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Türk Sanayisinin Acı Kaybı

Türk sanayisinin duayen isimlerinden HİDROMEK’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Basri BOZKURT,  71 yaşında yaşamını yitirdi. İşçilikten mühendisliğe ve iş
insanlığına uzanan emek ve vizyon dolu yolculuğun simgesi olan BOZKURT’un vefatı, iş

dünyasını, çalışanlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

 

Ankara Siteler’de küçük bir atölyede temelleri atılan HİDROMEK’i, uluslararası bir marka
haline getiren Hasan Basri BOZKURT, eşine ve işine olan sevgisini şu sözlerle anlatmıştı:

“Hayatta iki büyük aşkım var, biri eşim, biri işim. Başarımızın altında azimli olmak, azimle
ve severek çalışmak yatıyor. Eğitim ve üretim bu ülkenin ilacı, kurtuluş reçetesi. Eğitime,

üretime yatırım! İnsana, teknolojiye ve AR-GE’ye yatırım! İşini aşk ve tutkuyla yapan
çalışana yatırım! Türkiye’ye ve geleceğine yatırım!”

Türkiye’nin iş makinesi üreticisi olan HİDROMEK A.Ş.’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri
BOZKURT, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1971 yılında mezun oldu. Aynı okulda
lisansüstü eğitimine devam ederek 1973 yılında Yüksek Makine Mühendisi oldu. Çalışma hayatına 1973
yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Makine Mühendisi olarak başlayan BOZKURT, 4 yıl burada hizmet
verdikten sonra 1978 yılında Karayolları teşkilatından ayrılarak Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı
HİDROMEK’i kurdu. Eğitime büyük önem veren Hasan Basri BOZKURT, özellikle okul-sanayi iş birliğinin
geliştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu “kalifiye” eleman yetiştirilmesi amacıyla orta ve yüksek eğitim
kurumlarıyla çeşitli iş birliklerini hayata geçirdi. Ankara Sanayi Odası ile yürütülen “Okul Sanayi Eğitim
Programı (OSEP)”nın kurulmasında ve Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki “ASO Teknik
Koleji”nin yapılmasında aktif rol üstlendi. Çankaya Üniversitesi ile iş makineleri alanında bilgi birikimi olan
mühendislerin yetişmesini sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla imzalanan protokol
de yine kendi imzasını taşımaktadır. 

HASAN BASRİ BOZKURT KİMDİR?



Değerli Sektör Temsilcileri,
 

Türkiye iş makinaları sektörüne ve kamuya daha fazla katma değer sunmayı arzu eden
derneğimiz, 2019 yılındaki faaliyetlerini de bu amaç doğrultusunda gerçekleştirdi. Nitelikli
eğitimden mevzuat çalışmalarına, kamu ilişkilerinden uluslararası ilişkilere ve sektörümüzün
ihracatını artırma çalışmalarına kadar birçok farklı konu başlığında yılın ilk 9 ayında
faaliyetler gerçekleştirdik. Küreselleşen dünyanın bir gereği olan uluslararası ilişkileri
güçlendirme bilinci ve üyelerimizin ihracat çabalarını destekleme gayesiyle fuar
katılımlarımızı üyelerimiz ve sektörümüz için en doğru olacak noktalara yapmaya özen
gösterdik. Bu doğrultuda iş makinaları sektöründe Dünya'nın en büyük fuarı olan Bauma
Münih Fuarı'na, dünyanın en büyük iş makinaları pazarı olan Çin'e giriş için fırsatlar sunan
BICES Fuarı'na ve Latin Amerika pazarını keşfetmek için de Conexpo Latin Amerika Fuarı'na
katılım sağladık. 

 

Sektörümüz ve ülkemiz için değer yaratan; Cummins, Chimach, Elkon, MEKA, Volvo Penta ve
ZF firmalarını bünyesine katarak büyümeye devam eden İMDER ailesi olarak, 2019 yılını daha
çok çalışarak ve üreterek bitirme arzusundayız. Bu vesile ile çalışmalarımıza ortak ve destek
olan tüm sektörel kuruluşlara ve üyelerimize teşekkürü borç biliriz.

 

9 aylık dönemde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın özeti niteliğinde olan bültenimizin
keyifli ve yararlı bir okuma olacağını umuyoruz.

