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Değerli Sektör Temsilcileri, 

21 Şubat tarihinde yapılan Genel Kurulumuz neticesinde Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini devralmaktan gurur duyduğum ve sektörümüzün en
önemli sivil toplum kuruluşu olan İMDER'in ikinci e-bültenini sizlerin
beğenisine sunmanın heyecanı içerisindeyiz. Zaman içerisinde
sektörümüzün önemli kaynakları arasında yer almasını umduğumuz
bültenimizin bu sayısında; yeni yönetim kurulumuzun ilk resmi temasları,
ilk etkinlikleri ve yurtdışı faaliyetleri yer alıyor.  Keyif almanızı umarak, iyi
okumalar dileriz. 

Mustafa Merih ÖZGEN 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Başkandan Mesaj



Çukurova Grubu olarak kurucu üyesi oluğumuz
İMDER; sektörün değerlerini bir araya getiren,

üyelerine hem ulusal hem de uluslararası arenada
değer katan bir sivil toplum kuruluşudur. Hem
yerli üreticiyi hem de ticaret yapan firmaları aynı
çatı altında toplayan bir kurum olmasından dolayı
da sektörümüz için ayrıca bir öneme
sahiptir. Çukurova grubu olarak hem yerli üretici
hem de distribütörlük yapan bir firma olarak
İMDER ailesinin bir parçası olmamız da bu
renkliliğin ve sinerjinin bir göstergesidir. Enerjik
ekibiyle her an üyelerine destek olması, sektör
adına ortak duruş sergilemesi, tüm üyelerin
yıllardır aynı enerji ve samimiyetle dernek
çalışmalarının içinde yer alması İMDER’i farklı
kılan taraflardır. Türkiye, üreten bir ülke statüsüne
iş makinası ve ekipmanları sektörü ile geçen bir
ülkedir. Dünyanın her noktasına ihracat yapan
Türk iş makinaları sektörü için, İMDER’in de tüm
yurtdışı fuar ve organizasyonlarda yer alarak
ülkemizin ve sektörümüzün tanıtımı için
faaliyetler yürütmesi bizleri
heyecanlandırmaktadır. Aynı zamanda sektörün
tedarikçi firmalarını de bünyesine katarak çok
sesli bir yapıya dönüşmesi ve tüm makine
sektörüne hitap eder bir dernek olması da
gücünün göstergesidir. İMDER ailesinin gücüne
güç katarak Türkiye’ye, sektörümüze ve tüm
paydaşlarına değer katmaya devam edeceğine
dair inancım sonsuzdur. 

Ayın Konukları
İMDER e-bülteninin ikinci sayısında da üyelerimizi konuk etmeye devam ediyoruz. Bu ayın konukları

Çukurova İthalat ve İhracat Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Başkan Vekilimiz Sn. Serkan

KARATAŞ ve Ceren Makina İthalat İhracat Genel Müdürü Sn. Fuat ALYAR oldu.

SERKAN KARATAŞ 

ÇUKUROVA İTHALAT VE İHRACAT TÜRK A.Ş. 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

SERKAN KARATAŞ  

KİMDİR?

1975 yılında İstanbul'da doğdu.İTÜ Kimya
Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği
bölümünden mezun oldu. Sektöre 1995

yılında Çukurova'da satış temsilciliği görevi
ile başladı. Halen çalışmakta olduğu

Çukurova bünyesindeki Çukurova İthalat ve
İhracat Türk A.Ş'nin Genel Müdür Yardımcısı

olarak kariyerine devam etmektedir. 
Kuruluşundan beri İMDER ve İSDER (İstif
Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları
Derneği)'de aktif olarak yer almakta, 2015

yılından bu yana İMDER'de, 2016 yılından bu
yana ise İSDER'de Başkan Vekilliği görevini
yürütmektedir. Evli ve bir kız çocuk babası

olan Karataş, İngilizce bilmektedir. 



