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Değerli Sektör Temsilcileri,
 

2019 yılında birçok zorlukla mücadele eden sektörümüz yüksek faiz oranları, kurlardaki artış ve enflasyondan oldukça etkilendi. Maliyet
baskısı yaşayan firmalarımız, alım gücü düşen müşteriler karşısında fiyat dengesi kurmakta zorlandı. Sektörümüzün en önemli
müşterilerinden olan sektörlerin de ülkenin genel ekonomik durumundan etkilenmesi sonucunda iş ve inşaat makinaları sektöründe
talep daralması yaşandı ve sektör 2018 yılına göre %55 daraldı. Sektörün önemli pazarları olan Avrupa, Çin ve Hindistan pazarları da
global ticaret savaşlarından etkilenerek bir evvelki yıla göre bir miktar daraldı. İç pazarda yaşadığımız sıkıntıları unutturmasa da
firmalarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldüren gelişme ihracatta kaydedilen başarı oldu. 2019 yılında sektörün ihracatı bir önceki yıla
göre %10.3 oranında artarak 1 milyar 347 milyon USD olarak gerçekleşti. Bu başarıda ticaret yapan üyelerimizin temsil ettikleri
uluslararası üreticilerin ülkemizden yapmış oldukları tedariğin  önemli payı olduğunu özellikle belirtmekte yarar görüyorum.

 

2020 yılına umutla bakmamızı sağlayan gelişme ise son çeyrekte iç pazarda satış rakamlarının yönünü pozitif tarafa çevirmesi oldu. Bir
önceki yılın aynı dönemine göre iç pazarda; Ekim ayında %32.5, Kasım ayında %6 ve Aralık ayında %52 oranında büyüme kaydedildi. Bu
veriler ışığında 2020 yılında sektörde olumlu hava esintilerinin olacağını söylemek yanlış olmaz.  

 

Müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler sunabilen ve ileri teknolojili makinalar üretebilen sektörümüzün pazar payını Avrupa ve Dünya’da üst
sıralara taşımasına yardımcı olacağına inandığımız her türlü bilgi paylaşım platformu ve etkinlikte 2019 yılında da İMDER olarak yer
almaya çalıştık. Yılın son çeyreğinde Avrupa pazarının kalbinin attığı CECE Avrupa İş Makinaları Federasyonu’nun Brüksel’de düzenlenen
zirvesine katıldık. Üyelerimizin taleplerini dile getirmek için ilgili kamu kurumlarına ziyaretlerde bulunduk. MAİB-Makine İhracatçıları
Birliği tarafından düzenlenen Makine Sektör Çalıştayı’na katılarak sektörümüze yön veren temsilcilere çözüm beklediğimiz konuları
aktarma fırsatı yakaladık. “İMDER Sektör- Basın Buluşmaları” etkinliğimizin ilkini üyelerimiz Betonstar ve Hidromek’in ev sahipliğinde
İzmir’deki üretim tesislerini ziyaret ederek gerçekleştirdik. Hem ulusal medyada hem de yerel medyada geniş yansımaları olan
etkinliğimiz 2020 yılında da farklı şehirlerde devam edecek. Eğitim faaliyetlerimiz de yılın son çeyreğinde hız kesmeden devam etti.
Üyemiz Ascendum Makine, öğrencilerimizin teknolojiden geri kalmamaları için Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine
bilgisayar desteğinde bulunurken, bir diğer üyemiz Hasel İstif Makinaları Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine
teorik eğitimlerini pratiğe dökmelerine fayda sağlamak için teknik eğitim verdi.
 

2020 yılında da çalışmalarımızı ülkemizi ileriye taşıyacak yatırım ortamının oluşması ve Türkiye’nin ekonomik gelişmesinin artarak
devam etmesini amaçlayarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yerli üretimin sürdürülebilir bir şekilde arttırılması için gerekli tüm
koşulların sağlanmasına katkıda bulunmak öncelikli hedeflerimizden olacaktır. Bu vesile ile üyemiz Türk Traktör firmasının yerli üretim
kapasitemize önemli katkı yapacak yeni üretim yatırımını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

 

 

Tüm okurlarımıza iyi bir yıl geçirmelerini ve bültenimizi keyifle okumalarını diliyorum.

