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MİB E-Bülteni

mib@mib.org.tr

MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ
Haziran ‘20 E-Bülteni

S. Emre Gencer
MİB Yönetim Kurulu Başkanı
Değerli MİB Ailesi,
Aralık ayında son sayısını çıkardığımız MİB Dergisi’nin açılış yazısında, günümüzün dijitalleşme dönüşümüne ayak uydurabilmek adına atacağımız
adımlardan bahsetmiştim. Üyelerimiz ve sektörümüzün paydaşları ile daha hızlı ve interaktif bir iletişim kurabilmek için bu haziran ayı itibariyle ilk
E-Bülten’imizi yayımlamanın heyecanını yaşıyoruz.
Bu heyecanımızı da siz üyelerimizle paylaşmaktan
büyük kıvanç duyuyoruz.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
•
•

•

rının yanında ciddi ekonomik etkilerini de hisset-

Yeni Çalışma Temposuyla Giriyor. 3

tiğimiz Covid-19 pandemisinin, sağlık sektörünün

İlave Gümrük Vergileri Konusunda MİB’in

•

kahraman çalışanları tarafından yenileceğini umut
ediyoruz. Bu süreç içerisinde, küresel ölçekte yaşanan bu krizin ekonomik etkilerini minimize etmek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yatırım Des-

için katma değer üretmeye devam etmek, ihracatı-

tekli Avans Kredisi’ni Duyurdu. 5

mızı koruyarak ülkemizin cari dengesine katkı sağ-

Bloomberg HT ve Dünya Gazetesi’ne
Açıklamalarda Bulunduk. 6

•

Tüm dünyayı etkisi altına alan, üzücü can kayıpla-

Makina İmalatçıları Birliği Yeni Döneme,

Girişimleri Sonuç Verdi. 4

•

Yeni Normale Alışma Sürecindeyiz!

lamak ve on yıllar içerisinde edindiğimiz know-how
birikimini korumak sektörümüz adına önceliklerimiz arasındadır.

CAGI’nın İzentropik Verimlilikle ilgili vide-

Bu doğrultuda, öncelikle Sağlık Bakanlığımızın ve

osuna Türkçe Altyazı hazırladık. 9

Dünya Sağlık Örgütünün önerilerini ciddiye ala-

Üye Firmalarımızın Basında Çıkan Haberlerini Derledik. 13

Sefa Sadık Aytekin
MİB Genel Sekreteri

rak, ülkemizin ve dünyamızın bu yeni normaline
alışmamız gerekiyor. Bu vesileyle, makine ailemize
saygılarımızı ve sağlık dileklerimizi sunuyoruz.

Yeni Nesil, Hızlı İletişim İçin İlk Adım
İletişimin hızlı, kullanışlı ve aracısız olması gerektiğini düşünerek,
sektörümüz ve birliğimiz hakkındaki gelişmeleri interaktif bir E-Bülten
ile üyelerimize ulaştırmayı hedefledik. Bu ilk bültenimizin, nicelerine
öncülük etmesi dileğiyle…

Makina İmalatçıları Birliği E-Bülteni Hakkında
Makina İmalatçıları Birliği E-Bülteni, aylık olarak Makina İmalatçıları Birliği (MİB) tarafından
hazırlanan, makine imalat sektörü ile ilgili bilgileri ve MİB hakkındaki güncel gelişmeleri,
e-posta yoluyla MİB üyelerine ulaştırılan interaktif bir bilgilendirme metnidir. Bu E-Bülten’e
MİB’in izni dahilinde internet üzerinde başka kaynaklardan erişmek de mümkün olabilir.
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MİB’DEN HABERLER
Yeni Adres, Yeni Nefes ve Aynı
Çalışma Azmiyle...

MİB’DEN HABERLER
Haziran Ayı İtibariyle “Yeni”
Normale Döndük

MİB, 2020 yılı itibariyle bir nefes ve mekan tazele-

Mart ayı ortalarından itibaren, ülkemizi ve dünya-

me yoluna gitti. 4 yıldır hizmet verdiğimiz, Kavak-

mızı derinden etkileyen Covid-19 pandemisi yüzün-

lıdere’de bulunan Ankara Sanayi Odası’ndaki ofi-

den, Sağlık Bakanlığımızın ve Dünya Sağlık Örgü-

simizden ayrılıp, üyelerimiz ve misafirlerimiz için

tünün uyarılarını dikkate alıp ekip arkadaşlarımızın

daha kolay erişilebilen ve kullanıma açılabilen bir

sağlık ve sıhhatlerini göz önünde bulundurarak

merkez yaratma amacıyla, Eskişehir Yolu üzerinde-

ofisteki çalışmalarımızı yavaşlatmış, büyük ölçüde

ki Platin Tower’de yeni ofisimizi açtık. Üye firmala-

çevrimiçi çalışmaya kendimizi odaklamıştık. Ha-

rımız için ikinci bir ev niteliği taşımasını dilediğimiz

ziran ayı itibariyle, yeni normale uyum sağlayarak,

ofisimize sizleri de bekleriz. Google Haritalar

ofisimizde çalışmalarımıza başladık.