Mini ve Kompakt Makinalar Komitesi,2018
senesine yoğun bir programla
başladı.Üyelerimizin yoğun katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz yılın ilk toplantısında
beraberce oluşturduğumuz yol haritası ile
çalışmalarımıza başladık.Ülkemizde hak ettiği
yerde olmadığına hemfikir
olduğumuz,dünyada ise her yıl büyüyen bu
ürün grubunun doğru anlaşılabilmesi için hem
kamu hem de özel sektörde önde gelen
kuruluşlarla direkt iletişim için alt çalışma
grupları oluşturduk. Amacımız,markalardan
bağımsız bir şekilde mini makinaların kullanım
alanlarını ve buna bağlı olarak alım talebini
artırmaktır.Özellikle kamudaki yetkililerimize
batı ülkelerinde adetsel anlamda %40'ları aşan
mini makina kullanımının yaygınlığının
anlatılması,tüm paydaşlarımızın önünü açacak
bir gelişmedir. 
Şunu hiçbir şekilde unutmamak gerekir
ki,ülkemizde kullanım bilinci yeni yeni
önemsenmeye başlayan bu pazar,başlı başına
ayrı bir pazar olarak tüm sektörümüzü
büyütecektir.Mini makinalar,sektördeki bir
başka ürün grubuyla mutlaka kesişecektir
ancak asıl pazarı tamamen ayrıdır ve sıkıntımız
da bu ayrı pazarı oluşturmakta üyelerimizin tek
başına çabalarının yetersiz
kalmasıdır.Umarız,bu görüşmeler ve
toplantılara üyelerimiz desteklerini
esirgemezler ve sektörümüzün büyüyen bebeği
Türkiye’mizde hakettiği  yeri hızlıca bulur. 

Ayın Konukları

FUAT ALYAR 

CEREN MAKİNA İTHALAT İHRACAT PAZ. LTD. ŞTİ. 

GENEL MÜDÜR

FUAT ALYAR 

 KİMDİR?

1969 Kartal,İstanbul doğumlu olup aslen Elazığ’lıdır. 
İTÜ Makina Fakültesi Makina Mühendisliği’nden 1990
senesinde mezun olduktan sonra ilk iş tecrübesi olarak
Çukurova Holding’in Çukurova Ziraat Şirketinde Satış
Mühendisi olarak göreve başlamış,Yönetici olarak
kariyer yapmış,sonra kendi işini kurarak,yaklaşık 28

yıldır,iş makinası sektöründe faaliyet
göstermektedir.Tek verdiği ara,vatani görevini yaptığı

1994 senesidir. 
1997 senesinde,Sif Otomotiv’in Jcb ve Hyundai İş

Makinalarının İstanbul ve Trakya Bölge Bayiliğini alarak
Ceren Makina Ltd.Şti’ni kurmuştur.2002 senesinde
servis yedek parça hizmetleri ve ataşman üretimi için
kurduğu Cermak Servis Ltd. ve 2007 senesinde 2.el iş
makinaları ve kiralama hizmetleri için kurduğu
Makinapazar Ltd. şirketlerinin kurucu ortağıdır.

Halen,önde gelen Japon mini ve kompakt iş makinaları
üreticisi Takeuchi ve Alman mini yükleyici üreticisi
Schaffer’in Türkiye genel distribütörlüğünü yürüten

Ceren Makina’nın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü olan
Fuat Alyar, aynı zamanda iş makinaları sektörünün

önde gelen firmalarının oluşturduğu İMDER’de Mini ve
Kompakt İş Makinaları Komitesi'nin Başkanlığı’nı da

yürütmektedir. 



