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Değerli MİB Üyeleri,
MİB E-Bülteni'nin ikinci sayısı ile karşınızda ol-
maktan gurur duyuyoruz. Amacımız, çağımı-
zın dijital iletişim teknolojilerine uygun olarak 
siz üyelerimizle daha sıhhatli bir iletişim kura-
bilmek. Bu amaç doğrultusunda, E-Bültenimi-
zi düzenli olarak yayımlamak ve sosyal med-
yayı günümüzün ihtiyaçlarını gözeterek daha 
aktif kullanmak için ekip arkadaşlarımızla yo-
ğun bir çalışma içerisindeyiz.

İnternet Sitemizi Yeniledik.

Bu hedeflerimiz doğrultusunda, bugüne ka-
dar üye firmalarımızla ilgili bilgileri ve sektörü-
müzle ilgili önemli gelişmeleri paylaştığımız, 
üyelerimizle sektör arasında bir köprü görevi 
ifa eden internet sitemizi de modern standart-
lara uygun olarak yeniledik.

Üyelerimizin ürün tanıtımlarını kolaylıkla ya-
pabilecekleri ve bu ürünleri talep edenlerin 
üyelerimize daha sağlıklı bir şekilde ulaşabile-
cekleri bir MİB Üyeler Sayfası da hazırlık aşa-
masında. En kısa zamanda yayımlayarak üye-
lerimizin hizmetine sunmak istiyoruz.

Ayrıca, makine imalat sektöründeki bazı spesi-
fik sektörlere ilişkin yeni site oluşturmak çaba-
larını da sürdürüyoruz.

Kurban Bayramınız Kutlu Olsun
Kurban yakınlık, yakınlaşmak demektir. Kurban Bayramı vesilesi ile sosyal mesafe kural-
larına uyarak, tüm insanlığın ortak değerlerle daha da yakınlaşmasını diliyoruz. Siz de-
ğerli üyelerimizin de Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
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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 aracıdır. Bu E-Bülten’e MİB’in internet sitesi 

üzerinden erişmeniz de mümkün: https://mib.org.tr/e-bulten/

https://mib.org.tr/e-bulten/
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MİB’DEN HABERLER
Websitemiz Yenilendi

Makina İmalatçıları Birliği'nin faaliyetleri-

ni, üye firmalarımızın tanıtımlarını ve ürün 

kataloglarını, sektörümüzle ilgili önemli 

gelişmeleri, fuar raporlarımızı ve analiz ya-

zılarını aktif bir şekilde paylaştığımız web-

sitemiz yenileniyor.

İlk aşamada anasayfamızı daha modern, 

modüler ve kullanışlı bir hâle getirerek işe 

başladık. Anasayfamızda MİB hakkında 

genel bilgilerin paylaşılmasının yanında, 

makine imalat sektörü ve alt sektörleriyle 

ilgili haberler, gelişmeler ve tanıtım yazıları 

da yayınlanacak.

İkincisini okumakta olduğunuz MİB E-Bül-
teni ve diğer yayınlarımız, basın bülten-

lerimiz, fuar raporlarımız, hazırladığımız 

sektörel raporlar ve blog yazılarımız da 

websitemizde ve sosyal medya hesapları-

mızda aktif bir şekilde paylaşılacak.

Tüm bunların dışında, bugüne kadar web-

sitemizin en önemli organı olan Üyeler 

Sayfası'nı güncellemek ve modern bir gö-

rünüme kavuşturmak için de çalışmaları-

mız devam ediyor. En kısa zamanda yeni 

MİB Üyeler Sayfası ile karşınızda olmaya 

çalışıyoruz.

MİB’DEN HABERLER
 Çalışma Grubu Komitesi Toplandı

Basınçlı Kaplar, Kompresörler, Kurutucu-

lar ve İlgili Ekipmanlar Komitesi 7 Temmuz 

Salı günü Zoom uygulaması üzerinden bir 

araya geldi.

AAG Makine firması temsilcisi İlknur Can-

türk, Dalgakıran firması temsilcisi Nuri 

Kara, IHI Dalgakıran firması temsilcisi Ya-

kup Tüfekçi, Mikropor firması temsilcisi 

Volkan Ayhan, Sarmak Kompresör firması 

temsilcisi Aslı Saracoğlu Özer, Özen Kom-

presör firması temsilcisi İbrahim Özen ve 

Tamsan Kompresör firması temsilcisi Za-

fer Udül'ün katılım gösterdiği toplantıya 

misafir olarak Revindus firması temsilcisi  

Mustafa Uslu da katıldı.