MİB’DEN HABERLER
Yönetim Kurulumuz Çevrimiçi
Toplantı Yaptı
Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, 10 Haziran’da Zoom üzerinden yapılan toplantıda bir araya geldi. Toplantıda imalatçılarımızın gündemini meşgul eden fuarlar konusu
gündeme alındı. Koronavirüsün etkisini yitirmesiyle birlikte makine sektörünün karşılaşacağı durumlar üzerine konuşuldu. Yeni dönemde MİB’in nasıl bir yol izleyeceğini de görüşen
Yönetim Kurulu üyeleri, bu süreçte MİB’in daha
güçlü ve daha kararlı olması gerektiği konusunda ortak düşünceye vardı.

w w w. mib . o rg .t r
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ANALİZ
İthal Makineye Ek Vergi

MAİB Başkanı Kutlu
Karavelioğlu İGV’yi
Yorumladı

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda oldukça yankı bulan ek gümrük vergileri yaklaşık 800 kalem ithal mala uygulanmaya başladı.
MİB olarak, uzun süredir takipçisi olduğumuz bu konudaki girişimlerimiz sonucunda, halihazırda bulunan 27 başlıktaki ilave gümrük vergilerine ek olarak 50 çeşit makine ve aksamına da geçtiğimiz iki ay içerisinde çeşitli tarihlerde, Resmî Gazete’de duyurularak, ek gümrük vergileri
uygulanmaya başladı.

MAİB (Makine İhracatçıları
Birliği) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, bu vergilerin günümüzün bir ihtiyacı olduğunu
belirtti: “Sektörümüz, ekonomik krizleri diğer sektörlere göre 3 ila 6 ay arası bir
farkla geriden takip ediyor.
Salgın döneminde ancak elimizdeki siparişleri tamamladık. Bu dönemde hiç sipariş alamadığımız için birçok
imalatçı firmamızın üretimi
Üyelerimizin talepleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı bünyesindeki İt-

2 -3 ay içinde durma nokta-

halat Genel Müdürlüğü’ne sunduğumuz taleplerimiz doğrultusunda,

sına gelebilir. Fakat hâlâ fır-

püskürtme tabancaları, çift kademeli turbo kompresörler, dişliler ve

satlar var. Şu anda işlerini

dişli sistemleri, diğer güç aktarma organları, vinçler, iş makinaları, süt

Çin’e kaptırmak istemeyen

ve peynir imalinde kullanılan bazı makineler, işleme merkezleri ve tor-

bazı Avrupa firmaları, yeni-

nalar başta olmak üzere talaşlı metal işleme tezgâhları, bazı sac işleme

den faaliyete geçmeleri za-

makinaları, plastik enjeksiyon ve kaynak makinalarına ek gümrük ver-

man alacağından ellerindeki

gisi getirildi.

siparişleri bizimle paylaşma

Daha önce, lazer-plazma kesim makineleri, vidalı kompresörler, mekanik ve hidrolik presler, taş kırma-eleme tesisleri, hububat işleme makineleri, testereler, filtreler, oksijen ve gaz jeneratörleri ve ağaç işleme
makinelerine de MİB’in girişimleri sonucunda ek gümrük vergisi getirilmişti.
Özellikle Uzakdoğu’dan gelen ucuz ve kalitesiz ürünler ile rekabet etmek zorunda bırakılan yeri imalatın, bu kararlarla bir nebze olsun korunmaya alınmış olması oldukça önemlidir. Bunun kalıcı bir devlet politikası olarak uygulanması dış yatırım konusunda ülkemize yardımcı
olacak, cari açığımızın azalmasına katkı sağlayacaktır.

arayışı içinde. Korumacı politikalarla katı defans yapılırsa, yurtiçi siparişlerin katkısıyla istihdam gücümüzü
kaybetmeyiz. Salgın sürecinde dünya mal ticareti
miktar bazında yüzde 20’ye
yakın düştü, sene sonuna
kadar düşüş daha da artabilir. Bu süreçte en belirleyici
faktör teknoloji olacak.”

w w w. mib . o rg .t r
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ANALİZ
YATIRIM DESTEKLİ AVANS KREDİSİ
Yaşadığımız Covid-19 pandemi süreci içerisinde MİB olarak “Makine İmalat Sektörünün Özel Kredi
Mekanizmasıyla Desteklenmesi” nin hayati öneme sahip olduğunu basın, kamu yetkilileri ve sektörümüzün ilgili platformlarında dile getirmiştik. 5 Haziran 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamuoyuna “Yatırım Destekli Avans Kredisi” uygulamasını duyurdu. Verimliliği
yüksek, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın ve cari
açığın azaltılması ile sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konan yeni
kredi mekanizması hakkındaki özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Bahsi geçen kredi, Kalkınma ve Yatırım Banka-

laşılmaktadır. Ancak, bazı farkları mevcuttur:

ları aracılığıyla, Yatırım Teşvik Belgesine sahip

“İhracat Reeskont Kredisi” Eximbank aracılığıy-

ve selektif sektörlerde yatırım yapacak firmala-

la alınabilirken “Yatırım Destekli Avans Kredisi”

ra kullandırılacaktır. Toplamda 20 milyar TL bü-

Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla alını-

yüklüğünde olan kredi, azami 10 yıl vadeli ve

yor. İhracat reeskont kredisi TL olarak kullan-

sabit faizli olarak açıklanmıştır. Maksimum fir-

dırılıp döviz olarak tahsil ediliyor (Pandemi dö-

ma sayısının faydalanması amaçlanarak, firma-

neminde istisna uygulanarak geri ödemesi TL

ların alabileceği krediler 400 milyon TL ile sı-

olarak alınacağı duyurulmuştu). Vadesinin de 1

nırlandırılmıştır. Kredinin faiz oranı, %7,75 sabit

yıl olduğu biliniyor. Yatırım Destekli Avans Kre-

faizli olarak açıklanmıştır.