 

Merih ÖZGEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkandan Mesaj



2006 yılında tünel açma makinelerinin kesici takımlarını üretmek amacıyla
kurulan E-Berk Tünel Teknolojileri, sürdürülebilir büyüme hedefiyle önce
ürettiği yedek parçaların ihracatını gerçekleştirdi sonrasında ise özgün
ürün tasarımına ağırlık verdi.
2017 yılına gelindiğinde ise özgün tasarım, ar-ge ve üretimin bir sonucu
olarak ilk yerli malı belgesine sahip tünel açma makinesi(TBM) “Anadolu”

ortaya çıktı. Bugün halen kazısına devam eden ilk yerli ve milli üretim Türk
Tünel Açma Makinesi’ni üreten E-Berk Tünel Teknolojileri 2017 yılından
itibaren çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara
ve sempozyumlara altın, gümüş ve bronz sponsorlukla katılım sağlayan 

E-Berk, 2018 yılı içerisinde hem yurt içi hem de yurtdışında tanıtım
faaliyetlerine ağırlık verdi. 
Paris’te Intermat 2018 ve Çin’de Bauma-China 2018 fuarlarına katılım
sağlayan kuruluşumuz, Dubai’de gerçekleştirilen Dünya Tünelcilik
Kongresinde de yerini aldı. Ülkemizde ise Uluslararası Yeraltı Kazıları
Sempozyumu’na sponsorluk desteği veren E-Berk, Road2Tunnel 2018’e ise
altın sponsor olarak destek verdi. 2018 yılı içerisinde Türkiye İhracatçılar
Meclisi ve Dünya Gazetesinin düzenlemiş olduğu yarışmada, E-Berk ürettiği
ve 4 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracatını gerçekleştirdiği katma değeri
yüksek ürünler sayesinde  Özgün Ürün Şampiyonu ödülünü almaya hak
kazandı. 2018 yılı içerisinde mikro TBM sınıfında yer alan ilk yerli ve milli
üretim boru itme makinesini üreten şirketimiz aynı zamanda ilk TBM
ihracatını da bu ürünle Tunus’a gerçekleştirdi. Üretim kapasitesini ve
yerlilik oranını arttırmak amacı ile 2018 yılında üç yeni ağır tonaj CNC
tezgahını devreye alan E-Berk, yatırımlarını sadece üretim odaklı
gerçekleştirmedi ve araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdürmek için Ar-Ge
merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Araştırma geliştirme faaliyetlerinin
yanında çalışanlarının eğitim ve gelişim faaliyetlerini sürdürmek ve
sektörün yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına cevap verebilmek için E-Berk
Akademi’nin de kuruluşunu tamamladı.
Stratejik hedefleri içerisinde jeopolitik konumu gereği; tünel açma
makinelerinin dünya genelinde bakım, yenileme ve yedek parça merkezi
olmayı hedefleyen E-Berk, gerçekleştireceği yeni makine üretimleri ile de
Afrika, Asya ve Güney Amerika pazarlarını hedeflemektedir.
2002 yılında kuruluşundan beri Türkiye’de iş makineleri alanında özellikle
uluslararası alanda ortak bir yol haritası çizilmesi konusunda değerli
çalışmaları olan İMDER ile birlikte 27-30 Kasım 2018’de Bauma China
fuarında ve 4-7 Eylül 2019'da BICES Fuarı'nda da Türkiye sergi alanında
birlikte yer aldık. Özellikle fuarlar ve yurtiçi-yurtdışı tanıtım faaliyetleri ile
sektörümüzün büyümesine yardımcı olan İMDER’in başarılı çalışmalarını
ilgi ile takip ediyoruz ve gelecek yıllarda da bu başarılarının artarak devam
edeceğine olan inancımız tamdır.

Ayın Konuğu
İMDER,  e-bülteninin 3. sayısında Türkiye'nin ilk yerli ve milli Tünel Açma Makinası (TBM)' nı üreterek

ülkemizin gururu olan ve 2016 yılında İMDER ailesine katılan E-BERK Makina Yönetim Kurulu Başkanı 

Sayın Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU'yu konuk etti.

ÖZGÜR SAVAŞ ÖZÜDOĞRU
E-BERK MAKİNA
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ÖZGÜR SAVAŞ
ÖZÜDOĞRU

KİMDİR?
1975 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise

öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1991
yılında eğitimine başladığı İTÜ Metalurji

Mühendisliği Bölümünden 1995 yılında mezun
oldu. Aynı yıl ODTÜ Metalurji Müh. Yük. Lisans

eğitimine başladı. 
 

