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Değerli Sektör Temsilcileri,
 

Covid-19 salgını ile karşı karşıya olan dünya, modern zamanlarda eşi görülmemiş bir sorunla mücadele etmektedir.
Dünya çapında sağlık tehlikesi yaratan salgın, aynı zamanda küresel ekonomiyi de önemli ölçüde etkilemektedir.
Dünya Bankası, IMF, Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları salgının ülke ekonomilerinde neden olduğu ciddi
tahribat nedeniyle küresel ekonomide hatırı sayılır daralma öngörmektedirler.Aynı şekilde ülkemiz için yapılan
büyüme tahminleri de aşağı yönlü olarak revize edilmiştir. Tüm bu koşulların etkisi ile sektör olarak ilk çeyrekte
oldukça zorlandık.Müşteri siparişlerinin iptali, tedarikçilerle lojistik sorunları, yerli katkının henüz istenen düzeyde
olmaması nedeniyle üretimde halen önemli ölçüde ithalata bağımlı olmanın getirdiği maliyet artışları gibi
sıkıntılar yılın ilk çeyreğinde sektörümüzü en çok zorlayan konu başlıkları olarak öne çıkmıştır. Halen devam eden
belirsizlikler 2020’nin ikinci yarısının yanı sıra 2021 için de sağlıklı projeksiyon ve tahmin yapmayı güçleştirmektedir.
 

Bu yıl, 2019 yılında kaydettiğimiz rekor düzeydeki ihracat başarımızın üzerine çıkmayı hedefliyorduk ancak salgın
tüm tahminleri ve hedefleri yeniden gözden geçirmemize neden olmuştur. Nitekim Ocak-Mart döneminde
sektörümüzün ihracatı ana ihracat pazarlarımızın salgından derinden etkilenmesi ve bu bölgelerde ticari
faaliyetlerin askıya alınması nedeniyle bir önceki yıla oranla %2.1 oranında düşerek 374 milyon USD olarak
gerçekleşmiştir.Sektörümüzün istihdamının ve hem üretim yapan üyelerimizin hem de ticaret yapan üyelerimizin bu
dönemden olumsuz olarak etkilenmemesi için Yönetim Kurulu'nda yer aldığımız MAKFED-Makine İmalat Sanayii
Dernekleri Federasyonu ile birlikte ortak girişimlerde bulunarak sektörümüzün "Ekonomik İstikrar Kalkanı"
paketinde yer alması için çalışmalarda bulunduk.  Tüm çabalarımıza rağmen ilgili mercileri ikna etmek mümkün
olmadı. Yine de Türk iş ve inşaat makinaları sektörü olarak bu zor günlerde ve sonrasında daha çok üretim, ihracat ve
çalışma ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya hazırız.

 

Bir taraftan çalışanlarının sağlıklarını koruma ve diğer taraftan bu zor koşullarda dahi üretimlerini/operasyonlarını
devam ettirme başarısını gösteren tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyoruz.Ülkemizin imarı ve refahı için en
önemli sektörlerden biri olduğumuzun bilinci ile İMDER ailesi olarak umut dolu yarınlar için çalışma tempomuzu
düşürmeden faaliyetlerimize devam ederek, yılın ikinci yarısının hem ülkemiz hem de sektörümüz adına daha iyi
geçmesi için katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

 

Salgın döneminden önce derneğimizin gerçekleştirdiği faaliyetlere, salgının dünyadaki ve sektörümüzdeki etkilerine,

sektörümüzden ve üyelerimizden haberlere yer verdiğimiz bültenimizin bu sayısını tüm okurlarımızın keyif alarak
okumasını diliyor, sağlıklı günler diliyorum.

 

Merih ÖZGEN
İMDER Yönetim Kurulu Başkanı
 

 

Başkandan Mesaj



Değerli İMDER Üyeleri ve Değerli Okuyucular,

Ülkemiz dahil tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan yeni tip

Koronavirus salgını; sağlık, eğitim, politika,   çalışma yaşamı, sosyal yaşam,

ulaşım, ülkelerarası ilişkiler ve neredeyse her alanda insanoğlunu önemli

değişiklere zorlayacak ve öncelikleri değiştirecektir. 

İş, sosyal ve bilişsel olarak birbirine yaklaşma, sosyal mesafe ve izolasyon

ile, farklı bir platforma taşınmakta; uzaktan çalışma, sosyal paylaşım

uygulamaları, internet üzerinden alışveriş, sanal turlar yaşam

normallerimiz haline gelmektedir. 

Global ölçekte, tüm yapıların tasarımları ve kullanım şekilleri, inşaatların

yapım süreçleri yeniden gözden geçirilecektir. İnsan-insan, insan-makina,

makina-makina’nın birbirleri ile internet üzerinden ve endüstriyel zeka

uygulamalarıyla çok miktarda veriyi paylaşarak daha uyumlu, daha hızlı,

daha verimli, daha esnek, daha güvenli çalışmasının, özetle Endüstri 4.0

uygulamalarının çoğalacağını düşünmekteyim. Uzaktan ve otonom

makina kullanımının, akıllı şantiye uygulamalarının da bu kapsamda

yaygınlaşacağını öngörmekteyim. 

Ülkemiz, bu süreçten önemli çıkarımlarda bulunmalı, güçlü yönlerini daha

da geliştirmeli, eksik ve gelişmeye açık yönlerinin hızla üzerine gitmeli; her

an ve herhangi bir yerde yaşanacak veya tekrarlanancak felaketler için

fiziki ve mali olarak hazırlanmalı, kendi kendine yeterlilik düzeyini ve

tasarruf bilincini artırmalı, kaynaklarını daha etkin kullanmalı; bilgi,

deneyim, ortak akıl ışığında, ortak fayda doğrultusunda geleceğini

planlamalıdır. Daha iyiye doğru evrilmede, ortak geleceği planlamada

“uygulamalı eğitim”, “deneysel bilim” ve “bireysel sorumluluk ve toplumsal

dayanışma” kilit taşları olacaktır.

