk görüşmeleri 2019 yılında Kore’deki Uluslararası
Robot Konferansında gerçekleştirdiğimiz ve 2020
yılında online olarak düzenlenen etkinliklere iştirak
ederek paylaşımlarımızı sürdürdüğümüz Global Robot
Kümelenmesi örgütüne 2021 yılı itibari ile resmi üyeliğimiz
gerçekleştirilmiştir. Global Robot Cluster ‘da 21 ülkeden 25
üye yer almaktadır. Global Robot Cluster, dünyada çapında
robotik sektörüne yönelik politikaların üreten, Endüstri 4.0
ile ilişkili robotik konular için literatür çalışması yapan,
etkinlik ve fuarlar düzenleyen, bu alanda endüstri temelli
liderlik hedefleri oluşturan ve uluslararası işbirlikleri
geliştiren kümelenme organizasyondur.
2. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı ve yeni Yönetim
Kurulu görevi devraldı.
25 Kasım 2021 tarihinde ROBODER Yönetim Binamızda
gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısı ile yeni bir dönem
de Yönetim Kurulu Başkanlık bayrağını Murat Yarış
devralırken, A. Ali Şen ve Aydın Şimşirli Başkan Vekili ,
Ahmet Ertuğrul Çelik, Ünal Altıntaş, Eren Gönenli, Özgür
Yıldız, Mutlu Balkan ve Y. Çağrı Özarslan ise Yönetim
Kurulu üyeliğine atanmıştır.
Başkanlığın kısa açıklaması ;
Kurumsallaşan organizasyonumuz ve süregelen
faaliyetlerimiz ile bir yandan derneğimizin iddiasını
sürdürürken, öte yandan kendini gerçekleştirme
hedeflerimize yenilerini ekleyerek 2022 yılı için etkin bir
faaliyet planı ile çalışmalar sürdürülecektir.
Zihin Makinası ile Youtube üzerinden etkinlik ve
programlar düzenlendi
Otomotiv, makine, havacılık, savunma endüstri
temsilcilerinden, MAKFED, ENOSAD, OİB’den Başkan ve
çok sayıda temsilcinin katıldığı canlı yayın konseptinde
programlar gerçekleştirilmiştir. Bu programlarda özellikle
otomotiv, makine, havacılık, savunma endüstrinde ki
üretim teknolojilerinin geliştirilmesi sektörlere özel robotik
çözümler, ülkemizin sanayi projeksiyonu ve uluslararası
rekabet konuları ile ilgili konular tartışılmıştır.
Sanayi bakanlığımız ile sektörel odak toplantısı
gerçekleştirildi.
Sanayi bakanlığımızdan Genel Müdür, Makine Sektör
Başkanlığı ve İlgili Daire Başkanlarının katılımı ile
ROBODER arasında odak toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu
sayede ROBODER olarak faaliyetlerimizin görünürlüğü,
sektörümüzün ihtiyaçları, sanayi ekosisteminde ki sektörel
önem ve gerekliliğimiz ile ilgili farkındalık oluşturulmuştur.
Bu toplantı sonrası Bakanlık yetkililerimiz derneğimiz ile
çok kez temas sağlayarak etkileşimini arttırmıştır.
Roboder Gençlik Konseyi kuruldu.
Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri
Derneği (ROBODER ) çatısı altında kurulmuş, çoğunluğu
üniversiteli olmak üzere 25 yaş altı gençlerimizden oluşan,
ROBODER’de söz ve temsil hakkına sahip olan, dernek ve
sektör faaliyetlerinde rol alan gençlik konseyidir.
Genç derneğimizin, genç temsilcileri olmasını önemsiyoruz,
gençlerimizin kendilerini yeni dünyanın endüstri temelli
meslek alanlarında en kuvvetli şekilde ifade edebilmelerini
önemsiyoruz.
İşte bu ifade gücünün vücut bulduğu platform ROBODER
GENÇLİK KONSEYİ’dir , diğer bir ifade ile biz onlara
“Robot Terbiyecileri ©” diyoruz.