 Sırasıyla Özgüven Döküm, Metalurji Isıl İşlem ve
Doğansan Isıl İşlem firmalarında mühendis
olarak görev yaptıktan sonra 1998 yılında

Metalurji Isıl İşlem ve Akdağ Isıl İşlem San. ve Tic.

Ltd. Şti.’lerinin ortağı ve şirket müdürü oldu.

Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU Yönetim Kurulu
Başkanı olduğu Akdağ ve Metalurji Isıl İşlem San.

ve Tic.Ltd. Şti.’ni 2005 yılında devraldı. 2006
yılında E-BERK Makina Metalurji San. ve Tic.

A.Ş.’ni kurdu. 

 

 2002 yılında Kurucusu ve Başkanı olduğu S.S.

Orta Büyüklükte Sanayi İş Yeri Yapı Kooperatifi
2007 yılında bağlı bulunduğu Anadolu OSB'den

arazilerini satın aldı.
 E-BERK Makina Metalurji San. ve Tic. A.Ş. bugün
itibariyle toplamda 25.000 m2’si kapalı 80.000
m2 açık alanlı 3 fabrikaya sahiptir. Türkiye’de ilk
Tünel Açma Makinesi (TBM) ANADOLU’nun

üretimi, E-BERK Makina Metalurji San. ve Tic. A.Ş.

tarafından 2017 Mayıs ayı itibariyle tamamlanmış
ve şu anda 3300 metre kazıyı tamamlamıştır.
2018 Ekim ayında üretmiş olduğu boru itme

makinası ASYA’nın Tunus’a sevkini
gerçekleştirmiştir. 

 

 



Rakamlarla Sektörümüz

 

İş ve inşaat makinaları sektöründe iç pazar 2019’un ilk 9 ayında daralma eğilimi gösterdi. İMDER
üyelerinden elde edilen verilere göre iç pazar, Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
%68 küçüldü. Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, finansman imkanlarının daralması ve aynı zamanda
pahalanması gibi nedenlerle 2018 yılının Ağustos ayı itibariyle küçülmeye başlayan iş makinaları pazarı
bu küçülmesini ne yazık ki 2019 yılında da devam ettirdi. 
 

Döviz kuru ve faizlerdeki önemli oranlardaki artışlara ilaveten yaşanan belirsizlikler ve satışlarda yaşanan
düşüşler finans yönetiminde güçlüklere yol açtı. Ülkemizde yapılan makina üretiminde kullanılan
komponent olarak tabir edilen dizel motor, hidrolik ekipman, aktarma organı gibi ürünler belirli bir
derecede ithalata bağlı olduğu için maliyetlerde ciddi artış yaşandı. Dolayısıyla bu durum sektörde
üretim yapan firmalar için de ayrı bir maliyet baskısı oluşturdu. 

 

Tedarik ve satış sürecindeki zorluklar, yükselen maliyetlere karşın küçülen pazarın dikte ettiği düşük fiyat
seviyeleri nedeniyle kâr marjlarında görülen daralmanın bir süre daha Türkiye iş makinaları sektörünü
etkileyeceği tahmin edilmektedir.
 

*Graf iğe  konu  olan  makinalar  hafr iyat  makinalar ı ,  asfalt  ve
yol  ekipmanlar ı ,  beton  makina  ve  ekipmanlar ı ,  mini

makina  ve  ekipmanlar ı
Kaynak  :  İMDERONLINE  Programı
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İMDER Üyeleri Satış Adetleri
(2016-2019)

11.764 11.338

6.637

1842



İHRACAT
+%25

İTHALAT
- %45

2019 yılının Ocak-Temmuz
döneminde iş ve inşaat
makinalarının ihracatı 841
milyon USD ile geçtiğimiz
yıla oranla %25 oranında

artış göstermiştir.

2019 yılının Ocak-Temmuz
döneminde iş ve inşaat
makinaları ithalatı 502

milyon USD ile geçtiğimiz
yıla oranla 

-%45 oranında azalma
göstermiştir.

Rakamlarla Sektörümüz

*Görsele  konu  olan  makinalar  hafr iyat  makinalar ı ,  asfalt  ve  yol
ekipmanlar ı  ve  kule  vinçlerdir .