Ülkemizin geleceğinin inşaasında önemli bir fayda sağlayan

sektörümüzdeki salgın ile daha da artan daralmanın dönemsel olduğuna,

biraz iyileşme ile toparlamanın hızlı olacağına, daha yenilikçi yaklaşımlar

ile geleceği yeniden planlamak gerektiğine inanıyorum.   

 

Sağlık ve aydınlık dolu bir gelecek dileklerimle.

 

Ayın Konukları

HASAN NAMAL

GAMA TİCARET VE TURİZM A.Ş.

GENEL MÜDÜR

HASAN NAMAL
KİMDİR?

 

 1968 yılında Ankara’nın Haymana
ilçesinde doğmuştur. Orta okul ve
lise eğitimini Ankara Atatürk

Anadolu Lisesi’nde
tamamlamıştır. İTÜ’den 1989 yılında
Uçak Mühendisi olarak mezun

olmuş, ardından
yine aynı üniversitede İşletme

Mühendisliği bölümünde yüksek
lisans yapmıştır. 

1989 yılında taahhüt sektöründe
iş hayatına başlamıştır. 

1994 yılında GAMA Holding
bünyesine

katılmış olup halen Holding
şirketlerinden GAMA Ticaret ve

Turizm A.Ş.’nin
Genel Müdürlük görevini

yürütmektedir.
Türkiye’nin öncü taahhüt, enerji,
yatırım ve ticaret firması GAMA
Holding, geride bıraktığı 60 yıl

içerisinde
birçok alanda Türkiye’nin kalkınma
ve sanayileşme çalışmalarına önemli

katkılarda bulunarak değer
katmıştır.

İMDER,  e-bülteninin 5. sayısında başta Zoomlion ve CIFA olmak üzere konularında dünyanın önde gelen iş makinaları üreticilerinin
distribütörlüğünü yürüten ve gelişen ürün yelpazesi ile çok farklı sektörlere hizmet veren üyesi Gama Ticaret'in Genel Müdür'ü Sn.Hasan
NAMAL'ı  ve inşaat sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alarak ülkemizi dünya üzerinde pek çok farklı noktada temsil eden 

Koloğlu Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi  Sn. Veysi Akın KOLOĞLU'nu konuk etti. 



50 senedir şirketimizin iş makineleri ile uğraşıyorum. Gerek satın alma, gerek bakım ve gerekse tamirlerini

organize ediyorum. Bir iş makinesini satın almadan önce çeşitli markaları birbirleriyle karşılaştırıyorum.

Benim kendime özgü bir karşılaştırma sistemim var. Karşılaştırırken çeşitli özelliklerini tek tek döküyorum.

Hız, kapasite, mazot sarfiyatı, çalışacağı yere göre özellikleri, fiyatı, firmanın bünyesindeki makinelerin

üretimleri , bakım kolaylığı, kullanılabilirlik, arıza sıklığı v.s. ve diğer özellikleri.Bu karşılaştırma sistemim

sonucu bana bir iş makinesini işaret ediyor. (Hiç unutmuyorum bir gün bir firmanın yöneticisi defalarca

bana gelerek, lütfen bizi de karşılaştırma listesine alır mısınız diye yalvarmıştı.)Karşılaştırma listesinde

hangi makine daha üstün çıkarsa onu alıyorum. Bunu tarafsız ve ön yargısız yapıyorum. Sadece bu iş

makinesi yerli ise artı bir puan buradan alıyor. (Almanya Siemens’ te bir arkadaşım her sene alacağı binek

arabasını tespit etmek için bir karşılaştırma yapardı ama daha baştan ben Volkswagen almayacağım

derdi. Karşılaştırma sonucu Volkswagen çıkardı, o zaman ben gene taksi ile gidip geleceğim binek arabası

almayacağım derdi.) Ben karşılaştırmayı ön yargısız yapıyorum. Seçtiğim iş makinesinin, firmamızda

bulunup bulunmadığı,eğer var ise çalıştırdığım makinede karşılaştığım olaylar, çözümleri,çalışacağı yerin

özellikleri v.s. inceliyorum. Şirketimize aldığım makinelerin ne şekilde çalıştığını makine mühendislerim ile

birlikte devamlı takip ediyorum. Yapabileceğimiz değişiklikler var ise onları ben ve makine

mühendislerimizin de önerileriyle düzeltiyoruz.  Misal olarak tozdan nasıl korunuruz için bir aparatı

firmalardan önce biz yaptık.  Tamir yaptırırken açılan bir elementin mesela motor, şanzuman differansiyel

veya hidrolik için yaptırdığım bir tamiratta bilyaları muhakkak değiştiririm.  Yukarıda yerli makinelere

ekstra bir puan veririm diye belirttim. İş makineleri duayeni rahmetli Hasan Bozkurt Beyi rahmetle

anıyorum.Size onunla geçen birkaç olayı anlatacağım. Rahmetli Hasan Bey'e bir gün bir traktör götürdüm

ve kepçe takmasını rica ettim. Traktöre kepçe takıldı ama debriyaj plakası devamlı sıyırdığından devamlı

Elazığ- Ankara arası gitti geldi. Bana dönerek “Hiç üzülme bir gün ben bunu yerli yapacağım. O zaman

bunları yaşamayacağız” dedi. Bu Hidromek’in başlangıcıdır ve Hasan Bey uzun senelerini vererek sadece

kepçe değil, çeşitli makineleri de Türkiye’de üretti. Yükleyici, beko-loader, ekskavatör, greyder, silindir v.s.