ROBODER - Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği
Adres: Işıktepe Mh. Ata Blv. No: 71 - 16140 Nilüfer / BURSA
Telefon: (531) 640 44 40
info@roboder.org.tr www.roboder.org.tr
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SAKARYA MAKINA
İMALATÇILARI BIRLIĞI
DERNEĞI
Makine sektörünün, dezavantajları avantaja çevirebilecek çevik bir
yapıda olması kabiliyeti sayesinde pandemi ve sonrası dönemde istihdam
başta olmak üzere SAMİB üyesi firmalarımız süreçleri iyi bir şekilde
yönetebilmiştir. Makine imalatçısı yatırımcıları açısından, lojistik ve tedarik
zincirine kolay erişilebilirliği avantajıyla hem savunma sanayi hem havacılık
sanayisindeki firmalar Sakarya’ya gelmektedir. Sakarya’ya yatırım talebinin
fazla olmasından dolayı, makine sanayicisinin isteğini karşılayabilmek için
Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde
(DOMİOSB) çalışmalar ivmelenerek artmaktadır, bu sene itibariyle ilk
etabın arsa tahsisleri yapılmıştır.
Bölgemizde kurmakta olduğumuz makine ihtisas OSB’nin faaliyete
geçmesi ve bünyesindeki mükemmeliyet merkezi kapsamındaki nitelikli
personel istihdamının arttırılması çalışmaları başlıca odak noktalarımızdır.
Bu bağlamda kurduğumuz SAMATO Kariyer Merkezi faaliyetleri
kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu kaynak ustası, CNC tezgâh ve
torna-freze operatörü, elektrik pano operatörü, hidrolik ve pnömatik
sistemler uzmanı gibi mesleklerin gereksinimi olan pratik zekâ ve el
becerisine hâiz gençlerimizi özel eğitimlere tâbi tutuyor ve SAMİB üyesi
firmalara yerleştiriyoruz. Açtığımız CNC Tezgâh Operatörlüğü ve Hidrolik
ve Pnömatik Sistemler sınıflarından mezun ettiğimiz birçok öğrenci
yerleştirildikleri firmalarda çalışmalarına devam etmektedirler. Ayrıca
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Arifiye Meslek Yüksek Okulu’nda
da bir kaynak atölyesi kuruyoruz. Öğrencilik hayatları süresince gençlere
temas edip, sanayi ile olan bağlarını sürekli ve kuvvetli kılmayı hedefliyoruz.
Türkiye’de bir ilk olarak ‘meslekî farkındalık’ hedefiyle AVM gibi her yaştan
ziyaretçilerin bir araya geldikleri sosyal alanlarda “Kalifiye Meslek – Garanti
Gelecek” temalı bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. İlk etkinliğimizi
de Sakarya Serdivan AVM’de halkımızın yoğun ilgisiyle gerçekleştirmiş
bulunmaktayız. Ziyaretler esnasında, aileler ve çocukları meslek gruplarının
çalışma alanlarını oluşturduğumuz küçük bir fabrika simülasyon ortamı
ile görmüş oldular. Hedefimiz bu meslek sahiplerinin ne kadar değerli ve
önemli işler yaptıklarını göstermek ve meslekî beceri potansiyeline sahip
bireyleri bu mesleklere yönlendirmektir.
İş ve eğitim dünyasını bir araya getirme fırsatlarını değerlendirmenin
yanı sıra teknolojik ve katma değerli üretim kaynaklı çalışmalarımız ve bu
çalışmalar doğrultusunda hazırladığımız projelerimiz devam etmektedir.
Üyelerimizin ihracat potansiyelinin yüksek olması hem bölgenin hem
de makine sektörünün geleceği açısından önemli bir yer tutmaktadır.
Uluslararası pazardaki payımızı arttırmak ve “Made in Türkiye” markasını
desteklemek için sürdürülebilirlik ilkesiyle çalışmalarımıza hız kesmeden
devam ediyoruz.

