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OSTİM’in, Sektörel Rekabet Analizi çalışmasının ardından Çankaya Üniversitesi ile 
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde kurulan 
ilk kümesidir. Ağırlıklı olarak OSTİM bölgesinde yer alan; hafi f inşaat makinaları, 
iş makinaları yedek parçaları, özel amaçlı iş makinaları, maden makinaları ve yedek 
parçaları, beton santralleri, kırma eleme tesisleri, asfalt plentleri, araç üstü ekipmanlar 
konusunda üretici fi rmalar kümede yer almaktadır.

Sektörün ve üye fi rmalarının gelecekte daha rekabetçi olmasını sağlayabilmek için; 
ortak lobi, tanıtım, eğitim, danışmanlık, projeler, tedarik ve pazarlama gerçekleştirme 
misyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. İŞİM Kümelenmesi’nin ana hedefi ; fi rmala-
rının yenilikçi yaklaşımlarını ve işbirliklerini geliştirerek, ulusal ve uluslararası rekabet 
güçlerini artırmak ve dünya markası olmalarını sağlamaktır.
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24 Mart 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanan 
Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi’nin gi-
rişinde makina sektörü için şu ifadeler kullanı-
lıyor: “Sahip olduğu yüksek katma değer oranı, 

teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan sanayi 
ağı oluşturması, yatırım maliyetlerini düşürmesi, nite-
likli personele yönelik istihdam alanı oluşturmasının 
yanı sıra pek çok sektöre girdi sağlaması ile tetikleyici 
güce sahip lokomotif bir sektördür.”

2017-2020 arasını kapsayan Belgede, sektörün son on 
yılda uluslararası piyasalarda iyi bir performans sergile-
diği ve hızlı küresel büyümeden büyük ölçüde yararlan-
dığı belirtiliyor. 

Yükselmekte olan ekonomilerin sanayileşmesi, makine 
ve ekipman talebini en çok harekete geçiren itici güç-
lerden… Sektör, imalat sanayinin en büyük sektörleri 
arasında bulunuyor. Birbirinden farklı yapıya sahip olan 
20’den fazla alt sektörü ile en çeşitli alanlardan makine 
sektörünün önemli kolları arasında iş ve inşaat makine-
leri yer alıyor. 

İş ve inşaat makineleri, bir ülkenin alt ve üst yapısının 
imarında kullanılıyor. Yaygın görüş; ekonomik ve sos-
yal yönden kalkınmışlık ve kalkınma hızının, yıl içeri-
sinde satılan iş ve inşaat makineleri sayısı ve niteliğiyle 
doğru orantılı olduğu şeklinde.

Yatırımlar güçlendiriyor
Yatırımlar ne kadar yoğunsa sektörün ekonomiye, istih-
dama olan katkısı da o derece yüksek bir seyir izliyor. 
Bayındırlık, inşaat, alt yapı, üst yapı, maden sektörü, sa-
nayi ve endüstriyel tüm yatırımların gerçekleştiği kamu 
ve özel sektöre girdi sağlayan sektörü; yaklaşık yüzde 
60 distribütör, yüzde 40'ı imalatçı kuruluş besliyor. 

Kısa adı İMDER olan Türkiye İş Makinaları Distribü-
törleri ve İmalatçıları Birliği; Türk iş makinalarının, ta-
mamen kendi mühendislerimiz ve ekibimiz tarafından 
tasarım ve imal edilen, dünyanın en son teknolojilerinin 
kullanıldığı, tamamı AB mevzuatı ve standartlarına sa-
hip; Avrupa, Afrika, Amerika, Rusya, Ortadoğu, Orta 
Asya, hatta yeni anlaşmalar ile Avustralya kıtasına ihra-
cat yapan ürünlerden oluştuğuna dikkat çekiyor.

2013 verilerine göre; 130’dan fazla ülkeye ihracat ger-
çekleştiren Türk iş ve inşaat makine ve ekipmanları 
sektörü; 1,4 milyar dolarlık ihracatını, 2023 yılında 10 
milyar USD üzerine çıkarmayı hedefl iyor. 

Türk fi rmaları Avrupa ve diğer bölgelerde rekabet eder 
konuma gelmişken, dünyanın en büyük iş makinaları 

üretici fi rmaları, Türkiye’ye yatırım yapmaya başladılar 
ve yeni anlaşmalar ile Türkiye'de üretim planlıyorlar. 

Bu gelişmeler, sektörün ne kadar dinamik bir yapıda ol-
duğuna işaret ediyor. Beklenti; ülkemizin, Avrasya’nın 
İş Makinaları üretim üssü haline gelmesi. 

Talep yatırımlarla artacak
Son yıllarda Türkiye’de göğsümüzü kabartan, milli 
övünç kaynağımız Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü gibi devasa yatırımlar peş peşe 
hizmete girdi. 

2023 hedefl erine emin adımlarla süratli bir şekilde ko-
şan Türkiye’de büyük çaplı projelerin gündemde olması 
en başta iş ve inşaat makinelerine olan ihtiyacı ortaya 
koyuyor. Yapımı devam eden 3. Havaalanı, hazırlıkla-
rı süren tarihi proje Kanal İstanbul, 18 Mart’ta temeli 
atılan 1915 Çanakkale Köprüsü gibi heyecan verici ya-
tırımlar, kentsel dönüşüm projeleri sektöre olan talebi 
gün geçtikçe artıracak. 

Sahip olduğumuz iş ve inşaat makinaları, sayı olarak 
gelişmiş ülkelerin 1/5’i kadar ve nitelik olarak yüz-
de 40’ından fazlası ömürlerini tamamlamış durumda. 
Türkiye’nin genel yatırımlarının yaklaşık yüzde 50'si 
inşaat sektöründe. Sektörün sağladığı iş olanakları, sek-
töre çalışan irili ufaklı işletmeler için de ayrı bir anlam 
taşıyor. 

Bu sayımızda sayfalarımızı, OSTİM’in kuruluşundan 
bu yana uzmanlaştığı konuların başında gelen iş ve inşa-

at makinelerine açıyoruz. Özel sayımızda, küresel çapta 
200 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip sektöre iliş-
kin değerlendirmeleri, OSTİM İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi (İŞİM) ve üyelerinin yeteneklerini pay-
laşıyoruz. Küme üyeleri, ana hatlarıyla şu başlıklarda 
küresel rekabetin içinde yer alıyor: Hafi f inşaat maki-
neleri, yedek parça, özel amaçlı iş makinesi, beton sant-
ralleri, kırma ve eleme, tesisleri,  asfalt plentleri, araç 
üstü ekipmanlar, konveyor, iskele sistemleri ve çelik 
konstrüksiyon.

Beşinci tematik yayınımızda, ülkesine inanan ve güve-
nen, uluslararası standartlarında üretim gerçekleştiren, 
aralarında büyük ölçekliler ve ağırlıklı KOBİ’lerin öz-
gün ürünlerini, ihracat potansiyellerini ve Türkiye’ye 
olan katkılarını gururla okuyacaksınız. 

Unutmayalım! 

Üretmek, daha çok katma değer ve istihdam sağlamak 
ancak çok çalışmakla elde edilir. Yatırımların Türk 
markalarıyla inşa edildiğini görmek, madenlerimizin 
bize ait olan ekipmanlarla çıkarılmasını istiyorsak; her 
alanda olduğu gibi burada da biz çalışmalıyız, biz üret-
meliyiz ve sanayicilerimize biz sahip çıkmalıyız. 

Geleceğimizi yerli ve milli ürünlerle inşa etmeliyiz!

Geleceği inşa eden sektör

“2023 hedeflerine emin adımlarla 
süratli bir şekilde koşan Türkiye’de 
büyük çaplı projelerin gündemde 
olması en başta iş ve inşaat 
makinelerine olan ihtiyacı ortaya 
koyuyor. Yapımı devam eden 3. 
Havaalanı, hazırlıkları süren tarihi 
proje Kanal İstanbul, 18 Mart’ta 
temeli atılan 1915 Çanakkale 
Köprüsü gibi heyecan verici 
yatırımlar, kentsel dönüşüm 
projeleri sektöre olan talebi gün 
geçtikçe artıracak. 

Korhan GÜMÜŞTEKİN

OSTİM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

TÜRKİYE İŞ MAKİNALARI SEKTÖRÜ 
EKONOMİK DEĞERLER

• İş makinaları imalat sanayinde Avrupa’nın 9. 
büyük ülkesi.

• Avrupa’nın satış bazında en büyük 4. iş makinaları 
pazarı. 2023 yılında Avrupa’nın en büyük iş 
makinaları pazarı olacağı tahmin ediliyor.

• Dünyanın en büyük 11. iş makinaları pazarı. 2023 
yılında 6. büyük pazarı olması bekleniyor. 

• Türkiye iş makinaları pazarı, Çin’den ve 
Hindistan’dan sonra son 8 yıldır en hızlı büyüme 
oranına sahip ülke.

• 70 yıllık sektörde, 660 Firma, 200 imalatçı fi rma, 
350 yan sanayi fi rması faaliyet gösteriyor.

• Ülke talebinin %60’ı distribütör, %40’ı imalatçı 
fi rmalar tarafından karşılanıyor.

• Sektör istihdamı: 17.500 (10.500’ü imalat 
sanayisinde çalışıyor.)

• Yıllık ekonomik hacim: 6,5 milyar dolar.
• 127 ülkeye ihracat (25'i AB ülkesi)
• Son 10 yıllık yatırım 1,6 milyar dolar. 
• İş makinaları üretiminin ülke talebini karşılama 

oranı: %85

MAKİNE SANAYİNİN OLUŞTURDUĞU KATMA DEĞER (MİLYAR TL)

(Faktör Maliyetiyle Katma Değer) 2011 2012 2013 2014 2013/2014 
DEĞİŞİM

MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI 7,4 8,1 10,02 11,6 %13,7

TOPLAM İMALAT SANAYİ 129,9 131,3 162,3 187,0 %15,2

PAY (%) %5,7 %6,2 %6,3 %6,2 -

MAKİNE SANAYİ ÜRETİM DEĞERİ (MİLYAR TL)

2011 2012 2013 2014 2013/2014 
DEĞİŞİM

MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI 30,4 33,3 38,5 45,0 %16,9

TOPLAM İMALAT SANAYİ 703,4 750,4 854,0 957,3 %12,1

PAY (%) %4,3 %4,4 %4,5 %4,7 -

Kaynak: Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi (2017/2020) 

Kaynak: www.imder.org.tr
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Sosyal yaşamın ihtiyacı olan konutlar, yollar, 
hastaneler, havaalanları,  alışveriş merkezleri 
vb. tesisler devletlerin her zaman öncelikli alan-
ları arasında yer aldı. Dolayısıyla ülkenin eko-

nomik ve sosyal yönden kalkınmışlığını İş makineleri 
sayısı ve niteliği ile ölçmek mümkün.

İş makineleri sektörü; greyderler, kazıcı yükleyiciler, 
maden makinaları, yol yapımında kullanılan makinalar, 
beton santralleri, hafi f inşaat makinaları ve tüm bunlara 
ait yedek parça imalatları, bakım-onarım ve satış son-
rası hizmetler olmak üzere geniş bir alt sektör grubunu 
içeriyor.

Dünyada 300 milyar dolarlık bir pazara sahip sektörün 
hakim ülkeleri ABD ve Japonya olmakla birlikte sektör 
satışlarının 2/3’ü 10 fi rmaya ait. Türkiye’nin bu pazar-
daki payı ise yüzde 2.3. Çin ve Hindistan ardından en 
hızlı büyüyen pazar konumunda olan Türkiye, büyük-

lük olarak Avrupa’da 4'üncü dünyada 
ise 11'inci sırada yer alıyor.

Sahip olduğu yüksek katma 
değer oranı, nitelikli perso-
nele yönelik istihdam alanı 
yaratması, dışa bağımlılığı ve 

dış ticaret açığının azaltması 
gibi nedenlerden dolayı lokomotif 

sektörlerden birisi.

2007 yılında, OSTİM Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü önderliğinde, Çankaya 

Üniversitesi’nin katkılarıyla sektörde yer-
li üretimin katkı ve kalitesini artırmak adına 

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 
(İŞİM) kuruldu. İŞİM, mevcut 143 yerli üretim 
yapan fi rmasıyla sektöre katkı vermeye devam 
ediyor. 

Ankara ilinde yer alan fi rmalarımız, iş makinala-
rı, hafi f inşaat makineleri, özel amaçlı iş makine-

leri, beton santralleri, kırma eleme tesisleri, asfalt 
plentleri, araç üstü ekipmanları, konveyör sistemle-

ri ve iş makinaları yedek parçaları üretiyor.

Amacımız; sektörün ve üye fi rmalarımızın gelecekte 
daha rekabetçi olmasını sağlayabilmek için ortak lobi, 
tanıtım, eğitim, danışmanlık, projeler, tedarik ve pa-
zarlama faaliyetleri gerçekleştirmek. Bu amaçlar doğ-
rultusunda iki AB Projesi tamamladık ve üçüncüsünü 
yürütmeye devam ediyoruz. 

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen eş za-
manlı iki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 
(URGE) projesini başarıyla tamamladık, üçüncüsü de-
vam ediyor.  

Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak fi rmalarımızın kendi 
içlerinde işbirliğinin sağlanması amacıyla çeşitli prog-
ramlar ve etkinlikler yürütülmektedir. Üyelerimizin 

yaşadığı problemler kamuda ilgili kurum ve kuruluşlar 
ile paylaşılarak çözümler üretmek için çabalarımız ve 
çalışmalarımız devam etmektedir. Sektörün yurtiçi ve 
yurtdışı fuarlarını yakından takip ediyor ve birçoğuna 
ortak katılım sağlıyoruz. Kısacası ortak lobi, eğitim, 
danışmanlık tedarik, tanıtım, pazarlama, Ar-Ge ve pro-
jelerle üyelerimize ve yerli üretime önemli katkılar su-
nuyoruz.

İhtiyaç hızla artacak
Türkiye 2023 vizyonu çerçevesinde önemli yatırımla-
rı planlarına dahil etti. Bunlar; havaalanları, köprüler, 
toplu konutlar, şehir hastaneleri, demiryolu inşaatları, 
barajlar gibi büyük ölçekli projeler. Bu projelerin ger-
çekleşmesi ile paralel olarak iş ve inşaat makineleri 
sektörüne olan ihtiyaç da hızla artacak. Türkiye’nin iş 
makineleri ihtiyacının yüzde 60’i yabancı, yüzde 40’ı 
yerli fi rmalar tarafından karşılanıyor. Sektördeki ithalat 
oranının azaltılması da en az ihracat kadar önemli. Ya-
kın coğrafyamızda bulunan ülkelerde de hızla artan bir 
altyapı ve üstyapı çalışmaları mevcuttur. Yine bu çalış-
malarda sektör için önemli bir potansiyel oluşturuyor. 

İŞİM olarak; hem ülkemizde hem de yakın coğrafya-
mızda yaşanan bu gelişmeleri en iyi şekilde değerlen-
direrek, ülkemize en büyük katkıyı ‘üreterek sunmak’ 
istiyoruz. Kamudan beklentimiz; yerli fi rmaların ve 
KOBİ’lerin üretimine destek olmak amacıyla yerli 
ürünlerimizi tercih etmeleridir; ki hiçbirisi yabancı ra-
kiplerinden kalite anlamında daha aşağıda değildir.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ sloganıyla yola çıkan 
İŞİM’in hedefi , sektördeki üretici fi rmalarımız, üniver-
sitelerimiz, eğitim kurumlarımız ve kamu kuruluşları-
mız ile sektörü birlikte üreterek büyütmektir.

Sektörü üreterek büyütmek istiyoruz

"Hem ülkemizde hem de 
yakın coğrafyamızda yaşanan 
bu gelişmeleri en iyi şekilde 
değerlendirerek, ülkemize en 
büyük katkıyı ‘üreterek sunmak’ 
istiyoruz. Kamudan beklentimiz; 
yerli firmaların ve KOBİ’lerin 
üretimine destek olmak amacıyla 
yerli ürünlerimizi tercih etmeleridir; 
ki hiçbirisi yabancı rakiplerinden 
kalite anlamında daha aşağıda 
değildir."

Fevzi GÖKALP 

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi Koordinatörü

ABD: %29,5

G. Kore: %5,3
Almanya: %7,3

Diğer: %7,9

İsveç: %11,5

Çin: %15 Japonya: %23,5

Sosyal yaşamın ihtiyacı olan konutlar, yollar, 
hastaneler, havaalanları,  alışveriş merkezleri 
vb. tesisler devletlerin her zaman öncelikli alan-
ları arasında yer aldı. Dolayısıyla ülkenin eko-

nomik ve sosyal yönden kalkınmışlığını İş makineleri 
ları arasında yer aldı. Dolayısıyla ülkenin eko-

nomik ve sosyal yönden kalkınmışlığını İş makineleri 
ları arasında yer aldı. Dolayısıyla ülkenin eko-

sayısı ve niteliği ile ölçmek mümkün.

İş makineleri sektörü; greyderler, kazıcı yükleyiciler, 
maden makinaları, yol yapımında kullanılan makinalar, 
beton santralleri, hafi f inşaat makinaları ve tüm bunlara 
ait yedek parça imalatları, bakım-onarım ve satış son-
rası hizmetler olmak üzere geniş bir alt sektör grubunu 
içeriyor.

Dünyada 300 milyar dolarlık bir pazara sahip sektörün 
hakim ülkeleri ABD ve Japonya olmakla birlikte sektör 
satışlarının 2/3’ü 10 fi rmaya ait. Türkiye’nin bu pazar-
daki payı ise yüzde 2.3. Çin ve Hindistan ardından en 
hızlı büyüyen pazar konumunda olan Türkiye, büyük-

lük olarak Avrupa’da 4'üncü dünyada 
ise 11'inci sırada yer alıyor.

gibi nedenlerden dolayı lokomotif 
sektörlerden birisi.

2007 yılında, OSTİM Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü önderliğinde, Çankaya 

Üniversitesi’nin katkılarıyla sektörde yer-
Bölge Müdürlüğü önderliğinde, Çankaya 

Üniversitesi’nin katkılarıyla sektörde yer-
Bölge Müdürlüğü önderliğinde, Çankaya 

li üretimin katkı ve kalitesini artırmak adına 
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 

(İŞİM) kuruldu. İŞİM, mevcut 143 yerli üretim 
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 

(İŞİM) kuruldu. İŞİM, mevcut 143 yerli üretim 
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 

yapan fi rmasıyla sektöre katkı vermeye devam 
ediyor. 

Ankara ilinde yer alan fi rmalarımız, iş makinala-
rı, hafi f inşaat makineleri, özel amaçlı iş makine-

leri, beton santralleri, kırma eleme tesisleri, asfalt 
plentleri, araç üstü ekipmanları, konveyör sistemle-

ri ve iş makinaları yedek parçaları üretiyor.

Amacımız; sektörün ve üye fi rmalarımızın gelecekte 
daha rekabetçi olmasını sağlayabilmek için ortak lobi, 
tanıtım, eğitim, danışmanlık, projeler, tedarik ve pa-
zarlama faaliyetleri gerçekleştirmek. Bu amaçlar doğ-
rultusunda iki AB Projesi tamamladık ve üçüncüsünü 
yürütmeye devam ediyoruz. 

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen eş za-
manlı iki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 
(URGE) projesini başarıyla tamamladık, üçüncüsü de-
vam ediyor.  

Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak fi rmalarımızın kendi 
içlerinde işbirliğinin sağlanması amacıyla çeşitli prog-
ramlar ve etkinlikler yürütülmektedir. Üyelerimizin 
içlerinde işbirliğinin sağlanması amacıyla çeşitli prog-
ramlar ve etkinlikler yürütülmektedir. Üyelerimizin 
içlerinde işbirliğinin sağlanması amacıyla çeşitli prog-

G. Kore: %5,3

DÜNYADA ÜLKELERE GÖRE SEKTÖRÜN PAZAR DURUMU - 2012 (%)
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Küresel güç olma yönünde büyük mesafe kat 
ederek, ekonomiden dış politikaya birçok 
alanda dönüşüm yaşayan ve hızla büyüyen, 
dışa açık, serbest ticaret ve rekabet ilkelerinin 

hakim olduğu ekonomisiyle yerli ve yabancı yatırımcı-
lar için elverişli bir ortam sunmakta olan Türkiye, hali-
hazırda dünyanın en büyük 16’ncı Avrupa’nın en büyük 
6’ncı ekonomisidir. 

2023 yılı hedefl erimize doğru ilerlerken, ihracatımızın 
yüksek katma değer, inovasyon, tasarım, Ar-Ge, ileri 
teknoloji kullanımı ve markalaşmaya dayalı bir yapıya 
kavuşması gerekmektedir. Makine imalat sanayi, yük-
sek katma değer sunabilme kapasitesiyle ülkelerin kü-
resel güç olma hedefl eri üzerinde belirleyici, önemli ve 
öncelikli bir sektör olup, ürettiği yatırım ve ara malları 
ve sunduğu hizmetler bakımından bütün önemli sanayi 
kolları ile stratejik işbirliği içindedir.

Türk makinelerinin kullanımı da 
tüm dünyada artıyor
Makine imalat sanayinde güçlü olan ekonomilerin ima-
lat sanayinde de diğer ülkelere göre üstünlüğe sahip 
olduklarını görmekteyiz. Bu nedenle bir ülkenin geliş-
mesinin, makine imalat sanayinin gelişmesiyle paralel 
oranda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 2015 yılında yak-
laşık 16,2 trilyon ABD doları büyüklüğündeki dünya 
toplam ihracatının %11,8’ini yani 1,91 trilyon ABD 
dolarını makine sektörü gerçekleştirmiştir.

Geçmiş yıllar itibarıyla makine imalat sanayi, ülkemiz 
sanayisi içinde diğer sektörlere göre daha hızlı gelişen, 
ihracatını sürekli artıran, kapasite kullanımını belirli bir 
düzeyde tutan ve katma değer göstergelerini önemli öl-
çüde yükselten bir yapıdadır. Üretimi alt sektörlere göre 
önemli ölçüde değişmekle birlikte, sektörde ortalama 
%8-15 arasında yıllık artış yaşanmaktadır.

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizin sanayi yapısında 
yaşanan değişim, dönüşüm ve ilerleme sonucu toplam 
sanayi içerisinde makine sanayinin payı artmakta, artan 
üretim değerleri de ihracata yansımaktadır. Bunun so-
nucu olarak, Türk makinelerinin kullanımı da tüm dün-
yada artıyor ve sektörün güçlü performansı göğsümüzü 
kabartıyor. 2015 yılında sektör bazındaki dünya ihracat 
sıralamasında Türkiye’nin yeri 27’dir. Makine imalat 
sanayi ihracatımız, toplam ihracat içindeki payını son 
yıllarda sürekli olarak artırmıştır. Sektörün, toplam ih-

racatımız içindeki payı 2010 yılında 5,8 milyar ABD 
doları ile %5,1 iken 2016 yılında bu 8,5 milyar dolarlık 
ihracat ile payını %6 seviyesine çıkarmıştır.

Ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlıyor
İş makineleri sektörü; malzeme, imalat yöntemi, yakıt, 
otomasyon, verimlilik, çevre, iş güvenliği vb. açılardan 
çeşitli üretim teknolojilerinin uygulandığı makine sa-
nayinin bir alt kolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
sanayi kolu; yatırıma yönelik faaliyet gösteren bayındır-
lık, inşaat, alt yapı, üst yapı, madencilik, taş ocakçılığı, 
sanayi ve endüstriyel tüm yatırımların gerçekleşmesin-
de önemli bir rol oynamaktadır. Sonuçta iş makineleri 
sektörü ülkelerin alt ve üst yapılarının imarında kulla-
nılarak, ekonomik ve sosyal gelişimde büyük katkılar 
sağlamaktadır.

Diğer taraftan, özellikle birçok gelişmekte olan ülke-
de genel yatırımların önemli bir bölümü inşaat sektörü 
yatırımlarından oluşmaktadır. Ülkemizde de genel yatı-
rımların yaklaşık %50'sinin inşaat sektörü yatırımların-
dan oluştuğu dikkate alındığında, sektörün sağladığı iş 
imkanı ve ekonomide yarattığı katma değer ile birlikte 
inşaat sektörü Türk ekonomisinin lokomotif sektörü 
olarak adlandırılmaktadır. 

İş ve inşaat makineleri sektöründe (vinçler, forkliftler, 
yük boşaltma makineleri, ağır iş makineleri, dozer ve 
greyderler, toprak, taş ve maden cevheri taşıma ve ayık-
lama makineleri) dünya ithalatı 2015 yılında 190 milyar 
ABD doları olarak gerçekleşmiş olup, söz konusu yıl-
da dünyanın en büyük ihracatçıları arasında ilk sırada 
ÇHC, ABD, Almanya, Japonya ve İtalya yer almaktadır. 

2016 yılında ülkemizin bu sektördeki toplam ihracatı 
yaklaşık olarak 1 milyar ABD doları olarak gerçekle-
şirken, ihracat yapılan 180’i aşkın ülkenin içerisinde 
Cezayir, Almanya, İran, S. Arabistan ve ABD en fazla 
ihracat yapılan pazarlar olmuştur. 

Ekonomi Bakanlığı olarak 2023 hedefl erimiz kapsamın-
da hem makine hem de diğer sektörlerde ihracatımızı 
artırmak, fi rmalarımızın küresel ticaretten daha fazla 
pay almaya yönelik bir yaklaşım benimsemeleri ve ti-
cari ilişkilerinde geniş görüşlü olabilmelerini sağlamak 
için destek vermekteyiz. Bu çerçevede, yatırım-üretim-
istihdam-ihracat değer zincirini destekleyen, Ar-Ge, 
inovasyon, tasarım ve markalaşmaya değer veren bir 
yaklaşım ile nihai hedefi  katma değerli ürün ihraç etmek 

olan bir sistem oluşturduk ve kamu-özel sektör işbirliği 
anlayışı ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz.

Bu işbirliğini sağladığımız en etkili araçlarımızdan bi-
risi de kümelenme bakış açısıyla geliştirdiğimiz bir 
destek mekanizması olan Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi Desteğidir. 2010/8 Sayılı Uluslararası Re-
kabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ (UR-GE) ile hayata geçen projeler, Bakanlığımı-
zın son yıllarda ihracatın artırılması için yaptığı en etkili 
çalışmalardan birisidir. Tebliğ’in 23 Eylül 2010 tarihin-
de yayımlanması ile başlayan bu yeni dönemde UR-GE 
Projeleri ile İşbirliği Kuruluşları önderliğinde fi rmala-
rımızın dünya pazarlarına açılmaları hedefl enmektedir. 

Ekonomik kalkınmanın ‘Devletin, özel sektör, üniversi-
teler, araştırma kurumları ve hatta bireylerin dahil oldu-
ğu işbirliği’ ile mümkün olduğunun farkında olarak ha-
zırladığımız UR-GE Tebliği ile işbirliği kuruluşlarımıza 
kritik bir rol verilmiştir. 

Makine imalat sanayi ülkelerin küresel 
güç olma hedefleri üzerinde önceliklidir

Nihat ZEYBEKCİ

T.C. Ekonomi Bakanı

"İŞİM’İN ÇALIŞMALARINI 
TEBRİK EDİYORUM"

UR-GE Desteğinin yürürlüğe girdiği 2010 
yılında ilk proje başvurusu yapmış olan 

kümelerimizden birisi de OSTİM İş ve İnşaat 
Makineleri Kümelenmesidir. İlk etapta 2 
UR-GE Projesini başarı ile yürütüp tamam-
layan İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 
hali hazırda yürütmekte olduğu 1 proje ile de 
küme fi rmalarının kapasitelerini geliştirerek 
uluslararasılaşmalarını sağlamaya devam 
etmektedir. 

Projeler kapsamında İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi için yol haritaları oluşturulmuş 
olup sektöre özgü eğitim ve danışmanlık 
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Eğitim ve 
danışmanlık faaliyetleri ile daha donanımlı 
olan fi rmalarımızın katılımıyla sektörlerin 
hedef pazarlarında yurtdışı pazarlama faa-
liyetleri yapılmaktadır. Söz konusu eğitim ve 
danışmanlık faaliyetleri sonucunda kalite 
standartlarını yükselten fi rmalarımız yeni iş 
bağlantıları gerçekleştirmişler, uluslararası 
fi rmaların Türkiye temsilciliklerini almışlardır.

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi’ni 
UR-GE Desteğinin yürürlüğe girdiği tarih 
olan 2010 yılı itibariyle başarıyla yürüttükleri 
çalışmaları için tebrik ediyor, önümüzdeki gün-
lerde de yeni projeler ile başarılı çalışmalarını 
devam ettirmesini beklediğimizi belirtmek 
istiyorum.  

İş ve inşaat makineleri sektöründe faaliyet 
gösteren fi rmalarımıza küreselleşen ve reka-
bet ortamının hızla artmakta olduğu dünya 
ticaretinde önemli bir yer edinmiş olmaları ve 
2023 hedefl erimize olan katkıları sebebiyle 
teşekkür ediyor, ülkemizin dünyanın ileri gelen 
ekonomileri arasında yer alma hedefi ne yönelik 
desteklerinin devamını diliyorum.
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Ülkelerin gelişme sürecinde makine imalat sa-
nayinin, imalat sanayi içerisinde payı gide-
rek artış göstermektedir. Makine sanayinin 
üretimdeki payının, başta ileri sanayi ülkeleri 

olmak üzere tüm ülkeler genelinde de artış gösterdiği 
görülmektedir. Türk makine sanayi 1990 yılından bu 
yana %20’nin üzerinde bir oran ile yıllık büyüme gös-
termiştir.

Pek çok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de makine ima-
latçılarının büyük çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işlet-
me (KOBİ) niteliğinde olup, bu yapı değişen ekonomik 
koşullara ve teknolojik gelişmelere karşı da daha esnek 
ve hızlı cevap verme imkanı sağlamaktadır. 

Sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin sahip olduğu 
ucuz işgücü avantajı ve gelişmiş mühendislik becerileri, 
makine imalatçılarının uluslararası pazarlarda rekabet 
şansını artıran unsurlar olmuştur. Bugün Türk makine 
imalat sanayinde, her türlü parça ve aksamın yüksek 
kalitede ve dünya ile rekabet edebilir fi yatlarda üreti-
mi yapılmaktadır. Üretim sürecinde yerli girdi oranı ise 
%80-85’leri aşkın durumdadır.

İş makineleri sektöründe ise Türkiye, Avrupa’da 4’üncü, 
dünyada ise 11’inci büyük pazar konumundadır. Türki-
ye; iş makineleri pazarı, Çin’den ve Hindistan’dan sonra 
en hızlı büyüme oranına sahip ülke unvanına sahiptir. 
Yatırım alanında faaliyet gösteren iş ve inşaat makine-
leri sektörü; bayındırlık, inşaat, alt/üst yapı, maden sek-
törü, sanayi ve endüstriyel tüm yatırımlara hizmet veren 
spesifi k bir sektördür. Türkiye’de 2017 yılı için 15.500 
adet yeni iş makinesi satılması planlanmakta olup, bu 
rakam, geçen yıla göre %14,81’lik bir artışa işaret et-
mektedir. 

İş makineleri sektörünü etkileyen öncelikli ekonomik 
faktörlere bakıldığında inşaat sanayisinin büyümesi, 
maden sektörünün büyümesi, inşaat sektörüne verilen 
kredi desteği ve düşük enfl asyon-faiz vb. faktörler dik-
kat çekmektedir. Yaklaşık 6,5 milyar USD’den fazla 
ticaret hacmine sahip olan ve yaklaşık 17.500 civarın-
da kişiye istihdam sağlayan sektöre yönelik ülkemizin 
dünya iş makineleri sektöründeki payını artırabilmesi 
için Ar-Ge çalışmalarına daha fazla yatırım yapılması, 
önemli bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2023 vizyonuna ulaşma yolunda gerçekleştirilecek 
kentsel dönüşüm projeleri, otoyolu, demiryolu, karayo-
lu, havaalanı projeleri, barajlar, şehircilik projeleri, alt 
ve üst yapı çalışmalarının; iş ve inşaat makineleri sektö-
rünün büyümesine yönelik önemli katkılar sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Bu bağlamda, kentsel dönüşüm, ulaşım, lojistik, enerji, 
alt ve üst yapı gibi bir ülkeyi ayakta tutacak olan tüm 
çalışmalar için iş makineleri sektörüne duyulan ihtiyaç 
artmakla birlikte, 2023’e kadar öngörülen projeler için-
se yılda 15 bini aşkın istihdama da gereksinim olacaktır.

İş ve inşaat makinesi sektörü, yatırım malı ekipmanları 
temin etmesi bakımından bütün önemli sanayi kolları 
ile stratejik bir işbirliği içindedir. Dolayısıyla, iş ve in-
şaat makinesi endüstrisi, bütün dünyada olduğu gibi ül-
kemizin sanayileşmesinin de itici gücüdür ve gelecekte 
de ülkemizin gelişiminin temel taşı olacaktır.

Sektör sanayileşmenin itici gücüdür 

"İş ve inşaat makinesi sektörü, 
yatırım malı ekipmanları temin 
etmesi bakımından bütün önemli 
sanayi kolları ile stratejik bir 
işbirliği içindedir. Dolayısıyla, iş 
ve iş makinesi endüstrisi, bütün 
dünyada olduğu gibi ülkemizin 
sanayileşmesinin de itici gücüdür 
ve gelecekte de ülkemizin 
gelişiminin temel taşı olacaktır."

Faruk ÖZLÜ

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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Türkiye’nin uluslararası piyasalarda rekabet gü-
cünü artırabilmesi ve küresel ekonomide ko-
num alabilmesi ancak ihracata ikame olan yerli 
ve milli ürünlerin üretimi ile gerçekleşecektir. 

Son dönemde Türkiye, savunma ve havacılık teknolo-
jileri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, telekomünikas-
yon, sağlık, çevre ve enerji, iş ve inşaat makineleri gibi 
sektörlerde yerli üretimde önemli derecede bir ivme 
kazandı.

Üretime dayalı sektörlerde, makine ve teçhizat temini, 
laboratuvar hizmetleri, tasarım, pazarlama ve hammad-
de tedariği gibi konularda işletmelerin tek başlarına pro-
je üretme kabiliyetlerinin maddi açıdan yetersiz olduğu 
görülmektedir. Bu noktada ülkemizdeki KOBİ’ler yerli 
üretime yönlendirilmeli ve ortak sorunlara ortak çözüm-
ler üretebilmeleri için ortak projeler hazırlayarak iş bir-
likleri kurmalıdırlar.

Yerli makine alımlarında 
%15 daha fazla destek 
İşbirliği-Güç Birliği Hibe Destekleri’nde, yerli makine 
alımlarında %15 daha fazla destek sağlıyoruz. KOS-
GEB olarak son dönemde milli üretimin desteklenme-
si ve ortak işbirlikleri için; 300.000 TL geri ödemesiz, 
700.000 TL geri ödemeli olmak üzere 1 milyon TL, 
orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarındaki ortak 
imalata yönelik projelere 300.000 TL geri ödemesiz, 
1.200.000 TL geri ödemeli olmak üzere 1 milyon 500 
bin TL ile destek veriyoruz.

2010 yılından beri 225 işletici kuruluşa yaklaşık 74 Mil-
yon TL tutarında destek sağlandık. Yerli malı makine 
ve teçhizat alımlarında %15 daha yüksek oranda destek 
sağlıyoruz. Böylece KOSGEB destek programları kap-
samındaki proje uygulamalarında KOBİ’leri yerli maki-
ne ve teçhizat alımlarına yönlendirmiş oluyoruz.

2016 yılı sonunda başlatılan ‘2016 Yılı Makine Teçhizat 
Kredi Faiz Desteği’ ile işletmelerin yerli ve yeni maki-
ne-teçhizat alımlarının desteklenmesine yönelik olarak 
Kredi Faiz Desteğini uygulamaya koyduk.

KOSGEB’in 8 banka ile imzaladığı ‘2016 Yılı Maki-
ne Teçhizat Kredi Faiz Desteği Protokolü’ kapsamında 
imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin yerli ve 
yeni makine-teçhizat alımları için 1,5 milyon TL üst li-
mitle kullandıkları kredinin 300 bin TL olan faiz ya da 
kar payı bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşı-
lanıyor. 

İşletmelerin program kapsamında kullandıkları kredinin 
ilk 6 ayı ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler ha-
linde 36 ay olacak şekilde ödenecek. Teminat sıkıntısı 
yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu’nun sunduğu 
kefalet hizmetinden faydalandılar. 

19 Eylül 2016 tarihi itibari ile alınan başvurularda 2.100 
adet işletmenin başvurusu alınmış olup, 824 adet işlet-
menin kredi kullandırım işlemleri tamamlanmıştır. Kre-
di kullandırım işlemi tamamlanan 824 işletmeye 300 
Milyon lira civarında yerli ve yeni makine teçhizat alımı 
için kredi imkanı sağlandı.

KOBİGEL’de hedef: İleri teknoloji ve yüksek 
katma değer
Üreterek büyüyen, istihdam oluşturan, ihracatı artıran 
bir ülke olma yolunda reel sektörü daha güçlü, daha 
rekabetçi yapacağız. Bu çerçevede, atacağımız adımlar-
la, üretim yapımızda ve ihracatımızda ileri teknolojiye 
dayalı yüksek katma değerli ürünlerin payını artırmak 
amacı ile 2016 Yılında KOBİ Gelişim Destek Progra-
mı (KOBİGEL) kapsamında 2 kere 5 ana başlıkta çağrı 
yayınladık. 

Bu programla makine ve teçhizat alımına 340 milyon 
TL’lik, proje kapsamındaki yerli makine alımlarında da 
%15 daha fazla destek sağlıyoruz. Proje Teklif Çağrıla-
rı kapsamında projesi kabul edilen İşletmelerin toplam 
2.334’ü taahhütname verip projelerine başladı.

En fazla taahhütname 885 adetle Hızlı Büyüyen KO-
Bİ’lerde Kapasite Geliştirme Proje Teklif Çağrısı kap-
samında verildi. Orta Yüksek ve İleri Teknoloji KO-
Bİ’lerinde Kapasite Geliştirilmesi Çağrısı kapsamında 
574, Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma 
Değerin Artırılması Çağrısı kapsamında 604, Bilişim 
Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi Çağrısı kap-
samında 177 ve KOSGEB Destekli Girişimlere İvme 
Çağrısı kapsamında ise 94 adet işletme taahhütname 
vererek projelerini başlattı. Proje Teklif Çağrıları kap-

samında taahhütname veren işletmelere 487 milyon 984 
bin 613 TL destek verilmesine karar verildi.  

6441 adet yeni istihdam
Proje Teklif Çağrıları kapsamında en fazla destek 
339.105.319 TL ile Makine-Teçhizat Giderleri için 
sağlanacaktır. Alınacak olan Makine ve teçhizatın yerli 
olması durumunda hibe şeklindeki desteklerde %15 ora-
nında daha fazla destek sağlanacaktır. Bu tutar toplam 
tutarın yaklaşık %70’sine tekabül etmektedir.

6441 adet yeni personelin istihdamı da destek kapsamı-
na girmiştir. En fazla yeni istihdam 2812 personel ile 
Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme Çağ-
rısı ile sağlanacaktır. Bu sayı toplam sayının yaklaşık 
%44’üne tekabül etmektedir.

Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin 
Artırılması Çağrısı 1760, Orta Yüksek ve İleri Teknoloji 
KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirilmesi Çağrısı 1342, Bi-
lişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi Çağrısı 
325, KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Çağrısı 202 
adet yeni istihdama olanak sağlandı.

Reel sektörü daha güçlü
ve rekabetçi yapacağız

Recep BİÇER

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı

"Üreterek büyüyen, istihdam 
oluşturan, ihracatı artıran bir ülke 
olma yolunda reel sektörü daha 
güçlü, daha rekabetçi yapacağız. 
Bu çerçevede, atacağımız 
adımlarla, üretim yapımızda ve 
ihracatımızda ileri teknolojiye 
dayalı yüksek katma değerli 
ürünlerin payını artırmak amacı ile 
2016 Yılında KOBİ Gelişim Destek 
Programı (KOBİGEL) kapsamında 
2 kere 5 ana başlıkta çağrı 
yayınladık."
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Ankara’da imalat sanayi, gelişmişlik düzeyi 
açısından Türkiye genelinde üst sıralarda yer 
alıyor. Sanayideki gelişmeye paralel olarak 
Ankara ekonomisi de değişime uğradı. An-

karalı sanayiciler dünyanın hemen her ülkesine sanayi 
malları ihraç ediyor. Savunma sanayii, elektrik-elekt-
ronik, iş makineleri, fabrikasyon metal ürünleri, ofi s 
mobilyaları, bayan tekstil, medikal sektörü, bilişim ve 
inşaat sektörlerinde önemli bir üretim merkezi duru-
mundayız. 

İş ve inşaat makineleri sektörü, Ankara’da son yıllarda 
hızla yükselen dev bir sektör haline geldi. Uluslararası 
standartlarda yedek parça ve nihai ürünler üretebilme 
kabiliyetine sahip olan sektör, yüksek kalitenin yanı 
sıra fi yat avantajı sunuyor. Ankara, makine ve ekip-
man ihracatında İstanbul’dan sonra ikinci sırada geli-
yor. Ankara’dan yapılan sektör ihracatı Türkiye gene-
line ait makine ve ekipman ürünleri ihracatının yüzde 
11,7’sini oluşturuyor. Makine ve ekipman sektörünün 
ihracatı Ankara’nın genel ihracatının da beşte biri se-
viyesinde. 

İş makineleri sektörü yapısı gereği birçok sektörle gir-
di ilişkisi içinde olan bir sanayi alanı. Ana metal sana-
yiinden tekstil sanayine kadar yaklaşık 14 ayrı sektö-
rün ürettiği ürünleri girdi olarak kullanıyor. Ankara’da 
iş ve inşaat makineleri sektöründe faaliyet gösteren 
fi rmaların uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve 
pazara girmelerinin kolaylaştırılması amacıyla küme 
oluşumuna gidildi. OSTİM ve İvedik Organize Sana-
yi Bölgelerinden 100’ü aşkın fi rma, küresel rakipleri 
karşısında güç birliği yapmak için OSTİM İş ve İnşaat 
Makineleri Kümesi (İŞİM) çatısı altında bir araya ge-
tirildi. Kümenin hedefi ; fi rmaların kurumsallaşmaları, 
markalaşmaları, tanıtım ve pazarlama konusundaki 
darboğazları aşmaları, ihracatlarını artırmaları için ge-
rekli entelektüel sermayeyi oluşturmak ve 5 yıl içinde 
pazar paylarını ikiye katlamak… Kümenin 5 yıl içinde 
hedefl erine ulaşarak İŞİM’i bir üretim merkezine dö-
nüştüreceğine kuşku yok. 

Ankara’nın iş ve inşaat makineleri sektöründeki 
gücü, uluslararası standartlarda kaliteli üretim yapan 
fi rmaların bulunmasından ve gelişmiş, yeni teknolo-
jilere açık, uyum yeteneği yüksek, genç, dinamik ve 
girişimci bir nüfusa sahip olmasından kaynaklanıyor. 
Türkiye’de sektörü desteleyecek otomotiv yan sanayi-
nin bulunması, Ankara’daki organize sanayi bölgeleri, 
komşu ülkelerde sektörün henüz gelişmemiş olması, 
inşaat şirketlerinin yurt dışı projeleri, hammaddelerin 
önemli bir kısmının yurt içinden temini ve ekonomik 
ve siyasi istikrarın olumlu etkisi, Ankara’yı sektörde 
avantajlı hale getiriyor.  

Ankara Kalkınma Ajansı ve Türkiye Kalkınma 
Bankası’nın Ocak 2014 tarihli Ankara İş ve İnşaat 
Makinaları Sektör Analizi’ne göre, dünyada iş ve in-
şaat makineleri pazarının yarısından fazlasına ABD ve 
Japonya hâkim… Bu iki ülkenin yanı sıra Çin, İsveç, 
Almanya ve Güney Kore fi rmaları da pazarda söz sa-
hibi… Satış gelirlerine göre yapılan sıralamada ilk 50 
fi rma içerisine ilk defa 2012 yılında, iş makineleri üre-
timinde Türkiye’nin ve Ankara’nın en önemli ve lider 
üretici fi rmalarından biri olan Hidromek A.Ş. girdi. 
Hidromek gibi Pi Makine, Meka Beton ve Nace Maki-
ne de Ankara’nın yüzünü ağartan fi rmalar… 

İş makineleri sektöründe Ankara’nın dış ticareti sürek-
li artış gösteriyor ve bu alanda en çok ihracat yapan ilk 
üç ilden biri durumunda. İş ve inşaat makineleri sek-
töründe Ankara’nın en önemli ihracat pazarları olarak 
Romanya, Tunus, Irak, İran, İngiltere, İtalya, Alman-
ya ve Cezayir ilk sıralarda geliyor. Bununla birlikte 
100’ün üzerinde ülkeye sektör ürünleri ihraç ediliyor. 

Bilindiği üzere, günümüzde ihracat açısından fuar-
lar özel bir öneme sahip. Ankara’nın kısa süre içinde 
uluslararası bir fuar alanına kavuşması ve yurt dışına 
doğrudan uçuşların artırılması, ihracat kapasitesine sa-
hip tüm sektörler kadar iş ve inşaat makineleri sektö-
rünün geleceği açısından da zaruridir. 