 

 

Merih ÖZGEN
Yönetim Kurulu Başkanı
 

 

Başkandan Mesaj



İMDER Ailesinin ve İş Dünyasının Değerli Üyeleri,

 

İmder vasıtasıyla sizlere seslenebilmekten dolayı mutluluk duyuyorum.

Kırkbeş yıldır sanayicilik yapmaktayım. Ekonomik istikrarın sağlanmakta

sorun yaşandığı ülkemizde neredeyse yarım asırdır firmayı başarılı bir

şekilde yaşatmanın kolay olmadığını takdir edeceğinizi umuyorum. 

 

Dünyada yaşamakta olduğumuz dönemde çoğu ülkenin başında maalesef

demokratlığı değil de egosu yüksek liderler vardır. Bu nedenle bazen ülke

menfaatleri dünya menfaatlerinin önüne geçmekte ve dengeler

bozulmaktadır. O nedenle biz de ülkemizi ve halkımızı öncelikle

düşünerek üretimi ön plana almalı, kaliteli, uluslararası standartlara uygun,

sürdürülebilir rekabette yer alacak ürünler üretmeliyiz. Biz yirmi yıldır bu

programı uyguluyoruz. Çok geniş bir coğrafyada ihracat yaptığımız ve

sürekliliğimizi koruduğumuz için 2019'u %10 büyümeyle kapattık. "Elkon

5" diye tanımladığımız yeni fabrikayı kurmak için izinlerimizi aldık,

yatırıma başladık. Seneye daha yüksek kapasiteyle hizmet verip dünya

rekabeti içindeki yerimizi korumayı amaçlıyoruz.

 

İMDER'in yeni başarılı yönetimiyle ithalatçıların paralelinde yerli üretici

sanayicilere ağırlık verip desteklemesi çok önemli bir davranış. Bunun

meyvelerini ileride fazlasıyla göreceğimize inanıyorum.

 

Dünyadaki yavaşlama, ticaret savaşları, bizim coğrafi konumumuz

dolayısıyla içinde olduğumuz savaşlar, mülteci akımları 2020'nin daha zor

geçeceğinin sinyallerini veriyor diye düşünüyorum.

 

Daha çok, daha çok çalışmalıyız.

 

Saygı ve Sevgilerimle

Ayın Konukları

MUSTAFA ALPAGUT
ELKON BETON SANTRALLERİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MUSTAFA ALPAGUT
KİMDİR?

 

Erzurum'da doğmuştur. Orta, lise
eğitimini

Işık Lisesi'nde tamamlamıştır.
İ.T.Ü.'den 21 yaşında Uçak Yüksek

Mühendisi
olarak mezun olmuştur (1971). Bir

buçuk yıllık profesyonel mühendislik
hayatından sonra bugünkü Elkon

şirketler grubunun temeli olan Elkon
şirketini

kurmuştur. 45 yıldır sanayicilik
yapmaktadır. Kapaklı Organize

Sanayi ve Ergene
Derin Deşarj Projesi'nde yönetim
kurulu üyesidir. Işık Üniversitesi ve
Okan Üniversitesi danışma kurulu
üyesidir. Mesam Besteciler Birliği

üyesidir.
 

İMDER,  e-bülteninin 4. sayısında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli beton santrali üreticilerinden olan Elkon
Makina'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa ALPAGUT ve personel yükseltici platform sektöründe global
ölçekte faaliyet gösteren Türkiye'nin öncü markalarından olan ELS Lift'in Genel Müdürü Sayın Kerem BAYRAK'ı

konuk etti. 



2020 yılını büyük bir heyecan ile karşılarken içinde

bulunduğumuz personel yükseltici platform sektörü,

başta Çin, Amerika ve diğer Avrupa ülkelerinde olmak

üzere 2019 yılını iyi bir büyüme ile kapattı. 2019 yılında

iç pazarda yaşanan daralmalara rağmen dünya

standartlarında ürün üreten ihracatçı şirketlerin

adetleri artış gösterirken, sektör de ihracat yapabilme

kabiliyeti taşıyan yerli üreticiler ise bu alana daha fazla

ağırlık verdi. ELS Lift olarak, üyesi olduğumuz Türkiye İş

Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği

İMDER’in uluslararası arenada iş birliği sürdürdüğü

federasyonlarla, kardeş ülkelerde yürüttüğü çalışmalar

sayesinde yerli üretici olarak bizlere sektörde

fikirlerimizi sunma ve küresel pazarda söz sahibi olma

konusunda büyük destekçimiz olmuştur. Sektörümüz

için büyük bir iş potansiyeli taşıyan uluslararası

fuarlarda gerçekleştirdiğimiz tanıtım faaliyetlerinde

sağlam bir dayanak olması bizleri her zaman motive

etmiştir.