Makina İmalatçıları Birliği sekretaryası ta-

rafından organize edilen ve Genel Sekre-

ter Sefa Aytekin ve Kıdemli Uzman Artun 

Bölgen'in de katıldığı toplantıda, önümüz-

deki dönemde gerçekleşecek fuarlar, iha-

le şartnameleri, kurulması planlanan test 

merkezi ile ilgili konular, dış ticaret ista-

tistikleri, ilave gümrük vergileri, kurulma-

sı planlanan web sitesi ve sektörün ihtiyaç 

ilgi duyduğu konular konuşuldu.
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ANALİZ
İlave Gümrük Vergileri Üreticileri Daha Fazla Yatırıma Teşvik Ediyor

1990 yılından beri tüm makine sektöründe yerli makine üreticilerinin çıkarlarını gözet-
mek ve yerli makine üretimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Makina İma-
latçıları Birliği (MİB), hükümetin yerli ve milli üretimi korumacı tavrının bazı kesimleri 
rahatsız ettiğini belirterek, bu konuda getirilen ilave gümrük vergilerinin ise üreticiyi ya-
tırım konusunda daha da cesaretlendirdiğini söyledi.

Pandemi süreciyle birlikte etkisini çok daha hızlı hissettiğimiz ticaret savaşları içinde, Türkiye’nin 
de kendini korumaya çalıştığını ifade eden MİB Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer, “Kurum 

olarak senelerdir söylemeye çalıştığımız imala-
tın önemi, bu süreçte çok daha fazla ön plana 
çıkmış, yerli ve milli bir duruş sergileyen hükü-
met politikaları ise sığ bir bakış açısı ile eleştiril-
mektedir. Tüm dünyada yükselen korumacılık 
duvarlarının bu dönemde ülkemizde haklı şe-
kilde uygulanıyor olması, bazı kesimleri rahat-
sız etmiştir. Bakanlıklarımızın teveccühü ile ön 
plana çıkarılan makine imalat sektörünü ko-
rumak, ülkenin geleceğini korumaktır. HAM-
LE Programı gibi stratejik programlarla ön pla-
na çıkarılan katma değerli makine imalatının 
desteklenmesi de bunlara örnek olarak gös-
terilebilecek en önemli programlardan biridir. 
Zamanında kurulmuş ve yanlış politikalar so-
nucu geri plana itilmiş birçok yatırımın bugün-
lerde tekrar hayata geçiyor olması da ülkemi-

zin ayaklarındaki ağırlıklardan kurtarılmasına 
ve yükselmesine vesile olacaktır” diye konuştu.

“Kendi imalatımız olan makineleri ve maki-
ne imalatçılarını korumak, temel görevleri-
mizden olmalı”

“Mart ayından sonra yayımlanan kararname-
ler ile 3000 kalem üzerinde ticarete konu ürü-
ne konulan ek gümrük vergileri de bu koruma 
çabalarının olumlu sonucudur” diyen S. Emre 
Gencer, “Enerji fiyatlarının tarihi düşük sevi-
yede seyrettiği şu günlerde, dünya genelinde 
enerjiden sonra, parasal olarak en büyük tica-
ret hacmine sahip mal grubu olan makineler ve 
ülkede bu makineleri yapan bizleri koruyan ka-
rarları görmek bizleri sevindiriyor ve daha faz-
la yatırım yapmak için yüreklendiriyor. ‘Devlet 
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daha fazla vergi toplamak için bunu yaptı’ di-
yenler ise şu süreçte üretim kabiliyetlerimizi 
gösteren solunum cihazı gibi ürünleri nasıl ge-
liştirebildiğimizi hiç mi merak etmiyorlar? Sa-
nayi devrimiyle çok büyük rakamlara ulaşabi-
len üretim altyapısının kalbi makinelerdir ve 
makine imal etmeyi bırakmak, stratejik olarak 
yapılacak en büyük hatalardan biri olacaktır. Bu 
sadece pandemi sürecinde değil savaş, kıtlık ve 
deprem gibi felaketlerde de önemini çok daha 
fazla hissettirecektir. Hiçbir ülke, depremde yı-
kılan binalarınızı kaldırmak için gereken iş ma-
kinasını, mali sisteminiz çalışmıyor olsa bile, siz-
den para istemeden vermeyecektir. Savunma 
sanayisinde kullanılacak temel makinaları, ba-
rış zamanı bile vermekten imtina edeceklerdir. 
Dolayısıyla kendi imalatımız olan makineleri ve 
makine imalatçılarını da korumak, temel gö-
revlerimizden olmalıdır” diye konuştu.