Bu tamamen onun başarısıdır.  Ayrı bir olay: Bir gün bana 2m. çapında bir tünelde pasayı yükleyecek bir

beko-loader lazım oldu. Fabrikalarına giderek konstrüksiyon bürolarında bunu nasıl yapabileceğimizi

mühendisleriyle inceledik, tartıştık ve mümkün olmadığına karar verirken, arka tarafta meğer Hasan Bey

bizi izliyormuş. Dedi ki bana bir gün müsaade edersen ben bunu yapacağım.  Hakikaten bu iş makinesini

yaptı, imal etti ve firmamız bunu senelerce kullanarak işini kolaylaştırdı. Tekrar söylüyorum Hasan Bey iş

makinelerinin bir duayeniydi, nur içinde yatsın. Biraz da eski ve yeni iş makinelerinden bahsedeyim. 3-5

sene evveline kadar ben ekskavatörlerde göbek dişlisi değiştirmeyi, bomunun kırılmasını veya

parçalanmasını görmedim.  Son zamanlarda bunlara çok sık rastlıyoruz. Bunlara bir çare bulunması lazım. 

Firmamız bunları önlemek için bazı tedbirler aldı, tamirat yöntemleri buldu ama bunların hiç meydana

gelmemesi için satıcıların ve yabancı iş makinesi mümessillerinin, bu makinelerin üreticileriyle görüşüp

çare aramaları lazım. Bir iş makinesine ne kadar iyi bakım yapılırsa o makinenin ömrü uzun olur.

Firmamızın ilk ekskavatörünün motorunun revizesini 28000 saatte yaptık. Çünkü operatörümüz

makineye çok iyi baktı. Yardımcısı( yağcısı) yeğeniydi.   Bir gün geldi ve yeğenime yılbaşına kadar maaş

vermeyin dedi, sebebini sordum dün bir anahtar kaybetti, maaş ödemeyin ki onlara nasıl sahip olacağını

anlasın. Eskiden anahtar takımları yurtdışından makine ile birlikte gelirdi. Bu anahtar da onlardan biriydi.

Şimdi maalesef iş makinesi üzerinde gerekli alet edevat gelmiyor. Ben gerek şantiyelerde gerek

Ankara’daki tamir atölyelerinde iş makinelerimizle yakından ilgilenirim. Bu sayede çok şey öğrendim.

Benim tavsiyem her firma iş makinelerine gerek mühendis gerek operatör ve gerekse usta, bakımcı

seçiminde çok seçici olsunlar.  Bizler genelde milyon Liralık iş makinesini alıp, bilmediğimiz bir operatöre

teslim ediyoruz. Burada ciddi olarak seçici olmamız lazım. Referanslarını iyi inceleyip çalıştığı yerlerle

temasa geçerek, ahlakını, işe yatkınlığını, neden işten çıkarıldığını sormamız lazım. Bildiğim, uyguladığım

konuları sizlerle paylaşmak istedim. 

Daha iyi günlerde buluşmak üzere.

Ayın Konukları

VEYSİ AKIN KOLOĞLU

MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ

KOLOĞLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ

VEYSİ AKIN
KOLOĞLU
KİMDİR?

 
 

 1942 Yılında Elazığ’da doğdu.

İlkokul, ortaokul ve liseyi
Elazığ’da okudu ve

Elazığ Lisesi’nden 1960 yılında
mezun oldu.

1960-1964 İstanbul İtüto 

1965-1968 Almanya
Braunschweig Teknik

Üniversitesi  / Makine Yüksek
Mühendisi

1968-1970 Siemens Ag
Braunschweig 

1970-1972 Keban Barajı 
1972-1973 Askerlik 20 Ay

1973-1980 Siemens Ag (Simko)

İstanbul 
1980- Kolin A.Ş. Yönetim Kurulu

Üyesi



Rakamlarla
Sektörümüz

İMDER üyelerinin satış adetlerine göre iş ve inşaat makinaları sektörü 2020 yılına bir
önceki yıla oranla yükselme eğilimi gösteren satış rakamları ile başladı.  Ocak ayında
%84 büyüme gösteren iç pazar, sektörün 2020 yılına dair umutlu bir senaryo
oluşturmasını sağladı. 252 adetlik satış rakamıyla Şubat ayı da bir önceki yılın aynı
dönemine göre %26 civarında bir büyümeye işaret ediyordu.  İlk çeyrekte en fazla satış
yapılan ay Covid-19 salgınının Türkiye'de ortaya çıktığı Mart ayı olsa da, bu aydaki
satışların bir kısmının önceki aylarda alınan siparişlere dayandığını söylemek mümkün.

Nisan ayı, 2019 yılının aynı dönemine göre %23'lük bir artış ile Mayıs ayı ise %37.2'lik bir
artış ile yukarı yönde bir ivme sergiledi. İlk çeyrekte en çok satışı yapılan ürün grupları
kazıcı yükleyici, paletli ekskavatör, lastikli yükleyici ve teleskopik taşıyıcı oldu.

 

İç pazar satış adetleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bir önceki yıla oranla artış eğilimi
gösterse de Covid-19 krizinin iş ve inşaat makinaları sektörüne asıl etkilerinin Mayıs
ayından sonraki dönemde  görülmeye başlayacağı öngörülmektedir. Sene başında 2020
yılına dair büyüme tahminleri yapılan sektörün, Covid-19 pandemisi nedeniyle
öngörülen rakamlardan daha aşağı seviyede bir büyümede sergileyeceği ya da 2019
yılındaki seviyesinde kalacağı yapılan tahminler arasındadır.