disi’nde ise 10 yıla kadar vade sağlanabiliyor. İki

Başvuru mekanizması, firmanın yatırım banka-

kredi arasındaki en önemli farkın da vade oldu-

sına ihracat yapma taahhüdü vermesi ve senet

ğu göze çarpmaktadır.

imzalamasıyla başlamaktadır. Kalkınma ve ya-

Kredi kullanıldıktan sonra verilen ihracat yap-

tırım bankası da firma adına TCMB’den borç al-

ma taahhüdü yerine getirilmezse TCMB Kanu-

maktadır.

nu’nun 45. maddesi kapsamında firmaya yap-

Yeni kredinin TCMB tarafından verilen “İhracat

tırım uygulanıyor.

Reeskont Kredisi” baz alınarak hazırlandığı an-

w w w. mib . o rg .t r
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BASINDAN
“Türkiye’nin Teslası”
Makine Sektöründen
Çıkacak
Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer
Dünya Gazetesi’ne açıklamalarda
bulundu.
Teknolojik yenilikleri takip eden,
katma değeri oldukça yüksek
olan makine sektörü, ihracat pazarlarının açılmasını bekliyor ve
başarı hikâyeleri yazmaya hazırlanıyor.
İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMA-

Emre Gencer, Sektörün İhtiyaçları
Hakkında Bloomberg HT’den Güzem
Yılmaz Ertem’e konuştu

LIYIZ

Bloomberg HT’de Fokus programına misafir olan Emre Gencer, Co-

Emre Gencer, “Pek çok firmamı-

vid-19’un sektöre etkileri ve çıkış önerileri hakkında fikirlerini be-

zın sahip olduğu birikim bir yerde

yan etti.

bir kırılma yaşayarak bir üst kate-

Emre Gencer, sektörümüzün bu küresel kriz ortamı içerisindeki

goriye sıçramasını sağlıyor. Makineciler olarak birbirimize destek
olmamız, birbirimizi korumamız
ve tamamlamamız gerekiyor. İşbirliği içinde olmalıyız” dedi.
10 Haziran 2020, Dünya Gazetesi

son durumunu, üye firmalarla yapılan anket sonuçları üzerinden
açıkladı. Gencer, firmalarımızın dörtte birinin hiçbir durma yaşamadığını, %15’inin faaliyetlerine ara verdiğini, %45’e yakınının ise
kapasitelerini yarının altına düşürdüğünü söyledi. Üç ay sonra, ellerindeki siparişlerini tamamlayacak olan firmaların oranının ise %80
olduğunu belirtti.

“ Bizler, ülke olarak bu krizi üç şekilde yaşayabiliriz.
Ya çok ağır geçirebiliriz ya hafif atlatabiliriz ya da bu
değişimi, dönüşümü yakalar, ciddi bir fırsata çevirebiliriz. Bu kriz sonrasında, yeniden yapılanan Türkiye sanayisinde, biz bu coğrafyanın en iddialı üretim üslerinden biri olabiliriz.”
SEKTÖRÜMÜZÜN HAYATTA KALMASI İÇİN BİR REÇETE
Emre Gencer, firmalarımızın bu krizi atlatabilmesi için faydalı olacak önlemleri de bir reçete olarak açıkladı: %90’ı için hazine garantisi olabilecek ve teminat olarak stoklarımızı gösterebileceğimiz bir
kredi olmalı, 2019 cirolarımızın %25’i azami kredi başvurusu tutarı
olarak belirlenmeli, krediler ilk yıl geri ödemesiz 5 yıla kadar vadelenmeli, faizlerde 4 puana kadar avantaj sağlanmalı ve bu kredi kolay ulaşılabilir olmalı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Emre Gencer’in açıklamalarının tamamını görmek için Youtube Kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

w w w. mib . o rg .t r
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“

Her Fabrika Bir
Kaledir.”
Mustafa Kemal
ATATÜRK

FUARLAR
Fuarlar İçin Kötü Bir Yıl: Sektörümüz İçin Hayati Önem Arz Eden
Fuarlar Ertelenme ve İptal Süreçlerine Girdiler
Pandemi süreci, diğer birçok sektörde olduğu gibi fuarları da büyük ölçüde etkiledi. Ülkelerarası seyahat
kısıtlamaları ve toplu etkinliklerin askıya alınması kararlarıyla birlikte fuarlar da erteleme ve iptal süreçlerine girmek zorunda kaldılar.
Yalnızca ülkemizde değil, küresel olarak fuarların bir yıl veya bir dönem ertelendiği yönünde haberler gelmeye devam ediyor. Almanya, Rusya, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Uzakdoğu ve Asya bölgelerinde gerçekleşecek fuarların da ertelenmesi ya da iptal edilmesiyle ilgili kararlar kurumumuza ulaştı.
Bu yıl ülkemizde yapılması planlanan ve Makina İmalatçıları Birliği’nin de destek verdiği Win EURASIA fuarı,
geçtiğimiz aylarda önce Haziran 2020’ye sonrasında ise 10-13 Mart 2021 tarihine ertelenmişti. Fuarların iptali
haberlerine MAKTEK Avrasya fuarı da dâhil oldu. 29 Eylül – 4 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan fuar, alınan kararla birlikte 31 Ağustos – 4 Eylül 2021 tarihine ertelendi.