Rakamlarla Sektörümüz

Türkiye iş ve inşaat makinaları sektörü 2018 yılının Ocak ayında geçtiğimiz yıla
oranla yüzde 45, Şubat ayında ise yüzde 30 büyüme göstererek güçlü bir başlangıç
yaptı. Yılın üçüncü ayında yaşanan döviz kuru artışı makina sektörünü de etkiledi
ve bu alana yapılan yatırımları yavaşlattı. Yaklaşan seçimin de etkisiyle Nisan
ayında görülen yüzde 15 daralma, yerini yüzde 45 oranında bir daralmaya bıraktı.
Yılın ilk çeyreğinde görülen hareketlilik şuan için mevcut değil. Ancak bu gelişme
sektör tarafından bekleniyordu ve gerekli tedbirler alındı. Özellikle mermer
sektöründeki fuarların da olumlu etkisiyle lastikli yükleyici pazarında yüzde 8
civarında bir artış görüldü. Telehandler pazarı da düşüşten etkilenmedi ve artan bir
ivme ile yoluna devam etti. Ülkemizde devam eden büyük projelerin her ne kadar
çoğu tamamlanmış ve tamamlanmak üzere olsa da Türkiye'nin altyapı alanında
devam eden ihtiyaçları, iş makinaları sektörüne olan talebi her zaman canlı
tutacaktır. Kiralama sektöründe yaşanan ciddi artışın da yılın ikinci yarısında
pazara canlılık katacağı kanaatine varılabilinir.

*İMDER üyelerinin satış rakamları baz alınarak hazırlanmıştır.  Grafiğe konu olan
makinalar hafriyat makinaları, asfalt ve yol ekipmanları, beton makina ve

ekipmanları ve kule vinçlerdir.

İş ve İnşaat Makinaları Satışlarının  

2017 Yılına Göre Büyüme Oranları (Mayıs 2018)



İMDER üyelerinden elde edilen rakamlara göre; 2018 yılının Ocak ayında 588 adet, Şubat
ayında 816 adet, Mart ayında 1096 adet, Nisan ayında 900 adet ve Mayıs ayında ise 763
adet iş ve inşaat makinası satışı gerçekleşmiştir.
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs

*Sektörün %93'ünü temsil eden İMDER üyelerinin satış rakamlarına göre
hesaplanmıştır. Grafiğe konu olan makinalar: hafriyat makinaları, asfalt
ve yol ekipmanları, beton makina ve ekipmanları ve kule vinçlerdir.

*Kaynak: MAİB Makine İhracatçıları Birliği

İHRACAT 
+%43.5

İTHALAT
-%4.9

2018 yılının Ocak-Nisan
döneminde iş ve inşaat

makinalarının ihracatı 399
milyon USD ile geçtiğimiz
yıla oranla %43.5 oranında

artış göstermiştir.

2018 yılının Ocak-Nisan
döneminde iş ve inşaat

makinaları ithalatı 502 milyon
USD ile geçtiğimiz yıla oranla  

-%4.9 oranında azalma
göstermiştir.

2018 yılı Ocak-Mayıs Dönemi 
 İş ve İnşaat Makinaları Satış Adetleri Toplamı
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AVRUPA İŞ MAKİNALARI PAZARI

*Kaynak: CECE- Avrupa İş Makinaları Federasyonu

Avrupa iş makinaları sektörü ilk çeyrekte geçtiğimiz yıla oranla %2 büyüme
göstermiştir. Avrupa pazarında önemli yeri olan Almanya ilk çeyrekte geçtiğimiz
yıla oranla %4 küçülürken, İngiltere %5, Fransa ise %11 oranında küçülmüştür.
Rusya'da ise pazar %41 oranında büyüme göstermiştir. Yine ilk çeyrekte ağır iş
makinaları grubunun satışları, mini grubunun satış oranlarına göre %4 oranında
büyüme kaydetmiştir. Fakat mini grubunda göze çarpan olumlu gelişme ise mini
lastikli yükleyicinin ve skid- steer loaderın %14 oranında büyüme kaydetmesidir. 
Kazıcı yükleyici pazarı %22, dozer pazarı %17, lastikli yükleyici %14, motor greyder
pazarı ise %3 oranında büyümüştür. 