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs
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İş ve inşaat makinaları sektörü 2020 yılının
Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre -%2.1'lik düşüşle  374 milyon
USD değerinde ihracat gerçekleştirdi.

159
milyon
USD

Ocak-Mart 2020
İthalat

Sektörün İhracatında Başlıca
Ülkeler (Ocak-Mart)- Milyon USD
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Ocak-Mart 2020
İhracat

Rakamlarla 
Sektörümüz

*Graf iğe  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

İş ve inşaat makinaları sektörü 2020 yılının
Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre %18.8'lik bir artış ile  159
milyon USD değerinde ithalat gerçekleştirdi.
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Almanya 
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Diğer Ülkeler Toplamı 
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2020 yılının ilk çeyreğinde Avrupa’da ağır iş makinaları
sektöründe  %10’luk bir düşüş yaşandı. Sektörün önemli pazar
hacmine sahip Almanya ilk çeyrekte %3 büyüme
kaydederken, Fransa %25, İngiltere ise %23 ise düşüş yaşadı.
İskandinav bölgesinde (Danimarka, Finlandiya, İzlanda,

Norveç ve İsveç) satışlarda %12 daralma görülürken, Benelüks
pazarı ise ilk çeyrekte %11 küçüldü. Avusturya ve İsviçre ise ilk
çeyrekte ağır iş makinaları grubunda %2 büyüme kaydetti.
Rusya pazarı, ilk çeyrekte Almanya gibi büyüme eğilimi
gösteren pazarlardan biri oldu ve ağır iş makinaları ürün
grubunda %8 büyüme kaydetti. 
 

Kompakt makina grubu satışları %8 oranında daraldı. Rusya
ve Türkiye pazarlarının ilk çeyrekte bir önceki yıla oranla
büyümesinin de etkisi ile 2020 yılının ilk çeyreğinde Avrupa
pazarında kazıcı-yükleyici satış adetleri %2 oranında artış
gösterdi. Avrupa'da kompakt lastikli yükleyici satışları %1,
skid-steer loader satışları %8, mini ve kompakt ekskavatör
satışları ise %11 düşüş yaşadı. 
 

Lastikli yükleyici %10, lastikli ekskavatör %15, paletli
ekskavatör satışları ise yılın birinci çeyreğinde %21 oranında
azaldı.  Yol ekipmanları arasında yer alan asfalt finişer satışları
ise ilk çeyrekte bir önceki yıla göre %4 oranında düşüş yaşadı. 
 

Beton makina ve ekipmanları alt sektörü ise yılın ilk
çeyreğinde Avrupa'da %17 daralma gösterdi. Avrupa'nın en
büyük iki pazarı olan Almanya ve Fransa beton makina ve
ekipmanları alanında farklı performanslar gösterdi.
Almanya'da ilk çeyrekte beton makina ve ekipman satışları
%4 artarken, Fransa'da ise %34 azaldı. Avusturya ve İtalya'da
beton makine ve ekipman satışları %31 düşerken, İsviçre'de ise
%11 düştü. İngiltere pazarı bu ürün grubunda ilk çeyrekte
sabit kalırken, İspanya pazarı %25 daraldı.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa İş Mak�naları Sektörü
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Satış  adetlerine  göre  Avrupa  ülkelerinin  

pazardaki  payları   (2020 ,  İ lk  4  Ay)
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Kule vinç ürün grubunun satışları ise 2020 yılının ilk çeyreğinde
%16 azaldı. Fransa'nın bu ürün grubunda ilk çeyrekteki satışları
üçte bir oranında düştü. Buna karşın Almanya'daki satışlar %10
artış gösterdi. İngiltere pazarı satışları neredeyse sabit kalırken,

Güney Avrupa'daki satışlar aniden durdu. Orta ve Doğu Avrupa
pazarı bu ürün grubunda yükselişe geçemese de istikrarını
korudu.

 

Genel bir değerlendirme yapmak gerekir ise; yeni siparişler Mart
ve Nisan aylarında önemli ölçüde düşüş yaşadı. CECE'nin sektör
profesyonellerine yönelik gerçekleştirdiği ankete göre
önümüzdeki aylarda ise bunun daha belirgin olacağı
beklenmektedir.. Covid-19 pandemisinin esas etkilerinin yılın
diğer dönemlerinde hissedileceği de yapılan tahminler arasında
yer almaktadır. CECE'nin yapmış olduğu bir başka araştırmaya
göre ise sektördeki dört üreticiden üçü önümüzdeki altı aydaki
satışlarda daha fazla düşüş beklemektedir. Aynı araştırmaya
katılan sektördeki şirketlerin %44'ü satışlarda çift haneli düşüş
beklediklerini bildirirken, katılımcı şirketlerin sadece% 5'i
satışlarda artış beklediğini bildirmiştir. CECE'ye göre Avrupa
pazarındaki satışlarda ikinci çeyrekte çift haneli bir düşüş
yaşanmaması büyük bir sürpriz olacaktır.
 

İş makinaları sektörünün önemli araştırma şirketlerinden Off-
Highway Research’e göre pandeminin etkisiyle dünyadaki iş
makinası satış adetlerinin 1.1 milyon adet civarlarından yaklaşık
yüzde 20 düşerek 891 bin adet seviyelerine ineceği, yılın ikinci
çeyreğinin sektör için kötü geçeceği, çoğu ülkede iyileşmenin
ancak yılın ikinci yarısında başlayabileceği tahmin ediliyor. 
 