Anket Sonucundan “Uyarı” Çıktı
Makina İmalatçıları Birliği’nin de destek verdiği ve Türkiye’den 100’ün
üzerinde katılımcısı bulunan EuroBlech Fuarı ile ilgili katılımcı üyelerimiz arasında bir anket düzenledik.
Sektörümüzü temsil eden Makina İmalatçıları Birliği olarak, 27-30 Ekim
2020 tarihlerinde Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenmesi planlanan EuroBlech Fuarı ile ilgili düşüncelerini ve beklentilerini, fuara katılacak üyelerimize sorduk. Bu anketle, fuara katılım gösterecek MİB
üyesi firmalar adına, organizasyon firması MackBrooks’a ziyaretçi sayıları ve uluslararası katılım gibi konulardaki çekincelerimizi anlatan bir
bilgilendirme metni hazırlayıp gönderdik.

w w w. mib . o rg .t r
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GENEL KURULLAR
CECIMO Genel Kurulu’na
Çevrimiçi Katıldık
Avrupa Takım Tezgahları Endüstrisi ve İlgili
İmalat Teknolojileri Derneği (CECIMO) Genel
Kurulu, küresel salgın kısıtlamaları nedeniyle
çevrimiçi düzenlendi. Genel Kurul’da Covid19’un

imalat

sektörüne

verdiği

zararlarla

mücadele için atılan ve atılacak olan adımlar
tartışıldı. Makina İmalatçıları Birliği olarak,
CECIMO’nun Avrupa Birliği dışındaki az sayıda
üyesinden biriyiz. Covid-19’un sektörümüze
olan etkilerini, ülkemiz makine imalatçılarını
temsilen CECIMO Genel Kurulu’nda tartıştık.

PNEUROP Genel Kuruluna
Katıldık

rının ardından genel kurula Türkiye’yi ve Makina
İmalatçıları Birliği’ni temsilen katılım gösteren kıdemli uzman Artun BÖLGEN bu toplantılarda genel ticaretin durumu, kurulması planlanan vidalı
kompresör enerji verimliliği laboratuvarı ile ilgili gelişmeler ve COVID-19‘un Türkiye’deki etkileri
hakkında bilgilendirmede bulundu.
Avrupa genelinde %20 - %30 pazarın daralması beklendiği kompresör ve basınçlı kaplar sektöründe 2020 yılının büyük bir kayıp yıl olduğu
vurgulandı. Çalışanlarını kaybetmeye başlayan
Avrupa ülkeleri de telafisi mümkün olmayan kayıpların yaşanacağını, piyasaların normale dönmesi ile büyük ve kırıcı bir rekabetin yaşanacağı-

23 Haziran tarihinde gerçekleşen Avrupa Kompresör ve Pnömatik Aletler İmalatçıları Ekonomik
İşbirliği Komitesi PNEUROP’un genel kuruluna
katılım göstererek ülkemizi temsil ettik.
Genel kurul öncesi gerçekleşen iki toplantıda,
PNEUROP’un stratejik gelişimi ile ilgili konular
ele alındı. Genel sekreterler ve konsey toplantıla-

nı beklediklerini ifade ettiler.
Genel kurulda ise Amerika Birleşik Devletleri Basınçlı Hava ve Gaz Enstitüsü CAGI’nin de sunumu
sonrası seçilen yönetim kuruluna başarılar dilendi. Bir sonraki toplantının Brüksel’de 24-26 Mayıs
2021 tarihleri arasında Avrupa’nın diğer çatı kuruluşlarından olan Europump ve CEIR ile birlikte yapılması kararlaştırıldı.

w w w. mib . o rg .t r
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EuroTrans'ın Çevrimiçi
Toplantısına Katıldık

Avrupa Redüktör ve Güç Aktarma Organları İmalatçıları Dernekleri Komitesi, EuroTrans’ın toplantısı 22 Haziran’da internet

CAGI’nın İzentropik Verimlilik
Videosu İçin Türkçe Altyazı
Hazırladık

altyapısı üzerinden, canlı olarak gerçekleş-

ABD Basınçlı Hava ve Gaz Enstitüsü (Compressed Air &

tirildi.