 

Ayın Konukları

KEREM BAYRAK
ELS LİFT
GENEL MÜDÜR

KEREM BAYRAK 
KİMDİR?

 

1983 yılında Bursa'da doğdu. 

İlk-orta ve lise öğrenimi Bursa’da
tamamladı.  İstanbul Kültür
Üniversitesi, Sanat ve Tasarım
Fakültesi – Tasarım bölümünden

2008 yılında mezun oldu. 

İşletme Yüksek Lisans eğitimi
devam etmekte

olan Kerem Bayrak, iş hayatına
üniversiteye devam ettiği yıllarda
aile şirketlerinden Elsisan Boya ve
Tesisleri İmalat Sanayi A.Ş' de
başladı. Tasarım & Proje – Satın

Alma – Üretim Planlama
departmanlarında yöneticilik yaptı.
2010 yılında Personel Yükseltici

Platform üretimi yapmak üzere ELS
Lift’i kurdu. Halen ELS Lift Genel
Müdürü olarak görevine devam

etmektedir.



Rakamlarla Sektörümüz

 

2018 yılının Ağustos ayı itibariyle daralma eğilimi gösteren iş ve inşaat makinaları sektörü 2019 yılını - %54.4 küçülme
ile kapattı.  Yılın ilk aylarında %75 civarında küçülen iş makinaları sektörü, yılın son çeyreğinde pozitif yönde bir ivme
gösterdi. İMDER üyelerinden elde edilen verilere göre 2019 yılının en hareketli ayları bir önceki yıla oranla yüzde 32.5
artışın görüldüğü Ekim ayı, %6 artışın görüldüğü Kasım ayı ve %52 artışın görüldüğü Aralık ayı oldu. 

 

Çeyrek dönemlerde her iki yılı kıyasladığımızda ise 2019 yılında sektörün 2018 yılına göre; birinci çeyrekte yüzde 80,

ikinci çeyrekte yüzde 75, üçüncü çeyrekte ise yüzde 40 civarında daraldığını gördük. Ancak Ekim, Kasım ve Aralık ayı
verilerinden de anlaşılacağı üzere dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %32.5 büyüme görüldü.

 

2019 yılında iç pazarda en çok satışı gerçekleştirilen ürünler ise ağır iş makinaları grubunda oldu. İMDER üyelerinin
verilerine göre yıl içerisinde 865 adet kazıcı yükleyici, 816 adet paletli ekskavatör , 445 adet lastikli yükleyici, 236 adet
teleskopik taşıyıcı ve 232 adet mini paletli ekskavatör satışı gerçekleştirildi. 
 

*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

2016 2017 2018 2019 

12.500 

10.000 

7.500 

5.000 

2.500 

0 

İMDER Üyeler� Satış Adetler�
(2016-2019)

11.764 11.338

6.637

3029



Kaz
ıcı

-Y
ükle

yic
i

Pale
tli 

Eks
ka

va
tör

Las
tik

li Y
ükle

yic
i

Tele
sk

opik 
Taş

ıyı
cı

Mini P
ale

tli 
Eks

ka
va

tör

1.000 

750 

500 

250 

0 

2019 Yılında En Çok Satışı Gerçekleşt�r�len Mak�na
Grupları

865
816

445
236 232

Rakamlarla Sektörümüz
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İTHALAT 

- %44.4
İHRACAT

+% 10.3

2019 yılının Ocak-Aralık
döneminde iş ve inşaat
makinalarının ihracatı

 1 milyar 347 milyon USD
ile geçtiğimiz yıla oranla

%10.3 oranında artış
göstermiştir.