"Yerli makinelerin önü kesilmek isteniyor"

“Kimsenin içeriğini ve detayını bilmediği, kay-
nak gösterilmeden ve halka açık şekilde ya-
yınlanmadan sadece ithalatçı firmaların is-
tekleri doğrultusunda hazırlanan raporlarla 
ihracatımız azalacak algısı yaratmak ülkemize 
zarar vermektedir” diyen S. Emre Gencer, “Geç-
tiğimiz aylarda aralıklı kararnameler ile getirilen 
ek gümrük vergilerini, “daha fazla vergi yükü” 
mantığından hareketle okumak mümkün de-
ğildir. Ülke içinde belirli bir üretim kapasitesine 
haiz makinaların çoğu, bu dönemde Cumhur-
başkanlığı makamı tarafından korunmaya alın-
mış, cari açığı azaltmayı ve yerli imalatı ön pla-
na çıkarmayı amaçlayan politikalar ilk kez bu 
kadar güçlü bir biçimde devlet iradesi olarak 
halk yararına sunulmuştur. Savunma, otomotiv, 
gıda gibi önemli sektörlere ilişkin peşi sıra açık-
lamalar önemli gibi görünse de geleceğin par-
çası olacak “güçlü Türkiye” için geliştirilen yerli 
makinelerin önü kesilmek istenmektedir. Des-
tek verilmek isteniyorsa, koşulsuz biçimde alı-
nan bu kararlar alkışlanmalı, sistemde görülen 
eksiklikler olumlu yönde değiştirilmeye çalışıla-

rak yola devam edilmelidir” dedi.

"Yatırımlarda yerli ve yeni makine alımların-
da destek oranları artırılmalı"

“Yerli imalatın korunması ve bu korumanın te-
melinde yapılan yatırımların yerliye yönlen-
dirilmesi hususu da önümüzdeki dönemde 
gündeme mutlaka gelmelidir” diye ekleyen 
Gencer, “Yatırım teşvik sistemi gereği, yerli-ya-
bancı ayrımı yapılmaksızın verilen destekler, 
korumakta olduğumuz makinaların neredey-
se tamamının koruma duvarları üzerinden ra-
hatça aşmasını sağlamaya yönelik destekler 
sunmaktadır. Yatırım çerçevesinde kullanılmış 
veya sıfır olarak ithal edilmek istenen makine-
ler, KDV ve gümrük vergisi yanında, varsa ila-
ve gümrük vergisinden muaf olarak ülkeye gi-
riş yapmakta, imalatçılarımız da bu makineler 
ile rekabet etmeye zorlanmaktadır. Bu, bizlerin 
vergileri ile sübvanse edilen ithal makinalar an-
lamına gelmekte ve bizleri oyun dışı bırakma-
ya yönelik bir düzenleme olarak karşımıza çık-
maktadır. Yatırım teşviklerindeki bu uygulama, 
ilave vergilerle korumaya çalıştığımız ucuz ve 
kalitesiz ithal makinenin önünü açmaya yöne-
lik bir kara deliktir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğımız ve özellikle Bakan Yardımcısı Sn. Hasan 
Büyükdede’nin bu konudaki çalışmalarını yü-
rekten destekliyoruz. Yatırımlarda yerli ve yeni 
makine alımlarında destek kriterleri artırılmalı, 
yatırım ile yurtiçinde kalacak dövizin yeniden 
yatırıma ve istihdama dönüşeceği ise unutul-
mamalıdır” açıklamalarında bulundu.
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ÜYELERİMİZDEN HABERLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Varank, SMS Tork Firmasını 
Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mus-
tafa Varank Makina İmalatçıları Birliği 
üyelerinden SMS Tork firmasını ziyaret 
etti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
HAMLE programı çerçevesinde, Strate-
jik Ürün Destek Programından yarar-
lanarak, üyemiz SMS Tork, ülkemizde 
ilk defa “Çok Turlu Elektrikli Aktüatör” 
üretti. Programı dahilinde SMS Tork fir-
masını ziyaret eden Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Sn. Varank yeni imal edilen 
ürün ve teknoloji hakkında bilgi aldı. 