Gas Institute), Hava Kompresörlerini Karşılaştırmada

Almanya, İtalya, Fransa, Belçika ve İsviçre

Verimlilik Ölçütleri adlı bir bilgilendirme videosu ha-

ülke dernek temsilcileri ile birlikte Türkiye’den de toplantıya MİB adına Genel Sek-

zırladı. Makina İmalatçıları Birliği olarak, bu videodan
Türk girişimci ve imalatçılar da faydalanabilsin diye bir

reterimiz Sefa Aytekin ve firma temsilcimiz

Türkçe altyazı hazırladık.

olarak bulunan İ-Mak Redüktör firmasın-

Enerji fiyatları göz önünde bulundurulduğunda, kom-

da, uluslararası satış ve pazarlama müdü-

presör seçiminde verimliliğin ne kadar önemli oldu-

rü olarak görev yapan Salim Haffar katılım

ğunu görebiliriz. Ömür boyu maliyet hesaplamasında,

gösterdi.

kompresörlerin satın alma, kurulum ve bakım maliyet-

Genel olarak piyasaların durumu ve dünya
genelinde etkisini gösteren COVID-19 süreçlerinin değerlendirildiği toplantıda 2020
yılının iyi başladığı ama pandemi süreci ile
birlikte çoğu sektörün durma noktasına
geldiği konuşuldu. Neredeyse her sektörde kullanılan güç aktarma organları genelinde tüm sektörlerin neredeyse durma
noktasına geldiği fakat tarım makinaları,
gıda işleme makinaları gibi belirli sektör-

lerinin, toplam maliyetin yalnızca dörtte biri olması şaşırtıcı gelebilir. Ancak, kompresörlerin en önemli maliyet kalemleri, tüm maliyetin dörtte üçünü oluşturan,
ömürleri boyunca harcadıkları enerjidir.
Neredeyse her fabrika ve imalathanede bulunan vidalı kompresörleri seçerken, enerji verimliliğine mutlaka
dikkat edilmesi gerekiyor. Basınçlı Hava ve Gaz Enstitüsü’nün (CAGI) hazırladığı bu videoda, hava kompresörlerini karşılaştırmada kullanılan metrikler, özellikle
de İzentropik Verimlilik, ayrıntılı bir şekilde ve basit bir

lerin ön plana çıktığı söylenmiştir. Özellikle

dille anlatılıyor.

takım tezgâhları sektöründeki yavaşlama-

Makina İmalatçıları Birliği olarak, temsil ettiğimiz sek-

nın korutucu olduğu, metal işleme maki-

tör adına çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu

neleri sektörünün durmasının yatırımların

metriklerden Türk girişimciler, sanayiciler, imalatçılar

durması anlamına geldiği belirtilmiştir.

ve mühendisler de rahatlıkla faydalanabilsin diye CA-

Bir sonraki toplantının Eylül ayında yine internet üzerinden yapılacağının kararı alınan toplantı, iyi dileklerle sonlandırıldı.

GI’nın hazırladığı bu videoyu Türkçeleştirmek istedik.
Ekibimizin yoğun çalışması ve CAGI’nın işbirliği ile hazırladığımız Türkçe altyazı, YouTube platformundaki videonun altyazılar seçeneğinden erişilebilir.
Videoyu görmek için tıklayın.

w w w. mib . o rg .t r
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BASINDAN
Kamu’nun İhtiyaçları Devlet Malzeme Ofisi Tarafından Karşılanacak
10 Haziran 2020 Çarşamba günü Resmî Gazete’de
yayımlanan karar ile birlikte, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhtiyaçlarının Devlet Malzeme Ofisi
Genel Müdürlüğü Tarafından Karşılanması” kararnamesi yürürlüğe konmuştur.
Kararnameye göre Hazine ve Maliye Bakanlığının
belirleyeceği liste dahilindeki mal ve hizmetler için
Kamu İdareleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Düzenleyici ve
Denetleyici Kuruluşlar gibi kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç alımları Devlet Malzeme Ofisi
tarafından yapılacak.
Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarla istisnaları belirlemeye yetkili olacak bakanlık ise
Hazine ve Maliye Bakanlığı olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
Yapısında Değişiklik
Sanayi

ve

Teknoloji

Bakanlığı’nın

teşkilat

yapılanmasın-

da değişikliğe gidildi. Değişiklikle ’Sanayi ve Verimlilik Genel
Müdürlüğü’ dönüştürülerek yerine ’Sanayi Genel Müdürlüğü’ kuruldu. ’Metroloji ve Standardizasyon’ ile ’Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi’ adındaki 2 genel müdürlüğün tek çatı altında toplanmasıyla ’Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği
Genel Müdürlüğü’ oluşturuldu. Bakanlığın ’Personel ile Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları’ yeni kurulan ’Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’ne bağlandı.