 Kaynak :  MAİB -  Makine  İhracatçı lar ı  Bir l iğ i



Avrupa iş makinaları sektörü 2019 yılının ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine
kıyasla % 4.5 büyüme göstermiş olsa da son yıllardaki en yavaş büyümesini gösteriyor.
Nisan ayında gerçekleşen Bauma Fuarı, Avrupa iş makinaları sektörünü önemli ölçüde
etkiledi. Bu etkinin en çok Almanya'da görülmesi ise sektör için sürpriz olmadı. Almanya iş
makinaları pazarı 2. çeyrekte 2018 yılına göre %7 büyüme kaydetti. Almanya'dan sonra en
büyük pazar büyüklüğüne sahip Fransa ve İngiltere'de ise daralma görüldü. Fransa pazarı
2.çeyrekte %7 daralırken, İngiltere pazarı ise %3 daraldı. Kuzey Avrupa ise ikinci çeyrekte
%8 düşüş yaşadı. İsveç pazarı %7 oranında daralırken, Norveç'te ise %9 daralma görüldü. 

 

Dünya İş Makinaları
Sektörü

Türkiye Dünyanın 11.
Büyük İş Makinaları

Pazarıdır.

2018 Yılı Verilerine Göre ;

Türkiye Avrupa'nın 7.

Büyük İş Makinaları
Pazarıdır.

Almanya
%25

Fransa
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İngiltere
%13
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İsveç 

%3

Diğer
%25

Satış  adetlerine  göre  Avrupa  ülkelerinin  

pazardaki  payları   (2019 ,  İ lk  6  Ay)



Benelüks ülkeleri yılın 2. çeyreğinde %5 'lik düşüş yaşadı. Avusturya ve İsviçre'de ise
Bauma Fuarı etkisiyle %4'lük bir büyüme görüldü.

 

Ürün gruplarının satışlarına baktığımızda ise kompakt yükleyiciler 2. çeyrekte Avrupa
pazarında güçlü bir performans göstererek %12'lik büyüme kaydetti. Skid steer loader
pazarında %10 büyüme yaşanırken, kazıcı yükleyici pazarı ise sabit kaldı. Mini ve
kompakt ekskavatör pazarı ise %4 düşüş gösterdi. Ağır ekipman segmentinde en büyük
büyüme %23 artış oranı ile belden kırmalı damperli kamyon ürün grubunda görüldü.

Tekerlekli ekskavatör satışları sabit seyrederken dozer ve lastikli yükleyici satışları ise %2
büyüme kaydetti. Yol ekipmanları satışları yılın ikinci çeyreğinde göze çarpan en olumlu
gelişme oldu. Bu ürün grubu satışlarında %12'lik bir artış kaydedildi. 

Dünya İş Makinaları
Sektörü

Kaynak :  CECE-  Avrupa  İş  Makinaları  
Federasyonu

ÇİN JAPONYA HİNDİSTAN KUZEY AMERİKA
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Pazar Payı Yüksek Ülkelerin 2018 Yılı İş
Makinası Satış Adetleri (beton makina

ve ekipmanları hariç)

298.000

63.700 80.700

195.500

Kaynak :  Off-Highway  Research



T .C .  Ticaret  Bakanlığı  Bakan  Yardımcısı  
Sn .  Rıza  Tuna  TURAGAY  İMDER  Yönetimi  İ le

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Merih
ÖZGEN ve beraberindeki heyet 12 Şubat 2019

tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel
Müdürlüğünde Genel Müdür Vekili ve

Yönetim Kurulu Başkanı olarak
görevlendirilen Sn. Mücahit ÖZDEMİR'e

hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

 

 

 

İMDER Yönetimi T.C. Ticaret Bakanlığı Bakan
Yardımcılığı görevine atanan Sn. Rıza Tuna

TURAGAY'ın makamına hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu. İMDER Yönetim Kurulu Başkanı ve

Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen
ziyarette, Sn. TURAGAY'a iş makinaları sektörü ve

İMDER'i tanıtma fırsatı elde edildi.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU'nu
İMDER Eğitim Komitesi Başkanı Sn.Uğur GÜLLÜ ve İK, Eğitim ve Belgelendirme Üst Komitesi Başkanı Sn.

Ömer METİ ve beraberindeki İMDER Genel Sekreterlik temsilcileri makamında ziyaret etti.  Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Sn. Şennur ÇETİN ve Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Sn. Mehmet
Salih CANBAL'ın da katıldığı toplantıda İMDER temsilcileri Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile yapılacak

projeler hakkında görüşme fırsatı elde etti.