2019 yılının Ocak-Kasım
döneminde iş ve inşaat

makinaları ithalatı 711 milyon
USD ile geçtiğimiz yıla oranla 

%44.4 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 yılın 3.çeyreğinde beklentiler yönünde bir eğilim gösterdi. İkinci çeyrekte gerçekleşen
Bauma Fuarı'ndan gelen geçici talep etkisiyle güçlü bir ilk yarı geçiren Avrupa iş makinaları sektörü 3. çeyrekte - %1.5
oranında daralma gösterdi. 9 aylık dönemin sonunda ise - %3.7 gerilemiş oldu. Ağır iş makinaları grubu Avrupa
pazarında en çok talep gören grup oldu. Diğer alt ürün gruplarındaki yumuşak düşüşe karşı ağır iş makinaları
grubunda ilk üç çeyrek sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 büyüme görüldü. Yılın ikinci çeyreğinde
büyüme gösteren yol ekipmanları grubu, 3.çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre -%7 geriledi ve 9 aylık
dönemin sonunda ise -5 gerilemiş oldu. 

 

 

Dünya İş Mak�naları Sektörü
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Satış  adetlerine  göre  Avrupa  ülkelerinin  

pazardaki  payları   (2019 ,  İ lk  9  Ay)



Beton makina ve ekipmanları grubu ise 3.çeyrekte -%13 düşüş yaşadı. 9 aylık dönemin sonunda ise -%6 gerilemiş
oldu.  İki büyük pazar olan Fransa ve Almanya 3.çeyrekte bu ürün grubunda satışlarda -%24 düşüş yaşadı. 9 aylık
dönemde ise Almanya'da satışlar  -%15, Fransa'da ise -%13 gerilemiş oldu. 

 

Kule vinç grubu, en stabil segmentlerden biriydi. 3.çeyrekteki satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece -%1
oranında gerilemiş oldu. Yine 9 aylık dönemde de kule vinç satışları -%1 oranında daralma gösterdi. 
 

2020 için ise herhangi bir rakam belirtmeden, pazarın mevcut trendini koruyacağı tahmin edilmektedir.  Hem
Avrupa pazarının hem de dünya'daki diğer pazarların 2020 yılında ılımlı yavaşlamasını devam ettirmesi
beklenmektedir. 
 

Dünya İş Mak�naları Sektörü

Kaynak :  CECE-  Avrupa  İş  Makinaları  
Federasyonu
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İMDER Etk�nl�kler�
İMDER, CECE Z�rves� İç�n

 Brükseldeyd�
İMDER'in üyesi olduğu CECE- Avrupa İş Makinaları

Federasyonu’nun her iki yılda bir düzenlenen zirvesi bu yıl 
16-17 Ekim 2019 tarihlerinde Brüksel'de düzenlendi.

 İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih ÖZGEN ve İMDER
Genel Sekreteri Oğuz Yusuf YİĞİT'in katıldığı zirvede

inovasyonun sürdürülebilir bir inşaat sektörüne katkıları ele
alındı. 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
oldu.

İMDER Yönet�m Kurulu Toplantısı
Ankara'da Gerçekleşt�r�ld�

İMDER 2019 yılı 4. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı
 T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik

Müdürlüğü Genel Müdürü
 Dr. Halil İbrahim Çetin ve Daire Başkanı Serkan Çelik'in
teşrifleri ve Ankara Lojistik Üssü'nün ev sahipliği ile

Ankara'da gerçekleştirildi.

İMDER Yönet�m Kurulu Başkanı 
Mer�h ÖZGEN Özyeğ�n Ün�vers�tes�

Öğrenc�ler� İle Buluştu
 

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Mühendislik
Fakültesi öğrencileri tarafından alınan "Sektörel Eğitimde
Yerel Uzmanlık" dersinin 29 Kasım 2019 tarihindeki konuk
konuşmacısı İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih ÖZGEN
oldu.ÖZGEN, sunumunda iş ve inşaat makinaları sektörü
hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve sektördeki kariyer
fırsatlarını öğrenciler ile paylaştı.Konuşmasının sonunda
ÖZGEN'e Özyeğin Üniversitesi'nin Toplumsal Duyarlılık

Projelerinden biri olan "Dilek Ağacı Projesi"ne adına yapılan
bağışın sertifikası takdim edildi.