Endüstriyel vanaların otomasyonunda 
kullanılan bu ürün ülkemizde ilk defa 
imal edilirken, HAMLE programı çerçe-
vesinin ilk çağrıya çıkılan makine sek-
törü kendine duyulan güveni boşa çı-
karmayacağını göstermeye başladı.

ÜYELERİMİZDEN HABERLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Varank, Dener Makina Firmasını 
Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, Kayseri'de faaliyet gösteren ve 
ürettiği makineleri 5 kıtada 86 ülkeye 
ihracat eden Dener Makina'yı ziyaret 
etti.

Çeşitli ziyaretler için kente gelen Bakan 
Varank, beraberinde AK Parti Kayseri 
Milletvekili Taner Yıldız ile fabrikanın İn-
cesu'daki tesislerini gezdi. 

Bakan Varank, Dener Makina Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Dener, Üst Yö-
netici (CEO) Cemal Dener, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ömer Şeyhmahmutoğlu ta-
rafından karşılandı.

Dener Makina'nın yarım asırlık geçmi-
şe sahip olduğunu ve takım tezgahları, 
CNC makinaları ürettiğini belirten Ba-
kan Varank, makine sektörünün strate-
jik önemine dikkati çekti.
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MİB'DEN HABERLER
Hasan Büyükdede'yi Ziyaret

Yönetim Kurulu üyemiz Cemal Dener ve Genel Sekreterimiz Sefa Ayte-
kin, yatırım teşvik sisteminin piyasadaki olumsuz uygulamalarına iliş-
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Hasan Büyükde-
de’yi bilgilendirdi.

Son dönemde sektöre getirilen İlave Gümrük Vergileri ve kamuoyun-

da yatırım teşvikleri olarak bilinen ve resmi adı Yatırımlarda Devlet Yar-

dımları Hakkındaki Karar olan mevzuat uygulamaları konusunun ön-

celikli olarak gündeme geldiği görüşmede, mevcut sistemdeki açıklar 

konusunda bilgi alış-verişinde bulunuldu. Sayın Bakan Yardımcısı ko-

nuya ilişkin uygulamaya konulacak yeni düzenlemelerle piyasanın tat-

min olacağı bir çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirtmiştir.

Kayseri’de köklü bir üretim geçmişine sahip olan Dener firması temsil-

cisi ve MİB Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Dener ve Genel Sekreterimiz 

Sefa Sadık Aytekin’in yaptığı sözkonusu ziyarette, 2016 yılında Dener 

Makine tarafından satın alınan ve 3 yıl içerisinde fabrikalarda ve ma-

kinelerde yapılan revizyon çalışmaları ile tekrar ekonomimize kazan-

dıran Taksan’ın yeni yatırımları konusunda da Sayın Bakan Yardımcısı 

bilgilendirilmiştir. Bilindiği üzere, 1975 yılında kamu iktisadi teşebbüsü 

(KİT) olarak kurulan Taksan firmasının, zaman içinde yönetimlerin aldı-

ğı yanlış kararlar ile âtıl duruma gelmiş olup, Dener Makine, yerli ima-

latın önemli bir temsilcisi olarak, bu milli üretim tesisini kuruluşunda 

planlanan amaca uygun olarak tekrar hayata geçirmiştir. Ülkemizin en 

büyük ithalat kalemlerinden biri olan talaşlı imalat tezgâhları konusun-

da imalat yapan Taksan “makine üreten makineler” fabrikasının HAM-

LE Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan yeni yatırımlar-

la yurt içi piyasa ve yurt dışında daha etkin olacağı öngörülmektedir.

Makine İhracatçıları Birliği 
(MAİB) Başkanı Kutlu Karave-
lioğlu, yılın ilk yarısında ihraca-
tın yüzde 13.6 azalarak 7.6 mil-
yar dolara gerilediğini, buna 
karşılık ithalatın aynı hızla 
düşmediğini söyledi. Karaveli-
oğlu, sanayicilerin küresel kriz 
yokmuş gibi makine ithal etti-
ğini bildirdi.

Karavelioğlu, sınai atılımın 
önemini ifade ederek şunla-
rı söyledi: "Bunun için en stra-
tejik sektörlerden biri, üretim 
teknolojilerinin geliştirildiği 
alan olan makine. Dünyanın 
en güçlü makine üreticilerin-
den Almanya'nın AB dönem 
başkanlığını bu yönde bir fır-
sat olarak değerlendirip, sek-
törel diplomasiyi sürdürerek 
olumlu sonuçlar elde edece-
ğiz."