TURGAY ÇELİK
SAMİB Yönetim Kurulu Başkanı
SAMİB 2021-2023
YÖNETİM KURULU
Turgay ÇELİK
(Başkan)
Günay GÜNEŞ
(Başkan Yardımcısı)
Bahattin KILINÇ
(Başkan Yardımcısı)
Fatih KAR
(Başkan Yardımcısı)
Emre BEŞİR
(Sayman Üye)
Tansel Cavit KULAK
(Sekreter Üye)
Sadık ÜZEL
Adnan ÖZKAN
Fatih ÖZKAN
Kadir BEYENAL
Sabri TECELLİ
Genel Sekreter:
Ali Uğur MUSAAK
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PROJELERİMİZ
SAMATO Kariyer Merkezi: Derneğimiz bünyesinde
kurmuş olduğumuz kariyer ve eğitim merkezi Sakarya
Makina Topluluğu (SAMATO) olarak sanayinin ihtiyaçları
doğrultusunda nitelikli iş gücünü arttırmayı ve iş ile eğitim
dünyasında faaliyetlerde bulunan her türlü kurum ve
kuruluşlar ile sinerji oluşturmayı hedeflemekteyiz.
İş insanları ve akademisyenlerin olduğu eğitim
komisyonumuz düzenli toplantılarla sanayinin ihtiyaçları
doğrultusunda eğitim programları belirlemektedir. Eğitim
kurumları ile yapmış olduğumuz protokollere istinaden
birçok öğrenci ve yeni mezun öncelikle SAMİB üyesi
firmalarda staj veya işe yerleştirilmektedir. Belli bir süre iş
tecrübesi edindikten sonra açılan programın müfredatına
göre kariyer merkezinde eğitim almaktadırlar. Böylelikle
uzman personeller yetiştirerek nitelikli işgücünü arttırıp iş
garantili eğitim sistemi kurulmaktadır.
Üreten Şehirler Programı: Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı (MARKA Ajansı) tarafından ilk kez açılan teşvik
programına seçilen sayılı şehirlerden olan Sakarya’yı
temsilen SAMİB, “Makine Sektöründe Dijital Dönüşüm
Kaynaklı Verimlilik ve İhracat Hamlesi” başlıklı projenin
yürütücüsü olmuştur. 15 ay sürecek proje kapsamında
seçilen SAMİB üyesi 15 firmaya mevcut durum analizi
yapıldıktan sonra ihtiyaçlar doğrultusunda seçilecek 7
firmaya “ihracat kapasitelerinin artırılması, ithal ikame
niteliğinde ürün geliştirme yeteneklerinin artırılması
ve üretim ve yönetim sistemlerinin dijital dönüşümün
gereklerine uygun hale getirilmesi” konularında tematik
danışmanlık hizmeti verilecektir.
Sakarya Makina Envanteri: MARKA ajansı destekli bir
proje olup Sakarya’daki makine imalatçısı firmaların
envanterlerinin girildiği dijital bir platformdur. 2022
başı itibariyle 196 tane firma girişi sisteme yapılmıştır.
Firmalar bu platform sayesinde atıl kapasitelerini
değerlendirebilecek, makine kümesinin toplam kapasitesi
tüm paydaşlara açılarak verimlilik ve firmalar arasındaki
network arttırılabilecektir.
SEMİNER VE WEBINAR PROGRAMLARI
SAMATO Kariyer Merkezi programları dışında seminer ve
webinar şeklinde de üyelerimize yönelik programlarımız
devam etmektedir. Makine Emniyet Yönetmeliği, Makine
Emniyet Adımları, İş Hukuku, İş İlişkisinde Kişisel Verilerin
Korunması, Testere ve Testere Bıçağı Kullanımı bu
dönemde gerçekleştirdiğimiz bazı programlardır.