w w w. mib . o rg .t r

Pandeminin Muhtemel Kazananları
Dünya, yeni tip koronavirüsün sebep olduğu pandemi ile yaşamayı öğreniyor. Küresel olarak,
yeni bir hayat tarzı benimsememize sebep olan bu salgın, tüketici davranışlarını da doğrudan
etkiledi. Henüz, uzun vadede bu yeni tüketici davranışlarından kimin avantaj sağlayacağı kesin
olmamakla birlikte, kısa vadede pandeminin kazananları tahmin edilebiliyor.
Mart ayı itibariyle tüketici davranışları incelendiğinde, özellikle tıbbi malzeme üretici ve tedarikçilerine büyük ihtiyaç duyulduğu ortada. Makro düzeyde hastanelerin ekipman ihtiyaçlarından,
mikro düzeyde son tüketiciye satılan maske ve tıbbi dezenfektanlar bu talep artışının en önemli sebepleri arasında. Ayrıca, kişisel bakım ürünleri de bu süreçte önem kazandı. Özellikle pandeminin ilk zamanlarında, tıbbi malzemelerin yetersizliği, insanları kolonya ve benzeri kişisel
bakım ürünleriyle önlem almaya itmiş olabilir.
İnsanlar, evde gıda tüketimi ile dışarıda gıda tüketimi arasında karışık bir tüketici davranışı gösterirlerken, pandemiyle birlikte neredeyse yalnızca evde gıda tüketimi gerçekleşmeye başladı.
Bu da gıda perakendecilerinin, market ve manavların daha çok talep edilmesi anlamına geliyor.
Son olarak, bilişim teknolojileri ve çevrimiçi ticaret sektörünün de kısa vadede pandemiden
olumlu etkilendiğini söylemek mümkün. Evden çalışma arttıkça, ofis çalışanları arasında birlikte çalışmayı kolaylaştıracak yazılımlara talep artarken, eğlence için Netflix ve benzeri yayın araçlarının abone sayılarında yükseliş göze çarpıyor. Bunun yanında, alışveriş merkezlerinin kapanması yahut açık olan alışveriş merkezlerine insanların gitmeyi tercih etmemesi, çevrimiçi ticaret
platformlarına talebi arttırdı. Bu süreçte, kargo şirketlerinin üzerine fazla yük bindiği için, teslimatlarda gecikmeler bile yaşandı.

Konuyla ilgilli daha fazla bilgi için referans kaynaklar: AEGON, BBC, CIO, Dcode.
Grafik: Katemangostar / Freepik, Diartisan Co. tarafından düzenlendi.

Pandeminin Muhtemel Kaybedenleri
Tüketici alışkanlıklarının değişmesi bazı sektörleri olumlu etkilerken bazı sektörlere de ağır darbe vurdu. Kuzey yarım kürede yaz turizm sezonu açılırken, ekonomisinin önemli bir kısmını turizm gelirlerinin oluşturduğu ülkeler alternatif çözümler arayışına girdi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, uzun vadede hangi sektörlerin ne kadar etkileneceği kesin olmamakla birlikte, kısa
vadede en büyük zararı turizm; konser, sinema, tiyatro, gece kulübü ve spor aktviteleri gibi insanların fiziksel olarak birlikte olmalarını gerektiren eğlence mekanları ve boş zamanların değerlendirildiği sosyalleşme ortamları olan alkollü ve alkolsüz restoranlar, kafeler, publar ve benzeri mekanların göreceği düşünülüyor.
Uluslararası seyahatlere ve ticarete getirilen engeller, havayolu ve deniz taşımacılığını da olumsuz etkiliyor. Turizm amacıyla yapılan seyahatler neredeyse durma noktasına geldi. Temel ihtiyaçlar dışındaki uluslararası ticaret faaliyetlerinin de büyük ölçüde sekteye uğrayacağı öngörülüyor. Bununla birlikte insanların evlerinden daha az çıkması, evden-çalışma modelinin daha
çok benimsenmesiyle birlikte otomotiv sektörü de, taşımacılık servisleri kadar olmasa da, eski
seviyelerine kolay kolay ulaşamayabilir.
Tüm bunların yanında, inşaat ve emlak sektörü küresel ölçekte nispeten az etkilenecek sektörler arasında. Temel ihtiyaçlar dışındaki imalat sanayisi ise sınırda. Bu şu anlama geliyor: doğru
düzenlemeler ve teşviklerle, sektörümüz dezavantajı avantaja çevirebilir. Tüm imalat sanayisinin ihtiyacı olan makineleri üreten sektörümüz, yani fabrikaları üreten fabrikalar olarak bizler,
devletimizin de desteğiyle, özellikle Avrupa pazarında Türk makinelerinin marka değerini ve pazar payını artırabiliriz. Aksi durumda ise, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimiz yabancı sermayelerin eline geçebilirler.

Konuyla ilgilli daha fazla bilgi için referans kaynaklar: AEGON, BBC, CIO, Dcode.
Grafik: Katemangostar / Freepik, Diartisan Co. tarafından düzenlendi.
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BASINDA ÜYELERIMIZ
Technomads Projesi, Türk Sanayi
Uzmanlığını Yaymayı Hedefliyor
İki Fransız profesyonelin hayata geçirdiği 13 bin km.
kapsayacak Technomads projesi, Orta Asya’daki
öğrencilere bilgi aktarmayı ve Türk sanayi uzmanlığını bölgede yaymayı hedefliyor. Uzun yıllardır İstanbul’da yaşayan Türkiye tutkunu iki Fransız profesyonel, Salim Haffar ve Kévin Premel tarafından
düzenlenen proje, Türkiye’den Moğolistan’a kadar
13 bin kilometreyi kapsayacak. Proje, 16 Ağustos’ta
başlayacak ve yolculuk 40 gün sürecek.
Haberin Devamı İçin Tıklayın.