En hafif etkinin ise %8 düşüşün beklendiği Çin’de görüleceği
tahmin ediliyor. Off-Highway Research,   diğer ana bölgelerde
ise %19-30 arasında gerileme bekliyor. Çin ve Almanya gibi
salgına karşı hızlı tepki veren ve Covid-19'un yayılmasını kontrol
edebilen ülkelerin ekipman pazarları üzerinde daha hafif
etkiler göreceğini öngörüyor. Off-Highway Research’ün
tahminleri 2020 yılının ikinci çeyreğinin sektör için en kötü
olacağı ve çoğu ülkede yılın ikinci yarısında bir iyileşmenin
başlayacağı varsayımına dayanmaktadır. Bu iyileşme de ikinci
bir virüs dalgası ile karşı karşıya kalınmaması koşuluna bağlıdır.
Hükümetlerin iş ortamını canlandırmak için güçlü politikalara
ihtiyaç duyduğunu belirten Off-Highway Research, bu
teşviklerin bir süre daha gündemde olacağını ve iş dünyasının
ihtiyaç duyacağını ifade etti.

Avrupa İş Mak�naları Sektörü

Kazı 
makinaları

Yol 
ekipmanları

Beton
ekipmanları

Kule
vinçler

Hidrolik 

ataşmanlar

Ürün  gruplarının  2020  İ lk  Çeyrekteki
Büyüme  Oranları  (2019  İ le  Karşılaştırma)

Kaynak :  CECE-  Avrupa  İş  Makinaları  
Federasyonu

Dünya İş Mak�naları Sektörü

Dünya  Geneli  İş  Makinaları  Satış  Adetleri
tahmini*

Kaynak :  Off-Highway  Research



Covid-19 virüsü, küreselleşen ve sınırların ortadan kalktığı yeni dünya
düzeninde hızla yayılarak tüm dünyayı etkisi altına aldı ve pandemi
boyutuna ulaştı. 
 

Sosyo-ekonomik olarak da dünya üzerinde şok etkisi yaratan pandemi,
tedarik zinciri ile beslenen iş makinaları sektörünü de etkiledi. Çin’in iş
makinaları sektörünün en önemli komponent ve yedek parça tedarikçisi
olduğu göz önüne alındığında iş makinaları sektörünün, Covid-19’dan ilk
etkilenen sektörlerin başında geldiği ifade edilebilir.
 

Salgının özellikle Uzakdoğu ve Avrupa’da yoğun olarak hissedilmesi
nedeniyle bu bölgedeki tedarikçiler üretimlerini durdurmuş veya
kısıtlamışlardır. Bu nedenle Türkiye'nin ihtiyacı olan yedek parça
tedariğinin teslim süresi uzamıştır ve üretimde aksamalar meydana
gelmiştir. Yurtiçinde de çalışma sistemini değiştiren tedarikçiler, ürün
teslimini daha uzun bir periyotlarda yapmışlardır. 
 Avrupa Birliği bölgesi başta olmak üzere sektörün tüm önemli pazarları daraldığı ve talepler düştüğü için stok
sorunu yaşanmıştır ve bu durum sektörün ihracatını da tehdit etmiştir. Halihazırda ihracat aşamasında olan
makinelerin sevkiyatında da gümrük işlemlerinde yavaşlama olduğu için teslim sürelerinde gecikmeler
yaşanmıştır. Ülke içinde de şehirler arasına lojistiğin kısıtlanması nedeniyle sevkiyat maliyetleri artmıştır.
Firmaların müşterisi olan sektörlerde, özellikle inşaat sektöründeki hareketsizlik iş makinaları firmalarını en çok
etkileyen unsurların başında gelmektedir. Avrupa İnşaat Sanayii Federasyonu (FIEC)’in bir araştırmasına göre
2020 ve 2021 yıllarında Avrupa'da inşaat faaliyetlerinde %20-25 arasında düşüş yaşanacak. Buna bağlı olarak,

inşaat sektörünün ana tedarikçisi olan iş makinaları sektörünün bu olumsuz senaryodan doğrudan etkilenmesi
kaçınılmaz olacaktır. 
 

Koronavirüs pandemisi tüketici harcamalarını, sanayi üretimini, yatırımını, ticaretini, sermaye akışlarını ve tedarik
zincirlerini ciddi şekilde etkilemiştir. Avrupa Komisyonu’nun öngörülerine göre, AB ekonomisinin 2021 yılı sonuna
kadar bu yılki zararlarını tam olarak telafi etmesi beklenmemektedir. Kısa süreli çalışma planları ve işletmeler
için destekler iş kayıplarını sınırlamaya yardımcı olsa da, koronavirüs pandemisinin işgücü piyasası üzerinde de
ciddi etkilerinin olacağı tahmin edilmektedir.
 

Cov�d-19

İMDER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldığı
MAKFED- Makine İmalat Sanayii Dernekleri
Federasyonu tarafından dünyayı küresel anlamda
etkileyen korona virüs salgınının ülkemiz makine
sanayine etkileri ve buna dair alınan tedbirlerin
değerlendirmesini amaçlayan anket çalışmaları
gerçekleştirildi.  2 fazda oluşan anketin
sonuçlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İMDER'in üyesi olduğu CECE-Avrupa İş
Makinaları Federasyonu Covid-19 salgınının iş
ve inşaat makinaları sektörüne etkisini
ölçümlemek için sektör profesyonellerine
yönelik bir anket çalıştırması gerçekleştirdi.
Anketin sonuçlarına ulaşmak için lütfen
tıklayınız. 

http://imder.org.tr/tr/makfed-makine-sektorune-koronavirus-etkileri-anketi.html
http://imder.org.tr/tr/cece-koronavirus-anketi-sonuclari.html
http://imder.org.tr/tr/cece-koronavirus-anketi-sonuclari.html


Cov�d-19

İMDER'in üyesi olduğu
ERA-Avrupa Kiralama
Derneği ve sektörün

önemli uluslararası yayın
kuruluşlarından KHL'in

International Rental News
Dergisi Covid-19'un
kiralama sektörüne

etkilerini değerlendirmek
için 17 Mart- Nisan ortası
dönemi kapsayan bir
anket çalışması

gerçekleştirdi. Anketin
sonuçlarına ulaşmak için

lütfen tıklayınız.