Ankara’nın gücü nitelikli firmalarıdır

Gürsel BARAN

Ankara Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

"Ankara’nın iş ve inşaat makineleri 
sektöründeki gücü, uluslararası 
standartlarda kaliteli üretim yapan 
firmaların bulunmasından ve 
gelişmiş, yeni teknolojilere açık, 
uyum yeteneği yüksek, genç, 
dinamik ve girişimci bir nüfusa 
sahip olmasından kaynaklanıyor."
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İş ve inşaat makineleri sektörüne ilişkin genel 
bir çerçeve çizip, bunu kümelenmeyle birlikte 
değerlendirebilir misiniz?

Sektörün öncelikle, yakın coğrafyadaki, Türkiye’deki, 
İç Anadolu’daki, Ankara’daki merkezi OSTİM. Bunu 
biz söylemiyoruz! Sektörle ilgili dışarıdan OSTİM’de 
yer almak isteyen, yer arayan uluslararası fi rmalardan 
test ediyoruz. Niye buraya geldiniz? ve niye burada ol-
mak zorundasınız? dediğimiz zaman, “Araştırma, ana-
liz yaptırdım. OSTİM çıkıyor.” yanıtını alıyoruz.   

Demek ki burada iş makineleriyle ilgili oluşmuş bir 
ekosistem var. İş makinesinin birinci el, ikinci el satıcı-
ları OSTİM’de. Tamir, bakım, onarım yapanlar, yedek 
parça imal ve ihraç edenler, yan sanayi üretim odakları 
OSTİM’de. 

Siz bir iş makinesi çalıştırıyorsanız, şantiyeniz varsa, 
inşaatla ilgili bir işteyseniz buraya uğramak zorundası-
nız! Belediyeler, yerel yönetimler ve müteahhitler için 
bölgemiz aynı zamanda çözüm merkezi. Çünkü onlar 
iş ve inşaat makinelerinin en büyük kullanıcıları ve 
muhatapları. Sektördeki en büyük fi rmaların ofi sleri de 
OSTİM’de.

Yedek parça dediğiniz zaman bir tek parçadan oluşmu-
yor; içinde dişli, şanzıman, hidrolik sistemler, hortum-
lar, kelepçeler, rekorlar, silindirler, contalar, kauçuk 
parçalar var. Bunların hepsini Türkiye’de bir arada 
bulabileceğiniz yegane yerdir OSTİM. Bunları bizden 
daha iyi yapanlar olabilir ama hepsini bir arada bulabi-
leceğiniz bir yer yok.

OSTİM’de sektörün bu kadar iyi olmasının sebebi 
sizce nedir?

İyi olmasının nedeni burada oluşan sistem. İlk açılışında 
burada bir bölgenin tamamında iş makinelerinin tamir 
bakımcıları vardı. Ondan dolayı bir yetenek oluştu. Ana 
sanayi fi rmaları da buraya geldi. Caterpillar, JCB, John 
Deere, Hidromek hepsi bu bölgede yerleştiler. Çünkü 
onların da buraya ihtiyacı var. Bu, parayla, tasarımla 
oluşturulacak bir sistem değil. Kuruluşundan itibaren 
gelişen bir ekosistem.

Bu sektörde de yabancı hakimiyeti göze çarpıyor. 
Çok sayıda marka var ülkemizde. Bu durumu 
nasıl değerlendirirsiniz? Yerli ürünlere geçiş nasıl 
sağlanabilir? 

Türkiye’nin kurgusu satın alma üzerine. Uzunca bir 
zamandır bu böyle. Biz satın alan, tüketen bir ülkeyiz. 
İhtiyacımız varsa hemen satın alalım! Sanayileşme de-
diğimiz kavramı baştan üretim üzerine kurgulamamışız. 
Başkalarının ürünlerinin ticaretini yapan bayiler, satıcı-
lar ve kullanan tüketiciler; böyle bir ortam oluşmuş. Bu 
durum, sanayileşmeyi ihmal edişimizden kaynaklanı-
yor. Neden “Kendi ürünümüzü yapamıyoruz!” diyerek 
tasa çeken, uğraşan, kafa yoran bir mantalitemiz yok? 
Edilgen tüketici hale gelmişiz her şeyi tüketiyoruz. Sa-
dece bu alan değil, her alana baktığımız zaman tüketen 
bir hale gelmişiz. Bilgiyi de, teknolojiyi de, aracı gereci, 
makineyi de; her şeyi tüketiyoruz. Üretme yok! Bilgiyi, 
teknolojiyi, ürünü, makineyi üretme yok. Buraya kafa 
yormamışız. 

“Biz bunu yapamayız, yabancılar yapar, onlar satar biz 
bakarız” kompleksi oluşmuş bizde. Şimdi bunları at-
maya çalışıyoruz. Son yıllarda özellikle, “Yapabiliriz, 
üretebiliriz, satabiliriz.” deniliyor. Burada ürettiğimiz 
ürünleri yurt dışına satmak çok kıymetli; bu bizim öz 
güvenimizi artırıyor. İş makineciler uluslararası fua-
ra gidiyor, orada kendini mukayese ediyor; “Evet ben 
bunu yapabilirim.” diyor. Gittikçe özgüveni artıyor. He-
nüz daha özgün tasarım, üretim yok. Araştırma, üniver-
sitenin katkısı yok. Buradaki KOBİ’lerin kendi çabaları, 
niyeti, savaşı var. 

Kümelenme dediğimiz organizasyonlarda bunları bir 
araya getirip olduğumuzdan daha farklı bir şey yapabilir 
miyiz? Buna kafa yoruyoruz. Yeterince yapabiliyor mu-
yuz? Yoldayız! Eskiye göre daha iyiyiz. 

Bu alanda da uluslararası rekabete erişmiş ciddi fi rma-
lara sahibiz. İŞİM üyeleri arasında da mevcut. Ürete-
bilen, tasarlayabilen, bütün dünyaya mallarını satabilen 
yetenekli fi rmalar da var ama bunlar yetmiyor. Türkiye 
halen ihtiyaçlarının birçoğunu yurt dışından alıyor. Bu 
konuda özellikle satın almacı kamu kurumları duyarsız. 

Büyük projeler sektörün 
gelişimi için fırsattır

Orhan AYDIN

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı 

Üçüncü Havalimanı, Üçüncü Köprü, Avrasya 
Tüneli gibi projelerin sektöre etkilerini nasıl 
yorumlarsınız?
Bizim makinelerimizle yapılmıyor! Çok üzücü. 
Orada çalışan makineler bizim makinelerimiz, 
kamyonlar bizim kamyonlarımız, dozerler bizim 
dozerlerimiz, kepçeler bizim, hepsi bizim olması 
lazım. Buna engel yoktu. Ama hiç fark etmiyoruz 
bile. Oysa sadece o projelerden bile bir sanayi 
doğar, üretim alanları oluşur. Dünyaya rekabet 
edecek fi rmalar çıkar. 

Orijinal ekipman, yedek parça üretimi gibi 
konularda hareketlilik olması gerekmez mi?
Oralarda biz sadece yine yan sanayi ve fasoncu 
olarak kalıyoruz. Oradan da katma değer 
oluşmuyor. 10 bin doları geçme oluşmuyor! 
Olumsuz ve ümitsiz değiliz biz birçok fırsatı ve 
zamanı kaybetmiş olmakla beraber, Türk sanayisi 
ve sanayicileri, girişimcilerimiz hakikaten kahraman. 
Her şeye rağmen üretim yapan insanların enerjisi, 
sinerjisi ve bütün dünyayı gezerek mücadelesi 
gurur verici.    

“GİRİŞİMCİLERİMİZ KAHRAMAN”
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Ankara Kalkınma Ajansı olarak, sürdürülebilir 
bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge 
içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıy-
la; bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek, 

destekler vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak, 
izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyet-
lerini yürütmek misyonuyla hareket ediyoruz. Bu mis-
yon çerçevesinde kamu, özel sektör, yerel yönetimler, 
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş-
birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kulla-
nımını sağlayarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, 
ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke 
ve politikalarla uyumlu olarak sürdürülebilirlik odağın-
da bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve her alanda böl-
geler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak 
temel görevimizdir. 

Ankara’da üretim ve ihracat yapısının teknolojik düzeyi 
itibarıyla Türkiye ortalamasından büyük ölçüde fark-
lılaşarak görece yüksek teknolojilere dayalı bir üretim 
yapısı gelişmiştir. Ankara’nın rekabetçiliğinin geliş-
tirilmesinde, üniversite-sanayi iş birliğini güçlü kılan 
üniversiteleri ve organize sanayi bölgeleri, teknoloji 
geliştirme bölgeleri, araştırma merkezleri ve teknoloji 
düzeyinin yanı sıra güçlü girişimcilik ekosistemi, ku-
rumsallaşmış kümeleri ve Türkiye’nin faal bir lojistik 
merkezi olan Ankara Lojistik Üssü önemli bir paya ve 
potansiyele sahiptir.

Yüksek teknik kapasitesi ile paydaşlarına destek olan 
Ankara Kalkınma Ajansı, bölgesinde koordinatör ve 
katalizör rolü üstlenmektedir. Bu kapsamda, Ankara 
Kalkınma Ajansı, ‘Ankara’da girişimcilik ekosistemi-
ni güçlendirmek, yenilikçi ürün ve fi kirlerin ticarileş-
mesi ve katma değere dönüşmesini kolaylaştırmak ve 
hızlandırmak’ vizyonu ile TechAnkara Girişimcilik 
Merkezi’ni kurmuştur. Merkez, sadece girişimciler için 
değil yatırımcı ve KOBİ habitusuna da bütünüyle hiz-
met edecek hizmetleri sunmaktadır. 

Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda, projele-
rin ve girişimlerin ticarileşme ve işletme problemi ol-
duğu, aynı zamanda fi kir halinde kalmış ancak katma 
değere dönüşmemiş projelerin katma değere dönüşmesi 
gerektiğinden yola çıkılmış, gençlerin bilim, teknoloji 
ve inovasyona özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün 
daha genç yaşlarda kazandırılması amaçlanmıştır. Di-
ğer taraftan da KOBİ’ler ve yatırımcılar unutulmamış, 
ekosistemin çok önemli tamamlayıcı unsurları için de 
modüller geliştirilmiştir. 

TechAnkara Girişimcilik Merkezi
TechAnkara Girişimcilik Merkezi, girişimci, yatırımcı 
ve KOBİ’ler için ‘Belirti-Bulgu’ (semptom-tanı) analizi 
yaparak “kitlesel bireyselleştirme” ile ihtiyaca yönelik 
reçete geliştirmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı Yatı-
rım Destek Ofi si (YDO), hem ulusal hem de uluslararası 
yatırımcılara Ankara’daki yatırım imkanlarını tanıtma, 
iş ve işlemlerde takip ve koordinasyon açısından ope-
rasyonel destek verme, yatırım teşvik belgesi düzenle-
me gibi konularda çalışmalarına merkezin bir parçası 
olarak ‘Yatırımcı Reçetesi’ modülünde hizmet etmekte-
dir. Danışmanlık hizmetleri kapsamında sunulan reçete 
ile hem fi nansal teşvikler hem de yatırımı ilgilendiren 
sektörel ve mekânsal bilgiye erişim sağlanabilmektedir. 
YDO’nun geliştirmiş olduğu ‘KOBİ Reçetesi’ ise her bir 
KOBİ’ye özel ‘tek durak ofi s ve kolaylaştırıcı’ hizmet-
ler sunmaktadır. Bu hizmetler kapsamında, KOBİ’nin 
ihtiyacına yönelik fi nansmana erişim, teşvik ve destek-
ler, kurumsal kapasite gelişimi, yeni pazarlara erişim, 
ihracat ve ticarileşme, ulusal ve uluslararası işbirlikleri 
ve iş ilişkileri geliştirme gibi alanlarda mentorlük yıl 
boyunca sürdürülmektedir. Temel hedef kitlesi tekno-
loji odaklı girişimciler olan ‘Girişimci Reçetesi’, men-
törlük, teknoloji ticarileştirme, fi nansman modeli geliş-
tirme, patent/fi kri mülkiyet ve uluslararasılaştırma gibi 
konularda TechAnkara Girişimcilik Merkezi’nin hiz-
met portföyünde yer almaktadır. Girişimci reçetesinin 
en önemli hedefl erinden biri girişimi yatırım yapılabilir 
bir noktaya taşımak ya da ilk satış için gerekli kanalları 
açmak olurken yatırımcı tarafında ise yatırım yapılabilir 
girişimcilerin portföyünü geliştirmektir.   

İŞİM Kümesi için KOBİ ve Yatırımcı Reçetesi 
Bölgesel istihdamın gelişmesinde ve ekonomik kalkın-
manın güçlü temellere oturtulmasında KOBİ’ler anahtar 
bir rol üstelenmektedir. Sanayi ve hizmetler sektörleri-
nin önemli bir katma değer ürettiği, dış ticaret hacmi-
nin istikrarlı bir artış eğilimi gösterdiği Ankara’da, iş 
ve inşaat makineleri sektörü ve OSTİM İş ve İnşaat 
Makineleri Kümelenmesi’nin de (İŞİM) önemi olduk-
ça büyüktür. Ankara Kalkınma Ajansı YDO, sektördeki 
KOBİ’lere ve yatırımcılara Ankara’daki yatırım imkan-
larını tanıtma, iş ve işlemlerde takip ve koordinasyon 
açısından operasyonel destek verme, yatırım teşvik 
belgesi düzenleme gibi konularda çalışmalarına devam 
edecektir. Ajans kurumsal hafızasında oluşan deneyim, 
dileyen yerli veya yabancı yatırımcıya Ankara’daki sek-

törel ve mekânsal yatırım alanları hakkında danışman-
lık hizmeti olarak sunulmaktadır. YDO’nun geliştirmiş 
olduğu ‘KOBİ Reçetesi’ ile her bir KOBİ’ye özel ‘tek 
durak ofi s ve kolaylaştırıcı’ hizmetler devam etmekte-
dir. Bu hizmetler kapsamında, KOBİ’nin ihtiyacına yö-
nelik fi nansmana erişim, teşvik ve destekler, kurumsal 
kapasite gelişimi, yeni pazarlara erişim, ihracat ve tica-
rileşme, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve iş ilişkileri 
geliştirme gibi alanlarda mentörlük yıl boyunca sürdü-
rülmektedir. 

Bugün Ankara’nın, küresel pazarın ihtiyacına yönelik 
yeni ürün geliştiren, yeni pazarlara açılan ve var olan 
ekonomik değerleri, yenilikle büyüten bir şehir olması 
için çalışıyoruz. TechAnkara Girişimcilik Merkezi de 
bu hedefl ere yönelik, girişimcileri ve yenilikçi ürünle-
ri yatırımcılarla, mentörlerle ve potansiyel müşterilerle 
buluşturarak ticarileşme sürecini hızlandırmak, KOBİ 
ve yatırımcılar özelinde katma değer yaratmak, işbirliği 
ve etkileşim sağlamak için kurulmaktadır. Hem girişim-
ci ve KOBİ hem de yatırımcılar açısından kendi kendi-
ni besleyen bir habitus yaratmak, yüksek katma değer 
ve istihdam artışı sağlamak öncelikli hedefl erimiz. Bu 
nedenle TechAnkara Girişimcilik Merkezi, küresel re-
kabette daha güçlü var olabilmeleri için İŞİM Kümelen-
mesi’ ne de hizmet vermeye devam edecektir.  

Ankara yüksek teknolojili 
üretim yapısına sahiptir

Arif ŞAYIK

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
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"Büyüyen bir ekonomi ve 
sürdürülebilir bir kalkınma için 
ulusal ve uluslararası rekabette 
yer alan, bu alanda yatırım 
yapan yerli üreticilerimiz lehine 
sağlayacağımız avantajlı 
uygulamalarımıza devam etmeyi 
planlıyoruz."

Devlet Malzeme Ofi si Genel Müdürlüğü 
(DMO), tedarik hizmetleri ve ihale uygula-
maları konusunda; esnek ve hızlı alıma imkan 
veren mevzuatı, kalite kontrol ve muayene 

hizmetleri ile elektronik satış uygulamalarıyla, tedarikçi-
lerine ve kamuya önemli bir katma değer sağlamaktadır. 

DMO, kendini devamlı olarak yenileyen, gelişen yapısı 
ve akılcı çözümleri ile çağı takip eden bir kuruluş olarak; 
sunduğu çözümler ile hem kamunun, hem de tedarikçile-
rin haklarını korumaktadır.

Öte yandan, iş makineleri sektörü, kamu kurum ve ku-
ruluşlarınca sunulan kamusal hizmetlere önemli katkılar 
sağlayan, yapısı gereği de birçok alt sektörle bağlantısı 
olan bir üretim alanıdır.

Günümüzde yabancı ürünlerle yerli ürünlerimiz rekabet 
edecek seviyelere gelmekte ve yabancı ürüne duyulan ih-
tiyaç da azalmaktadır. Çünkü ülkemizde üretilen birçok 
ürün yabancı ürünleri kalitede ve teknolojide zorlayan 
bir hale gelmiştir. 

Kamu hizmetlerinde kullanılan ve Türkiye’de üretilen 
ekskavatörler, yükleyiciler, forkliftler ve benzeri ürünle-
rin önemli bir kısmı da DMO tarafından tedarik edilerek 
kamu ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

7.000’i aşan kamu kurum ve kuruluşuna hizmet veren, 
müşterilerine 21.000’den fazla ürün sunan DMO’nun 
misyonunu; sadece tedarikçiler ile kamu arasındaki iliş-
kiyi düzenleyen bir kuruluş olarak görmemek gerekiyor.

DMO ve yerli üretim entegre çalışmalı
DMO, yerli sanayiyi ve yerli imalatı geliştiren, destek-
leyen strateji ve uygulamaları hayata geçirmekte, mal ve 
hizmet alınan sektörleri geleceğe hazır bir hale getirebil-
mek için gayret göstermektedir.

İş makineleri sektöründe faaliyet gösteren üreticileri-
miz ve KOBİ’lerimizin uluslararası rekabet güçlerinin 
artırılması ile satış ve pazarlama yetkinliklerinin artırı-
larak, pazara girmelerinin kolaylaştırılması gayesiyle; 
DMO’nun ve özel sektörün, bilhassa yerli üretimin bir-
biriyle entegre bir şekilde çalışması önem arz etmektedir. 

Yerli üretimin, yerli ürün çeşitliliğinin ve üretim kali-
tesinin artırılması amaçları ile; DMO alımlarında yerli 
ürünlere tanınan öncelik ve avantajların, özel sektörde 
karşılık bulması ana gayemizdir.

Bu anlamda, büyüyen bir ekonomi ve sürdürülebilir bir 
kalkınma için ulusal ve uluslararası rekabette yer alan, 
bu alanda yatırım yapan yerli üreticilerimiz lehine sağ-
layacağımız avantajlı uygulamalarımıza devam etmeyi 
planlıyoruz.

Yerli sanayiyi destekleyici 
uygulamaları hayata geçiriyoruz

E. Levent ŞAHİN

Genel Müdür
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İş ve inşaat makineleri, çok geniş kitleye hitap eden 
bir sektör. En ufak bir parça üreticisinden hidrolik 
sistemleri üreten fi rmalar bu sektörün içinde. 

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin talaşlı imalat 
konusunda ciddi bir altyapı ve yeteneğe sahip olması, 
ara ürün ve yedek parça üreticileri sektördeki iddiamı-
zı perçinliyor.  Bölgemiz, bu alanda büyük bir tedarik 
merkezidir. Ülkemizin herhangi bir kentinde özellikle 
belediyelerde herkesin OSTİM’le mutlaka bir iletişimi 
olmuştur. İş ve inşaat makineleri konusunda bölgemiz 
akıllarda önemli bir yer tutar. 

İş ve inşat makinelerinin diğer sektörleri de destekliyor. 
Raylı ulaşım sistemlerine parça tedarik eden, iş makine-
lerine de parça üretiyor. Firmalar biraz daha nitelikli bir 
hale geldiği zaman, “Artık ben savunma sektörüne veya 
raylı sistemlere de girebilirim.” diyor. Kendine güven 
geliyor. 

Ortaklaşa rekabet anlayışı geliştirilmeli
İş ve inşaat makineleri sektörünün biraz daha fazla des-
teklenmesi, sektöre sahip çıkılması gerekiyor. Diğer kü-
melerimizde, onları yönlendiren kamunun önemli ku-
ruluşları var. Sağlık Bakanlığı medikalle, savunma ve 
havacılık ASELSAN’la, SASAD’la, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı’yla, raylı ulaşım sistemleri T.C. Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’yla birlikte pro-
jeler geliştiriyorlar. İş ve inşaat makineleri de OSTİM 
için çok önemli bir sektör. Kamu tarafında sahiplenen, 
dert edinen, bu sektörü belirli bir noktaya getirecek bir 
başlık olması gerekiyor.  

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), 
bölgemizde faaliyete geçen ilk kümelenmeler arasında. 
10 yıla yakındır alanında ciddi faaliyetler yürütüyor. 
Üçüncü URGE Projesi’ni sürdüren İŞİM’e kuruluşun-
dan bugüne kadar her türlü maddi ve manevi desteği 
verdik, vermeye de devam edeceğiz.

Yurt dışı etkinliklerinde şunu net olarak görüyoruz: 
Yerli üreticilerimizin hiçbiri hafi fe alınabilecek nitelik-
te değil. Küresel fi rmalarla boy ölçüşebilecek kapasi-
tedeler. Ortaklaşa rekabetin geliştirilmesi, bu bilincin 
artırılması şart. Bu birlikteliğin bereketi arttıkça, fi r-
malarımız yararlarını gördükçe, hedefl er ve ülke 
ekonomimize katkıları da yükselecektir. 

İŞİM’in 10 yıllık tecrübesi firmaları 
geliştiriyor
Son zamanlarda bölgemizde ve 
Ankara’da sektörün lider fi rmaları da 
İŞİM’e üyelik gerçekleştirmeye baş-
ladı. Katılımlar kümeye güç verirken, 
fi rmaları da cesaretlendirdi. Pi Makina, 

MST, Meka, Hidromek gibi fi rmaların İŞİM’i ve pro-
jelerini sahiplenmesi, onlarla birlikte yürümesi önemli 
bir gelişmedir. 

Kümelenmede elde edilen 10 yıllık tecrübe, fi rmaları-
mıza çok değerli kazanımlar sağladı. Hangi fuarlara ka-
tılacaklarını, hangi ülkeleri ziyaret edeceklerini, pazarın 
neresi olduğunu ve kendilerini ifade etmek için hangi 
platformlarda yer alacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu, 
bizim için önemli kriterlerden bir tanesi. OSTİM OSB 
olarak hep şunu istiyorduk: Eşik enerjiyi, başlangıçta 
verelim, fi rmaları bir araya getirelim. Belirli bir nok-
taya kadar da onlara hedef gösterelim, yol gösterelim. 