KOMİTE FAALİYETLERİ
Bağlantılı olduğumuz tüm kamu kurum ve kuruluşları,
OSB’ler, üniversiteler ve özel kurumlar ile programlar
düzenleyerek sinerjinin canlı tutulmasını sağlıyoruz.
Üye İlişkileri Komitesi faaliyetleri olarak geniş katılımlı
üye toplantıları düzenliyoruz ve üye firmalarımızı birebir
ziyaretlerde bulunuyoruz. Böylelikle üyelerimizden
aldığımız geri dönüşler ile çalışmalarımıza yön verip,
faaliyet süreçlerimizi iyileştiriyoruz.
Eğitim Komitesi olarak bölgemizdeki endüstri meslek
liselerini, meslek yüksek okullarını ve gençlik merkezlerini
ziyaret ediyoruz, teknik ve sosyal imkânları hakkında bilgi
almanın yanı sıra okul müdürleriyle ve öğretmenleriyle
istişare toplantıları yapıyor ve öğrenci buluşmaları
gerçekleştiriyoruz.
Ticaret Komitesi bünyesinde fuarlar başta olmak üzere
B2B çalışmalarında bulunuyoruz. SATSO (Sakarya
Ticaret ve Sanayi Odası) bağlantısıyla Tanzanya’dan
gelen satınalma ekibini derneğimizde ağırladık. Ayrıca
Makedonya’dan gelen temsilciler ile de yatırım imkânları
hususunda görüşmeler yapıldı. Wineurasia ve Sahaexpo
gibi sektörel fuarlara iştirak ettik.
SAMİB - Sakarya Makina İmalatçıları Birliği Derneği
Adres: Erenler Mah. Erenler Cad. No:34/A 54200 Erenler / SAKARYA
Telefon: (264) 241 05 57 Faks: (264) 241 05 56
samib@samib.org.tr www.samib.org.tr
81

TÜM MERMER
DOĞALTAŞ VE
MAKINALARI
ÜRETICILERI BIRLIĞI
İnsanın Dünya’ya yön verme, egemen olma güdüsü, taşa şekil vermesiyle
başlamış. Kaba Taş Devri, Yontma Taş Devri veya bilimsel adıyla Paleolitik
Çağ olarak tanımlanan Eski Taş Çağı günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl
önce devirlere isim vermiş.
Antik çağlarda uygulanan taş çıkarma yöntemleri, günümüz teknolojisinin
temelini oluşturmuş. Üç yanı kanallar yardımıyla açılan bloğun son yanına
da çatlatma yöntemi uygulanarak blok, demir ya da tahta kamalarla ana
kayadan ayrılıyor. Bu yöntem, mermerciliğin ilk örneklerinin görüldüğü
Anadolumuzda da uygulanıyor.
Su çarklı kesme makineleri ise MS 4. yy’dan itibaren Mısır, Ürdün ve
Anadolu’da kullanılmaya başlanmış. Pamukkale ve Efes Antik kentlerinde
su çarklı taş kesme makinelerinin kalıntılarını görmek mümkün.
Bilindiği üzere Marmara ismi, adadaki zengin ve önemli mermerler
nedeniyle Yunanca mermer anlamına gelen “marmaros” tan geliyor.
Adadaki mermer ocakları yüzyıllardır işletiliyor, Türkiye’nin ilk mermer
fabrikası da 1912 yılında, atölye sahibi bir kişi ile iki armatörün iş birliği ile
açılıyor, İngiliz-Belçika ortaklığıyla inşa edilen fabrika 1930’dan sonra bir
Türk yatırımcıya devrediliyor ve faaliyetini 1974 yılına kadar sürdürüyor.
Taş, insanın fonksiyonel ve/veya estetik hayallerini gerçekleştirdiği, beyin
gücünü ve el emeğini işleyerek, üzerinde kendini ifade etme imkânı bulduğu
en eski dostudur.
Ülkemiz 80’li yıllara kadar eski teknolojilerle üretim yapılırken özellikle
85 yılında çıkan 3213 sayılı Maden Kanunuyla kapsama alındıktan sonra
mermer doğaltaş sektörümüz her geçen gün biraz daha ilerleyerek
markalaşmada ve tanınırlıkta ilk beş ülke arasına girmeyi başarmıştır.
Sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın büyük çoğunluğu, mermer,
traverten, kireçtaşı, dolomit gibi kendi içerisinde farklı renk ve desen içeren
taşları üretiyor. 150’ ye yakın renk ve desen çeşitliliğine sahibiz. Yılda
ortalama 2 milyar USD ihracat yapan doğaltaş sektörü, ithal girdisi en
az olan sektörler arasındaki yerini koruyor. Günümüzde, 2 bin civarında
ocak işletmemiz, 1800 civarında mermer fabrikamız, 8 bin civarında
atölyemiz ile yaklaşık 250 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan bir sektör
konumundayız.
Günümüzde; aramada kullandığımız sondaj makinelerinden, ocaklarda
kullandığımız kazıcı, yükleyici, hidrolik kırıcı, kaya delme, dağ kesme
ve elmas tel kesme gibi makineleri, yine fabrikalarımızda kullandığımız
blok çevirme, katrak, monoloma, blok kesme, CNC tel kesme, cila
makineleri ve epoksi makineleri gibi birçok makine yerli imalatçılarımız
tarafından üretiliyor. Yani gerek hammadde/ocak üretiminden başlayarak
fabrikalarımızda en son nihai ürün hale gelene kadar üretim sürecinin
tamamında yerli makinelerimizin de söz sahibi olduğunu söylemekten
gurur duyuyoruz.

Üye olunan
uluslararası
kuruluşlar
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HANIFI ŞİMŞEK
TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı
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Mehmet SERTER
(Başkan Vekili)
Ömer Serdar TÜRK
Ömer DEMİREL
Ali EMİROĞLU
Mehmet Sami ALİMOĞLU
Süleyman BALIBEY
Funda BEKİŞOĞLU
İsmail GELİNCİK
Muharrem ÇAKMAK
Hakkı ARSLAN
Fahrettin ÇAĞDAŞ
Ali SEYRAN
Cemal KELEŞ
Nuri KUNTEL
Mustafa ERCAN
Zeki ÖZDEMİR
Yücel SEVİNÇ
Reyhan SEZGİN
Genel Sekreter:
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Doğaltaş sektöründe yaklaşık 56 farklı makine grubu
kullanıldığı dikkate alınırsa ülkemiz 40 makinede kendine
yeter hatta ihracatçı düzeydedir.
Son beş yıllık mermer makineleri ihracat ortalamamız 25
milyon USD/yıl, iç piyasa ortalamamız ise yaklaşık 175
milyon USD/yıl civarındadır. Mermer makinelerimizin
ihracatındaki önemli pazarlarımızı; Cezayir, Almanya,
Özbekistan, Kırgızistan, Hollanda, İsrail, İran, Tunus, Irak,
Etiyopya, Amerika, Bulgaristan, İtalya, Sırbistan ve Suudi
Arabistan olarak sıralayabiliriz.
Salgına rağmen ihracat rekoru kırdık
Salgın döneminin ardından hızla toparlanan mermer
doğaltaş sektörümüz ihracatını 1.7 milyar dolardan 2.1
milyar dolara çıkardı. 2022 yılının en az 2021 hedeflerini
koruyacağını düşünüyoruz. Belki blok ihracatımız aynı
kalır veya bir miktar düşebilir ama işlenmiş ihracatımızın
artacağı yönünde öngörülerimiz var. Burada Çin Halk
Cumhuriyeti’nin tavrı önemli olacak.
Son dönemlerde beklentilerimizin üzerinde maliyet
artışlarımız oldu. Geçtiğimiz yıla kadar elektrik
maliyetimiz ocaklarda 5, fabrikalarda 6. sıradaydı.