T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından
normalleşme

sürecinde çalışma
koşullarını içeren

bir rehber
yayınlandı.“Covid-19
Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberi”
başlıklı dokümana
ulaşmak için lütfen

tıklayınız.

Avrupa Komisyonu
Covid-19 pandemisinin
küresel ticarete ve AB
ticarete etkilerini içeren
bir  rapor yayınladı.
Rapora ulaşmak için
lütfen tıklayınız.

Tahminlerin her ay
güncellendiği bölüme

de buradan
ulaşabilirsiniz.

https://www.khl.com/international-rental-news/rentaltracker-a-quarter-of-two-halves/143746.article
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID-19_SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158764.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/#_latest


İMDER'de İkinci Merih Özgen
 Dönemi

İMDER Etk�nl�kler�

UR-GE Projesi 2020 Yılına 
E-Ticaret Eğitimi İle Başladı

İMDER & İSDER’in ortaklaşa yürüttüğü 2. UR-GE
Projesi kapsamında, “Hedef Pazar Seçimi,
Uluslararası Pazarlama ve İhracata Yönelik E-

Ticaret Eğitimi” küme firmalarının yoğun
katılımıyla İMDER & İSDER dernek merkezinde
gerçekleştirildi.İhracata yönelik B2B ve B2C
pazarlama ve satış yöntemlerinin planlaması ve
yürütülmesi süreçlerine ilişkin üye firmaların bilgi
ve becerilerinin artırılmasının hedeflendiği
eğitime ilgi büyüktü.Üç tam gün süren ve dünya
ticaretinde hızla büyümekte olan potansiyel
ülkelerin ve bu ülkelerdeki hedef müşterilerin
belirlenmesi ve değerlendirilmesinin yanı sıra,

rekabet analizi kavram ve uygulamaları konularını
da kapsayan eğitim, katılımcılardan tam not aldı.

İMDER 10.Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Şubat
tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. 10.Dönem
Yönetim Kurulu'nun belirlendiği Genel Kurul
Toplantısı sonrası gerçekleştirilen Yönetim Kurulu
Toplantısı'nda Merih ÖZGEN oy birliği ile ikinci kez
İMDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
Toplantı sırasında İMDER üyeliğinde 10. ve 15. yılını
dolduran firmalara ödül takdiminde bulunuldu.

Ödül alan firmaları ve yeni İMDER Yönetim
Kurulu'nu görmek için lütfen tıklayınız.

İMDER temsilcileri T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın yararlanıcısı olduğu “Makine
Sektöründe AB Teknik Mevzuatının Daha İyi
Uyumlaştırılması ve Uygulanmasıyla Ürün
Güvenliğinin Arttırılması Teknik Yardım Projesi"
kapsamında 24 Aralık 2019 - 28 Ocak 2020
tarihleri arasında düzenlenen eğitimlere katıldı. 

AB Makine Projesi Eğitimleri 
Tamamlandı

http://imder.org.tr/tr/imder-10-olagan-genel-kurul-toplantisi-26-subatta-gerceklestirildi.html


Merih Özgen AB Makine Projesi 
Çalıştayı'nın Açılısında Yer Aldı

İMDER Etk�nl�kler�

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih ÖZGEN,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Avrupa Birliği
desteğiyle yürüttüğü,"Makine Sektöründe Avrupa
Birliği Teknik Mevzuatının Daha İyi
Uyumlaştırılması & Uygulanması Yoluyla Ürün
Güvenliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi"
kapsamında düzenlenen Yönetmeliklere Yönelik
Uygulamaları İyileştirme ve Geliştirme Çalıştayı'nın
Açılış Paneli'nde iş ve inşaat makinaları sektörünün
güncel durumu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İMDER'in Eğitim Faaliyetleri 
Hız Kesmedi

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih ÖZGEN,

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Dünya
Ticaretindeki Gelişmeler ve Dünya Ticaret Örgütü
Uygulamaları” konulu panelde “İş ve İnşaat
Makinalarında Durum Değerlendirme” üzerine bir
sunum gerçekleştirerek öğrencileri ve sektör
temsilcilerini bilgilendirdi.

Merih Özgen'in T.C Tarım ve Orman
Bakanlığı Ziyareti

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih ÖZGEN, 

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Sn.Fatih METİN’i makamında ziyaret etti. Merih
ÖZGEN,iş makinaları sektörü ve İMDER hakkında
Fatih METİN’i bilgilendirirken aynı zamanda sektör
hakkında fikir alışverişinde bulunma fırsatı da elde
etti.



İMDER'den Haberler

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
kurumsallaşmayı hedefleyen kurumlar için büyük
önem arz eden bir standarttır. ISO 9001  sistemi
kuruluşların kendilerini geliştirmesi, bir düzen ve
disiplin içinde sistematik olarak çalışabilmeleri için
uygun bir ortam hazırlar. Sistemin amacı ise hata ve
kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha da
önemlisi önlemektir. Yapılan denetim sonucunda
oluşturduğu yönetim sistemi ile ISO 9001:2015
belgesi  almaya hak kazanan İMDER,bu sistem ile
üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli
çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