İş ve inşaat makineleri sektörünün çok iyi noktalara 
geleceğine yürekten inanıyorum. Büyük bir potansiyel 
var. Sektörün daha da gelişmesi, desteklenmesi amacıy-
la takım oyunuyla birlikte ortak ürün gerçekleştirme-
yi hedefl iyoruz. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. 
Çünkü inanılmaz kabiliyetler var. Uluslararası marka-
lara üretim yapan, çok kritik parçaları üreten fi rmalar 

olduğunu biliyoruz.

Uluslararası fi rmaların da OSTİM vit-
rininde olması ve bu bölgede yer 

almak istemesi, bizim ne kadar 
doğru yaptığımızı ne kadar doğru 
bir proje içerisinde olduğumuzu, 
küme içerisindeki fi rmaların da 
kendilerinin ne kadar önemli 
olduğunu hissettiriyor. Ulusla-
rarası bir iş makinesi fi rmasının 
OSTİM’de yer almak istemesi 
bizleri gururlandırıyor. 

Hedefimiz ortak ürün geliştirmek

"Yerli üreticilerimizin hiç biri hafife 
alınabilecek nitelikte değil. Küresel 
firmalarla boy ölçüşebilecek 
kapasitedeler. Ortaklaşa 
rekabetin geliştirilmesi, bu bilincin 
artırılması şart. Bu birlikteliğin 
bereketi arttıkça, firmalarımız 
yararlarını gördükçe, hedefler ve 
ülke ekonomimize katkıları da 
yükselecektir." Adem ARICI 

OSTİM OSB Bölge Müdürü

malarımız yararlarını gördükçe, hedefl er ve ülke 
ekonomimize katkıları da yükselecektir. 

İŞİM’in 10 yıllık tecrübesi firmaları 
geliştiriyor
Son zamanlarda bölgemizde ve 
Ankara’da sektörün lider fi rmaları da 
İŞİM’e üyelik gerçekleştirmeye baş-
ladı. Katılımlar kümeye güç verirken, 
fi rmaları da cesaretlendirdi. Pi Makina, 

Uluslararası fi rmaların da OSTİM vit-
rininde olması ve bu bölgede yer 

almak istemesi, bizim ne kadar 
doğru yaptığımızı ne kadar doğru 
bir proje içerisinde olduğumuzu, 
küme içerisindeki fi rmaların da 
kendilerinin ne kadar önemli 
olduğunu hissettiriyor. Ulusla-
rarası bir iş makinesi fi rmasının 
OSTİM’de yer almak istemesi 
rarası bir iş makinesi fi rmasının 
OSTİM’de yer almak istemesi 
rarası bir iş makinesi fi rmasının 

bizleri gururlandırıyor. 
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"Bugün birden fazla üniversite, 
teknoloji transfer ofisleri, organize 
sanayi bölgeleri, sivil toplum 
kuruluşları, meslek liseleri ve 
143 sanayicinin işbirliği ile İŞİM 
faaliyetlerine devam etmektedir."

Dünyada ve ülkemizde lokomotif endüstrilerden 
inşaat için ana tedarikçi olan iş makinaları sek-
törü, ihtiyaca bağlı olarak gelişen teknoloji ile 
genişlemeye ve alt sektörleri oluşturmaya de-

vam etmektedir. 

Bölgesel kalkınma modeli olarak kümelenme seçildiğin-
de yapılan analizler göstermiştir ki bölgemizde de en yay-
gın sektörlerden birisi iş makinalarıdır. 

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), 
destekleyici kuruluşumuz olan OSTİM OSB’nin önder-
liğinde Çankaya Üniversitesi ile üniversite-sanayi işbir-
liğinin önemli örneklerinden birisi olarak kurulmuştur. 
Akademisyenlerden oluşan ilk  danışma kurulu, üretici-
lerimizin ihtiyaçlarının analizinde ve yol haritasının çizil-
mesinde önemli rol oynamıştır.

Bugün birden fazla üniversite, teknoloji transfer ofi sleri, 
organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları, mes-
lek liseleri ve 143 sanayicinin işbirliği ile İŞİM faaliyetle-
rine devam etmektedir.

14 Sanayiciden oluşan Küme Yönetim Kurulu ve değerli 
paydaşlarımız ile beraber Kümenin vizyon ve stratejisinin 
oluşturulması, buna bağlı olarak yol haritasının hazırlan-
ması hedefl erimize ulaşmamızı sağlamaktadır.

Üyelerimizin ülkemizde ve tüm dünyada rekabet edebi-
lirliğini artırmak amacı ile;

• T.C. Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Ankara Kalkın-
ma Ajansı, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Makina 
Sanayi Sektör Platformu, Exim Bank, kamu ve özel 
banklar ile yapılan çalışmalar neticesinde; projeler ile 
makina yatırımları, devlet desteklerinden yararlan-
mak, teşviklerin kullanılabilmesi, fi nans kaynakları-
na ulaşım sağlanmaktadır. Sanayiciler olarak yatırım 
desteklerinin artırılması, imalat ve teknolojiye yönelik 
çalışmalarda bütçenin genişletilmesi beklentimizdir.

• Üyelerimizi ve tüm çalışanlarımızı kapsayan eğitimler 
ve danışmanlıklar ile kaliteli üretim ve kurumsallaşma 
tüm üyelerimiz tarafından kabul edilen misyonumuzu 
oluşturmaktadır. 

• İŞKUR, akademisyenlerin desteği ile üniversite öğ-
rencileri bitirme projeleri ve istihdam edilmeleri, mes-
lek yüksek okulu ve meslek liseleri öğrencileri staj 
programları, çıraklık eğitim ve bölgemizde faaliyet 
gösteren operatör eğitimleri veren İMMB ile yapılan 
işbirliği çalışmaları ile üreticilerin nitelikli personel ve 
işgücü ihtiyacına çözüm aranmaktadır. Ülkemizde iş-
sizliğin özellikle de daha yüksek olan genç nüfus işsiz-

lik oranının düşürülmesinde tüm gücümüz ile çalışan, 
istihdam yaratan sanayicilerin desteklenmesi öncelikli 
olmalıdır. 

• T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürütü-
len çalışma sayesinde bakanlık uzmanlarının sahaya 
inerek üreticilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ba-
kanlık nezdinde desteklenmeleri sağlanmıştır. Bu ve 
benzeri çalışmalar genişletilerek T.C. Bilim, Sanayi ve 
teknoloji bakanlığının sektöre sahip çıkması beklenti-
mizdir.

• Ortak satın alma faaliyetlerinde özellikle lojistik kır-
tasiye ve akaryakıt alımlarında tedarikçiler ile yapılan 
anlaşmalar neticesinde üyelerimize avantajlar sağlan-
maktadır. OSO Line Ortak Satın Alma Organizasyonu 
yeni dönem yönetim kurulu üyeliğimiz ile faaliyetlerin 
artırılması hedefl enmektedir.

• İş ve inşaat makinaları sektörü hedef pazarları olan 
devlet ve özel kurum ve kuruluşlardan Devlet Malze-
me Ofi si, Karayolları, Devlet Su işleri,  Belediyeler, 
Eti Maden İşletmeleri ve müteahhitlik fi rmaları ile 
gerçekleştirilen görüşmeler ve satın alma departman-
ları ile yapılan çalışmalar neticesinde üyelerimize yeni 
satış kanalları sağlanmaktadır. Yerli imalatın destek-
lenmesi önemi vurgulanmaktadır.

• T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ile yürütülen UR-GE 
projeleri sayesinde dış ticaret ve istihbarat eğitimleri, 
yurtdışı fuar katılımları, ziyaretler, ikili iş görüşmeleri 
ve yurtdışından satın alma heyetlerinin davet edilme-
si ile üyelerimizin hedef pazarlara ulaşması sağlan-
maktadır. Özellikle son dönemde kaybedilen ülkeler 
ile ihracatta yaşanan zorlukların aşılması için Ticari 
Ataşelerimizin çalışmaları ve bilgi paylaşımları önem 
kazanmaktadır.

• Düzenli gerçekleştirilen üye toplantılarımız ile bilgi 
paylaşımı, ihtiyaçların belirlenmesi, çözümlerin istişa-
re edilmesi ve doğal süreç olarak üyeler arası işbirliği-
nin artırılması amaçlanmaktadır.

Uluslararası geçerli kalite sertifi kaları ve ürünlerin belge-
lendirilmesi konularında karşılaştığımız zorlukların aşıl-
ması amacı ile alınacak eğitimler ve danışmanlıklar, yerli 
üreticilerin uluslararası pazarda gücünü artıracaktır.

İmalatçıların kullanımına açılacak bir test laboratuvarı 
kaliteli üretime katkı sağlayacaktır. Kümeye üye olan tüm 
imalatçıların kaliteden ödün vermeden rekabet edebilirli-
ğini artırmak ana hedefi mizdir.

Birlikte daha güçlüyüz

Halide RASİM 

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
Yönetim Kurulu Başkanı
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İmalat sanayi içinde katma değer performansı en 
yüksek orana sahip alanlardan biri olan makine sek-
törü son 10 yılda, gösterdiği hızlı gelişmeyle ulusla-
rarası pazarlarda güçlü bir oyuncu olmayı başardı. 

Türkiye'nin 2023 hedefl erine ulaşması yolunda büyük 
aşama kaydeden makine sektörü, 2006 yılında 84. fasıl 
itibariyle yaptığı 6,5 milyar dolarlık ihracatı, 2016 yılso-
nunda iki katına yükseltti.  

Geçtiğimiz yıl makine sektör tamamında ülkemizin top-
lam ihracatı içinde yüzde 9,5 pay almayı başaran Türk 
makine sektörü bugün Avrupa’nın 6. büyük makine 
imalatçısı konumunda. İhraç ettiği ürünlerle dünya ge-
nelinde 200 ülkeye ürün ve hizmet sunan Türkiye'nin 
makinecileri, ihracat pazarlarında güvenilir bir iş ortağı 
olmaya, Ar-Ge ve inovasyon alanında yaptığı çalışma-
larla takdir toplamaya devam etmekte. 

Sektörün gücü gelişmişliğin de göstergesi
Gelişmekte olan bir ülkenin alt ve üst yapısının imarın-
da önemli unsurlardan biri olan iş, inşaat ve madencilik 
makineleri sektörü, kullanım alanları itibarıyla o ülke-
nin ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin de bir gösterge-
si. Bayındırlık, inşaat, alt yapı, üst yapı, madencilik ve 
sanayide hayata geçen tüm yatırımlar, sektörün sağladı-
ğı makinelerle gerçekleşebiliyor. Tam da bu sebepler-

den dolayı; birçok araştırma yönteminde, ekonomik ve 
sosyal yönden kalkınma hızının ölçülmesinde, yıl içeri-
sinde satılan iş, inşaat ve madencilik makineleri sayısı 
ve niteliğine başvuruluyor. 

BM verilerine göre ABD, Çin, Almanya, Japonya ve 
İtalya gibi gelişmiş ülkeler bugün iş, inşaat ve maden-
cilik makineleri sektöründe dünyanın önde gelen ihra-
catçıları arasında bulunuyor. Önemli bir yatırım kalemi 
olan sektördeki bu güçlü rakiplere rağmen, Türk fi rma-
ları uluslararası pazardaki payını sürekli artırıyor. 

Yarım asırlık imalat deneyimi
Hâlihazırdaki alt ve üst yapı çalışmalarına ek olarak, ta-
sarlanan yeni projelerle birlikte hem kamu hem de özel 
sektörde ciddi yatırımlar söz konusu. Yaklaşık 50 yıllık 
imalat deneyimi, 14 bin kişilik istihdam kapasitesiyle 
iş, inşaat ve madencilik makineleri sektörü bu yatırım-
lar için gerekli altyapıyı sağlayabilecek güce sahip. Bu 
gücün, sektörün ihracat rakamlarına yansımasından da 
büyük mutluluk duyuyoruz. İş, inşaat ve madencilik 
sektörü, geçtiğimiz yıl 844 milyon dolar ihracat gerçek-
leştirerek, toplam makine ihracatımızdan yüzde 6,3 pay 
almayı başardı. Gelecek yıllarda bu rakamın daha da yu-
karı çıkacağına inanıyoruz.

2016 yılında ekonomi performansının yavaşla-
ması, yurtiçindeki ve dünyadaki gelişmelere 
bağlı olarak büyümenin gerilemesi, jeopolitik 
gerilimler, belirsizlikler, küresel terör tehdidi-

nin Türkiye’de sıklıkla hissedilmesi, hem siyasi hem de 
ekonomik olarak zor bir yılı geride bıraktığımızı göster-
mektedir. Tüm sektörlerde olduğu gibi, makine sektörü 
de geçtiğimiz yıl pazardaki gelişmelerden ve yaşanan 
olaylardan etkilendi. Fakat tüm bu olumsuz gelişmelere 
rağmen iş makinaları sektöründe 2015 yılına göre yüzde 
3 büyüme görüldü. 

2016 yılı rakamlarına baktığımızda iş makinaları satış 
adedi yaklaşık 12.000 olarak kaydedilirken, Türkiye’nin 
pazar olarak Avrupa’daki 4., dünyada ise 11. sıradaki 
konumunu koruduğunu söyleyebiliriz. Ülke talebinin 
yüzde 60’ının distribütör, yüzde 40’ının ise imalatçı fi r-
malar tarafından karşılandığı sektörümüzde, 2016 yılın-
daki ihracatımız 13 milyar USD olurken, ithalat ise 26 
milyar USD olmuştur.

2000’li yılların başlarına baktığımızda 1500-2000 adet 
olarak gerçekleşen iş ve inşaat makinası satış rakamları 
geldiğimiz noktada 7-8 kat büyüyerek 10.000 adet ban-
dını aşmıştır. Türkiye iş makineleri pazarı bu büyüme 
oranıyla; Çin’den ve Hindistan’dan sonra son sekiz yıl-
dır en hızlı büyüme oranına sahip ülkedir. Son 10 yılda 
ülkemizde yapılan tarihi yatırımlar, 20.000 km üzerin-
de bölünmüş yol, yüzlerce baraj, hızlı tren projeleri, 3. 
Köprü ve 3. Havalimanı gibi projeler makina sektörün-
deki büyümenin tetikleyicisi olmuşlardır. 

Son 5 yılda ise Türkiye ihracatında söz sahibi sektör-
ler arasında en fazla artışın makine sektöründe gerçek-
leşmesi ile makine sektörünün Türkiye ekonomisinde 
önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. 25’i Avrupa 
Birliği ülkesi olmak üzere 127 ülkeye ihracat yapan ve 
üretiminin yüzde 45’ini ihraç eden, bu yönüyle de dün-
ya pazarları ile bütünleşme konusunda büyük mesafe 
kaydetmiş bir ülke olan Türkiye’de, gelecek beş yılda, 
yaklaşık yüzde 20 oranında büyüme beklentisi ile iş ma-
kinaları sektöründeki satışların 16.000 adede ulaşması 
beklenmektedir. 

Dünya makine ihracatında artış kaydeden ülkelerden 
biri olarak amacımız; 22.000 adet iş ve inşaat makinası 
yıllık satış adedi ile dünyada ilk 6, Avrupa’da ise ilk 3 
pazar arasına girme yolunda ilerleyen bir sektör olmak-
tır. Türkiye’nin önündeki 1,2 trilyon USD değerindeki 
altyapı ve mega projelerinin gerçekleşmesi için maki-
ne sektörüne duyulan ihtiyacın gün geçtikçe artacağını 
söyleyebiliriz. 

Hedef: Farklı pazarlar ile ihracatı artırmak
Dövizdeki belirsizlikler ve dalgalanmalar sektör için 
olumsuz bir hava yaratmış olsa da, fi nansal araçları bu 
risklerden uzak tutmak için avantajlı şekilde kullanmayı 
ve ihracatın düşmediği bir yılı hedefl emekteyiz. Devam 
eden projeler ve kamudaki alımlar ile 2017 yılının sek-
tördeki fi rmalar için en kötü ihtimalle 2016 yılının gibi 
geçeceğini ve mevcut kura uyum sağlayacağına inandı-
ğımız pazarın, yılın ikinci yarısında hareketleneceğini 
bekliyoruz.

İMDER olarak iş makineleri sektöründe ihracatın art-
ması için çalışıyor, uygun yatırım ortamı ve avantajlar 
sağlayarak, iş ve inşaat makineleri alanında doğrudan 
yabancı yatırımları ve ortaklıkların ülkemize katma de-
ğer sağlamasını amaçlıyoruz.

Sadece ülke içerisinde değil yurtdışında da potansiyeli 
olan birçok ülkede çalışmalarımız devam etmektedir. 
İran, Rusya, Malezya, Singapur gibi yakından takip et-
tiğimiz pazarlar dışında Hindistan, Güney Amerika gibi 
pazarlarda da faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bun-
larla beraber Afrika Kıtası da ulaşmayı hedefl ediğimiz 
noktalardan birisidir. Tüm bu alanlarda var olmaktaki 
amacımız, Türk iş ve inşaat makine sektörünü tüm dün-
yada hak ettiği gerçek konuma ulaşmasını sağlamaktır. 

Yurtdışındaki pazarlara açılma noktasında uluslararası 
fuarlar da büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde ger-
çekleştirilen bu fuar organizasyonları ile hem ekonomi-
mizde hem de sektörümüzde süreklilik sağlanmaktadır. 
Özellikle hedef ülkelerden gelecek ziyaretçiler hem 
imalatçı hem de distribütör fi rmalarımız için çok önem-
li. İMDER olarak desteklediğimiz Komatek Fuarı sek-
törümüze dair ülkemizde gerçekleştirilen köklü bir fuar 
olması ve uluslararası nitelik taşıması nedeniyle Türk iş 
makinaları sektörünün güçlü yapısını ortaya koymada 
önemli bir avantaja sahiptir. 

İş, inşaat ve madencilik makineleri 
yatırımların tamamlayıcısıdır

Sektör büyümeye devam ediyor

Adnan DALGAKIRAN

Makine İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı

H. Tamer ÖZTOYGAR

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı



İş ve İnşaat Makineleri 2017 Özel Sayı14

Türk imalat sektöründe girdi maliyetlerinin yük-
sekliği temel sorunlardan biridir. Küçük, orta 
ve mikro ölçekli çok sayıda fi rmanın oluştur-
duğu dağınık bir yapıya sahip olan imalat sek-

töründe uygulanamayan ölçek ekonomisi, yüksek sevi-
yelerde seyreden girdi maliyetleri ile fi rmalarımızı karşı 
karşıya bıraktığından, üretici fi rmalar yurtdışı rekabette 
zorlanmaktadır.

Oysa üreticilerin imalatlarını gerçekleştirmeleri için 
gerekli olan malzeme ve hizmetler ortak bir platformda 
değerlendirildiğinde ortaya çıkan miktarlar, tedarikçile-
ri ve yan sanayiyi, anlamlı fi yat iskontoları sunabileceği 
bir seviyeye ulaştırmaktadır. 

İmalat sektöründe imalatçı-ihracatçı niteliğinde faaliyet 
gösteren fi rma ve temsilcilerin bir araya gelerek oluştur-
duğu geniş tabanlı bir satın alma organizasyonu OSO 
A.Ş.; Türkiye’deki makine ve aksamları ihracatçılarının 
tümünü temsil eden, Orta Anadolu Makine İhracatçılar 
Birliği üyelerinin ve yönetim kurulunun katılımı ve des-
teği ile oluşturuldu.

OSO A.Ş., üreticilerin alımlarını tek bir merkezde top-
layarak elde ettiği pazarlık gücü ile girdi maliyetlerini 
minimize edecek bir mekanizma görevi üstlenmektedir. 
Şirketimiz, imalatçıların kullandıkları malzemeleri, ka-
litelerinden ödün vermeden optimum fi yatlarla tedarik 
edebilmelerini hedef almaktadır. 

Aynı sektörde bulunan fi rmaların; ortak satın alma, 
ortak satış, ortak dağıtım, ortak tasarım ve servis hiz-

metleri gibi işbirliklerine girmiş olmaları, maliyetlerini 
düşürmek sureti ile yurtdışı rakiplerine karşı rekabette 
önemli bir üstünlük yakalamalarına olanak verecektir. 
Firma, satın alma fonksiyonunu güvenilir bir organizas-
yona delege ettiğinde; zaman ve enerjisini ürünün kalite 
standartlarının yükseltilmesi, yeni ürünlerin tasarımı ve 
piyasaya sunulması için kullanacaktır.

Yüksek teknolojiyi iş süreçlerine entegre ederek daha 
hızlı ve kolay iş yapabilmek, rekabet çağının gereği olan 
birlikte hareket etme anlayışını oluşturmak üretkenliği-
ni ve verimliliği artıracaktır. Güçlerin birleştirilmesi ise 
global pazarda kalıcılığı da sağlayacaktır.

Ortalık ve üyelik yapısı
OSO A.Ş. ortaklık yapısında;115 fi rma ve şahıs bulun-
maktadır. Bu yapı içerisinde;71 Makine imalatçısı, 2 İh-
racatçı Birliği, 11 makine imalatçısına yönelik imalatçı 
ve tedarikçi, 7 dernek ve birlik,1 vakıf ile 23 adet de di-
ğer iştigal konularında ortak yer almaktadır. OSO A.Ş. 
ortaklarını makine imalatçısı ve ihracatçısı fi rmaların 
yanı sıra, ortak satın almada stratejik güç kazandıracak 
fi rmalardan da seçmektedir. 

Üye sayısı 2017 yılı itibariyle 500’e ulaşan OSO A.Ş. 
makine sektörü yerine tüm imalat sektörünü ve strate-
jik grupları aynı çatı altında birleştirmeye yönelmiştir. 
Bu amaca yönelik olarak; İMMİB (İstanbul Maden 
ve Metalleri İhracatçı Birliği), İKMİB (İstanbul Kim-
yevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği), OS-
TİM-İŞİM (İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi), 
TARMAK-BİR (Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalat-
çıları Birliği), İSKİD (İklimlendirme, Soğutma, Klima 
İmalatçıları Derneği), PAGEV-PAGDER (Türk Plastik 
Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı), 
TEMSAD (Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri 
Derneği), AMD (Ambalaj Makinecileri Derneği), ASD 
(Ambalaj Sanayicileri Derneği) dernekleri sisteme ortak 
olarak dahil olmuşlar, imalat sektöründeki fi rmaların 
kurmuş olduğu diğer dernek, birlik ve kümelenmelerle 
ise görüşmeler sürdürülmektedir. 