Bugün elektrik maliyeti her ikisi için de neredeyse ilk
3 ün arasında. Akaryakıt maliyetimiz benzer biçimde
çok yüksek. Akaryakıtta ÖTV nin kaldırılması, elektrik
fiyatlarında madencilik sektörünü destekleyici indirimlerin
uygulanmasını istiyoruz.
2020 yılından beri konteyner sıkıntısı yaşıyoruz.
Ürünlerimizi limanlardan yurtdışına gönderemiyoruz.
Özellikle bazı aktarma limanlarında firmalarımızın
gönderdiği blok mermer konteynerlerinde hasar olduğu
gerekçe gösteriliyor ve taşıyıcı firmalar denetim/rapor
hazırlama sürecine girerek ürünleri uzunca süre limanda
bekletiyor. Acentelerle ve Bakanlıklarla sıkı temas
halindeyiz.
Geçtiğimiz yıl Çevre Bakanlığımızla mermer sektöründe
Çevre Etiketi konusunda müzakerelerimiz oldu. Bu
ay MTA’nın organize ettiği toplantı sonrası, TÜMMER
bünyesinde ekibimizi belirledik, doğaltaş çevre etiketi
kriterlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.
Şimdiye kadar fabrikalarımızdan aldığımız veriler,
sektörümüzün bu konuda ne kadar hassas davrandığını
bize gösterdi.
Mesleki eğitimlerin yapılmasına, bunun için gereken
standartların oluşturulmasına ilk günden beri destek
veriyor, bu alanda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Geçtiğimiz aylarda ise MYK ile temaslarımız oldu,
TÜMMER olarak yoğun bir çalışma yürüttük.
Avrupa Birliği destekli TÜMMER İSG Projesi’ni hayata
geçirdik
Sektörümüz hem ocaklarda hem de fabrikalarda
iş güvenliğine gereken önemi gösteriyor. Eğitimler
aksatılmadan yapılıyor ama ne yazık ki “bana bir şey
olmaz” düşüncesini aşamıyoruz. İş güvenliği kültürünü
tam anlamıyla oluşturamıyoruz. Bu sebeple hazırladığımız
projemiz AB tarafından fonlanmaya hak kazandı.
Ana amacımızın farkındalık yaratmak ve farkındaliği
artırmak olan projede ilk etapta iki pilot bölge belirledik,
Sivas ve Muğla. Burada faaliyet gösteren firmalarımızda
çalışanlar sanal gerçeklik simülasyonu sayesinde kazaya
sebebiyet verecek hatalı davranışlarının farkına varacak.
MARBLE İZMİR 2022 Fuarı 27. Kez kapılarını tüm
dünyaya açıyor
Birliğimiz MARBLE İZMİR Fuarı’nı destekleyen ve fuarın
gelişmesi için büyük emek veren önemli bir kuruluş.
Partneri olduğumuz fuar dünya ölçeğinde sektöründe ilk
üç arasında yer alan MARBLE İZMİR Uluslararası Doğaltaş
ve Teknolojileri Fuarımız var. 30 Mart – 2 Nisan tarihleri
arasında 27. kez kapılarını tüm dünyaya açmış olacak.
TÜMMER - Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği
Adres: Sancak Mah. Venezuela Sok. (Eski 523. Sok.) No: 7/5 Çankaya / ANKARA
Telefon: (312) 440 83 63 Faks: (312) 440 80 83
info@tummer.org.tr www.tummer.org.tr
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YALOVA MAKİNE
İHTİSAS ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
Yalova Makine İhtisas OSB, 2017 yılında çıktığı “Yeni Nesil OSB Projesi”
yolculuğuna devletimizin 2023 ve 2071 vizyon ve hedefleri ışığında
benimsediği; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sanayi Strateji Belgesi’nde de
geçen ve OSB’mizin vazgeçilmez mottosu haline gelen “Yerli, Yenilikçi, Yeşil,
Yüksek Teknolojili ve Yalın üretim üssü” olma hedefleriyle ilerlediğimiz 5Y
vizyonumuzla çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.