İMDER, ISO 9001:2015 Belgesi 
Almaya

 Hak Kazandı

Putzmeister İMDER Üyesi Oldu

 
Beton pompaları alanında sektörün önde
gelen firmalarından biri olan Putzmeister
Makine İMDER ailesi arasına katıldı.Mobil ve
sabit beton pompalarının yanı sıra tünel
pompaları, şap-sıva pompaları ve endüstriyel
tip pompalar gibi çeşitli ürünler ile hizmet
veren Putzmeister'ın İMDER ailesi arasında yer
almasından ve bu mutluluğu sizlerle
paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

http://imder.org.tr/tr/uye/putzmeister-makine-san-ve-tic-a-s


İŞ MAKİNALARI 
SEKTÖRÜNÜN 
BULUŞMA
NOKTASI

16. Uluslararası İş ve İnşaat Mak�na, Teknoloj� ve
Ek�pmanları İht�sas Fuarı

ANFAŞ ANTALYA
FUAR VE KONGRE

MERKEZİ
 

ANA DESTEKÇİ
 

3-7 MART 2021
 

ORGANİZATÖR

https://www.komatek2020.com/


2019 yılında 55 ülkeden 23 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği
yapan Bauma CTT Russia Fuarı Covid-19 salgını nedeniyle
tarih değiştiren etkinlikler arasına eklendi.  Rusya'nın
başkenti Moskova'da gerçekleştirilecek ve İMDER tarafından
desteklenen fuar, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 8-11
Eylül tarihleri arasına ertelendi. Ayrıntılı bilgi için fuar
organizatörü Messe München tarafından yayınlanan basın
bültenine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

ERA-Avrupa Kiralama Derneği ve sektörün önemli
uluslararası yayın kuruluşlarından KHL'nin International
Rental News dergisi tarafından ERA Kongresi ile eş zamanlı
düzenlenen "Avrupa Kiralama Ödülleri" bu yıl Covid-19 salgını
nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek.  30 Haziran
tarihinde Brüksel saatiyle 16:00'da gerçekleştirilecek olan
etkinliğin aday listesi açıklandı. Detaylar için lütfen tıklayınız.

Etk�nl�k Haberler�

Avrupa Kiralama Ödülleri Online Olarak
Gerçekleştirilecek

Bauma CTT Russia Fuarı 
Tarih Değiştirdi

CECE Dijital Kongre Deneyimi Sunuyor

İMDER'in üyesi olduğu CECE Avrupa İş Makinaları Federasyonu
bu yılki kongresini Covid-19 pandemisi nedeniyle dijital
ortamda gerçekleştirecek. Pandemiden önce Stokholm'de
gerçekleştirilmesi planlanan kongreye CECE ile birlikte üyesi
SACE-İsveç İş Makinaları Sanayi Derneği de ev sahipliği
yapacak. Dijitalleşme dünyasında dijital bir kongre
sunduklarını belirten CECE ve SACE, etkinliğin aynı zamanda
ücretsiz olduğunu da duyurdular. Kongre bu yıl, iş ilişkileri
kurmanın ve sürdürmenin önemine ve inovasyonun
sürdürülebilir bir inşaat endüstrisine temel katkısına
odaklanacak. Aynı zamanda  Covid-19 sonrası süreci sektörün
dinamikleri ile birlikte ele alacak. 8 Ekim'de gerçekleştirilecek
etkinliğe katılım linki, kayıt oluşturan katılımcılara kongreye
yakın bir tarihte iletilecek. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız. 

https://bauma-ctt.ru/upload/medialibrary/d35/pi_01_e_baumacttrussia20_new-date-has-been-set.pdf
https://www.khl.com/international-rental-news/european-rental-awards-shortlists-announced/144305.article
http://www.cece.eu/congress
http://www.cece.eu/congress


ERA-Avrupa Kiralama Derneği'nin 2020 yılı
kongresi Covid-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılına
ertelendi.  16-17 Haziran 2021 tarihleri arasında
Hollanda'nın Maastricht kentinde gerçekleştirilecek
kongre aynı zamanda Uluslararası Kiralama Fuarı'na
ev sahipliği yapacak. 2020 yılı kongresine kayıt
yaptıran katılımcılar haklarını 2021 yılı kongresinde
kullanabilecekler veya tamamen iade
edebilecekler. Program  ve kayıt hakkında detaylı
bilgiler ileri tarihlerde açıklanacak. Güncellemeleri
bulabileceğiniz sayfaya ulaşmak için lütfen
tıklayınız.

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

Şangay'da düzenlenen ve Asya bölgesinin lider iş ve
inşaat makinaları fuarı olan Bauma China her yıl
olduğu gibi bu yıl da sektör liderlerini bir araya
getirmeye hazırlanıyor.
İMDER'in desteklediği Bauma China Fuarı'nın
atmosferini yaşamak için hazırlanan videoya ulaşmak
için lütfen tıklayınız. Fuar hakkında daha fazla bilgi
almak için lütfen www.bauma-china.com adresini
ziyaret ediniz. 

Etk�nl�k Haberler�

ERA Kongresi 2021 Yılına Ertelendi

Bauma China Fuar
Atmosferini Yaşayın

https://erarental.org/en/events/convention/era-convention-2020
https://www.bauma-china.com/en/trade-fair/photos-videos/videos/


Basında İMDER

Bloomberg HT

CNN TürkNTV

 
2020 yılında da basın faaliyetleri aktif bir şekilde devam
eden İMDER, yılın başından bu yana ulusal basında pek
çok kez yer aldı. İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih
ÖZGEN,  Bloomberg HT'de yayınlanan Fokus Programı,
NTV'de yayınlanan Piyasa Ekranı Programı ve CNN Türk
haber bültenlerinin konuğu olarak Covid-19 salgınının iş
makinaları sektörüne olan etkilerini değerlendirdi ve
sektörün taleplerini dile getirdi. Yayınları izlemek için
lütfen  görsellere tıklayınız.