2018 yılının ilk çeyreğinde Avrupa iş makineleri pazarının 

 ülke bazında dağılım oranları



27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” uyarınca hazırlanan 6948 sayılı Sanayi Sicil
Kanununa göre sanayi sicil belgesine haiz mükelleflerin yararlanacağı amortisman oran ve süreleri faydalı ömür
sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 31/12/2019’a kadar KDV istisnası kapsamında teslim
edilecek yeni makine ve teçhizat listesine dair 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre sanayi sicil belgesine haiz sanayiciler yatırımları ve tanımlanan
faaliyetleri bakımından söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ekli listedeki makineler için Kanunda belirtilen esaslar
dahilinde KDV istisnasından ve hızlandırılmış amortisman uygulamasından yararlanabileceklerdir. 

Buna göre KDV istinası uygulamaları esaslarını da ortaya koyan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğ” 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.  
Detaylı bilgi için imder@imder.org.tr ile iletişime geçebilirsiniz. 

“Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 

‘’Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı
Motorlardan Çıkan Gaz Ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı
Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/At)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ 

Mevzuat Haberleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hükümlerini belirleyip yürüttüğü ‘’Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli
Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz Ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak
Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/At)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ 10 Haziran 2018 tarihli
30447 sayılı resmi gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Yayımlanan bu yönetmelik ile, mevcut bulunan motorların yanı
sıra yeni olarak üretilecek olan Faz III A (Stage/Tier III A) motorlarında ilaveten 2 yıl daha kullanımına imkan tanınmıştır.
2018 yılı ilk aylarından bu zamana kadar İMDER ve üyelerinin çalışmaları ve görüşleri ile birlikte, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde oluşturulmuş olan taslak yönetmelik resmi olarak onaylanmıştır. CECE
(Avrupa İş Makinaları Federasyonu) ‘nin de yakından takip ettiği bu yönetmelik hakkındaki son bilgiler, 13 Haziran günü
İMDER dernek merkezinde gerçekleştirilen ‘’yürütme kurulu toplantısında’’ sunulmuş ve paylaşılmıştır.  
Detaylı bilgi için imder@imder.org.tr ile iletişime geçebilirsiniz. 



T.C. BİLİM, SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
MÜSTEŞARI ZİYARETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
SANAYİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

DMO'YA HAYIRLI
OLSUN ZİYARETİ

21 Şubat 2018 tarihinde yapılan İMDER Genel Kurulu sonrası yeni Yönetim Kurulu çok hızlı bir şekilde
planladığı faaliyetlere başladı. Bu doğrultuda İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Merih ÖZGEN’in
katılımıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Sn. Zübeyde Çağlayan
makamında ziyaret edildi. İlgili ziyaret sırasında  97/68/AT tip onayı yönetmeliğinde değişiklik
yapılmasına dair yönetmelik taslağı için İMDER üyelerinden alınan görüş ve öneriler iletildi. 

İMDER'in iş ve inşaat makinaları sektörüyle
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretleri
ve ilgili kurumlarla çalışmaları 2018 yılının ilk
aylarından bu yana hareketli bir şekilde
devam ediyor. 23 Ocak tarihinde İMDER
Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Bilim,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Sn.

Dr. Veysel YAYAN makamında ziyaret
edilerek, İMDER faaliyetlerinden ve makine
imalat sanayiinden bahsedildi.
Sektörümüzle ilgili her türlü konuda
desteklerini İMDER ile paylaşan Sn.YAYAN,

ülkemizin imalat sanayiinin gelişmesi 
 yönündeki bakanlık çalışmalarından da ilgili
toplantıda bahsetti. 

ETİYOPYA
İNŞAAT BAKANLIĞI'NDAN 
İMDER'E ZIYARET

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI MÜSTEŞARI
ZİYARETİ

T .C .  Bilim ,  Sanayi  ve  Teknoloji  Bakanlığı  Müsteşarı   
Sn .  Dr .  Veysel  YAYAN   i le

T .C .  Bilim ,  Sanayi  ve  Teknoloji  Bakanlığı   
Sanayi  Genel  Müdürü   

Sn .  Zübeyde  ÇAĞLAYAN   i le

Resmi Kurum İlişkileri

T.C. MERKEZ BANKASI  
ZİYARETİ



Devlet  Malzeme  Ofisi  Genel  Müdürü   
Sn .  Mücahit  CİVRİZ  İ le

İMDER 15 Mayıs 2018 tarihinde
Etiyopya İnşaat Bakanlığı’nı
misafir etti. Sayın Bakan Gebre-