Sanayicilerin küresel kriz yok 
gibi makine ithal etmeye de-
vam ettiğinin altını çizen Kara-
velioğlu, bu yüzden kaynakla-
rın boşa harcandığını bildirdi.

MAİB Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu Makine 
İthalatını Eleştirdi
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MİB'DEN HABERLER
ISO 500 Listesinde Makina İmalatçıları 
Birliği Üyesi 7 Firma Yer Aldı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yayınlanan ve bir ön-
ceki yılın en büyük şirketlerini açıkladığı ve kamuoyunda ISO 
500 listesi olarak bilinen liste geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Şirketlerin, satış rakamları, brüt katma değeri, özkaynakları, 
aktif toplamları, ihracat ve çalışan sayısı gibi temel verilerinin 
bulunduğu listeye bu sene de 7 MİB üyesi firma da girmeyi 
başardı.

Öncelik sıralamasına göre Erdemir, Tosçelik, Bosch Rexroth, 
Hidromek, Hema Endüstri, Durmazlar Makine ve Samet Ka-
lıp firmalarının girdiği ISO 500 listesine giren firmalarımızı 
kutluyoruz.

MİB'DEN HABERLER
Üyelerimize Ansiklopedik 
Ekonomi ve İş Hayatı Sözlüğü 
Hediye Ettik

Dünya Gazetesi ile işbirliği içerisinde 
hazırlattığımız Ansiklopedik Ekonomi 
ve İş Hayatı Sözlüğü'nü, Yönetim Kurulu 
Başkanımız S. Emre Gencer'in MİB adına 
üyelerimize sağlık ve esenlik dileklerini 
ilettiği mektubuyla birlikte gönderdik.

Sektörümüzle alakalı temel bilgileri, kısa 
notlar halinde açıklayan ve bir kaynak kitap 
olarak üyelerimizin faydalanabileceğini 
umduğumuz bu eseri, değerli üyelerimizin 
istifadesine sunduk.
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Lupamat: Enerji Verimliliğiyle Öne 
Çıkıyor.

Her sektöre uygun, farklı tipte ve kapasitede kompresörler 

ürettiklerini söyleyen Lupamat Kompresör Yurt İçi ve Yurt 

Dışı Pazarlama Müdürü Tolga Kaynar, “Lupamat, 2000 yılın-

da Dirinler Ailesi bünyesine katılarak hızlı bir gelişim döne-

mine girdi.” dedi. Lupamat, özellikle enerji verimliliği yüksek 

ürünleriyle fark yaratıyor. Dünya Gazetesi.

Simetrikpro, 5 Yılda İhracat Yaptığı 
Ülke Sayısını Artırdı.

Simetrikpro, sektörlerin otomasyon ve robotizasyon birim-

lerinin özel amaçlı makine ve üretim hatları ihtiyaçlarına yö-

nelik terzi usulü anahtar teslim özel üretimler yapıyor. Si-

metrikpro COO’su Selim Peker, son 5 yılda ihracat yaptıkları 

ülkelerin ve ihracat satışlarının artış kaydettiğini söyledi.

Dünya Gazetesi.

Bosch Rexroth Tam Otomatik Maske 
Üretim Hattı Üretti.

Almanya’da tasarlanan, Türk mühendisleri tarafından Bur-

sa’da imal edilen tam otomatik maske üretim hatları Bos-

ch Rexroth tarafından projelendirildi. Bu hattın Türkiye’deki 

ilk talibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) oldu. Bu 

makine ayda 6 milyon cerrahi maskeyi insan eli değmeden 

üretebiliyor. Dünya Gazetesi.

Ermaksan, Zor Beğenen Almanya'ya 
3D Yazıcı İhraç Ediyor.

Ermaksan, Bursa’da ürettiği 3 boyutlu metal yazıcıyı, makine 

sanayiinde dünyanın önde gelen ülkelerinden Almanya’ya 

da ihraç ediyor. Ermaksan Genel Müdürü Ahmet Özkayan, 

metal yazıcıları Türkiye’deki firmaların kullanımına sundukla-

rını ve zor beğenen Almanya’ya da ihraç edebildiklerini söy-

ledi. Dünya Gazetesi.

Temmuz '20 e-bültenimizde, üyelerimizle ilgili basında 23 Temmuz tarihine kadar yayımlanmış 

haberleri derledik. 23 Temmuz'dan sonra yayımlanmış haberler Ağustos sayımızda derlenecektir.