İMDER Etk�nl�kler�

İMDER, MAİB Tarafından Düzenlenen Mak�ne Sektör Çalıştayına Katıldı

11. Kalkınma Planı ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı dikkate alınarak hazırlanan İhracat Ana Planında,

hedef ve öncelikli sektörlerden biri olarak belirtilen makine sektörünün yol haritasının belirlenmesi amacı ile Makine
İhracatçıları Birliği (MAİB) ev sahipliğinde 29 Kasım 2019 tarihinde "Makine Sektör Çalıştayı" düzenlendi.Ticaret
Bakanı Ruhsar PEKCAN, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan BÜYÜKDEDE, TİM Başkanı İsmail GÜLLE,

 MAİB Başkanı Kutlu KARAVELİOĞLU ve MAKFED Başkanı Adnan DALGAKIRAN'ın katıldığı programa İMDER adına
Başkan Vekili Serkan KARATAŞ katılım sağladı. KARATAŞ, çalıştayda iş ve inşaat makinaları sektörünün çözüm

beklediği konu başlıklarına değindi ve sektörün ihracat hedefinden bahsederek, bu hedefe ulaşılması için izlenmesi
gereken yol hakkındaki fikirlerini paylaştı. 

"İMDER Sektör-Basın Buluşmaları"nın İlk� İzm�r'de Düzenlend�
İMDER Sektör- Basın Buluşmaları'nın ilki İMDER üyesi Betonstar ve Hidromek'in ev sahipliğinde 5-6 Aralık 2019

tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildi. Ulusal basın ve İzmir yerel basınını İMDER üyeleri ile buluşturan etkinliğin ilk
gününde 100'ün üzerinde ülkede 45 binden fazla makinesi çalışan ve kazıcı yükleyici, paletli ve lastikli ekskavatör,
motor greyder, lastik tekerlekli yükleyici ve toprak silindir üretimi gerçekleştiren Hidromek'in montaj fabrikası

ziyaret edildi. Teknik gezinin ikinci gününde ise 35 ülkeye ihracat yapan,ürettiği kamyona monte beton pompaları,
sabit beton pompaları ve hidrolik sabit beton dağıtıcıları ile dünya üzerinde ilklere imza atan Betonstar'ın

Torbalı'daki üretim tesisleri ziyaret edildi.  Ulusal medya temsilcilerinin ve İzmir yerel basın temsilcilerinin yoğun ilgi
gösterdiği etkinliğe Dünya, Hürriyet, Milliyet, Para Dergisi, Posta, Türkiye, Ticari Hayat, Ticaret gazetesi gibi

Türkiye'nin önemli basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
 



İMDER, MAKFED Yönet�m Kurulu Üyes� Oldu

Makine imalat sanayinde faaliyet gösteren 3 bine yakın firmayı temsil eden 20 derneğin üst kuruluşu olan
Makine Federasyonu’nun (MAKFED) 11 Ocak 2020 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan

BÜYÜKDEDE'nin katılımıyla gerçekleştirilen 3. Olağan Genel Kurulu'nda Adnan DALGAKIRAN bir dönem daha
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih ÖZGEN yeni kurulan MAKFED
Yönetimi'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı. MAKFED'in yeni yönetimini tebrik eder, başarılarının

devamını dileriz.

MAKFED- Makine Federasyonu Genel Sekreteri Zühtü
BAKIR, İMDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf YİĞİT ve İMDER
Mevzuat ve Teknik Komiteler Uzmanı Mert KARACAALP
 T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel
Müdürü Hakkı KARABÖRKLÜ'yü makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında TSE- Türk Standardları Enstitüsü'nün

yedek parça ve aksamları konusunda yapmış olduğu piyasa
gözetim ve uygulamaları hakkında görüşüldü.

İMDER, T.C T�caret Bakanlığı Ürün Güvenl�ğ� 
ve Denet�m� Genel Müdürü'nü Z�yaret Ett�



Ascendum Mak�na'dan B�lg�sayar Desteğ�
 

Eğ�t�m Haberler�

Mesleki eğitim alanındaki çalışmaları ile İMDER
eğitim komitesinin en aktif üyeleri arasında yer alan

Ascendum Makina, Kartal Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgisayar desteğinde

bulundu. 

T.C Milli Eğitim Bakanlığıyla İMDER arasında imzalanan 

7 Bölge 7 Okul Projesi Protokolü” kapsamında İstanbul
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar
Teknolojisi - İş Makinaları Dalı öğrencilerine İMDER  üyesi

Hasel İstif Makinaları firması tarafından eğitim verildi.Eğitim
kapsamında 17 öğrenciyle dizel forklift hakkında teknik

bilgiler paylaşılırken, forklifti oluşturan parçaların görevleri ve
periyodik bakımlarıyla ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Devamında iş güvenliği eğitimi alan öğrencilere atölyede
uygulamalı olarak dizel ve elektrikli forklift bakımı eğitimi

verildi.