Meskel Challa’nın
başkanlığındaki heyet İMDER
üyeleri ile dernek merkezinde bir
araya geldi. Pazar büyüklüğü ile
dünyada dikkat çeken Türkiye iş
makinaları sektörünü yakından
tanımak için gerçekleştirdikleri
ziyarette Türkiye ve Etiyopya
arasındaki iş birlikleri
değerlendirildi ve Türk firmalar
yatırıma davet edildi. 

Yeni atanan DMO( Devlet Malzeme Ofisi ) Genel Müdürü
Sn. Mücahit CİVRİZ’in makamına İMDER Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Merih ÖZGEN, İMDER Başkan
Yardımcısı ve DMO Komitesi Başkanı Sn. Aydın KARLI,
İMDER üyesi Sn. Başar GÜVEN'den oluşan bir heyet
tarafından 12 Nisan 2018 tarihinde hayırlı olsun ziyareti
gerçekleştirildi.Sektörün en önemli paydaşlarından bir
tanesi olan DMO Genel Müdürlüğü ziyaretinde İMDER,

üyelerinin taleplerini Sn. CİVRİZ’e aktarma fırsatı
buldu.DMO Genel Müdürü Sn. Mücahit CİVRİZ toplantı
sırasında İMDER ile olan çalışmalardan duyduğu
memnuniyeti belirterek, tüm İMDER üyelerinin
taleplerini ve önerilerini dinlemek adına önümüzdeki
dönemde bir çalıştay düzenlenmesini talep etti. 

İMDER, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Sn.

Mustafa ÖZTÜRK’ü Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Merih ÖZGEN
ve Başkan Yardımcısı / DMO Komitesi Başkanı Sn. Aydın KARLI
ile birlikte 17 Mayıs 2018 tarihinde makamında ziyaret ederek,

kamu alımları hakkında görüştü. 

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Sn.

Merih ÖZGEN'in de bulunduğu 

İMDER heyeti T.C. Merkez Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Sn. Oğuz
ASLANER ve Şef B. Mert ANGILI ile
Türk parasının kıymetini koruma (32
sayılı karar) ve dövizle borçlanma
hususuna kısıt getirmek için

tasarlanan 2018/11185 sayılı karar
hakkında bir görüşme

gerçekleştirdi. Görüşmede İMDER, iş
makinaları sektörü hakkında

Merkez Bankası yetkilileri ile fikir
alışverişinde bulundu ve üyelerinin
taleplerini iletme fırsatı elde etti.

İMDER  Başkanı  Sn .  Merih  ÖZGEN ,
Etiyopya  İnşaat  Bakanı   

Sn .  Gebre-Meskel  CHALLA  i le

T .C .  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı  Müsteşarı   
Sn .  Mustafa  ÖZTÜRK  i le  

T.C. Merkez Bankası
Ziyaretimiz



İMDER Etkinlikleri

Y O Ğ U N  G Ü N D E M E  S A H İ P  B İ R  2 0 1 8  

İMDER'in 9.Olağan Genel Kurul

Toplantısı 21 Şubat 2018 tarihinde

gerçekleştirildi. Yapılan Genel

Kurul Toplantısı sonucunda

İMDER’in yeni Yönetim Kurulu

Başkanı Merih ÖZGEN oldu.

HİDROMEK’te Strateji Yönetimi

Direktörlüğü görevini yürüten

Merih ÖZGEN, sektördeki güçlü

yapısı ve hız kesmeyen başarılı

faaliyetleriyle adından söz ettiren

İMDER’in Yönetim Kurulu

Başkanlığı görevini devralmaktan

gurur duyduğunu belirtirken,

kendisine güvenerek bu göreve

layık gören üyelere teşekkür etti.