BASINDA ÜYELERİMİZ
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Hidrokon, Sektöre Örnek Olacak

Araç üstü mobil vinç üretiminde Türkiye ve yakın coğrafya-

nın önde gelen şirketlerinden Hidrokon, TSE Covid-19 Güven-

li Üretim Belgesi aldı. Satış ve Pazarlama Müdürü Esat Kü-

tükcü, Hidrokon’un büyük bir sorumlulukla üretim hayatını 

sürdürdüğünü ve sektörlerinde bu belgeyi alan ilk firma ol-

duklarını söyledi.

Dünya Gazetesi.

Teknoloji, İnsan Kaynağı Altyapısını 
Değiştirecek

Altınay Teknoloji Grubu Koordinatörü Lütfi Okay, dijitalleş-

menin üretim hatlarının yanı sıra insan kaynağının da bilgi ve 

yetkinlik altyapısında köklü değişikliklere gitmesine neden 

olacağını söyledi. Verilerin işlenmesi ve yorumlanması gibi 

görevlerde etkin olabilecek insan kaynağına ihtiyaç olacaktır.

ST Robot Yatırımları.

Remas, Üretiminin %60’tan Fazlasını 
İhraç Ediyor

Yüksek kalitedeki ürünleri ve uygun fiyat politikası ile farkını 

ortaya koyan Remas, 2020’de beklemekte olan yatırımların 

realize olmaya başlayacağı düşüncesiyle yurtiçi fuarlara, sek-

tör bazlı teknik seminerlerde tanıtıma ağırlık verecek, ihraca-

tını arttırabilmek için yurtdışı fuarlarda da yoğun tanıtım fa-

aliyetlerinde bulunacak. Metalsan.

Ermaksan, ‘Yenilikçi Teknolojiler’i 
Dünyaya İhraç Ediyor

Sac işleme sektörünün 55 yıllık markası Ermaksan’ın ‘Yenilik-

çi Teknolojiler’ ile donattığı makineleri 6 kıtada 100’ün üze-

rinde ülkede kullanılıyor. 1965 yılından bu yana sac işleme 

sektörüne uluslararası düzeyde büyük katma değer sağla-

yan Ermaksan, ürünlerini dünyaya ihraç ediyor.

Dünya Gazetesi.

Temmuz '20 e-bültenimizde, üyelerimizle ilgili basında 23 Temmuz tarihine kadar yayımlanmış 

haberleri derledik. 23 Temmuz'dan sonra yayımlanmış haberler Ağustos sayımızda derlenecektir.
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Ekip Arkadaşımız Uzman Batuhan 
Önerbay Dünya Evine Girdi

Makina İmalatçıları Birliği'nde uzman ola-
rak görev alan Metalurji Mühendisi Batuhan 
Önerbay, Ezgi Kurhan'la evlenerek dünya 
evine girdi.

Ezgi ve Batuhan'ın birlikte sağlıklı ve uzun 
bir ömür geçirmeleri temennisiyle kendi-
lerini Makina İmalatçıları Birliği ailesi olarak 
kutluyoruz.

Makina İmalatçıları Birliği

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

EUROBLECH Ertelendi

Ekim ayı sonunda Almanya’nın Hannover kentinde yapıl-
ması planlanan ve sac işleme sektörünün büyük önem verdiği 
uluslararası sac işleme teknolojileri fuarı EuroBlech ertelendi. 

Türkiye adına sektörü temsilen MİB’in de görüşlerini ilettiği 
fuar düzenleyicisi Mack Brooks firması yetkilileri, sektör adına 
verilen görüşten memnun olduklarını; yapılan benzer uyarıları 
dikkate alarak katılımcılar arasında düzenledikleri anketin so-
nuçlarını da dikkate alarak fuarı erteleme kararı aldı.

Şimdilik 9-12 Mart 2021 tarihleri arasına ertelenen EuroBlech’in 
gelişmeleri göz önüne alarak kararını revize edebileceği de ge-
len bilgiler arasında. Türkiye’de düzenlenecek WIN Eurasia ile 
neredeyse aynı tarihlerde düzenlenecek fuarın tarihleri için ise 
MİB görüşmelerini sürdürüyor.

https://facebook.com/miborgtr/
https://www.linkedin.com/company/makina-imalat%C3%A7%C4%B1lar%C4%B1-birli%C4%9Fi/
https://twitter.com/miborgtr/
https://instagram.com/miborgtr/