İmalatçı KOBİ’ler OSO A.Ş. ile daha güçlü

Dr. Suat SARI

Genel Müdür

ÜYELERE SUNULAN HİZMETLER 
İndirimli akaryakıt anlaşması, doğal su, endüstri-
yel otomasyon, elektrik şalt malzemeleri, 
hırdavat, beyaz yaka-üst düzey yönetici temini, 
lojistik, araç takip sistemleri, elektrik motoru, rul-
man ile yurtiçi ve yurtdışı kargo, sigorta, gümrük, 
kırtasiye, yardımcı ekipman, antrepo, dış ticaret 
danışmanlık, araç kiralama, kurye, iş sağlığı ve 
güvenliği, yurtiçi yurtdışı lojistik hizmetleri, marka 
tescil ve patent hizmetleri, yangın sistemleri, 
kurumsal catering, hukuk müşavirliği ve eğitim 
hizmetleri.

AVANTAJLARI
Girdi maliyetlerinde ortalama yüzde 15, yüzde 40 
oranında düşüş sağlanıyor. Alıcı-tedarikçi arasında; 
satın alma sürecinde zaman kayıpları en aza iniyor. 
Yeni bir sanal pazar ve rekabet ortamı sunuyor. 
Fiyatlar ve indirim oranları anlaşma süresince 
sabitlendiği için alıcı fi rma maliyet hesaplamalarını 
kolayca yapabiliyor. En iyi kalitede, en ucuz fi yata 
ve en kısa zamanda ürün alımı; kısa süreli ka-
zanç değil, uzun süreli kalite ve kazanç kazanımı; 
alıcının istenilen özellikte ve miktarda ürüne en 
kısa sürede ulaşması; tedarikçi fi rma bilgilerine 
rahatlıkla ulaşım sağlanıyor. 

Yavuz Motor, 1992 yılında 
Prof. Dr. Sedat Çelikdo-
ğan tarafından kuruldu. 

Ana fabrikalara alt montaj parça 
imalatı ile başlayan imalat süreci, 
2000 yılında hali hazırda üretimini 
yaptığı ana motor kalemlerini iş 
makinesi kullanımı için yeniden 
tasarlayarak ve üretmekle devam 
etti. Firma, sektöre ilk yerli ve 
milli dizel motorunu 2005 yılında 
sundu.

Bugün kadar ana fabrikalarda dahil olmak 
üzere 300. 000 civarında motor ve yarım mo-
tor üretimi yapan Yavuz Motor, tamamen mil-
li ve yerli nitelikteki 65-60 HP güç aralığından 
dizel motorları üretiyor. 

Kendi tasarım ve üretim imkanlarına sahip 
olduklarını belirten Genel Müdür Sezai Çelik-
doğan, “Türkiye’nin iş makinesi sektörünün 
ileride daha güçleneceğini düşünüyoruz ancak 
Ar-Ge maliyetlerinin yüksek olması, tecrübeli 
personelin olmaması ve maalesef sermayesi 
ve personel alt yapısı yeterince gelişemeden 
rekabete açılan serbest piyasa yüzünden iş 
makinesi sektörünün daha yürümeye yeni baş-
ladığını görüyoruz. Batı ülkelerinin bu konuda 
bizden daha ileride olması ve sertifi kasyonlar-
la sanayisini daha erken bir süre önce koruma-

ya aldığından, iş makinesi 
sektörümüzün işinin hiç de 
kolay olmadığını söyleye-
biliriz.” dedi.

Yavuz Motor olarak, iş 
makinelerine yönelik di-
zel motorlarda sağlamlığa, 
uzun ömürlülüğe, kolay 
tamir olmasına önem ver-
diklerini kaydeden Sezai 
Çelikdoğan, şu değer-

lendirmede bulundu: “Batı 
menşeili motorlarda elektroniğin fazlaca 
kullanılması sahada tamir ve yedek parça 
imkanlarına ulaşılmasını güçleştirmekte, 
Çin menşeili motorlar da kalite ve daya-
nıklılık problemlerinden dolayı ise tercih 
edilmemektedir. Sektörün güçlenmesi 
için dışarıdan gelen standartları birebir 
tercüme edip uygulamak yerine kendi 
standartlarımızı oluşturmamız gerektiğini 
düşünüyoruz. 

İş makinelerinin üretim süreci işçilik yo-
ğun bir sektör olduğundan Batı menşeili 
ürünlerin pahalı kalmasına sebep olmakta 
ve Çin menşeili ürünlerinde kalite sorun-
larından ve henüz Türkiye piyasasına gir-
memiş olmasından dolayı fırsatın kaçma-
mış olduğuna inanıyoruz.” 

ÜYELERİ İLE BİRLİKTE 
KOMATEK2017 FUARI'NDA 

SİZLERİ BEKLİYOR.
Ziyaret Saatleri
11:00 - 19:00 

Pazar: 11:00 - 17:00

YAVUZ MOTOR DİZEL MOTORLARI KENDİ TASARIMLARIYLA ÜRETİYOR

Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan 
Yavuz Motor Kurucusu
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Duran KARAÇAY

İş Makinaları Mühendisleri Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

Anadolu da üreticilerle ve sanayicilerle bir ara-
ya geldiğiniz de gerçek hikayeler dinleriz. Bu 
hikayelerin konuları hasat, bolluk, bereket, 
umduğunu kazanamamak, zarar, üretim araç 

gereçlerinin yetersizliği içinde yapılan tarımsal üretim 
ve yerli sanayicinin meşakkatli imalatlarıdır. Başarılı 
öyküler vardır, başarısız öyküler vardır. 

Yazıya neden buradan başladığım sorusunun cevabı: 
Sanayi üretiminde ve tarımsal üretim de nereden baş-
ladığımızı ne yaptığımızı nerelerde başarılı nerelerde 
başarısız olduğumuz bilmeliyiz. Bu hikayeleri, roman, 
romanları fi lim ve bir turizm yatırımı yapmanın da yerli 
bir üretim olduğunu belirtmek isterim. 

Geçmiş üretim hikayeleri bu yolla üretime katarken ge-
lecek üretim hayallerin de hikayesi, romanı yazılabilir 
ve fi lmleri yapılabilir. Ama bu hayallerin tasarımları, 
projeleri ve yatırımları olur. Projenin süreç ve hedefl eri 
olur. Bu süreçler içinde yenilemeleri ve geliştirmeleri 
olur. Sürekliliğini sağlamak için eğitimler olur ve ek ya-
tırımları olur.

Cumhuriyetin ilan edildiği yılda Ankara da ki otomobil 
sayısının üç olduğunu bilmek bu gün için faydalı bir bil-
gi olmayabilir. Ancak bunu bilmek o şartlarda yapılan-
ları doğru değerlendirmekte yardımcı olacaktır. 

Bu gün şartlar değişmiştir; ülkemiz nüfusu seksen mil-
yonu aşmış, kişi başı milli gelir on bin dolar olmuş. Bü-
tün bunlar olurken başka bazı ülkelerde aynı hikayeler 
yaşanmış; kişi başı gelir otuz bin dolarlara çıkmış. “Biz 
mi az çalışıyoruz o ülkeler mi çok çalışmış?” sorusu-
nun cevabı o kadar çok ve çeşitli ki. Her cevap verenden 
farklı cevaplar almak mümkün. Şimdi geçmişten çok 
daha fazla işler yapılıyor ve çok çalıştık diyebiliriz. 

Daha çok üretmek daha çok yerli tarım, yerli sanayi de-
mek ve yapmak için daha çok çalışmak gerekiyor. Ku-
ralına göre koşmak, uzun atlamak hatta uçmak ve bulun-
duğun yerde de kalmak için çok çalışmak eğitimde ve 
üretimde yenilik yapmak gerekiyor. 

Önce bilim üretmek, nerede mi? Eğitim kurumlarında 
sonra üretilen bilimi sanayici ile üretici ile paylaşmak ve 
ticari ürün haline gelmesini sağlamak, sonra kendi milli 
kuruluşlarının bu ürünleri kullanmasını sağlamak, sonra 
bunları ihraç etmek dünya pazarlarında satmak.

Araştırma yapmak, yenilikler yapmak, rekabet edebilen 
teknolojik sanayi ürünleri üretmek, tarım ve gıda ürün-
leri üretmek, enerji üretmek ürettiğini önce kendin kul-
lanmak. 

Geleneksel üretim yöntemleri ile gelir seviyesini ve kar-
lılığı yükseltmek çok mümkün değil. Artık yeni nesil 
üretim yöntemlerine geçme zamanını kaçırmamalıyız. 
Geleneksel üretim yöntemlerinden tamamen vaz geçil-
sin demiyorum. Sayısal olarak az ama üretilmesi gere-
ken stratejik ürünler geleneksel yöntemlerle üretilmeye 
devam edilebilir.

Üretim akıllı teknolojilerle yapılıyor
Tarlada üretim, fabrikada üretim, eğitimde üretim, hiz-
mette üretim yapmak zorundayız. Bugün artık üretim, 
gelişmiş akıllı teknolojilerle daha verimli ve standart 
yöntemlerle yapılıyor. Bunları yapıyoruz ama daha çok 
yapmalıyız. Teknolojik ürün üretmenin ve yaratıcı fi kir-
ler üretmenin yol ve yöntemleri belli, yapma iradesini 
ortaya koyup üreticiyi sanayiciyi teşvik edip cesaretlen-
dirmek le başlıyor. Ancak eğitimle de sürekliliği sağla-
mak için yeni teknoloji ve üretim yöntemlerine uygun 
eğitimleri vakit geçirmeden yapmalıyız.

Yaşadığımız zamandan önceki durumu ve mevcut du-
rumu ve de geleceği iyi analiz edip; her bireyi her sivil 
toplum örgütünü, resmi her kurumu, kısaca milletin ta-
mamını üretmek, yeniliklere açık gelecek için üretmek 
ve başarmak için organize etmek hepimizin görevi.

Bu bağlamda Yönetim Kurulu Başkanı olduğum İş Ma-
kinaları Mühendisleri Birliği, kurulduğu 1998 yılından 
bu güne kadar bilgi paylaşımı ve eğitim konusunda daha 
verimli iş makinası işletmeye yönelik çalışmaya devam 
etmektedir. Birliğimiz programlı olarak mobil vinç, 
forklift tavan vinci, personel yükseltici, ekskavatör, be-
koloder, loder, silindir, zemin delgi, dozer, greyder, iş 
kamyonu operatör belgelendirme ve meslektaşlarımızın 
gelişmesini sağlayacak çeşitli meslek içi eğitimleri ver-
mektedir. 

Özetle; üretimle ilgili yeniliklere açık olarak, sınırlayı-
cılıktan uzak durarak, yaratıcı kabiliyetlere fırsat tanıya-
rak yeni ürünler ve markalar ortaya çıkartmak için üre-
ticiye sanayiciye ve eğitime destek hepimizin üzerine 
düşen görevdir.

Üretime ve eğitime destek görevdir
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Küresel rekabetin hızla yükselen sektörleri arasında 
yer alan iş ve inşaat makineleri, insan ihtiyaçla-
rını kolaylaştıran ve hızlandıran ürünleriyle öne 

çıkıyor. Yerli ve milli makine üreticilerinin artışı önle-
nemeyen hiperrekabet dönemini yakalaması, ülke ekono-
misi için son derece önemli. Ülkelerin dış borç açığının 
kapatılmasının yolu üretmek ve yerli ürünlerini dünyaya 
satmaktır. Dolayısıyla ihracat yapamayan yani ürünlerini 
dış pazarlara kabul edilecek standartlarda üretemeyen bir 
sanayinin, dünya rekabetine ayak uydurması kolay olma-
yacaktır. Hal böyleyken, sanayi de rekabetin yolu ihracat-
tan geçer diyoruz.

2012’de 900 bin adet iş makinesi satıldı
Bir ülkenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmışlığı, 
sahip olduğu iş makinalarının sayı ve niteliğine bakılarak 
yorumlanabilir. Dünyada iş ve inşaat makinaları sektö-
ründe 2012 yılında satılan iş makinası miktarı yaklaşık 
900.000 adet olup, bunun %31’i Çin, %23’ü Avrupa, 
%17’si Kuzey Amerika, %7’si Japonya, %6’sı Hindistan 
ve %16’sı da diğer ülkelerde gerçekleşmiştir. 

2016 yılında 142 milyar dolar olarak gerçekleşen toplam 
Türkiye ihracatından makine sektörü %9,5 pay almıştır. 
Makine ve Aksamları, Türkiye’nin ihracatında motorlu 
kara taşıtlarından sonra ikinci sıradaki sektördür. Küresel 
ölçekte rekabetçi olan Türk makineleri, 200 ülkede kulla-
nılmaktadır  ve bu sektörde Türkiye, Avrupa’nın 6. büyük 
makine imalatçısıdır. 

Makine sektör toplamından 2017 yılı Ocak başı-Şu-
bat sonu itibari ile 2 milyar dolar ihracat yapılmıştır. 
Türkiye’den en fazla makine ihracatı yapılan ilk 10 ülke 
sırasıyla Almanya, ABD, İtalya, İngil-
tere, İran, Fransa, Romanya, İspanya, 
Cezayir ve Polonya’dır. Türkiye’nin 
makine ihracatında ortalama birim fi -

yat 2017 Şubat ayında 5,7 dolar/kg’dır. 2006 yılında 6,5 
milyar dolar olan Türkiye’nin makine sektör tamamında 
ihracatı, 2016 yılında 13,4 milyar dolara ulaşmıştır. 

2020 için 248,1 milyar dolarlık tahmin
İş ve inşaat makinaları pazarının küresel çapta 2014-2020 
arasındaki yıllık birleşik büyüme oranının, yaygın olarak 
%7,7 olacağı tahmin edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde iş 
ve inşaat makinaları sektör pazarının tetikleyicisi olarak; 
akıllı konutların inşasına duyulan talep ve konut ve di-
ğer binaların yenilenmesine duyulan gereksinim gösteril-
mektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki güçlü inşaat ala-
nındaki faaliyetler iş ve inşaat makinalarına olan talebi 
artırmaktadır. Örneğin Güney Amerika ve Asya-Pasifi k 
pazarlarında en güçlü talep ağır iş makinalarınadır. Tüm 
bu eğilimler sonucunda küresel ölçekte sektörde 2020 yı-
lındaki tahmin edilen büyüme miktarının adet olarak 1,2 
milyon birimi geçeceği, pazar büyüklüğünün de 248,1 
milyar dolar olacağı öngörülmektedir.

2002-2017 yılları arasında gerçekleşen iş ve inşaat ma-
kinaları sektör ürünleri ihracat eğilimleri esas alınırsa en 
fazla büyümenin sırasıyla loderlerde (yükleyici), vinçler-
de, ekskavatörlerde ve yedek parçalarında olacağı tahmin 
edilmektedir.

2023 hedefi: 10 milyar dolar ihracat
İş ve inşaat makinaları ve ekipmanları sektörü Çin ve 
Hindistan’dan sonra pazar büyüklüğü bakımından dün-
yanın en hızlı büyüyen 3. ülkesi unvanına sahip Türki-
ye, 2023 yılına kadar ticaret hacmini 30 milyar dolara, 
ihracatını ise 10 milyar dolara çıkarmayı hedefl iyor. 127 
ülkeye ihracat yapılan sektörde 240 bin kişiye istihdam 

sağlanıyor. Bu güçlü sektörü dünya pazarında mar-
ka haline getirmek ve katma değeri yüksek ürünler 

üreten bir Türkiye için önce kendi Kamu kurum 
ve belediyelerimizin yerli ve milli markalarımızı 
kullanmaları, yurtdışı alıcılarına önemli bir ürün 
referansı olmaktadır.

GÜÇLÜ REKABETİN ŞARTI: İHRACAT

Esma AKYÜZ

AB ve URGE 
Proje Yöneticisi

URGE PROJELERİ 
FİRMALARI GELİŞTİRİYOR 
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 
(İŞİM), üyelerinin dünya pazarında daha reka-
betçi olmalarını hedefl eyerek,  2011 yılından 
bu yana gerçekleştirmekte olduğumuz ihracatı 
artırmaya yönelik Ekonomi Bakanlığı destekli 
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 
(URGE) projelerini proaktif şekilde yürütmek-
tedir. 

URGE projeleri 2011 yılından bu yana 67 
fi rmaya toplam 3 milyon 520 bin dolar bütçe 
ile ihtiyaç analizleri, eğitimler, danışmanlık 
programları, 4 kıtada yurtdışı pazar ziyaretleri 
ve ikili iş görüşmeleri, küme-fi rma tanıtım 
faaliyetleri kapsamında çeşitli kapasite 
geliştirici programlar gerçekleştirilmiştir. İlk 
iki proje sonunda, fi rmaların ihracatlarında 
%121, cirolarında ise %97 ve ihracat pazar 
sayılarında %94’lük bir artış gözlenmiştir. 

Yurtdışı bütçeli projeler ayağında, kümelenme 
bünyesinde 3 adet Avrupa Birliği Projesi 
yürütülmüştür. İŞİM’in devam eden Clustem 
isimli AB COSME Projesi Küme Mükem-
meliyeti Programı kapsamında İngiltere, 
İspanya ve İtalya ile konsorsiyum halinde; 
Türkiye’den İŞİM’in lideri olduğu kıyaslama 
analizleri, eğitimler, Avrupa’da en başarılı 
kümelere ziyaretler ve sektör analizleri 
gerçekleştirilmektedir. İŞİM, Clustem 
kapsamında Avrupa Komisyonunca Bronz 
Marka kazanmıştır.

Kaynaklar: Off-Highway Research (2014), The Yellow Table (2015), Construction 
Equipment, IBEF (2015), KHL Group (2016), İŞİM-İş ve İnşaat Makinelerine Özel 
Sektör ve İhtiyaç Analizi (2016), Türkiye İhracatçılar Meclisi (2017), TÜİK, 2017, 

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB)

makine imalatçısıdır. 

Makine sektör toplamından 2017 yılı Ocak başı-Şu-
bat sonu itibari ile 2 milyar dolar ihracat yapılmıştır. 
Türkiye’den en fazla makine ihracatı yapılan ilk 10 ülke 
sırasıyla Almanya, ABD, İtalya, İngil-
Türkiye’den en fazla makine ihracatı yapılan ilk 10 ülke 
sırasıyla Almanya, ABD, İtalya, İngil-
Türkiye’den en fazla makine ihracatı yapılan ilk 10 ülke 

tere, İran, Fransa, Romanya, İspanya, 
sırasıyla Almanya, ABD, İtalya, İngil-
tere, İran, Fransa, Romanya, İspanya, 
sırasıyla Almanya, ABD, İtalya, İngil-

Cezayir ve Polonya’dır. Türkiye’nin 
makine ihracatında ortalama birim fi -

Hindistan’dan sonra pazar büyüklüğü bakımından dün-
yanın en hızlı büyüyen 3. ülkesi unvanına sahip Türki-
ye, 2023 yılına kadar ticaret hacmini 30 milyar dolara, 
ihracatını ise 10 milyar dolara çıkarmayı hedefl iyor. 127 
ülkeye ihracat yapılan sektörde 240 bin kişiye istihdam 

sağlanıyor. Bu güçlü sektörü dünya pazarında mar-
ka haline getirmek ve katma değeri yüksek ürünler 

üreten bir Türkiye için önce kendi Kamu kurum 
ve belediyelerimizin yerli ve milli markalarımızı 
kullanmaları, yurtdışı alıcılarına önemli bir ürün 
referansı olmaktadır.

2016 yılında 142 milyar dolar olarak 
gerçekleşen toplam Türkiye 

ihracatından makine sektörü %9,5 
pay aldı. Makine ve Aksamları, 
Türkiye’nin ihracatında motorlu kara 

taşıtlarından sonra ikinci sıradaki sektör.
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Akkayalar Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 
yığın taşıma endüstrisinde kullanılan bantlı, bantsız 
aktarma ve konveyör taşıma sistemlerini ve bunlara 

ait yedek parçalarını da üreterek maden sektörünün hizmetine 
sunuyor.
Firma 300 m2 atölyede başladığı imalat serüvenine bugün 5 
bin m2 modern tesislerinde devam ediyor. DIN standartların-
da ürün ürettiklerini belirten Şirket Müdürü Yılmaz Akkaya, 
ürünlerine 20 bin saat imalat garantisi verdiklerini anlattı.
Kaliteye verdikleri öneme dikkat çeken Akkaya, 2002 yılında 
TSEK belgesini alarak başladıkları belgelendirme çalışmala-
rına; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim, Marka Tescil, ATEX 
sertifi kası, CE Sertifi kası, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim ve 

OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sis-
temi Belgelerini de eklediklerini vurguladı.
Uzman ve deneyimli kadrosu, uygun teknoloji parkıyla yurt 
içinde ve yurt dışında kaliteyi ön planda tutarak pazar payı-
nı artırmayı hedefl ediklerini anlatan Şirket Müdürü sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Ürünlerimizi; termik santraller, maden, top-
rak ve çimento sektörü, demir çelik sektörü, gübre fabrikaları, 
azot ve kimya fabrikaları, tuz fabrikaları, orman ve ağaç ürün-
leri fabrikaları, hava meydanları ve tünel inşaatları fi rmaları 
kullanmaktadır. Firmamız tarafından tasarlanarak patenti bize 
ait olan suya ve toza karşı yüzde yüz sızdırmazlık sağlayan 
özel nitril keçe ile ürettiğimiz ruloların kalitesini artırmak-
tayız. Dolayasıyla ürünümüz son kullanıcı tesislerinde uzun 
ömürlü ve verimli çalışmaktadır.”

Ticari faaliyetlerine 1956 yılında Ankara’da başlayan 
Alimar Jeneratör 2003 yılında jeneratör üretimine baş-
ladı. Firma 2016 yılında Balıkesir Organize Sanayi 

Bölgesi’nde faaliyete geçirdiği 45 bin m2 tesisiyle jeneratör 
üretimini Ankara ve Balıkesir’de sürdürüyor.
2016 yılında ikinci 500 sanayi kuruluşu listesine giren fi rma, 
3 - 3000 KVA güç aralığında benzinli ve dizel jeneratör grup-
ları, kaynak jeneratörleri ve mobil aydınlatma setleri üretiyor.
Ankara Bölge Müdürü Hatibe Sarıkaya,  kaliteli, hızlı ve ve-
rimli üretim ve sonucunda sürdürülebilir büyüme, müşteri 
memnuniyetinin en üst seviyede karşılanması ve ülke ekono-
misine katkısının artarak devam etmesi arzusunda olduklarını 
belirtti. Sarıkaya, üretim kapasitesinin artması ile ihracat pa-
zarlarını geliştirmeyi ve yeni pazarlara cevap verebilme kabi-

liyetini artırmayı hedefl ediklerini vurguladı.  
Jeneratörlerinin, sanayi tesislerinde, hastane, konut  ve ka-
muya  ait kuruluşlarda, alış veriş merkezlerinde, maden sa-
halarında ve havaalanlarında görevlerini başarı ile yerine ge-
tirdiğini aktaran Sarıkaya, “Zira jeneratör acil durum enerji 
kaynağıdır, gerekli olduğunda hizmet etmez ise amacından 
uzaklaşmış olur. Bu anlayış ile uzman ve tecrübeli mühendis-
ler, teknikerler ve teknisyenlerden oluşan satış sonrası servis 
ekibi ve yedek parça stokları ile 24 saat kesintisiz hizmet ver-
mekteyiz.” dedi.
4 yıldır İŞİM üyesi olduklarını dile getiren Sarıkaya, kümenin 
Ekonomi Bakanlığı tarafından destelenen URGE projesinde 
yer aldıklarını ve projenin sağladığı tüm imkanlardan fayda-
landıklarını anlattı. 