Dener Group’un Yerli Takım
Tezgahları Hikayesi
Dünya Gazetesi, geçtiğimiz Mart ayında Dener
Group CEO’su Cemal Dener’in Kayseri’deki Taksan
Takım Tezgahları fabrikasını, terk edilmiş ve yağmalanmış hâlde alıp, modern standartlarda çalışan, yerli üretim yapan ve 86 ülkeye ihracatı olan
bir üretim üssüne dönüştürmesi hikâyesini aktardı.
“Mustafa Dener 70 yaşında işine aşık bir sanayici.
Her gün fabrikayı dolaşırken haklı bir gurur yaşıyor.
... Bizim işimiz makine ve biz bunu teknolojiyle nasıl
daha ileriye götürebiliriz diyerek, projeler hazırlıyor.”
Dünya Gazetesi, 9 Mart.

Pandemiye Rağmen Durmadı,
Üretmeye Devam Dedi
Optimak STU Yönetim Kurulu Başkanı Tansel Cavit
Kulak, tüm dünyanın durduğu zor dönemde durmadıklarını, faaliyetlerine devam ettiklerini ve ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kulak, salgınla mücadelede var olduklarını göstermek amacıyla
üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi.
Haberin Devamı İçin Tıklayın.

Haziran '20 e-bültenimizde, üyelerimizle ilgili basında 21 Haziran tarihine kadar yayımlanmış haberleri
derledik. 21 Haziran'dan sonra yayımlanmış haberler Temmuz sayımızda derlenecektir.
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14

M a k in a İm a l atç ı l a r ı B irli ğ i

BASINDA ÜYELERIMIZ
Lütfi Okay: “Ar-Ge ve Ür-Ge
Çalışmalarımızı Artıracağız”
Altınay Teknoloji Grubu Koordinatörü Lütfi Okay,
grup şirketlerinde projenin yanı sıra artık Ar-Ge ve
ürün geliştirmenin son yıllarda ivme kazandığını,
2023 hedefleri doğrultusunda bu konudaki çalışmalarının kapsamını genişleteceklerini söylüyor.
Okay, “Daha yüksek katma değer ve mühendislik
birikimi oluşturmak üzere, 2023 yılında çalışan sayımızı toplamda bin 100 kişiye, grup ciromuzu da 250
milyon avroya çıkarmayı hedefliyoruz.” diyor.
Haberin Devamı İçin Tıklayın.

E-MAK YK Başkan Yardımcısı S.
Emre Gencer, Megaton’u Anlattı
Dünya Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk
Çiftçi’yle bir araya gelen S. Emre Gencer, sürdürülebilirlik adına özel önem verdikleri agrega hazırlama,
depolama ve dozajlama sistemi Megaton’u anlattı. Diğer sistemler, taş kırma sırasında oluşan tozu
çok miktarda su püskürterek indirirken, Megaton hiç su kullanmadan tozu minimize edebiliyor.
E-Mak’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre
Gencer, Megaton’da hedefin ihracat olduğunu belirtti: “E-MAK’ın bir dünya markası olması için çalışıyoruz.” Dünya Gazetesi, 8 Haziran.

Yedinci Kez Dünyanın En
Büyükleri Arasına Adını Yazdırdı
HİDROMEK Genel Müdürü Ahmet Bozkurt, “İş makinası sektörünün en büyük isimlerinin sıralandığı Yellow Table listesinde bir kez daha yer almanın
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 7’inci kez listeye girme başarısını gösteren firma, bu listeye giren ilk ve
tek Türk şirketi olma unvanını taşıyor.
Haberin Devamı İçin Tıklayın.

Haziran '20 e-bültenimizde, üyelerimizle ilgili basında 21 Haziran tarihine kadar yayımlanmış haberleri
derledik. 21 Haziran'dan sonra yayımlanmış haberler Temmuz sayımızda derlenecektir.
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BASINDA ÜYELERIMIZ
Şehir Hastanesi’nin Eczane ve
Depolamasında ÜÇGE İmzası
Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2
bin 682 yatak kapasitesine sahip İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabının açılışı gerçekleştirildi. “Türkiye’nin en büyük üçüncü sağlık yatırımı”
olarak lanse edilen hastanenin eczane ve depolama raf sistemleri ÜÇGE tarafından gerçekleştirildi.
Hastane projelerinin devamı olarak Yeşilköy Sahra
Hastanesi ve Sancaktepe Sahra Hastanesi’nin de
eczane ve depo raf sistemleri ÜÇGE tarafından hayata geçirilecek.
Haberin Devamı İçin Tıklayın.

Hülya Gedik, Hendek’teki Yeni
Üretim Üslerini Anlattı
Dünya Gazetesi’nden Vahap Munyar ile çevrimiçi
söyleşi gerçekleştiren Gedik Holding YK Başkanı
Hülya Gedik, yatırımlara ara vermediklerini söyledi. Hendek’teki Sakarya 2. OSB’de 100 dönüm arazi üzerinde devam eden döküm ve vana üretiminin
yanında 150 dönüm üzerine yeni elektrot üretim
tesisi kurduklarını söyledi. “Avrupa’dan Hindistan’a
kadar olan bölgede en büyük kaynak makinesi ve
sarf malzemeleri üretim tesisi oldu. Ayrıca, Hendek’e taşınırken endüstri 4.0’a dönük adımlar da
atmış olduk.” Dünya Gazetesi, 15 Haziran

Pandemi Hastanelerinin
Pompaları Standart Pompa’dan
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan
önlemler kapsamında inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr.
Murat Dilmener ve Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz
Acil Durum Hastaneleri’nde Standart Pompa’nın
ürünleri tercih edildi. “Bu süreçte görev yapan çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimizle.”
Haberin Devamı İçin Tıklayın.