İMDER, Sektörün Sesi Olmaya 
Devam Ediyor

https://www.youtube.com/watch?v=-W4ntog-g3M
https://www.youtube.com/watch?v=OfjFlbj7UtE
https://www.youtube.com/watch?v=2UvcyNpnNiE


HİDROMEK’in %100 Elektrikli Ekskavatörü 
HICON 7w İkinci

Tasarım Ödülünü Kazandı

Üyeler�m�zden Haberler

HİDROMEK, yüzde 100 elektrikli ve akıllı şehir ekskavatörü
HICON 7W ile dünyanın en seçkin tasarım ödüllerinden IF
Product Design Award 2020 ödülüne layık görüldü. Yeni
ödülle HİDROMEK’in kazandığı uluslararası alanda prestije
sahip tasarım ödülü sayısı 19’a yükseldi.IF Design Award’da
dünyanın dört bir yanından gelen 78 bağımsız jüri üyesi
tarafından 56 ülkeden 7 bin 298’in üzerinde başvuru
değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ürün,

iletişim, ambalaj ve hizmet tasarımı, mimarlık ve iç tasarım
gibi geniş bir yelpazede ‘en iyi’ tasarımlar belirlendi. Haberin
devamı için lütfen tıklayınız.

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

 e- bültenimizde yer verilmektedir.

ZF, Açık Üretim Platformuna (OMP) 
Katılıyor

ZF Friedrichshafen AG, 2019 yılında BMW Group ve Microsoft
tarafından duyurulan  Açık Üretim Platformu’na
(OMP)  katılıyor. Bu girişim, imalat sanayinde daha hızlı ve
daha uygun maliyetli inovasyonların yapılmasına olanak
sağlayacak. OMP teknoloji sistemi ve topluluğu, sektör
genelinde akıllı fabrika çözümlerinin geliştirilmesini
desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bilgiyi paylaşan,

cihazların kullanım durumlarını gösterebilen ve bunun için
örnek yazılım kodları kullanan OMP üyeleri, hizmet ve
çözümlerin gelişim sürecini basitleştirip,

hızlandıracak.Haberin devamı için lütfen tıklayınız.

ELS Lift’in Covid-19 Virüsüne Karşı 
Aldığı Önlemler ve Değişen 

Çalışma Stratejileri
ELS Lift Satış Pazarlama Direktörü İrfan İşmak
Koronavirüsün şu an için ELS Lift’de etkisinin sınırlı
olduğunu belirtse de bayileri, tedarikçileri ve müşterileri
başta olmak üzere toplum üzerindeki etkilerinin artarak
devam ettiğini belirtti. Bu zorlu süreçte şirket çalışanlarının
güvenliği öncelikli olacak şekilde her türden desteği tüm iş
ortaklarına ve ekip üyelerine vermeye devam edeceğini
söyledi. Haberin devamı için lütfen tıklayınız.

http://imder.org.tr/tr/hidromekin-%100-elektrikli-ekskavatoru-hicon-7w-ikinci-tasarim-odulunu-kazandi.html
https://imder.org.tr/tr/zf-acik-uretim-platformuna-omp-katiliyor.html
https://imder.org.tr/tr/els-liftin-covid-19-virusune-karsi-aldigi-onlemler-ve-degisen-calisma-stratejileri.html


Üyeler�m�zden Haberler

Sosyal faydayı her zaman önde tutan ve Türkiye’nin
Covid-19 ile mücadelesinde toplumsal dayanışmayı
güçlü bir şekilde destekleyen Borusan, yeni bir projeyi
hayata geçirdi. Askıda Ne Var sosyal girişim platformu ile
birlikte başlatılan  #AskıdaEğitimVar  projesi uzaktan
eğitime erişimde zorlanan üniversite öğrencilerini
desteklemeyi amaçlıyor.Proje kapsamında,  eğitimlerine
kesintisiz devam edebilmeleri için  üniversite
öğrencilerine bilgisayar, internet  paketi,  online  kitap
aboneliği, mentorluk ve online eğitim platformlarına
erişim desteği sağlanıyor. Borusan Holding CEO’su Erkan
Kafadar ve Borusan’ın üst yönetimi de mentorluk
yaparak projeye destek olacak. Haberin devamı için
lütfen tıklayınız.

BORUSAN’dan #AskıdaEğitimVar

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

 e- bültenimizde yer verilmektedir.

TürkTraktör, Sağlık Çalişanları İçin 
Entübasyon Ve Biyolojik

Numune Alma Kabinleri Üretiyor

Türkiye otomotiv sektörünün halen faaliyetteki
en  köklü üreticisi  ve traktör pazarının kesintisiz 13 yıldır
lideri olan TürkTraktör, yeni korona virüs salgını nedeniyle
yaşanan zorlu süreçte, çiftçilerden sağlık çalışanlarına
kadar farklı kesimlere dokunan çalışmaları hayata
geçirmeye devam ediyor.Salgınla mücadelede Koç
Topluluğu’ndaki diğer şirketlerle birlikte koordineli bir
şekilde çalışan TürkTraktör, süreçte büyük bir emek ve
özveri gösteren sağlık çalışanlarının korunmasına katkı
sağlamak için harekete geçti. İhtiyaç duyulan tıbbi
malzeme bulunurluğuna destek olmak için, Tofaş
tarafından tasarımları yapılan ‘entübasyon ve biyolojik
numune alma kabinlerini’ Sakarya Erenler ve Ankara’daki
fabrikalarında üretmeye başladı. Haberin devamı için
lütfen tıklayınız.

https://imder.org.tr/tr/borusandan-askidaegitimvar.html
https://imder.org.tr/tr/saglikcilarin-guvenligi-onceligimiz-diyen-turktraktor-saglik-calisanlari-icin-entubasyon-ve-biyolojik-numune-alma-kabinleri-uretiyor.html
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