Akalın ısıl işlemde teknoloji ve 
tecrübe sahibi

Alimar’dan kesintisiz acil durum enerjisi 

Abdullah AKALIN

Hatibe SARIKAYA

Genel Müdür

Ankara Bölge Müdürü

www.akalinisilislem.com.tr

www.alimar.com.tr

Akalın Isıl İşlem Çelik Sanayi ve Limited Şirketi, 2000 
yılında başladığı faaliyetlerinde teknolojiyi yakından 
takip ederek kısa sürede sektörün önde gelen fi rmaları 

arasında yerini aldı. 
Firma, OSTİM’deki fabrikasında modern teknoloji ve yatırım-
larla; ısıl işlem, indüksiyon, vakum nitrasyon ısıl işlemleri ger-
çekleştiriyor. Sektörde iki fi rmayla üretime katkı sağladıkları-
nı ifade eden Genel Müdür Abdullah Akalın, “Diğer fi rmamız,  
Akl Çelik Metal San ve Dış Tic. Ltd Şti ile de takım çelikleri 
stoklu kesimleriyle ve Almanya’dan ithal ettiğimiz vakum fı-
rınları ayrıca Amerika’dan ithal ettiğimiz çapı 550 boyu 5500 
mm indüksiyon yüzey sertleştirme tezgâhının yanı sıra, yine 
Alman malı kamaralı atmasfor kontrollü ısıl işlem fırınları ve 
ayrıca Fransız malı kuyu tipi iki adet gaz atmosfer kontrollü 
fırınları ve meneviş fırınları ile sementasyon ıslah ve ısıl iş-
lemlerin tamamına hizmet vermekteyiz.” dedi.
Firma olarak pek çok sektöre hizmet verdiklerine dikkat çeken 
Akalın, çalıştıkları sektörleri şu şekilde sıraladı; “Savunma sa-

nayii, makine, kalıp, otomasyon, beyaz eşya, traktör, maden 
ve iş makineleri, sondaj makineleri, medikal, alüminyum, pas-
lanmaz ve inşaat sektörlerindeki üretici fi rmaların ileri tekno-
loji ve makine parkı ile hizmetindeyiz.”
Bünyelerinde bulunan laboratuvara da dikkat çeken deneyimli 
iş adamı, yatırımlarını sürdürdüklerini, tecrübeli personel ve 
metalürji mühendisleri ile son teknoloji modern laboratuvarla-
rında kesintisiz hizmet sunduklarını vurguladı.  

Akkayalar pazar payını 
kalitesiyle artırıyor

Yılmaz AKKAYA

Şirket Müdürü

  www.akkayalar.com.tr
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1988 yılında iş makinası yedek parça üretimiyle sektöre 
giren Ançağsan, hidrolik silindir üzerine ihtisaslaşarak, 
1996 yılından itibaren sadece hidrolik silindir üretmeye 

yöneldi. 
Çözüm odaklı anlayışı benimseyerek fi rmalarını kaliteli hiz-
metle özdeşleştirdiklerini anlatan Genel Müdür Muhammed 
Anduse, “2008 yılında tecrübe ve analiz yeteneğimizi birleş-
tirerek iş makinaları hidrolik silindiri üretiminin yanı sıra 700 
bar hidrolik alanına giriş yaparak Türkiye'de henüz tanınma-
yan bir sistemi, katma değeri olan ‘yerli üretim’ haline getir-
dik. Sektörde emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.
2009 yılından itibaren 700 bar pazarında kendi ürünlerini 
Anca 700 Bar markasıyla satışa sunduklarını anlatan Andu-
se, ilk 700 bar ihracatına daha önce 2008 yılında Almanya ile 

başladıklarını belirtti.
Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılarak ürünlerini daha geniş 
kitlelere tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Anduse, “Başta 
Almanya olmak üzere Hollanda, Fransa, İspanya, Slovenya, 
Romanya, Gürcistan, Mısır, İran, B.A.E ve Pakistan ile ihra-
catımızı sürdürerek ürünümüze olan güvenilirliği her geçen 
gün artırmaktayız.” bilgisini paylaştı.
Firmanın tamamı yerli ürün yelpazesinde; 5 Ton dan 1100 
tona kadar standart ve özel imalat 700 bar hidrolik silindir-
ler,700 bar değişik yağ hacimli ve debili el pompaları, 700 
bar hortum, 700 bar bağlantı ve destek ekipmanları, 700 bar 
sistem ve proje hizmetleri bulunduğunu anlatan Muhammed 
Anduse, sektörde ithal girdisi olan ürünü Anca 700 Bar mar-
kası ile ihraç etmeye başladıklarını vurguladı. 

Barkom Grup, kurulduğu 1987 yılından bu yana özellikle 
elmaslı sondaj konusunda profesyonel, hızlı ve kesinti-
siz hizmet veriyor. Firma, saha ziyaretleri eğitimler ve 

telefon desteği ile her zaman müşterilerinin yanında.
En iyi hammaddeyi kullanarak, ISO 9001:2008 standardına 
uygun üretim yaptıklarını anlatan Makine Servis Müdürü Ah-
met Yıldız, “ Makine parkımız; 14 CNC torna, 5 CNC freze, 5 
mekanik torna,3 mekanik freze, 1 upset (içe şişirme makinesi) 
ve 1 indüksiyonla sertleştirme makinesinden oluşmaktadır.” 
dedi.
İndüksiyonla sertleştirme makinesi ile boruların diş kısımla-
rına ısıl işlemle sertleştirme uyguladıklarını ve aşınmayı en 
aza indirdiklerini belirten Yıldız, “Üretimde esnek yapı ve uz-
man kadro ile siparişlere hızla cevap veriyoruz. 2012 yılında 
kurulan test laboratuvarı sayesinde kalite kontrolde dışa ba-

ğımlılığı ortadan kaldırarak ürün kalitesini güvenceye aldık.” 
değerlendirmesinde bulundu.
Kendi ürünlerinin yanı sıra distribütörlüğünü yaptıkları fi r-
malarla da tedarik ağını genişlettiklerini dile getiren Yıldız, 
müşterilerinden gelen talep üzerine 2015 yılında yer altı son-
daj makineleri üreterek ürün yelpazesini genişlettiklerini ifade 
etti.
Firma tarafından hayata geçirilen BULLDRILL markasının 
2013 yılında tescillendiğini vurgulayan Ahmet Yıldız, “Mar-
ka ilk kez fi rmanın kendi üretimi olan taşınabilir sondaj maki-
nesi ve taşınabilir çamur karıştırıcı için kullanıldı. Müşterile-
rinden olumlu görüş alan markanın Barkom Grup tasarımı ve 
üretimi olan yeraltı sondaj makinelerinde de kullanılmasına 
karar verildi.” bilgisini paylaştı.

Ançağsan katma değeri yüksek 
yerli üretim yapıyor

Barkom Grup sondaj makineleri 
BULLDRILL markasıyla sektörde

Muhammed ANDUSE

Ahmet YILDIZ

Genel Müdür

Makine Servis Müdürü

www.ancagsan.com.tr

www.barkomltd.com

Anişmak, 1984 yılında faaliyetlerine başladı. Faaliyet 
alanını sürekli genişleten fi rma 1990 yılında iş makine-
leri yürüyüş aksamı üretim çalışmalarına başladı.

Firma, madencilik, tarım ve inşaat sektöründe çalışan bütün 
paletli makinalarının komponent şase tasarımı ve üretiminde 
Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip.  Anişmak; top-
rak işleri, inşaat, madencilik, zirai paletli makinelerin yanı sıra 
standart olmayıp özel bir amaç için tasarlanan her türlü uygu-
lamaları için gerekli olan komple şase aksamlarında en geniş 
seçenek yelpazesi sunuyor. 
Firma yönetici Fırat Tuncay, çeşitli uluslararası fi rmaların 
Türkiye distribütörlüğünü yaptıklarını ifade etti. Tuncay, 
“İnşaat ve madencilik sektörü olmak üzere, ülke 
ekonomisinin lokomotifi  niteliği taşıyan 
sektörlerde, paletli iş  makinalarının yürüyüş 
grubuna yönelik 5000’e yakın yedek parça 
imalatı, sektöre öncülük eden İtalyan ITM 

ve Malezya JSB fi rmalarının 10 yılı aşan süredir Türkiye mü-
messilliği ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.” dedi.
Firmanın markası a-track ile standart ve özel üretim yaptık-
larını vurgulayan Tuncay, “50 tona kadar delici, kırıcı, vinç, 
mobil konkasör üreticilerinin  komple şase komponent ihti-
yaçlarına da çözüm üreterek yolumuza devam ediyoruz.” bil-
gisini verdi. 
Üretim departmanının hem standart hem de özel amaçlara yöne-
lik uygulamalar için çözümler tasarlayıp geliştirdiğini anlatan 
Tuncay, “Toplam kalite yönetimi ile sektördeki öncü konumu-
nu daha ileriye götürerek bütün paydaşlarımızın beklentilerini 

en üst düzeyde karşılamak ve sektörde ülkemizin önde 
gelen fi rmalarından biri olmak.” vizyonunu pay-
laştı.

Paletli makinelerin yürüyüş 
aksamları Anişmak’tan

Fırat TUNCAY

Firma Yöneticisi

  www.anismak.com
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1978 yılında Erdal Bayır tarafından kurulan Baysan Fırça 
Makine Sanayii, sanayi ve endüstri fırçaları üretiminde 
ilkeli bir şekilde büyüyerek sektörün öncüleri arasında 

yerini aldı. 
Fırça üretimine 1982 yılında başladıklarını belirten Genel 
Müdür Hamza Bayır, müşteri portföylerine ana sanayi fi rma-
larından KOBİ işletmelerine kadar pek çok fi rmayı ekledikle-
rini belirtti. İç pazarda ve ihracat pazarında yer edindiklerine 
değinen Bayır, “Müşterilerimizden aldığımız güç ile daha da 
büyümekte kararlıyız.” dedi.
Ürün yelpazesini müşterilerinin isteklerine göre çeşitlendiği-
ni ifade eden Genel Müdür Bayır, “Seri üretim fırçalarda da 
iddialıyız. Gelişen teknolojilere uyumlu olarak yenilediğimiz 
makine parkurumuz, genç ve dinamik ekibimizle müşterileri-
mizin ihtiyaçlarını en ivedi şekilde karşılamayı hedefl iyoruz.” 

değerlendirmesini yaptı.
Müşterilerinin fırça ürettirmede fi rmalarını tercih etmelerin-
den duydukları onuru dile getiren Bayır, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Müşterilerimizin makine ve ekipmanlarında kullan-
dıkları fırçaları ihtiyaçlarını tam olarak giderebilecek şekilde 
ürettirmek için bizimle çalışmayı seçmeleri, bizi çözüm ortağı 
fi rma olarak görmeleri bizi onurlandırdığı gibi kendimize olan 
güvenimizi de gün geçtikçe artırmaktadır. Kaliteli ve güve-
nilir fi rma imajını korumak zorunda olduğumuzu aklımızdan 
çıkarmayarak aynı zamanda fi yat olarak da müşterilerimizi 
korumak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz.
Özel üretim fırçalarda her geçen gün artan tecrübe ve dina-
mizmimizle ortaya çıkan çözüm gücünün bize verdiği en gü-
zel hediye ihtiyaçlarını karşıladığımız müşterilerimizin mem-
nuniyetidir.” 

1984 yılında OSTİM’de faaliyetlerine başlayan Damper-
san, artan kalite ve sağlamlık prensibi doğrultusunda ça-
lışmalarına büyüyerek devam ediyor.

Firma kurucusu Ayer Özkul, çalışma alanlarının, damper ve 
damperli araçlar, kasalar, dorse, damperli dorse, nakliye, inşa-
ata yönelik bir sektör olduğu için ülke ekonomisine ve ekono-
mik gelişmelere bağlı bir sektör olduğunu belirtti.
Kalite ve sağlamlık ilkesinden ödün vermediklerini söyleyen 
Özkul, “Her türlü kamyon ve kamyonete damperli kasa imalatı 
yapıyoruz. Firmamız, yılların verdiği tecrübe ve bilgi birikimi-
ni günümüz teknolojisiyle birleştirerek müşterilerimizin hiz-
metine sunuyor. Deneyimli, genç ve çalışkan kadromuzla araç 
üstü ekipman sektöründe lider olmayı amaçlayan fi rmamız, 
müşterilerine daha iyi ve daha güvenilir hizmet verebilmeyi 
ilke edinmiş bunun için zamanla kadrosunu ve çalışma mekan-
larını genişletmiştir. Profesyonel ekibimizle ve müşteri odaklı 

yaklaşımımızla en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz.” dedi.
Başarılı sanayici, şöyle devam etti: “Misyonumuz; teknoloji-
mizi, üretimimizi başarılı bir şekilde devam ettirmek ve oluş-
turduğumuz eğitimli, tecrübeli, müşteri odaklı ekibimiz ile 
kalitemizi sürekli yenileyerek ve müşterilerimize tam destek 
vererek müşteri memnuniyetini artırmaktır. Vizyonumuz ise; 
kendi sektöründe etkin ve teknolojik çözümler üreterek müş-
terilerimize beklentilerinin üstünde hizmet sunmak; yüksek ni-
telikli ve küresel standartlarda oluşturacağı kurumsal yapısıyla 
sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer almaktır.”
Dampersan’ın ürün ve hizmetleri: Arka Kapağı Otomatik Mo-
deller, Yarım Boru Tipi Damper, Oklit Tipi Damper, Hafi f 
Tip Harfi yat Modeller, Kamyonet Kasaları, Damperli Kasalar, 
Damper amiri, BMC, Ford, Mercedes, DODGE, Iveco, Man, 
Ağır Tip Damper, Kuveyt Tipi Damper, Çelik Kasa İmalatı, 
Hidrolik Makinalar İmalatı

Baysan’dan özel üretim endüstri fırçaları

Dampersan araç üstü ekipmanlarını 
kalitesiyle sağlamlaştırdı

Hamza BAYIR

Ayer ÖZKUL

Genel Müdür

Firma Kurucusu

www.baysanfirca.com

www.dampersan.com

Çesan A.Ş., 1984 yılında fi ltrasyon tesisleri ve soğutu-
cular imal ederek üretim faaliyetlerine başladı. Firma 
yurt içi ve yurt dışı talep artışlarındaki hızlı büyüme ile 

birlikte üretim kapasitesini artırmak amacıyla 1990 yılında, 
Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde-
ki 3000 m² kapalı toplam 7000 m² alan üzerine kurulu üretim 
tesislerine taşındı.
1995 yılında asfalt plent tesisleri üretimine geçerek iş hacmini 
artırdıklarını ifade eden Genel Müdür Tahir Aydoğdu, “Gü-
nümüzde dünya standartlarına uygun şekilde dizayn edilen ve 
Ar-Ge’ye dayalı ileri teknolojiler kullanılarak üretilen asfalt 
plent tesisleri, beton santralleri ve toz tutucularla yurt içinde 

100’ün üzerinde kamu kurumu ve inşaat fi rmasında, yurt dı-
şında ise 40’dan fazla ülkede faaliyet göstermekteyiz.” dedi.
Firmayı dünya pazarlarına taşıyan başlıca ürünlerini asfalt 
plentleri, beton santralleri ve toz tutucu fi ltreler olarak sırala-
yan Aydoğdu, ürünleri hakkındaki şu bilgileri paylaştı: “Mobil 
ve sabit olmak üzere 60-400 t/h kapasiteye sahip dünya stan-
dartlarına asfalt üretebilen modern plentler geliştirdik. Sabit 
ve mobil olmak üzere 60 m3/saat kapasiteden 240 m3/saat 
kapasiteye kadar modern beton santralleri üretiyoruz. Ayrıca 
her türlü sanayi tesisi için fi ltreler üreterek, Dünya’nın birçok 
bölgesinde çevrenin temiz kalmasını sağlamaktayız.”

Çesan talep artışıyla büyüdü
Tahir AYDOĞDU

Genel Müdür

  www.cesanas.com
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Destek Makina Otomotiv, Kadir Şık'ın bir enerji fi rma-
sında çırak olarak işe başlayıp, ustabaşı, makine şefl i-
ğini içeren tecrübesinin sonucu 2004 yılında kuruldu. 

Firma, OSTİM ve Ankara Yakacık bölgesinde bulunan tesis-
lerinde toplam 8 personeli ile hizmet veriyor. 
İlk yıllarda iş makinalarına özel servis hizmeti verdiklerini, 
2008 yılında rotalarını enerji nakil hatlarında çalışan makine 
ve malzemeler için tamir ve bakım hizmetine çevirdiklerini 
anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Şık, “Destek Makina 
Otomotiv, sektördeki boşluğu doldurmak amacıyla bu alana 
yönlendirerek enerji sektöründeki açıkları kapatan bir fi rma 
konumuna gelmiştir.” dedi.
Firmanın sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kendi makina 
parkını oluşturduğunu, bu makineleri yurtiçi ve yurtdışı pro-
jelere kiraya vererek enerji nakil hatlarındaki yoğun makina 
talebin karşılanmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Şık, şu 
bilgileri verdi: 

“380 kv çift devreden, 154 kv tek devreye, OPGW den, koru-
ma teline kadar havai ve yeraltı her çeşit hattı çekecek 7 takım 
makina parkına sahip olduk. DESMAK markası ile sektöre 
makine ve malzeme imalatının yanı sıra OMAC-İtaly, PO-
WERCOM-İsviçre gibi sektörün öncü ve güçlü fi rmalarının 
satış ve satış sonrası servis hizmetlerini de bünyesinde barın-
dırmaktadır.” 

Dünya çapında tanınan iş makinesi üreticilerinden Hid-
romek, 1978 yılında Ankara’da kuruldu. Şirketin Kuru-
cusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt, 

faaliyetlerine tarım traktörleri için ataşman üretimiyle başladı. 
Bu girişim, ilerleyen yıllarda bir adım daha ileriye götürüldü ve 
Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ilk iş makinesi üretimi 
gerçekleştirildi. 
Ürün gamının genişletilmesiyle büyüyen toplam 1.704 çalışan 
istihdam eden Hidromek’in; üçü Ankara’da, biri İzmir’de, biri 
de Tayland’da olmak üzere beş üretim tesisinde kazıcı yükle-
yici, hidrolik ekskavatör, lastikli yükleyici ve motor greyder 
üretimi yapılıyor. 
Önümüzdeki dönemde, Ankara'da 1 milyon metre karelik alan 
üzerinde yeni bir üretim tesisinin hizmete gireceğini kaydeden 
Hasan Basri Bozkurt, “İlk ihracatını 1999 yılında gerçekleşti-

ren Hidromek, şu an dünyada 5 kıtada 70’in üzerinde ülkeye 
satış yapmaktadır. Yurt dışındaki yetkili bayi yönetimi ve sa-
tış sonrası hizmetlerini yürütmek üzere İspanya Barcelona’da 
Hidromek West ve Rusya Krasnodar’da Hidromek Rus satış ve 
satış sonrası hizmetler merkezi kuruldu. Ayrıca, 2013 yılında 
Mitsubishi’nin greyder iş kolunu satın alarak ASEAN pazarına 
giriş yapıldı. İş makinesi tasarımı konusunda fark yaratan Hid-
romek, bu başarısını birçok ödülle taçlandırdı; 5’i uluslararası 
düzeyde prestije sahip toplam 7 adet tasarım ödülünü kazandı.” 
dedi.
Dünyada iş makineleri üreten en büyük fi rmaların sıralandığı 
uluslararası ‘Yellow Table’ listesinde yer alan ilk ve tek Türk 
makine üreticisi olan fi rma, Türkiye İş Makinaları Distribütör-
leri ve İmalatçıları Birliği tarafından açıklanan verilere göre 
Türkiye’de son 8 yıldır kazıcı yükleyici, son 5 yıldır ise hidrolik 
ekskavatör satışlarında pazar lideri.

Türk mühendisliği 
Hidromek’i küresel marka yaptı 

Kadir ŞIK

Hasan Basri BOZKURT

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı 

www.destekmakina.com.tr

www.hidromek.com.tr

Hidrolift Grubu, 1978 yılında Ankara'da Mehmet Arslan 
tarafından kuruldu. Üçü üretim biri mühendislik hiz-
meti veren dört ayrı fi rmasıyla sektörün güçlü markala-

rından biri olan Hidrolift 150 kişiye istihdam sağlıyor. 
Genel Müdür Volkan Arslan, grup bünyesindeki fi rmaların 
OSTİM OSB, ASO 1. OSB ve İvedik OSB’de bulunduğunu 
belirterek, “OSTİM ve İvedik’te bulunan tesislerimiz ağırlık-
lı olarak iş makinelerinin bakım ve onarımı, ASO 1 OSB’de 
bulunan fabrikamız ihracata yönelik hidrolik silindir üretimi 
yapmaktadır.” dedi.
Mühendislik şirketinin ise doğrudan, müşteri istekleri dahilin-
de makine tasarımı ve prototip makine üretimi yaptığını kay-
deden genç işadamı şunları söyledi: “Üretim amaçlı fi rmaları-

mız, demir çelik, çimento, denizcilik, savunma sanayi ağırlıklı 
hizmet verdiğimiz sektörlerdir. Yurtdışı pazarlarımız ağırlıklı 
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. 25 ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz.” 
Zengin makina parkına sahip olmanın yanı sıra, bazı önemli 
markaların da Türkiye bayisi olduklarını anlatan Volkan Ars-
lan, “Çalıştığı sektörlerin hassasiyetinden dolayı fi rmamızın 
temel startejisi kalite ile rekabet etmek üzerine kurulmuştur. 
Hidrolift, temel mühendislik tasarım gücü yanında; 40 yıldan 
beri biriktirmiş olduğu tecrübesi ile hidrolik silindir onarım ve 
revizyon çalışmaları da yapmaktadır. Bu çalışmalar özellikle; 
büyük sanayi kuruluşlarının yıllık bakım onarım planları dahi-
linde uzun dönemli anlaşmalar şeklinde gerçekleşmektedir.” 
açıklamasında bulundu.