İMDER  Başkanı  Sn .  Merih  ÖZGEN ,  DMO  Genel
Müdürü  Sn .  Mücahit  ÖZDEMİR  İ le

İMDER  Eğitim  Komitesi  Başkanı  Sn .Uğur  GÜLLÜ  ve  İK ,  Eğitim  ve  Belgelendirme  Üst
Komitesi  Başkanı  Sn .  Ömer  METİ  ve  İMDER  temsilcilerinin  MEB  Ziyareti

Resmi Kurum İlişkileri



 

İMDER ve İSDER'in Ticaret Bakanlığı desteği
ile yürütmekte olduğu "İş ve İstif Makinaları
UR-GE Projesi"nin ilk faaliyeti olan "Stratejik
Yönetim Eğitimi" projenin tüm üyelerinin

katılımı ile 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da
gerçekleştirildi. Sektörel, konjonktürel ve
finansal risklere karşı hazırlıklı olunmasını

sağlayacak stratejiler geliştirme ve rakiplere
göre üstünlük kazandıran bu stratejileri

firmaların hedefleri ile ilişkilendirme kabiliyeti
sağlayacak eğitim başarıyla tamamlandı.

İş Makinaları Sektörü Gelecek
Stratejisi İçin Bir Araya Geldi

Türk İş ve İnşaat Makinaları Sanayi Sektör Çalıştayı" Türkiye İş
Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), İş ve

İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) ve İş Makinaları
Mühendisleri Birliği (İMMB)’nin ortak organizasyonu ile OSTİM
OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sektörün önde
gelen kurumlarının temsilcilerini bir araya getiren çalıştayda,

iş makinaları sektörünün geleceği üzerine stratejiler
belirlendi.Sektörün yol haritasının oluşturulmasında önemli
katkıları olan çalıştaya; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığı, MAİB, MAKFED, İMDER, İMMB, İŞİM, ARÜSDER

Yönetimleri ve sektörün önemli üretici firmalarının
temsilcileri katılım gösterdi.

İMDER, "Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen futbol
turnuvasında "İş Makinası Teknolojisi Dalı" öğrencilerine destek olmak amacıyla

bölümün forma sponsoru oldu. Bu dalda eğitim alan öğrencileri dernek merkezinde
ağırlayan İMDER, iş makinaları sektörünün ekonomideki yeri ve geleceği hakkında

öğrencileri bilgilendirdi.

UR-GE
Nedir

İMDER Etkinlikleri

İMDER'den Spora ve Eğitime Tam Destek

İMDER-İSDER UR-GE Projesi'nin
İlk Faaliyeti Başarıyla

Tamamlandı



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Mansur YAVAŞ'ın teşrif ettiği İMDER Genişletilmiş
Yönetim Kurulu toplantısının açılışı İMDER Başkanı Sn.Merih ÖZGEN, Başkent Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Şadi TÜRK, Makine İhracatçıları Birliği Başkanı
Sn. Kutlu KARAVELİOĞLU, Ankara Sanayi Odası Başkanı Sn. Nurettin ÖZDEBİR ve MEKA

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet KAYBAL tarafından gerçekleştirildi. İMDER ailesine yeni
katılan Cummins, Meka ve ZF firmalarına üyelik plaketleri de toplantı sırasında Sn. Mansur
YAVAŞ tarafından takdim edildi. Toplantının ardından ev sahibi MEKA'nın Başkent Organize

Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisleri ziyaret edildi.

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih ÖZGEN Ticaret
Bakanı Ruhsar PEKCAN ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur
ROSS'un katılımıyla TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ev
sahipliğinde TOBB'da düzenlenen Türkiye- ABD
çalışma yemeğine, TOBB Makine Sektör Meclisi adına
katılarak, Türk makine sektörü hakkında
bilgilendirmelerde bulundu.

İMDER Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Başkent
Organize Sanayi Bölgesi'nde İMDER üyesi MEKA Ev

Sahipliğinde Düzenlendi

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı
Merih ÖZGEN Türkiye-ABD Çalışma
Yemeğinde Sektörel
Bilgilendirmelerde Bulundu

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


Milli Üretimdeki Başarı Bauma
Münih'te Sergilendi

 
İMDER, dünyanın her yerinden sektör

profesyonellerini, satın almacılarını ve global iş

makinaları firmalarını bir araya getiren sektörün

en önemli organizasyonlarından Bauma Münih

Fuarı’na katıldı. 