 İMDER Eğitim Komitesi Başkanı Uğur GÜLLÜ, 

İMDER İnsan Kaynakları ve İdari İşler Uzmanı 
Nazlı Buket AKSU ve İMDER Mevzuat ve Teknik Komiteler
Uzmanı Mert KARACAALP Haydarpaşa Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nin “Motorlu Araçlar Teknolojisi” alanında
eğitim gören öğrencilerin velileri ile buluştu. Okulda

düzenlenen veli toplantısına katılan İMDER, iş makinaları
sektörü ve sektördeki kariyer fırsatları hakkında

öğrencilerin ailelerini bilgilendirdi.

Hasel İst�f Mak�naları'ndan Haydarpaşa MTAL
Öğrenc�ler�ne Tekn�k Eğ�t�m

 

İMDER Eğ�t�m Kom�tes� Haydarpaşa MTAL
Vel�ler� �le B�r Araya Geld�



İMDER A�les�n�n Yen� Üyes� Mak�naGet�r.com
 

İMDER'den Haberler

Dünyanın ilk taşınabilir motor üreticisi Yanmar tarafından
2016 yılında kurulan MakinaGetir.com İMDER üyesi oldu. 

100 yılı aşkın üretim tecrübesi ile bugün birçok farklı ülkede
iş ve tarım makineleri, jeneratörler, yat ve büyük deniz araç
motorları ve endüstriyel motor üretimi yapan Japon markası

Yanmar, MakinaGetir.com ile Türkiye’de makine
sahipleri ile makine kiralamak isteyenleri interaktif bir

platfomda bir araya getirmektedir.
 MakinaGetir.com'un İMDER ailesi arasında yer almasından

ve mutluluğu paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

8 Ocak Çarşamba günü TRT Radyo 1'de
yayınlanan Ekonomi Günlüğü programına
konuk olan İMDER Yönetim Kurulu Başkanı
Merih ÖZGEN, iş makinaları sektörünün
Türkiye ve dünyadaki güncel durumu

hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Program
sunucusu Zafer ERGİN ve Dünya Gazetesi
Muhabiri Mehmet KAYA'nın  sorularını
yanıtlayan ÖZGEN, sektörün 2019 yılını

değerlendirdi ve 2020 beklentilerini aktardı. 

İMDER Yönet�m Kurulu Başkanı Mer�h ÖZGEN 
TRT Radyo-1'e Konuk Oldu

 

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


HİDROMEK’e Eğ�t�mde  
Uluslararası Ödül

Üyeler�m�zden Haberler

2005 yılından bu yana devam eden Sanayici
İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (SİMEP) ile Avrupa
Çıraklık Birliği’ne (EAfA) sektöründe kabul edilen ilk
Türk firması HİDROMEK, eğitim alanında yaptığı

çalışmalar ile Türkiye’yi Avrupa’da temsil etti. İMDER
üyesi HİDROMEK, birliğin EAfA’nın Mesleki Beceriler

Haftasında (14-18 Ekim) düzenlemiş olduğu
“Vocational Education and Training Excellence
Awards” yarışmasında “Major Companies to Train

Apprentices in Europe” (Avrupa'da Çırak Yetiştirmede
Büyük Firmalar) kategorisinde ödüle layık görüldü.

Not: imder@imder.org.tr adresine basın bültenlerini ileten üyelerimizin haberlerine

 e- bültenimizde yer verilmektedir.

İMDER Üyeler�  AR-GE 250 L�stes�nde

Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250,

Türkiye’nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan
şirketleri” listesinde 3 İMDER üyesi yer aldı. 2013

yılından bu yana Türkiye’de inovasyon ve 

Ar-Ge’nin nabzını tutan Ar-Ge 250
araştırmasında İMDER üyeleri Brisa, Hidromek
ve Türk Traktör listede yer aldı.  Listeyi ve
detaylı veri kırımlarını incelemek için lütfen

tıklayınız.

http://imder.org.tr/tr/16045.html
http://turkishtimedergi.com/arge250/


Üyeler�m�zden Haberler

28 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen, katılımcılarının yüzde
80’i yerli olan tek makine fuarı Bumatech’e katılım gösteren
İMDER üyesi ELS Lift fuarda yeni makine modelini kullanıcısına
tanıttı.Dört gün boyunca 40 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan
Bumatech fuarına katılım gösteren ELS Lift, fuar boyunca

standında 1000’den fazla ziyaretçi ağırlayarak, 100’ün üzerinde
firma ile sıcak görüşmeler gerçekleştirdi. 150’nin üzerinde yeni
sipariş talebi topladığı Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarları
kapsamında; Filistin, İsrail, Filipinler, Fas, Makedonya, Tunus,
Gürcistan ve Mısır gibi dünyanın çeşitli bölgelerinden alıcılar

ELS Lift standına yoğun ilgi gösterdi.