Hidrolift özgün tasarımlarıyla 
rekabet ediyor

Destek Makina bilgiyi 
başarıyla taçlandırdı

Volkan ARSLAN

Genel Müdür

www.hidrolift.com
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İNS Makina Beton Santralleri Ltd. Şti. 2010 yılında kurul-
du. Firma; sabit ve mobil beton santralleri, eleme yıkama 
tesisleri, mekanik plentler, tünel kalıpları, kimyasal tesis 

kurulumu, kömür paketleme tesisleri, dünyada traktörle çalı-
şan ilk ürün olan traktörlü şap makineleri gibi çeşitli ve deği-
şik kapasitelerde inşaat makineleri üretimi yapıyor.
Genel Müdür Ali Gelmez, memuriyetten gelen disiplinle ka-
liteli ve müşteri memnuniyeti sağlayan ürünleri ile sektörde 
faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı. İhracatın yanı sıra yurt 
dışı bayilerinin de bulunduğunu dile getiren Gelmez, “Yurt 
içi satışlarımızın yanında yurt dışında; Rusya, Belarus, Gür-
cistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Irak, Cezayir, 

İsrail, Nijerya gibi ülkelere ihracatımız var. Yüzde 70 ihracat 
ağırlıklı çalışan bir fi rmayız.” dedi.
Sektörde, Türkiye’de ve dünyada ilk ürünleri ürettiklerini 
savunan Gelmez, Ar-Ge çalışmaları ile iyi ürün geliştiren 
sektörün öncü fi rmalarından olduklarını ifade etti. Müşte-
rilerinin tesisleri kullanırken sorun yaşamaması ve işlerinin 
durmamasını önemsediklerin vurgulayan Ali Gelmez, “Kalite 
ve müşteri memnuniyeti sağlamak adına projesi farklı, eklenti 
ve özellikleri açısından donanımlı, iş güvenliği düşünülmüş, 
kullandığımız ekstra özellikler ile müşteriye fayda sağlayan, 
daha kaliteli ve sorunsuz ürünlerimiz var. Bizi diğer fi rmalar-
dan ayıran en büyük farkımız bu.” yorumunu yaptı.

Kaliteye verdikleri öneme değinen 
Gelmez, sözlerini şöyle tamam-
ladı: “ISO 9001:2008, CE, Rus-
ya kalite belgesi Gost, İş Sağlığı 
ve Güvenliği sertifi kası OHSAS 
18001-2007 belgelerimiz ile ürün-
lerimizin ve kalitemizin arkasında-
yız.”

2011 yılında makine mühendisi Kenan Döker tarafından 
kurulan Kensan Makina, maden ocakları için taş kırma 
eleme ve yıkama makineleri imal ediyor. Kurulduğu gün-

den itibaren sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip 
eden fi rma geliştirdiği makinelerle pazarda önemli bir konuma 
sahip.
15 yıllık kırma, eleme tesisi imalat deneyimiyle kendi fi rmasını 
kurduğunu ifade eden Şirket Müdürü Ke-
nan Döker, sağlam makineler üretmeyi ve 
dürüst çalışmayı ilke olarak benimsedik-
lerini vurguladı.
Toplam kalite anlayışına sadık kalarak 
sürekli Ar-Ge yaptıklarını dile getiren 
Döker, “Kalite standartlarına uyarak, sek-
törde seçkin bir isme sahip olma yolunda 
hızla ilerliyoruz.” dedi.
Firmanın bütün faaliyetlerini profesyonel-

ce gerçekleştirdiğini belirten deneyimli iş adamı, satış sırasında 
ve sonrası hizmetleriyle müşterilerine tüm enerjileriyle yardım-
cı olduklarını anlattı. Döker, faaliyet alanları hakkında şu bil-
gileri paylaştı: “Madencilikte kırma eleme tesisi denildiğinde 
akla gelen tüm çeşit kırıcıları imal etmekteyiz. Çeşitli ebat ve 
kapasitelerde primer darbeli ve çeneli kırıcılar, sekonder darbe-
li, çeneli ve konik kırıcılar, tersiyer darbeli ve dik milli kırıcılar. 

Ayrıca bunların birleşiminden oluşan komple 
tesisler, konveyör taşıyıcılar, elek çeşitleri ve 
yıkama tesisleri ürün çeşitlerimiz arasında 
yer almaktadır.” 
Sektörde uzun yıllar imalatı yapılmamış ko-
nik kırıcıların öneminin son yıllarda daha iyi 
anlaşıldığına işaret eden Döker, doğan talep 
üzerine uzun süren Ar-Ge projesi neticesinde 
konik kırıcıyı ürettiklerini ve Komatek 2017 
Fuarı’nda sergileyerek satışa sunacaklarını 
bildirdi. 

İNS Makine’de ağırlık ihracatta

Kensan yeni ürünü konik kırıcıyı 
satışa sundu

Ali GELMEZ

Kenan DÖKER

Genel Müdür

Şirket Müdürü

www.insmakina.com.tr

www.kensan.com.tr 

Karba Otomotiv 1991 yılında kamu ve özel sektöre araç 
üstü ekipman tedariği sağlamak üzere kuruldu. Firma 
genel olarak itfaiye, çöp toplama ve transfer, kurtarma 

ve müdahale, katı atık toplama, özel amaçlı hizmet araçları ve 
sepetli platformlar üretiyor. 
160 çalışanıyla 40 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Yönetim 
Kurulu Başkanı Musa Ertunç, 2016 yılında faaliyete aldıkları 
35 bin metrekare alana sahip son teknoloji üretim tesisleriyle 
yıllık bin adet araç üstü ekipman üretim kapasitesine çıktıkla-
rını vurguladı. Dünya pazarında bilinen birçok şase kamyon 
üreticisinin onaylı üst yapıcılık belgelerine sahip olduklarına 
dikkat çeken Ertunç, fi rmalarının kuruluşundan günümüze 
yaklaşık 9 bin 500 araç üretimi gerçekleştirdiğini ifade etti.
Önemli Ar-Ge projelerini de hayata geçirdiklerini anlatan de-
neyimli iş adamı, “Günümüzde metro, tünel gibi dar alanların 
çoğalmasıyla birlikte yangına müdahalenin güçleştiği alanlar-

da kullanılmak üzere Ar-Ge ekibimiz yangın söndürme robo-
tu Fornox’u tasarladı. Ödüllü Fornox ile üzerinde yangında 
gerekli olan ekipmanları taşıyabilme kapasitesi olan Fornox 
Combo; Ar-Ge’den üretime kadar tüm aşamalarıyla Türk mü-
hendislerimizin eseridir.” dedi.
Tünel yangınlarına insansız müdahale edilmesinde kulla-
nılması için tasarlanan Fornox Combo hakkında bilgi 
veren Ertunç, sözlerini şöyle sürdürdü; “Fornox 
Combo; hem demiryolu hem de karayolu ve 
arazide hidrostatik yürüyüş özelliğine 
sahiptir. Paletli yürüyüş sistemi ile 
ileri-geri hareket edebilme özelliği 
sayesinde, mümkün olan en kısa süre 
içinde tünellerdeki yangın bölgesine 
uzaktan kumanda ile müdahale ede-
bilmektedir.”

Karba tünel yangınlarına 
robotla müdahale edecek 

Musa ERTUNÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

  www.karba.com.tr
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Meka, 1987 yılında; profesyonel mühendislik hizmeti 
sunmak ve kaliteli iş ve inşaat makineleri üretmek ama-
cıyla Ankara’da kuruldu. Firma, bugün kırma eleme ve 

beton santrali üretiminde 65’ten fazla ülkede profesyonellerin 
tercihi haline geldi.
Kuruluştan itibaren beton santrali ve kırma eleme tesislerine 
odaklandıklarını anlatan Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Kaybal, 
“Ar-Ge çalışmalarına verdiği önem ve 2000’li yıllarda üretim 
kapasitesinin artırılması ile birlikte Meka, global ölçekte alanının 
anılan ilk markaları arasına girmeyi başardı.” dedi.

Ürün çeşitleri hakkında bilgi veren Kaybal, “Agrega üretimi sek-
törüne yönelik her tür kırıcı, elek, besleyici ve yıkayıcıları üre-
tirken, hazır beton sektörü için; sabit, mobil, kompakt yaş/kuru 
beton santralleri, beton mikserleri ve fi ber besleme sistemleri 
geliştirip üretmekteyiz.” bilgisini paylaştı.
Dünyaca ünlü müteahhitlik fi rmalarının projelerinde Meka tesis-
lerini tercih ettiğini vurgulayan Kaybal, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Londra Heatrow havaalanı, İstanbul 3. Havalimanı, İngilte-
re Point C ve Rusya Kunsk Nükleer Santralleri gibi dünyanın 

önemli inşaat projelerinde Meka te-
sisleri tercih edildi.”
İngiltere, Avustralya, Belçika, Rus-
ya, Nijerya, Kosta Rika, Umman 
gibi çok farklı coğrafyalarda üze-
rinde Türk Bayrağı bulunan ürün-
lerimiz başarı ile çalıştığını ifade 
eden Sinan Kaybal, “Meka, Türk 
üretim gücünün ve kalitesinin ulus-
lararası pazarlardaki başarılı tem-
silcisi olmaya devam etmektedir.” 
değerlendirmesini yaptı.

Tekstilden inşaata, fi nanstan enerjiye pek çok sektörde 
başarıyla hizmet veren Sanko Holding, 2003 yılında 
kurduğu MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. ile Bekoloder, Teleskopik Forklift (Telehandler) ve Mini 
Ekskavatör üretimine başladı.
Gaziantep’te 42.000 metrekare kapalı alanda, modern teknolo-
ji ile donatılmış tesislerde üretimi gerçekleştirdiklerini belirten 
Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı, “MST markalı Beko-
loderlerin üretimine ilk olarak 2003 yılında başladık. 2008 
yılında ise teleskopik forklift (Telehandler) üretimine geçtik. 
MST Telehandler 
Türkiye’nin ilk ve 
tek yerli üretimidir. 
Bugün fabrikamız-
da üretilen makina-
lar MST markası ile 
70’ten fazla ülke-
de çalışmaktadır.” 
dedi.
Türkiye genelinde 

yaygın servis ağı ile hizmet verdiklerini ifade eden Karlı, “Üst 
düzey bakım ve tamir hizmetlerine ilaveten yüksek yedek par-
ça bulunabilirlik oranı ve tam teçhizatlı mobil servis araçları 
ile müşterilerimize sorunsuz ve kaliteli bir hizmet ulaştırmak-
tayız.” değerlendirmesinde bulundu.
Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artırmakta ve yeni 
teknoloji çalışmalarında bulunduklarını ifade eden tecrübeli iş 
adamı, “MST, Ar-Ge çalışmaları, T.C. Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı tarafından tescillenmiş Ar-Ge merkezinde Türk 

mühendis ve teknisyen-
lerince yürütmektedir. 
Sanko çatısı altında ye-
niden yapılanan MST, 
Türkiye çapında yaygın 
satış ve servis ağı ve her 
an ulaşılabilir, ekono-
mik yedek parça stoku 
ile operatörün yanında 
olmaya devam etmekte-
dir.” mesajını verdi.

65’ten fazla ülke Meka’yı tercih ediyor 

MST yerli telehandleri Türkiye'ye kazandırdı

Sinan KAYBAL

Aydın KARLI

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür Yardımcısı

www.meka.com.tr

www.mst-tr.com

1998 yılında OSTİM’de kurulan Mersan Metal, güçlü 
makine parkı ve uzman teknik ekibi sayesinde, her tür-
lü çelik yapı imalatı konusunda sektörün lider fi rmaları 

arasında yer alıyor. Firma, sahip olduğu bilgi birikim ve tecrü-
beye dayanarak 2010 yılında MRM Beton Santralleri ismiyle 
beton santrallerinin değişik sınai tasarımını, üretimini, monta-
jını, devreye alınmasını ve satış sonrası hizmetlerini başarı ile 
gerçekleştirmeye başladı.
Firmanın 16 ayrı modelde beton sant-
ralini 25 ülkeye ihraç ettiğini vur-
gulayan Satış ve Pazarlama Müdürü 
Ahmet Yılmaz, Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekare 
kapalı alandaki tesislerinde yıllık 60 
adet santral üretim kapasitesine sahip 
olduklarını anlattı.
Üretim, kurulum, eğitim, satış sonrası 
servis desteği ve yedek parça temini 

konularında müşteri ve çözüm odaklı anlayışı benimsedikle-
rini dile getiren Yılmaz, “Müşteri ve çözüm odaklı çalışma 
anlayışı ile ürünlerin ve sunduğumuz hizmetin daima arkasın-
dayız. Sahip olduğumuz belgeler ve uluslararası geçerliliğe 
sahip olan sertifi kalarla tüm süreçleri başarıyla yürütmeye de-
vam etmekteyiz.” dedi.
Ahmet Yılmaz, üretimde verimlilik, iş ve hizmetlerde iste-

nen kaliteye ulaşılmasında uygun bir 
çalışma oluşturduklarını belirtti. Her 
kademedeki personelin mutluluğunun 
sağlanması ve iş heyecanının artırıl-
masının çok önemli olduğunun bilin-
cinde olduklarını savunan Yılmaz, “Bu 
doğrultuda çalışan personelin eğitimi 
yönündeki politikalar hızlı, sürekli ve 
düzenli plan çerçevesinde uygulan-
maktadır.” değerlendirmesini yaptı.

MRM anahtar teslimi 
beton santrali kuruyor

Ahmet YILMAZ
Satış ve Pazarlama Müdürü

www.mrmbetonsantralleri.com

 MSTSANKO  /SANKO_MST /mstsanko /MSTSANKO1

www.mst-tr.com - 444 2 767



İş ve İnşaat Makineleri 2017 Özel Sayı 27

Oniş İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 1962 
yılında başlayan üretim yolculuğuna 1997 yılında ye-
niden yapılanarak, inşaat makineleri ve ekipmanları 

üretimiyle devam ettiriyor.
Yarım asrı geçen iş deneyimi ve tecrübesiyle müşterilerine, 
yurt içinde ve yurt dışında çözüm ortağı olduklarını ifade eden 
Genel Müdür Cenap Mert, “Her biri çalıştığı branşta uzman 
kadromuzla müşterilerimizin huzur ve mutluluğu için ödün 
vermeden çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.
Firma olarak prensiplerini anlatan Mert, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Yeniçağın gereklilikleri ve inşaat sektörünün ihtiyaç-
larına cevap verebilmek için, fonksiyonel ve dayanıklı inşaat 
makine ve ekipmanlarıyla müşteri memnuniyetini en üst dü-
zeyde tutmayı temel prensip olarak benimsedik.” 
Sürekli kalite ve dayanıklı ekipman parolasıyla yenilikleri ta-
kip ettiklerini vurgulayan Mert, bayi ağını genişleterek müşte-
rilerine daha iyi ve daha hızlı hizmet verme politikasını devam 
ettirdiklerini anlattı. 
Ürün yelpazesini genişlettiklerine dikkat çeken Mert, ürettik-
leri makineleri şu şekilde sırladı; “Betoniyerler, vibratörler, 

vinçler, kule vinç kovaları, derz kesme makineleri, kompak-
törler, perdah makineleri, vibromastarlar, bims ve mermer 
kesme makineleri.”
Üretimlerini kaliteli yaşam alanları için gerçekleştirdiklerini 
vurgulayan Cenap Mert, “İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm 
yasa, yönetmelik, standartlara, tüm yerel ve ulusal kanunlara 
uyarak, bu konularda sürekli iyileştirici faaliyetler göstererek 
ve geçen zaman içerisinde ticaret ahlakını bozmadan sektö-
rümüzde liderlik etmek en büyük hedefi mizdir.” vizyonunu 
paylaştı.

1998 yılında kurulan OSTİM Spare Parts (OSP) 2003 yılın-
dan bu yana OSTİM’de üretimi gerçekleştirilen iş makine-
leri yedek parçalarının ihracatını yapıyor. Firma, iş makinesi 

yedek parçaları haricinde; yurt dışı taahhüt ve anahtar teslimi en-
düstriyel tesis projeleri, pazara yönelik sistem entegrasyonu, OS-
TİM modelinin ihracı, inşaat ve gayrimenkul ve iştirak yönetimi 
faaliyetlerini de sürdürüyor.    
OSTİM OSB’nin güçlü imalat altyapısıyla, organizasyon ve 
pazarlama alanındaki tecrübelerini birleştiren OSP, uluslara-
rası tanınırlığı olan bir marka haline geldi. Uzman bir kadro ve 
OSTİM’i temsil etmenin bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden 
İhracat Direktörü Bülent Yaman, “İstikrarlı ve kararlı bir çalış-
mayla birçok ülkede faaliyet alanı bulduk. Müşterilerimize her 
zaman OSTİM ve OSP isminin şirketimize çok ciddi sorumluluk-

lar yüklediğini anlatıyoruz.” dedi.
Yüzlerce iş makinesi yedek parçasını Amerika’dan, Çin’e 50 
farklı ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Yaman, “Ürünlerimiz depo-
lama ve sevkiyat alanında kalite kontrolden geçtikten sonra mar-
kalanıp etiketleniyor. Uluslararası standartlara uygun bir şekilde 
paketlenip ve sevkiyata hazır hale getirilerek, güvenli bir şekilde 
adresine ulaşması için hizmet alımında kendisini ispat etmiş fi r-
maları tercih ediyoruz.” bilgisini paylaştı.
İhracat haricinde imalat sektöründe de faaliyet gösterdiklerine 
dikkat çeken Bülent Yaman, “Şirketimiz, sahip olduğu alümin-
yum enjeksiyon döküm tesisiyle Yurt içi ve yurt dışına başta 
savunma sanayi, enerji, doğalgaz, aydınlatma, inşaat ve mobilya 
sektörleri olmak üzere elektrik, elektronik, savunma, ve otomotiv 
sanayi sektörlerine yönelik alüminyum parça üretimi yapıyor.” 

Oniş sektörün ihtiyaçlarına cevap veriyor

OSP OSTİM’de üretilen 
yedek parçaları dünyaya taşıyor

Cenap MERT

Bülent YAMAN

Genel Müdür

İş Makinesi Grubu İhracat Direktörü

www.onis.com.tr

www.osp.com.tr

1974 yılında hafi f inşaat makineleri ithalatıyla sektöre adım 
atan OSCAR, 1987 yılında üretime geçerek günümüze ka-
dar 20 bini aşkın makine üretti.  

Firma, hafi f inşaat makineleri ve elektrikli araç üretiminin yanı 
sıra ısınma çözümleri, biyokütle yakıtları ve renkli yonga alanın-
da kendi markasıyla pazara ürünler sunarken, lazer birimiyle de 
ihtiyaca özel sac ve levha kesimleri gerçekleştiriyor.   
OSCAR markalı makinelerin birçok ülkede yer aldığını ifade 
eden Satış Müdürü Ebru Kesen, kalitesine göre makul fi yatlı, 
kullanıcı dostu, yüksek verimli, piyasadaki en optimum ekipmanı 
ürettiklerini vurguladı.
Yüksek kaliteli ürünlerini, müşteri memnuniyeti odaklı bayileri 
ve personeli aracılığı ile küresel ölçekte binlerce inşaata ulaştır-

dıklarına dikkat çeken Kesen, “OSCAR, hafi f inşaat makineleri 
üreticileri arasında Türkiye’deki ilk fi rmalardan. Ayrıca 5 farklı 
ana kategoride de 120’den fazla ürün çeşidi ile dünyada da en 
geniş ürün yelpazesine sahip fi rmalardan da biriyiz.” dedi.
71 ülkeye ihracat yaparak binlerce şantiyenin çözüm ortağı ol-
duklarını kaydeden Kesen, gerçekleştirdikleri diğer üretim kolları 
ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Çevreci, ekonomik, bizden sloganı 
ile üretim yapan elektrikli araç birimimiz endüstriyel tip araçlar 
üretiyor. Bu araçlar tüm üretim ve servis alanlarında kullanılıyor. 
OS CAR EA konusunda uluslararası üretim lisansına ve yüzde 62 
oranında yerli malı belgesine sahip. OS CAR EA Türkiye’de, tra-
fi ğe çıkabilen (plaka takabilen) endüstriyel tip ilk yerli elektrikli 
aracı da üretti.”

OSCAR şantiyelerin çözüm ortağı

Ebru KESEN

Satış Müdürü

  www.oscar.biz.tr
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İş ve inşaat makineleri sektöründe geniş ürün gamı ve yüzde 
yüz yerli üretim gücüyle yer alan Pi Makina 1972 yılında 
faaliyete başladı. Firma, Ankara’da toplam 500.000 m²’lik 

açık ve kapalı üretim alanı, yaklaşık bin personeli ile modern 
ve yenilikçi birçok iş kolunu aynı çatı altında topladı.
Genel Müdür Hacı Sarı, Erg İnşaat tarafından yapımı üstlenil-
miş olan yol, köprü inşaatları, baraj ve hidroelektrik santral in-
şaatları, termik santral inşaatları, sulama inşaatları, sınai tesis 
inşaatları gibi her türlü altyapı müteahhitlik hizmetlerinde rol 
aldıklarını belirtti.
Mega projelerde çözüm ortağı olduklarını ifade eden Sarı, 
“Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 249 metre gövde yük-
sekliği ile Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük 
barajı olan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin yapı-
mı sırasında kullanılan makinaların neredeyse tamamını, çelik 
konstrüksiyonlarını, ve dünyanın en yüksek kapasiteli kabul 
edilen saatte 360m² beton üretimi yapan beton santralini üret-
tik.” dedi.
İş ve inşaat makinaları alanında yıllara dayanan tecrübelerine 
dikkat çeken Genel Müdür Sarı, “Beton santralleri, kırma ele-

me tesisleri, kule vinçler, beko loderler, greyderler, ekskava-
törler, yükleyiciler ve motorlu araçlar gibi birçok yerli makine 
üretmenin gururunu yaşamaktayız. Bugün yılda 300’e yakın 
tesis ve makina üretirken bunların yarısını da ihraç ediyoruz.” 
değerlendirmesini yaptı.
Makinelerinde kullandıkları dişli kutularını 2016 yılında ken-
di tasarımlarıyla üretmeye başladıklarını aktaran Sarı, “Yap-
mış olduğumuz Ar-Ge yatırımlarını T.C. Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na yapılan başvuru sonucunda aldığımız 
Ar-Ge Merkezi Belgesi ile taçlandırarak Türkiye’nin 266. Ar-
Ge merkezine sahip olduk.” bilgisini paylaştı.