Ulaşım ve lojistik avantajıyla göz dolduran Yalova Makine İhtisas OSB,
Doğu Marmara Bölgesi’nin merkezi konumunda, İstanbul İzmir Otoyolu’na
cephe, Kılıç gişesinin hemen çıkışında, Güney Marmara Otoyoluna güney
cephesinden sınırı bulunan stratejik bir noktada konumlanmaktadır.
Bursa, İstanbul ve Kocaeli gibi, sanayi ve ticaretin başkentlerinin tam orta
noktasında hem Marmara hem de Ege Bölgesi pazarına açık, TOGG yerli
otomotiv fabrikasına 50 km mesafede.
Makine ihtisas organize sanayi bölgemizde kurulan belli başlı üretim
konuları makine ve ekipmanlar, metal şekillendirme, plastik, otomotiv,
malzeme şekillendirme, elektrik elektronik, mühendislik olarak yer
almaktadır.
OSB’mizin sanayi strateji belgesinde de belirtilen ilkeler doğrultusunda
oluşturmayı hedeflediğimiz kamu, üniversite ve sanayi ekosisteminin fiziki
unsurlarının bulunacağı bölgemizde sanayicinin ihtiyaç duyacağı, yenilikçi
mottosu gereği, ülkede örneği olmayan kamu kampüsünde Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Müdürlüğü, MARKA Temsilciliği, İŞKUR
Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün belli bölümleri gibi tüm
kamu kurumlarının kümelendiği bir alan oluşturarak kamu-sanayi iş
birliğinin ilk adımı bu kurumları fiziki olarak bir noktada kümeleyip tek
durak ofis mantığında hizmet vermelerini sağlayacağız. İlk etapta Yalova
Üniversitesi Makine, Endüstri ve Mekatronik Bölümlerinin bulunacağı ve
Teknoloji Kampüsünde ise yine aynı mantıkta üniversite sanayi iş birliği
fiziki kümesi oluşturularak, nitelikli insan kaynağı yetiştirecek ve son
teknoloji ekipmanlarla donatılmış Makine İhtisas bir Meslek Lisesi, Sürekli
Eğitim Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme
Merkezi ve yenilikçi fikirlerin üretilip hayat bulacağı Yalova Teknopark
ile Model Yalın Fabrika bölgemizdeki nitelikli üretimlere yönelik Marmara
bölgesinin tümüne hitap edebilecek kapasitede TSE Test ve Kalibrasyon
Merkezi bu ekosistemin bir parçası olarak yer alacaktır.
OSB’mizin ortak enerji tüketimlerini OSB içerisinde kurulacak güneş enerji
santrallerinden temin etmeyi, arıtma tesisini ileri arıtma olarak dizayn
ederek, arıtılan suyu sulama suyu olarak OSB katılımcılarının hizmetine
sunmayı, yenilenebilir enerji yatırımları yaparak, OSB’nin kullandığı
enerjinin %100’ünü yeşil enerjilerden üretmeyi hedefliyoruz.
Üretim alanları, sosyal donatıları, bilim, teknoloji ve yeşil yatırımlarıyla
21. yüzyılın gerektirdiği insan odaklı ve sürdürülebilir sanayi anlayışıyla
dünyaya örnek bir OSB olmayı hedefliyoruz. Bu azim ve heyecanla
Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 hazırlıklarımıza tüm hızıyla devam
ediyoruz.
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Ali ÇORBACI
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KATILIMCI VE TAHSİS
OSB’mizde bugüne kadar toplamda 309 sanayiciye
parsel ön tahsisi yapmış olduk. Ön tahsisini yaptığımız
309 katılımcımızdan 1.Etap alanında yatırım yapacak 42
katılımcımızın parsel tahsis işlemlerini de tamamladık.