ELS L�ft’�n Bumatech Fuarındak� Standına
Yoğun İlg�

Not: imder@imder.org.tr adresine basın bültenlerini ileten üyelerimizin haberlerine

 e- bültenimizde yer verilmektedir.

TürkTraktör Ankara'dak� Fabr�kasında
 İş Mak�nes�  Üret�m�ne Başlıyor
Koç Holding ve CNH Industrial’ın ortaklığı

olan TürkTraktör, 2013 yılında girdiği iş makineleri sektöründe,

2020 itibariyle üretime de başlıyor. TürkTraktör, Ankara’da
bulunan fabrikasına gerçekleştirdiği yatırımla artık Case ve New

Holland markalı kazıcı yükleyici iş makinelerini Türkiye’de
üretecek. İş makineleri alanında başlanan üretim çalışmaları
kapsamında TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner’in ev

sahipliği, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve
CNH Industrial İş Makineleri Başkanı ve Asya, Ortadoğu ve Afrika
Genel Müdürü Stefano Pampalone’in katılımı ile bir lansman

toplantısı  erçekleştirildi. TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup
Müdürü Boğaç Ertekin’in açılış konuşması ile başlayan
etkinlikte Ankara’da üretilen iş makineleri de gösterildi.

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


İMDER'�n Fuar Rotası
Kuzey Amerika'nın en büyük iş ve inşaat makinaları fuarı
Conexpo- Con/Agg 10-14 Mart tarihleri arasında Las Vegas,
ABD'de düzenlenecek. Her 3 yılda bir düzenlenen ve 2017
yılındaki fuarda 140 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuar

İMDER'in Amerika'daki kardeş derneği AEM- Amerika Makine
Ekipman Üreticileri Derneği tarafından düzenleniyor. İş

makinaları sektörünün heyecanla beklediği bu etkinlikte yer
alacak İMDER, dünya üzerinden fuara katılan binlerce sektör
temsilcisini Türk iş ve inşaat makinaları sektörü hakkında

bilgilendirecek. Daha fazla bilgi için lütfen
www.conexpoconagg.com adresini ziyaret ediniz.  

2019 yılında 55 ülkeden 23 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği
yapan Bauma CTT Russia Fuarı bu yıl 26-29 Mayıs tarihleri

arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek. 2020
yılında T.C Ticaret Bakanlığı'nın hedef ülke listesinde yer alan
Rusya'nın en büyük iş makinaları ve teknolojileri fuarı olan
Bauma CTT Russia Fuarı'na İstanbul Ticaret Odası (İTO)

organizatörlüğünde Milli Katılım düzenlenecek. İMDER'in de yer
alacağı Bauma CTT Russia fuarı hakkında daha fazla bilgi için

lütfen www.bauma-cct.ru adresini ziyaret ediniz. 

KOMATEK 16. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve
Ekipmanları İhtisas Fuarı "23-27 Eylül 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.

2018 yılında 212.500 yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapan
Bauma China Fuarı bu yıl 24-27 Kasım tarihleri arasında

Şangay'da düzenlenecek. 2020 yılında T.C Ticaret
Bakanlığı'nın hedef ülke listesinde yer alan Çin'nın en büyük

iş makinaları ve teknolojileri fuarı olan Bauma China
Fuarı'na İstanbul Ticaret Odası (İTO) organizatörlüğünde
Milli Katılım düzenlenecek. İMDER'in de yer alacağı Bauma

China fuarı hakkında daha fazla bilgi için lütfen
www.bauma-china.com adresini ziyaret ediniz. 

https://www.conexpoconagg.com/
https://bauma-ctt.ru/en/
https://komatek2019.com/
https://www.bauma-china.com/en/
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