Pi Makina geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor

Hacı SARI

Koray TÜTEK

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

www.pimakina.com.tr

  www.serdarplastik.com

Serdar Plastik 13 ayrı sektöre 
komponent üretiyor

Pınar İş Makinaları, 1979 yılında 40 m2’lik alanda mauel 
tip karo makineleri üretimi için kuruldu. Firma bugün 
2000 m2'lik kapalı alanda 25 personeli ile karo pres ma-

kineleri, mermer silme makineleri ile bunların ekipmanlarını 
üretiyor. 
1983’te OSTİM’e taşındıklarını belirten fi rma kurucusu Zeki 
Bozbola, “Yerimiz küçük olduğundan, verimli bir şekilde ken-
dimizi büyütmek için geldik. OSTİM bizim ufkumuzu açtı.” 
dedi.
Satışlarını yurt dışı ağırlıklı gerçekleştirdiklerini ifade eden 
Bozbola, toplam cirolarının yüzde 70’ini ihracatın oluşturdu-
ğunu anlattı. “Orta Doğu ağırlıklı olmak üzere 20 ülkeye ihra-
catımız devam ediyor.” diyen Bozbola, “Karo üretimi ile ilgili 
tüm makine ve ekipmanların imalatı fi rmamızda profesyonel 

ekibimiz tarafından yapılıyor. Yükselen çizgimiz ile ürün yel-
pazemizi ve kalitemizi artırma odaklı hizmet veriyoruz.” ifa-
delerini kullandı.
İhracat pazarlarında yetişmiş personel sıkıntısı yaşadıklarını 
dile getiren tecrübeli iş adamı, “Bu makinelerin dünyada en 
iyi üreticilerinden biri İtalya. Ama hamdolsun ki bugün biz 
İtalyanların seviyesini yakaladık. Almanlar üretiyorlardı bı-
raktılar, İtalyanlar kaldı. İhracata çok önem vermeliyiz. Eğer 
ülkemiz kalkınmak istiyorsa, kesinlikle ihracat yapmamız ve 
kaliteli üretmemiz lazım. Ürettiğimiz makineleri dışarı git-
tiğiniz zaman görürsünüz, Türkiye’yi oradan tanırsınız. Ben 
bir makineyi üretip de herhangi bir ülkeye götürdüğüm zaman 
orada Pınar Makina, Zeki Bozbala yok! ‘Türk Malı’ diyorlar. 
Türk Malı olarak benim makinem orada sevildiğinde, takdirini 
gördüğüm zaman mutluluğum parayla ölçülemez.” dedi.

Serdar Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1973 yılında kuru-
lan bir aile şirketi. Firma, başta beyaz eşya, otomotiv ve 
ısı grubu olmak üzere uzay, savunma ve havacılık sanayi 

dahil 13 ayrı sektöre komponent üretiyor.
Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yaklaşık 24.000 m2’lik üretim alanında, 400’den fazla çalışa-
nı ile sektörü önde gelen kuruluşları arasında yer alan Serdar 
Plastik, 5 kıtada, yaklaşık 65 ülkeye mevcut üretiminin yakla-
şık yüzde 50’sini direkt veya dolaylı olarak ihraç ediyor.
3 adet TEYDEB projesini başarı ile tamamladıklarını, bir adet 
Euroka projesini de yürütmekte olduklarını anlatan Genel Mü-
dür Yardımcısı Koray Tütek, “15 yıldır sürdürdüğümüz Ar-Ge 
projeleri sonucunda onlarca patent ve tescilimiz bulunmakta-
dır.” dedi.

Endüstri 4.0 çalışmalarına 2008 yılında başladıklarına dikkat 
çeken Tütek, “Firmamız, Endüstri 4.0’da uyulması gereken 
8 ana kuralın 5’ini tamamen, geri kalan 3’ünü ise kısmen 
tamamladı. Almanya’nın hedefl ediği 2020 yılından önce En-
düstri 4.0’a uygun bir fi rma haline gelmek için çalışmalarımız 
devam etmektedir.” Açıklamasında bulundu.

ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 ve OHSAS 18000 kalite 
sertifi kalarına sahip olduklarını vurgulayan Koray Tütek, fark-
lı sektörlerde en çok bilinen markalarını şu şekilde sıraladı; 
“SERKO (off-road araçlar sektöründeki aydınlatma kompo-
nentleri), SERKOFLEX (yatak sektöründeki komponentler), 
SERKOMAGNET (polimer mıknatıslar), SERKOFLOW (ısı-
tıcı grubundaki su akış ölçüm sensörleri)” 

Pınar İş Makinaları ihracatta 
Orta Doğu’ya ağırlık verdi

Zeki BOZBOLA

Firma Kurucusu

  www.pinaris.com.tr
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1994 yılında kurulan Soysal Hidrolik, OSTİM’de 
1500 m2’lik atölyesinde ve Anadolu Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 13 bin m2’lik fabrikasında, hidrolik ve en-

düstriyel silindir üretimi yapıyor. Firma, CAT, Komatsu, Hi-
tachi, Volvo, Sumitomo, Hidromek, Samsung, New Holland 
ve Daewoo gibi markaların silindir imalatını ve revizyonunu 
gerçekleştiriyor. Bunların yanında fi rmada kovan, rod,  ön ka-
pak, piston, rod başı, kovan arka kafası, burç ve pimleri, sız-
dırmazlık elemanları, kit takımı satışları da bulunuyor.
Sondaj makinesinin yer altında sıkışan tijlerinin kurtarma kri-
kosunun özel üretimleri olduğunu belirten Yönetim Kurulu 
Başkanı Bektaş Soysal, 700 bar her çapta hidrolik krikolar 
imal ettiklerini anlattı.
Gelişmiş makine parkı ve özel imalat ürünleriyle faaliyetlerini 

sürdürdüklerini vurgulayan Soysal, “Endüstriyel silindir ima-
latı alanında, çelik fabrikaları, çimento fabrikaları, barajlar, 
maden ve mermer ocakları, liman işletmeleri vb. sektörler de 
fi rmamız yurt içi ve yurt dışında çalışmalarını devam ettiri-
yor.” dedi.
Üretim kabiliyetleri hakkında açıklamalar yapan deneyimli iş 
adamı, “Endüstriyel silindirde piston çapı 40 ile 250 arasında 
12000 mm, 250 ve 1000 çap arasında da 6000 mm ölçülerinde 
silindir imalatı yapmaktayız.” bilgisini verdi. 
Koşulsuz müşteri memnuniyetine odaklandıklarını ifade eden 
Soysal, “Hedefi miz, kaliteli hizmet sunmak ve beklentilerin 
üzerinde ürünler üreterek müşteri memnuniyetini sağlamak.” 
değerlendirmesini yaptı. 

SET Makina, Ankara’da inşaat, maden ve doğal taş sektö-
rüne hizmet vermek üzere kuruldu. 1999 yılından itiba-
ren OSTİM’deki tesislerinde üretime ağırlık veren fi rma, 

inşaat, maden ve mermer sektöründe birçok ilki gerçekleştirdi. 
Ürün portföyünde yer alan delici ve kesici makinalar dışında,  
aynı zamanda hava motoru gibi ana bir ekipmanın Avrupa’da-
ki üç üreticisinden biri.
Genel Koordinatör Ayşe Beltan Saraçoğ-
lu, müşteri memnuniyetini artırmak ama-
cıyla 2000 yılı başından itibaren satış-pa-
zarlama, satış sonrası hizmetler, servis ve 
yedek parça birimlerini aynı çatı altında 
topladıklarını anlattı. 2010 yılında ano-
nim şirket olarak yapılandıklarını ifade 
eden Saraçoğlu, “Tecrübeli kadromuz ile 
inşaat, maden ve mermer sektöründe bir-
çok ilki gerçekleştirerek kaliteli hizmetler 
verdik.” dedi.

Tiger delici tabancalar, delik dibi (DTH) tabancalar, delici uç-
lar gibi ürünlerin temsilciliğinde çok kısa bir sürede Türkiye 
pazarında lider konuma geldiklerini vurgulayan Saraçoğlu, 
“Firmamız Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde bu ürünlerin tek 
temsilcisi olup sektörde sağladığı güvenle bu mamullerin Av-
rupa Topluluğu ve Ortadoğu ülkelerine ihracatında da önemli 

noktalara ulaştı.” bilgisini verdi. 
G.M.M. Pellegrini, Marini, Garrone, 
Steinex, Flow Waterjet, T.D. Robotics, 
Comandulli, Tyrolit gibi dünyanın önde 
gelen markalarıyla gerçekleştirdikleri 
uluslararası işbirliklerine dikkat çeken de-
neyimli yönetici, “Türkiye mermer sektö-
rüne makine, ekipman ve sarf malzemesi 
sağlayan fi rmalar arasında ilk sıralardayız. 
2015 yılında üye olduğumuz İŞİM gelecek 
beklentilerimizin daha yüksek olmasını 
sağladı.” değerlendirmesini yaptı.

Soysal Hidrolik’ten özel üretim 
kurtarma krikoları 

SET Makina Avrupa'daki üç hava motoru 
üreticisi arasında

Ayşe BELTAN SARAÇOĞLU

Genel Koordinatör

www.setmakina.com

Bektaş SOYSAL

Yönetim Kurulu Başkanı

www.soysalhidrolik.com

Rifat ÖZMEN

Genel Müdür

www.stccivata.com

STC Civata Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş makineleri sektörü-
ne civata ve bağlantı elemanları üretmek üzere kuruldu. 
Geniş ve kalite belgeli ürün gamına sahip olan fi rma, 

metrik ve whitworth diş hatvesinde, anahtar başlı, imbus başlı, 
havşa başlı civatalar, kamyon şaseleri için metrik fl anşlı cıva-
talar, iş makinesi tırnak, rim ve palet civataları, kule vinçler 
için çakma civatalar üretiyor.
Sektörde uzun yıllar ithal, özellikle Uzak Doğu menşeili ka-
litesiz cıvatalar kullanıldığını hatırlatan Genel Müdür Rifat 
Özmen, kalitesiz ürünlerin zaman ve para kaybına neden ol-
duğuna dikkat çekti. Standart dışı ölçülere sahip cıvataların 
günlerce iş kaybına sebep olduğunu ifade eden Özmen, “İş 
makineleri sektörüne her yıl yeni modeller giriyor. Bu maki-
nelerin bağlantı elemanı ihtiyaçları doğuyor. Sektörde uzun 
yıllara dayanan tecrübemizle, müşteri talep ve beklentilerine 
en uygun çözümleri üreterek, ürünler sunuyoruz. Hedefi miz, 
orijinal kalitesinde ve orijinale eşdeğer ürünleri en uygun fi -
yatlarla sunabilmek.” dedi.

Ürünlerini müşteri talebine göre; geomet, çinko, çinko nikel 
gibi kaplamalarla teslim ettiklerini vurgulayan tecrübeli yö-
netici, “İş makineleri ve inşaat sanayiinin ihtiyaç duyduğu ve 
imalatında uzmanlaştığımız, 10.9 ve 12.9 kalite sıcak dövme 
cıvata, bijon ve somunlar, özel ölçü cıvatalar veya temininde 
güçlük çekilen cıvataların imalatı ile müşterilerimizin  ihtiyaç-
ları kısa sürede karşılayabiliyoruz. Üretimdeki esnekliğimiz 
sayesinde az adetlerdeki özel talepleri de üretebiliyoruz.” bil-
gisini verdi.

STC bağlantı elemanları para ve 
zaman kaybını önlüyor

gisini verdi.
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1993 yılında kurulan 2003 yılında yapılanarak Taşçı Ma-
kina Ltd. Şti. adıyla yoluna devam eden fi rma; baraj ve 
HES daimi teçhizatları, gezer köprü ve portal vinçler, 

komple tesisler, fabrika binaları, arıtma tesisleri, her türlü 
çelik konstrüksiyon imalat ve montajı konularında faaliyetler 
gerçekleştiriyor.
ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007 Ka-
lite Yönetim Belgelerine sahip olduklarını dile getiren Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yusuf 
Taşçı, üstün kalite anlayı-
şına sahip olduklarına dik-
kat çekti. 
Fabrikasının teknik im-
kanlarını anlatan Taşçı, 
“Tek parça 25 tona kadar 
olan parçaların manipü-
lasyonuna imkan verecek 

kapasitedeki vinçler ile donatılan tesislerimizde, özellikle ağır 
çelik konstrüksiyon, makine ekipman ve mekanik işlemler 
yüksek kalitede ve miktarlarda imal edilmektedir.” dedi. 
Gelişen teknolojiyi ve sektördeki yenilikleri yakından takip 
ettiklerini ifade eden tecrübeli iş adamı, “Yerli türbin imali 
için TÜBİTAK desteği ile Ar-Ge çalışmalarına başladık. Bir 
taraftan da bu iş için tezgah yatırımlarına başlayarak 7,5 m 
çapta parça torna edebilecek CNC tezgahı faaliyete geçirdik.” 
ifadelerini kullandı.
Kalite yönetim sistemi çalışmalarını tamamlayarak müşteri 
memnuniyeti ve kaliteyi her zaman ön planda tuttuklarını ifa-
de eden Yusuf Taşçı sözlerini şöyle sürdürdü: “Çeşitli alanlar-
da ülkemizin dört bir yanında sorunsuz, işleyen eserlerimizin 
verdiği güven ve iftihar duygusu, yılların verdiği tecrübe, bilgi 
birikimi, profesyonel teknik kadro ve proje arşiviyle her za-
man en iyiyi yapma azmiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.” 

Taşçı Makine Ar-Ge projeleriyle 
yatırımlarına devam ediyor

Yusuf TAŞÇI

Yönetim Kurulu Başkanı

www.tascimakina.com

1978 yılında imalata başlayan ŞDL/Las Zırh, iş makineleri 
lastik koruyucu zincir ve patinaj zincirleri imalatı yapı-
yor. Sektöründe dünyanın sayılı fi rmaları arasına giren 

ŞDL 5 kıtada 60 ülkeye ihracat yapıyor.
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sedele, Avustralya, Amerika 
Birleşik Devletleri, Şili, Hindistan, Güney Afrika Cumhuriye-
ti, Vietnam, Ma-
dagaskar, Peru 
gibi çok farklı 
coğrafyalara ih-
racat yaptıklarını 
anlattı.  
İstanbul, OSTİM 
ve Kırıkkale'deki 
üretim tesislerin-
de 150 kişiyi is-
tihdam ettiklerini 
belirten Sedele, 
“En küçük oto-

mobil lastiğinden en büyük iş makinesine kadar patinaj zinci-
ri; her tür ve ölçüdeki iş makinesi için lastik koruyucu zincir 
ve ormancılık makineleri için özel zincirler üretiyoruz.” dedi. 
Dünyanın en geniş üretim yelpazesine sahip şirketlerden biri 
haline geldiklerini vurgulayan deneyimli iş adamı, “Türkiye'ye 

uzak doğudan ge-
len kalitesiz ve 
Avrupa'dan gelen 
pahalı ürünlerin 
ithalatını durdur-
duktan sonra da 
bütün dünyaya 
ihracata başladık. 
Yıllık üretim ka-
pasitemiz 4 bin 
tonun üzerinde.” 
değerlendirmesini 
yaptı.

İş makinesi lastikleri ŞDL korumasında

Fatih ŞEDELE

Yönetim Kurulu Başkanı

www.sdl.com.tr

Sefer GÜNDÜZ

Genel Müdür

www.tipisan.com

Tipisan Otomotiv Yan sanayi ve Ticaret Ltd. Şti 1980 yı-
lında OSTİM’de kuruldu. Otomotiv ve savunma sanayi 
sektöründe faaliyetini yürüten fi rma, üretimini 4000 m² 

kapalı alanda ileri teknoloji bilgisayar kontrollü tezgâhlar ve 
profesyonel kadrosuyla gerçekleştiriyor.
Kalitenin temel prensipleri olduğunu vurgulayan Genel Mü-
dür Sefer Gündüz, ISO 9001:2008 kalite belgesine sahip 
olduklarını ifade etti. Savunma sanayine de onaylı tedarikçi 
olarak üretim yaptıklarını anlatan Gündüz, “2016 yılında PQR 
belgelerini tamamlayıp, gerekli sınavlara girerek “Kaynak” 
onayını da aldık. Nurol fi rması ile anlaşarak çalışmaya başla-
dık. 2016 yılında artan müşteri portföyümüze Başak Traktör, 
Hattat Traktör gibi fi rmaları da ekledik.” dedi.
Boru büküm bölümünde Ø3,76 mm‘den Ø70 mm‘e kadar çe-
lik, alüminyum, paslanmaz ve bant boruları CNC makinalarda 

büküm, boru uçlarına havşa, bombe ve muhtelif uç şekillendir-
me işlemleri başarıyla gerçekleştirdiklerine değinen Gündüz, 
“Üretilen her parça için büküm, kaynak ve son kontrol kalıpla-
rı fi rmamız bünyesinde yapılmaktadır.” bilgisini paylaştı.
Talaşlı imalat bölümünde CNC torna, CNC işleme merkezi ve 
universal makineler ile müşteri istekleri doğrultusunda hassas 
toleranslarda işleme yeteneğiyle seri üretim yaptıklarını dile 
getiren Gündüz sözlerini şöyle sürdürdü: “Firmamız her sene 
yenilenen kısa ve uzun vadeli hedefl eriyle kalite yönetim sis-
temini sürekli iyileştirmeyi ve uluslararası kalite standartlarını 
yakalamayı temel hedef haline getirmiştir. Otomotiv, traktör 
ve savunma sanayinin talepleri doğrultusunda boru büküm, 
talaşlı imalat, sac döküm parçaları ile iş makineleri pervane 
ve fan imalatı konusunda 35 yılı aşkın tecrübemizle hizmet 
vermekteyiz.”

Tipisan ana sanayinin onaylı tedarikçisi
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1993 yılında faaliyetlerine başlayan Rasim Makina, inşaat, 
enerji, geri dönüşüm, liman ve gemi sektörlerine vinç ve 
özel ataşmanlar ile kaldırma ve taşıma ekipmanları üreti-

yor. Firma ayrıca satış sonrası hizmetleri de sağlıyor.   
2006 yılında dünyanın en büyük imalatçılarından biri olan 
FASSI ile yollarını birleştirerek Türkiye genel distribütörü 
olan fi rma, 2010 yılı itibari ile  Alman PROBST, İtalyan SO-
CAGE, Slovenyalı TAJFUN LIV-HIDRAVLIKA,  İtalyan 
ROZZI ile de çalışmaya başladı.
Yerli üretimin desteklenmesi ilkesini benimsediklerini belir-
ten Satış Müdürü Elçin Rasim Güvengiz, 2010 yılında ken-
di markalarıyla üretime başladıklarını anlattı. Kısa zamanda 

sektörün önemli tedarikçilerinden birisi haline geldiklerini 
vurgulayan Güvengiz, “7 tonmetreden, 90 tonmetreye ulaşan 
kaldırma kapasiteli vinçlerimiz Avrupalı markalar ile aynı ka-
lite, güvenlik ve performans ölçütlerine sahip.” dedi. 
Sektörde bilgi birikimiyle, kurumsallaşma yolunda emin 
adımlarla ilerlediklerine değinen Güvengiz, ileri teknoloji 
ürünü makineleri ile müşterilerine beklentilerinin de ötesinde 
hizmet sunduklarını ifade etti. Tecrübeli yönetici, “Hedefi miz, 
ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir, teknolojiyi kullanan ve 
katma değer odaklı gelişmesine katkıda bulunmaktır.” değer-
lendirmesini yaptı.

Rasim Makina’dan filo çözümleri

Fatih ERDOĞAN

Genel Müdür Yardımcısı

www.ermakina.com.tr

1975 yılında kurulan Er Makina, yüksek teknolojili maki-
ne parkı ile dişli, dişli kutuları ve komponentlerini üreti-
yor.  Endüstriyel ve havacılık uygulamaları için kaliteli 

ve özel taleplere göre de üretim yapabilen fi rma, ileri teknoloji 
ürünlerinde kullanılan özel dişlilerin ihracatını da gerçekleş-
tiriyor.
Havacılık, maden, iş ve inşaat makineleri ve çimento sektör-
lerine hitap eden fi rmanın ürün gamında; iş makineleri yedek 
parçası, cer grupları, delici-kırıcı tabanca ve yedek parçaları 
bulunuyor.
Nitelikli ve tecrübeli kadroya sahip olduklarını ifade eden 
Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan, müşteri ihtiyaçlarını 
zamanında karşılamak için üretim süreçlerinde sürekli iyileş-
tirme çalışmaları yaptıklarını anlattı. 
Ürünlerinin kalitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak ama-

cıyla kalite kontrol kabiliyetlerini ileri düzeyde, her geçen gün 
geliştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, “Firmamız, ISO 9001, 
ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite yönetim sistem belgeleri-
ne sahip olup, AS9100 Havacılık ve Uzay Sanayi Kalite Yö-
netim Sistemi belgelendirme aşamasında.” dedi.

Er Makina talep odaklı dişli üretiyor

Elçin RASİM GÜVENGİZ

Satış Müdürü

www.rasimmakina.com

Zim Mühendislik, beton parke, blok, bordür ve altyapı 
ürünleri, beton boru, baca, menhol üretim tesislerinin 
imalatı ve ihracatını gerçekleştiriyor. 2500 metreka-

re kapalı alanda faaliyetlerini yürüten fi rma, 2015 yılında 
1997’den beri üretim yapan Conpimac markasını da tüm bilgi 
ve tecrübesiyle bünyesine dahil etti.
Şirket Müdürü Mehmet Ali Yalçın, yönetim sistemleri ve ka-
lite sertifi kasyonları ile ürünlerinin yurt dışında yoğun talep 
gördüğüne dikkat çekti. Yalçın, ürünlerini Cezayir ve Irak baş-
ta olmak üzere Libya, Sudan, Katar, Azerbaycan, Afganistan, 
Nijer, Umman, Filistin, Rusya, Makedonya, Kıbrıs, Gürcistan 
gibi ülkelere ihraç ettiklerini vurguladı.
Firmayı rakiplerinden ayıran önemli özelliklerini anlatan de-
neyimli iş adamı, “Bizi hem ulusal hem de uluslararası rakip-

lerimizden ayıran en önemli sektörel özelliğimiz; üç ayrı ma-
kine grubu olan beton parke ve briket makineleri, beton boru 
makineleri ve beton santrallerini aynı çatı altında üretiyor ol-
mamız.” dedi.   
İmalatını yaptıkları tüm ürün ve ekipmanların tasarım ve tes-
tini kendi bünyelerinde gerçekleştirdiklerine dikkat çeken 
Yalçın, “Türkiye’de sektör lideri olmak için emin adımlarla 
ilerlerken, uluslararası arenada da bilinirlik ve güvenirliğimizi 
pekiştirerek Türkiye’nin ihracatına sunduğumuz katkıyı artır-
mayı hedefl iyoruz.” değerlendirmesini yaptı.
Yalçın, sektöre yeni bir soluk getirecek ve Türkiye’nin dış ti-
caret dengesine pozitif katkı sağlayacak tam otomatik donatı 
kaynak makinesini üretmeyi hedefl ediklerini açıkladı.

Zim Mühendislik tasarlıyor, 
üretiyor, test ediyor 

Mehmet Ali YALÇIN

Şirket Müdürü

www.zim.com.tr