DIŞ TİCARET İSTİHBARAT MERKEZİ PROJEMİZ
Katılımcılarımızın ihracat hacimlerini arttırmak ve
ithal girdi maliyetlerini düşürmek için dış ticaret
hizmetlerini daha kapsamlı ve daha esnek verebilmek
adına bünyemizde Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizi
kurduk. Gerekli veri tabanlarının temin edilmesi ve uzman
personelin eğitim süreci ile başlayan çalışmalarımız
sonucu 2021 yılında Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizi
katılımcılarımızın hizmetine girmiştir.
PİLOT OKUL PROTOKOLÜ
Tamamen Makine ihtisas bölümlerinden oluşan Yeni Nesil
OSB’mizin ihtiyacı olan nitelikli ara eleman ihtiyacını
karşılamak üzere Şehit Sercan Yazar MTAL pilot
okulumuz ile protokolümüz Sn. Valimizin himayesinde
imzalandı. Protokol kapsamında okulun öğrencileri,
katılımcı firmalarımızda istihdam edilecek, burs ve staj
imkanlarından faydalandırılacaktır.
SERBEST BÖLGE
Katılımcılarımızın dış ticaret kapasitelerini artırmak,
dünya piyasalarındaki fiyatlardan alım sağlayarak
rekabet güçlerine katkıda bulunmak ve ihracata dönük
sanayicilerimizin gelişmesini teşvik ederek yeni iş
imkanları oluşturmak amacıyla OSB’mizin güneyinde
kurulacak Serbest Bölge için katılımcı talebi toplama,
fizibilite raporu hazırlama ve Bakanlığa müracaat
aşamalarını tamamladık.
YALOVA TEKNOPARK
Yalova Teknopark 25 Kasım 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile ilan edilmiş olup 2021 mayıs itibari ile
şirket kuruluş protokolü taraflarca imzalanmıştır. ArGe’nin üretimle buluştuğu bir teknoloji merkezi olması
hedeflenmektedir.
URGE PROJESİ VE YATIRIM TEŞVİK ÇALIŞMALARI
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından
(UR-GE) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi kapsamında yürütülen “Otonom ve İmalat
Sanayi Otomasyonu Makine Teknolojileri” Kümelenmesi
UR-GE Projemiz Bakanlık tarafından Onaylanmıştır.
Yatırım Teşvik ve markalaşma destekleri kapsamında
OSB’miz bünyesinde yatırım yapan sanayicimize katma
değer sağlamak amacıyla temel seviye yatırım teşvik
danışmanlığı hizmeti vermeye başladık.
SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ VE OSB BARAJ
PROJESİ
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nün 07.09.2019 tarih ve 566616
sayılı yazısı ile Yalova Makine İhtisas OSB Barajımız için
yıllık 2 milyon m3 hacimli su tahsisi yapıldı. DSİ 1. Bölge
Müdürlüğü tarafından 11.10.2021 tarih ve 1634929 sayılı
yazı ile barajın planlama ön raporu onaylanmış olup
planlama raporu ve uygulama projeleri çalışmalarına
başlandı.
SIFIR ATIK YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ
PROJESİ
Sıfır Atık ve Karbon Yönetim Sistemi; OSB genelinde tüm
katılımcıları Kapsayan Sıfır Atık Yönetim Sistemi Yönergesi
hazırlanmış olup kurulum çalışmaları devam etmektedir.
Akredite Çevre Laboratuvarı OSB içerisinde uluslararası
akreditasyonu olan bir Çevre Laboratuvarı kurulacaktır.
Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Adres: Laledere Köyü Sarısu Sok. No:6 Çiftlikköy / YALOVA
Telefon: (226) 808 09 90 / (226) 35810 10
info@yalovaimesosb.org www.yalovaimesosb.org
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Türkiye’de bir ilk…
Türkiye’nin Makinecileri’nden sektöre armağan:
Dijital Terimler Kılavuzumuz hazır.
Dijitalleşmenin dünya dillerine kazandırdığı ve
yaygın olarak kullanılan 700’e yakın kavram-sözcük
İngilizce ve Almanca karşılıkları ile birlikte
bu kılavuzda yer alıyor.
dijital-kilavuz.com adresinde
ziyaretinizi bekliyoruz.
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