Seçilen yeni yönetim kurulunu

öğrenmek ve detaylı bilgi için

lütfen tıklayınız. 

İMDER & İSDER (İstif Makinaları

Distribütörleri ve İmalatçıları

Derneği), üretim yapan üye

firmalarının ihracat pazarlarını

genişletebilmeleri ve

uluslararası rakipleri ile daha

rahat rekabet edebilmeleri

adına eksikliklerinin tespit

edilerek desteklenmesi

amacıyla 2014 yılında başlattığı

UR-GE Projesi’nin ilkini 2017 yılı

sonunda başarıyla tamamladı.

İkinci projenin yeni üyeleri ve

üye adayları ile 21 Şubat

tarihinde gerçekleştirilen

toplantıda bir araya gelen

İMDER, yeni projenin sunacağı

fırsatlara dair

bilgilendirmelerde bulundu.

Devamı için lütfen tıklayınız. 

İMDER & İSDER (İstif Makinaları

Distribütörleri ve İmalatçıları

Derneği) ana desteği ve KHL Grup-

Apa Yayıncılık organizasyonu ile 28

Mart tarihinde İstanbul’da

gerçekleştiren "Kiralama Konferansı"

iş ve istif makinaları kiralama

sektörü temsilcilerini bir araya

getirdi. İMDER Yönetim Kurulu

Başkanı Sn. Merih Özgen’in açılış

konuşmacıları arasında yer aldığı

program, dünyanın lider kiralama

şirketlerinin ve kiralama sektörü için

çözümler sunan firmaların üst düzey

yetkilerinin konuşmaları ile devam

etti. İMDER & İSDER Kiralama

Komitesi Başkanı Sn. Reyhan Uğurlu

Yücel’in Türkiye’deki kiralama

sektörünü ele aldığı konferansa

300’den fazla katılımcı ilgi gösterdi.

Devamı için lüffen tıklayınız. 

İMDER her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça hareketli bir programa sahip. Yılın ilk aylarından bu yana
sektör adına yararlı faaliyetler gerçekleştirmeye ve katıldığı etkinlikler ve düzenlediği toplantılar ile

sektörün yurtdışındaki tanıtımına katkıda bulunmaya devam ediyor.

http://imder.org.tr/tr/imderde-bayrak-degisimi.html
http://imder.org.tr/tr/imder-isder-ur-ge-projesi-sektore-damgasini-vurmaya-geliyor.html
http://imder.org.tr/tr/rental-turkiye-konferansi-kiralamanin-liderlerini-istanbulda-bulusturdu.html


İMDER, Avrupa’daki üst kuruluşu olan ERA- Avrupa

Kiralama Derneği’nin 23-24 Mayıs tarihleri arasında

Viyana’da düzenlenen konferansına katıldı.

Kiralama Komitesi Başkanı Reyhan UĞURLU YÜCEL

ve Genel Sekreter Vekili Oğuz Yusuf YİĞİT’in

katıldığı konferansın ana teması “Yarının

Müşterileri”ydi. Müşteri davranışlarındaki

değişikliklere uyum, Avrupa kiralama

endüstrisindeki trendler gibi konuları işleyen

konferansın ilk akşamı düzenlenen bir törenle

Avrupa Kiralama Ödülleri sahiplerini buldu.

Konferansın ikinci günü ana tema çerçevesinde

workshoplar düzenlendi. Konferansta İMDER, ERA

yönetimi ile bir araya gelerek Türkiye’de yapılacak

kiralama pazar araştırmasına ilişkin görüşme

sağladı ve ERA’ dan tavsiyeler aldı. 

İMDER Viyana'daydı

CECE Tarihinde Bir İlk: Yürütme

Kurulu Toplantısı İlk kez CECE Genel

Merkezi Brüksel Dışında, Ülkemizde

Yapıldı. 