 

3 yılda bir düzenlenen ve iş makinaları sektörü

tarafından heyecanla beklenen Bauma Münih

Fuarı 8-14 Nisan 2019 tarihleri arasında

Almanya’nın Münih kentinde düzenlendi. İş

makinaları sektörünün önde gelen fuarlarından

Bauma Münih’e İMDER üyesi olan Betonstar, E-

Berk, Elkon, ELS Lift, E-Mak, Hidrokon, Hidromek,

Palme Makina, MST, Titan ve Tünelmak olmak

üzere 11 firma katıldı. İMDER üyeleri ileri

teknolojili, tasarım harikası makina ve

ekipmanları ile Türk makina sektörünün

gelişimini ve kalitesini tüm dünyaya bir kez daha

gösterdi. 

 

Fuarda Türk firmaları uluslararası alanda yeni iş

birliklerine de imza attı. Sektörün önemli

oyuncularını Türkiye’de yatırıma ve üretime

davet eden İMDER, fuar sırasında katıldığı

etkinliklerde Türk makina sektörünün gelişimini

ve bugünkü güçlü konumunu ortaya koydu. Çok

sayıda üyesi ile birlikte fuarda yerini alan İMDER,

karşılıklı görüşmelerin olduğu yoğun bir toplantı

süreci geçirdi. Dünya üzerindeki pek çok noktada

kardeş derneği ve

çözüm ortağı bulunan İMDER, fuar sırasında bu

dernekler ve kurumlar ile bir araya geldi.

 

 

 

Uluslararası Fuarlar



Türk İş ve İnşaat Makinaları
Sektörüne Çin'de Büyük İlgi

 
 
 

İMDER önderliğinde, dünyanın en büyük

iş ve istif makineleri sektörü olan Çin’de

gerçekleştirilen 15’inci "BICES Pekin Uluslararası

İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı”na

katılan Türk iş ve inşaat makineleri sektörü,

önemli işbirliği fırsatlarıyla eve döndü.

 

 Her 2 yılda bir gerçekleştirilen ve bu yıl 15'incisi

düzenlenen BICES fuarı, 4-7 Eylül 2019 tarihleri

arasında Pekin Yeni Uluslararası Fuar Merkezi'nde

gerçekleştirildi. Bu yıl, 31 ülkeden yaklaşık 1300

katılımcıyı ve 76 ülkeden 151 binden fazla

ziyaretçiyi ağırlayan fuar, İMDER'in

kardeş kuruluşu Çin İş Makinaları Derneği (CCMA)

ile devlet kurumları tarafından düzenlendi.

Dünyanın en büyük iş ve istif makinesi pazarı olan

Çin'in, en büyük yerel iş makineleri fuarı olan

BICES'te iş, inşaat ve madencilik makineleri

sergilendi. İMDER yetkilileri ve üyeleri fuar

süresince hem Çin kamu kurumları hem de Çin’in

en büyük müteahhitlik firmaları ile görüşmeler

gerçekleştirdi. Uzun vadede yapılabilecek iş

birlikleri adına yapılan bu görüşmeler Türk

firmaların Çin’deki bilinirliği açısından oldukça

önemli bir başlangıç oldu.Çin, dünya iş ve istif

makineleri sektöründe büyüme oranı en yüksek

olan pazar olarak dikkat çekiyor. Çin iş makineleri

sektörü, 2016-2017 yılları arasında yüzde 45;

dünya piyasaları açısından oldukça zorlu geçen

2018 yılında ise önceki yıla kıyasla yüzde 25

büyüdü. 

 

Uluslararası Fuarlar



İMDER Şili'den İş Birliği 
Fırsatları İle Döndü

 
  

2-5 Ekim tarihleri arasında İMDER'in kardeş

derneği AEM- Amerika Makine Ekipman

Üreticileri Derneği tarafından Şili'nin başkenti

Santiago'da düzenlenen Conexpo Latin Amerika

İş Makinaları Fuarı'na katılan İMDER, bölgedeki

fırsatları üyeleri için değerlendirdi.

 

Bu yıl 20'nin üzerinde ülkeden 40.000 ziyaretçiye

ve 900'ün üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapan

Conexpo Latin America Fuarı, İMDER'in Latin

Amerika pazarındaki tanıtım faaliyeti için önemli

bir organizasyon oldu.