Haziran '20 e-bültenimizde, üyelerimizle ilgili basında 21 Haziran tarihine kadar yayımlanmış haberleri
derledik. 21 Haziran'dan sonra yayımlanmış haberler Temmuz sayımızda derlenecektir.
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Barkom İcra Kurulu Üyesi Ceren
Şatırlar Balcı, BullDrill’i Anlattı
BULLDRILL sondaj makinesi, uygun dizel güç motoru, hidromotor ve pompalarla tüm delme ve hareket fonksiyonlarını gerçekleştirebiliyor. Vinç üzerinde çalışarak 1200 metre sondaj için tüm takımı
çekebilme yeteneğine sahip. 18.5 ton kapasiteli
gazlı alt çene derin sondaj uygulamalarında en iyi
performansı sunuyor. 1500 metre uzunluk ve 6mm
kalınlıktaki halat sarma kapasitesi, 19 tonluk çekme
ve 10 ton basma kapasiteli kuvvetindeki kulesi ve
soğutucu özelliği ile güçlü bir sistem sunuyor.
Dünya Gazetesi, 18 Haziran.

COVID-19
Sağlık Çalışanlarımıza Teşekkür ve Minnetlerimizle...
Covid-19 pandemisine karşı en ön safta fedakarca görevlerini ifa eden sağlık çalışanlarına Makina İmalatçıları Birliği ailesi olarak teşekkür ve
minnetlerimizi sunuyoruz.
Bütün dünyayı etkileyen ve yüz binlerce canın
yitirilmesine sebep olan yeni tip koronavirüsle
mücadelede, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sayesinde hayata tutunmaya çalışıyoruz. Bu
bulaşıcı hastalıkla birinci derecede yakından mücadele eden sağlık çalışanlarının da, maalesef,
hastalığa yakalanabildiklerine ve hayatlarını kaybedebildiklerine şahit olduk. Buna rağmen, ülkemizde ve dünyanın dört bir köşesinde insanların
ve insanlığın sağlığını korumaya kendini adamış
doktorlarımız, hemşirelerimiz, eczacılarımız ve
sayamadığımız diğer tüm sağlık çalışanlarına
teşekkür borçluyuz.
Teşekkür ve minnetle...

w w w. mib . o rg .t r
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YENI ÜYEMIZ

IHI DALGAKIRAN MAK. SAN. ve
TİC. A.Ş.
Japon ve Türk mühendislerin ortak çalışmasıyla Türkiye’de ilk ve tek turbo kompresör imalatı yapan IHI Dalgakıran firması, 2017 yılında Kocaeli/Dilovası’nda faaliyete
geçti. Demir çelikten otomotive, madenden tekstil sektörüne kadar birçok alanda faaliyet gösteren firmalara
hizmet veren IHI Dalgakıran, aynı zamanda TÜBİTAK’tan
onay alarak AR-GE merkezi olmuştur.
Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın.

YENI ÜYEMIZ

KILIÇOĞLU MAK. GAYRİMENKUL
ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kılıçoğlu Makine, 1999 yılında kurulmuştur. AR-GE çalışmaları sayesinde yüksek katma değer sağlayacak teknik
çözümler geliştiren teknolojiye ve sektörel bilgi birikimine sahip olmuştur. KOSGEB, TÜBİTAK ve üniversiteler ile
iş birliği yapan firma, danışmanlık destekleriyle de birçok
fikir arasından en iyiyi bulma konusundaki yolculuğunu
sabırlı ve kararlı adımlarla devam ettirmektedir.
Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın.

YENI ÜYEMIZ

TEKMAK AĞIR MAK. SAN. ve TİC.
LTD. ŞTİ.
1980 yılında kurulan TEKMAK Ağır Makine, faaliyetlerini
Kocaeli/Gebze’de sürdürmektedir. Son 10 yıldır çelik servis merkezlerine sağladığı hizmetlerle büyümesini gerçekleştiren firma, misyonunu ülke ekonomisine katkı
sağlamak, vizyonunu da rulo sac işleme makinalarının
önde gelen ihracatçısı olarak tanımlamaktadır.
Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın.

w w w. mib . o rg .t r

Üye Firmalarımızla İlgili Gelişmeleri Yakından Takip Etmek İstiyoruz
Yeni çalışma dönemimizde, üye firmalarımızla ilgili gelişmeleri daha yakından takip etmek ve üyelerimiz
arasında bir bilgi ve iletişim köprüsü oluşturmak istiyoruz. Firmalarınızla ilgili en güncel gelişmeleri, basında öne çıkan haberleri, yeni ürünleriniz hakkında özet bilgileri, başarılarınızı, ödüllerinizi ve etkinliklerinizle
alakalı yazılı-görsel malzemeleri bizimle mib@mib.org.tr e-posta adresi üzerinden paylaşmanızı istiyoruz.
Böylelikle, hem diğer üyelerimiz hem de bültenimizi takip eden sektörümüzün paydaşları firmanızla ilgili
gelişmeleri takip edebilirler.

Makina İmalatçıları Birliği
Söğütözü Mahallesi, 2176. Cadde, Platin Tower, No: 52
Çankaya, Ankara