İMDER, yönetiminde yer aldığı Avrupa’daki üst

kuruluşu CECE- Avrupa İş Makinaları

Federasyonu’nun İstanbul’da düzenlenen Yürütme

Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı. CECE Genel

Sekreteri Riccardo VIAGGI, gerçekleşen toplantının ilk

kez CECE genel merkezi Brüksel dışında olmasından

dolayı ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizerek,

daveti için İMDER’e teşekkürlerini sundu. 

13 Haziran tarihinde düzenlenen Yürütme Kurulu

toplantısı sonrasında, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden

gelen sektör temsilcileri ile üretim yapan İMDER

üyeleri bir araya geldi. Türkiye ekonomisine önemli

katkıları bulunan İMDER üyelerinin faaliyet

alanlarının kapsamlı bir şekilde uluslararası

paydaşlara aktarıldığı toplantıda ayrıca İMDER’in

Ekonomi Bakanlığı desteği ile yürütmüş olduğu 

UR-GE Projesi ile hedeflenen çalışmalar da CECE

üyeleri ve ekibi ile paylaşıldı. Devamı için lütfen

tıklayınız. 

CECE Yürütme Kurulu 
Toplantısı İMDER Genel 
Merkezinde Gerçekleştirildi

Soldan Sağa: CECE Genel Sekreteri Riccardo VIAGGI, İMDER
Kiralama Komitesi Başkanı Reyhan Uğurlu YÜCEL, CECE Başkanı
Enrico PRANDINI, İMDER Genel Sekreter Vekili Oğuz Yusuf YİĞİT

13 ülkenin yer aldığı CECE- Avrupa İş Makinaları
Federasyonu'nun Yürütme Kurulu Toplantısı İMDER dernek

merkezinde düzenlendi.

http://imder.org.tr/tr/imder-cece-yurutme-kurulu-toplantisina-ev-sahipligi-yapti.html


Uluslararası Fuarlar

İMDER 26-28 Mart tarihleri arasında küresel
ticaretin önemli merkezlerinden olan Dubai ’de
düzenlenen The BIG 5 Heavy Uluslararası İnşaat
Makineleri , Ekipmanları ve İnşaat Teknolojileri
Fuarı ’na katıldı . Devamı için lütfen tıklayınız .

   

K U Z E Y  A F R İ K A  V E  O R T A D O Ğ U ' N U N
C A Z İ B E  M E R K E Z İ  D U B A İ  

İMDER 23-28 Nisan tarihleri arasında iş makinaları
sektörünün en önemli uluslararası fuarları arasında
gösterilen Intermat Fuarı ’na katılarak Türkiye ’yi temsil
etti . 167 ülkeden yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlayan
fuara İMDER , Türkiyenin Makinecileri ile birlikte katılarak
Türk makine sanayinin dünyaya tanıtılması için önemli
katkılarda bulundu . Devamı için lütfen tıklayınız .

T Ü R K İ Y E ' Y İ  T E M S İ L  E T M E Y E  D E V A M
E D İ Y O R U Z

İMDER 5-8 Haziran tarihleri arasında Moskova ’da 19 .su
düzenlenen ve bölgenin en önemli fuarları arasında
yer alan Bauma CTT Rusya Fuarı ’na katıldı . Fuarda
Rusya pazarındaki trendleri öğrenme imkanı elde
eden İMDER yetkilileri , aynı zamanda İMDER ’in
temsiliyet oranını arttıracak başarılı çalışmalara da
imza attı . Devamı için lütfen tıklayınız .

R U S Y A  P A Z A R I  F I R S A T L A R  S U N U Y O R

26-28 MART 2018

THE  BIG  5  HEAVY
DUBAI

23-28 NİSAN 2018

INTERMAT   

PARIS

5-8 HAZİRAN 2018

BAUMA  CTT
RUSYA

http://imder.org.tr/tr/imder-kuzey-afrika-ve-ortadogunun-cazibe-merkezi-dubaide.html
http://imder.org.tr/tr/imder-her-cografyada-turkiyeyi-temsil-etmeye-devam-ediyor.html
http://imder.org.tr/tr/imder-bauma-ctt-rusya-fuarina-katildi.html


İş ve inşaat makinaları sektörünün %93 'ünü temsil

eden İMDER üyeleri sektörün gelişimi için başarılı

çalışmalara imza atmaya her alanda devam ediyor .