 

20'nin üzerinde Türk iş makinası üreticisinin yer

aldığı fuarda İMDER üyesi Çukurova Makina, Meka

Kırma Eleme ve Beton Santralleri ve MST İş

Makinaları da Türk mühendisliğinin ve iş

makinaları sektörünün ürün kalitesini Latin

Amerika bölgesinden ve diğer kıtalardan fuara

gelen ziyaretçilere sergiledi.

 

İMDER temsilcileri fuar sırasında Santiago Ticaret

Müşaviri Sn. Elçin Edis'in de katılımıyla COPSA-

Kamu Alt Yapı Projeleri Üstlencileri Birliği ve

CCHC- Şili Müteahhitler Birliği'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde İMDER ve bu kurumlar arasında

geleceğe yönelik işbirlikleri değerlendirildi ve

Şili'deki fırsatlardan Türk firmaların yararlanması

için yapılabilecek projeler değerlendirildi.

Uluslararası Fuarlar



İMDER'in Etkinlik Rotası 

 

Kuzey Amerika'nın en büyük iş makinaları fuarı Conexpo-

Con/Agg sektör devlerini 10-14 Mart 2020 tarihlerinde
Las Vegas'ta buluşturacak. 

İş makinaları sektörünün en önemli organizasyonları arasında
yer alan Conexpo-Con/Agg Fuarı'nda İMDER ve üyeleri Türk iş

makinaları sektörünü temsil etmek için yer alacak. 

Ayrıntılı bilgi için lütfen www.conexpoconagg.com adresini
ziyaret ediniz.

KOMATEK 16. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas Fuarı "6-10 Mayıs 2020" tarihleri
arasında modern bir altyapı ile inşa edilen Ankara'nın yeni fuar alanı "Ankara Uluslararası Fuar ve

Kongre Merkezi"nde İMDER ana desteği ile gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en büyük iş ve inşaat makinaları fuarı olan
Komatek, 2020 yılında da hem ulusal hem de uluslararası çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Fuar, gelecek yıl Türkiye'nin büyüyen ve gelişen sektörü Kiralama Sektörü'nü bir araya getirecek olan Kirala Türkiye
Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi için lütfen www.komatek2019.com adresini ziyaret ediniz.

İMDER'in üyesi olduğu CECE-Avrupa İş Makinaları
Federasyonu'nun her iki yılda bir düzenlediği zirvesi bu yıl 16-

17 Ekim tarihlerinde Brüksel'de gerçekleşecek. Zirvede
inovasyonun sürdürülebilir bir inşaat sektörüne katkıları ele
alınacak. Zirvenin öne çıkan diğer konu başlıkları ise Avrupa
Birliği'nin geleceği ve inşaat sektörüne etkisi, dijitalizasyonun

sektöre etkileri, sürdürülebilirlik ışığında sektördeki
yeniliklerin ve en son trendlerin derinlemesine incelenmesi.
Ayrıntılı bilgi için lütfen www.cece.eu/ summit adresini

ziyaret ediniz.

https://www.conexpoconagg.com/international/?utm_source=google&utm_campaign=search_ceca2020_int-en_on-year&utm_medium=cpc&utm_term=con+expo&gclid=EAIaIQobChMI0Mi9pb335AIVjOmaCh22wwSZEAAYASAAEgLXn_D_BwE
https://komatek2019.com/
https://www.conexpoconagg.com/
https://komatek2019.com/
https://www.vippfuar.com/
https://www.cece.eu/summit
https://www.cece.eu/summit


İMDER'den Haberler
İMDER Ailesinin Yeni Üyeleri

 

2002  yılında  9  firma  tarafından  kurulan  İMDER ,  sektördeki  güç  birliğinin
adı  olmaya  devam  ediyor .Sektörümüz  ve  ülkemiz  için  değer  yaratan  yeni
üye  firmalarımızın  İMDER  ailesi  arasında  yer  almasından  ve  bu  mutluluğu

paylaşmaktan  gurur  duyuyoruz !  

İMDER kurumsal
tanıtım filmi
çalışmaları

tamamlandı. İMDER'in
ulusal ve uluslararası
platformlardaki
etkinliklerinde
kullanmak üzere
hazırladığı tanıtım
filmini izlemek için
lütfen tıklayınız.

İMDER Tanıtım Filmi Gösterime Hazır
 

http://imder.org.tr/tr/16045.html
http://imder.org.tr/tr/16045.html
http://imder.org.tr/tr/16045.html


 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/