Üyelerimizden haberlerin detaylarına ulaşmak için

lütfen tıklayınız . 

İMDER Üyeleri Başarılı Çalışmaları ile 
Adından Söz Ettirmeye Devam Ediyor

ELS LIFT, PRINZING

ELEKTROTECHNIK GMBH

TESLIMATLARINA BAŞLADI

GAMA; CIFA GRUBUNUN

TÜRKİYE

DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNÜN YENİ

YAPILANMASINI, VERDİĞİ

RESEPSİYONLA PAYLAŞTI

HİDROMEK İKİ ULUSLARARASI

BAŞARI İLE KÜRESEL İŞ

MAKİNESİ SEKTÖRÜNE

DAMGA VURDU

MST İŞ MAKİNALARI KAMU

FUTBOL TURNUVASI

Üyelerimizden Haberler

Not: imder@imder.org.tr adresimize basın bültenlerini ileten 

üyelerimizin haberlerine web sitemizde yer verilmektedir.

http://imder.org.tr/tr/category/imder-on-press/uyelerimizden-haberler
http://imder.org.tr/tr/els-lift-prinzing-elektrotechnik-gmbh-teslimatlarina-basladi.html
http://imder.org.tr/tr/gama-cifa-grubunun-turkiye-distributorlugunun-yeni-yapilanmasini-verdigi-resepsiyonla-paylasti.html
http://imder.org.tr/tr/hidromek-iki-uluslararasi-basari-ile-kuresel-is-makinesi-sektorune-damga-vurdu.html
http://imder.org.tr/tr/mst-is-makinalari-kamu-futbol-turnuvasi-hacettepe-universitesini-yenen-ankara-milli-egitim-mudurlugu-sampiyon-oldu.html


Sektörde İstihdam

İMDER "İş Makinaları Sektörünün İstihdam Merkezi" Olmayı 
Hedefliyor

İş ve inşaat makinaları sektörünün en önemli sivil toplum
kuruluşları arasında yer alan İMDER, sektörün ana

konularından biri olan "nitelikli insan kaynağı" alanında da
üyelerine destek olmayı hedefliyor. Yapılacak olan çalışmalar

ile üye firmalarının bu alandaki ihtiyaçlarının
belirlenmesinde, çözüme kavuşturulmasında ve personel

arayışlarında onlara yardımcı olmayı arzuluyor. 
 

iş ve inşaat makinaları sektöründe yer almak isteyen ve iş
arayışında olan beyaz yaka, mavi yaka, operatör ve stajyer
grupları ile üyelerini bir araya getirmeyi amaçlayan İMDER, 

web sitesinde iş ve staj başvurularını kabul ediyor. 
İMDER'in bu alandaki çalışma başlıkları arasında yer

alan "yeni insan kaynakları eğilimleri" başta olmak üzere,

insan kaynakları alanında üye firmalarının personellerine
çeşitli eğitimler ve seminerler düzenlenmeyi amaçlıyor. 

"İMDER Kariyer Merkezi" kapsamında yapılacak olan
faaliyetlerin ayrıntıları ilerleyen dönemlerde İMDER web
sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır. 

 

 

*İş ve staj başvuruları için lütfen tıklayınız.

http://imder.org.tr/tr/category/is-arayanlar


 Facebook: @IMDER          Twitter: @imderTR         Instagram: @imder_tr

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI 
TAKİP ETMEYİ UNUTMAYIN

İMDER Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği 

Bağlarbaşı Mahallesi Kumru Sokak Evran İş Merkezi No:18/1 Kat 1 Maltepe /İstanbul 

T: +90 216 477 70 77 F: +90 216 441 70 71 

imder@imder.org.tr / www.imder.org.tr

https://www.instagram.com/imder_tr/
https://twitter.com/imdertr
https://www.facebook.com/IMDER/
http://imder.org.tr/tr/uyelerimiz
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