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Değerli Paydaşlarımız;

Makina İmalat Sektörümüz, ihtiyaçlarını hayli zamandır örgütleri vasıtasıyla dile 
getiriyor, bilgi ve tecrübesini onlarda biriktirdiği uzmanlıkla ortaya koyuyor. Sektö-
rel derneklerin veya sivil örgütlerin giderek önem kazandığı ve itibar gördüğü 
ülkemizde, topyekün bir dayanışma ile, kendisini ilgilendiren sorunları tarif ediyor, 
çözümlerini geliştiriyor, ilgili kurumlara ve paydaşlarına aktarıyor. 

Ülkemizin refahında büyük bir sorumluluk taşıdığımızın kabulü içerisinde, sektö-
rümüzün ileri gitmesinin diğer bütün imalat ve hizmet sektörlerimizin ileri gitmesi 
için önkoşul olduğunun bilinciyle, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 üye derneği 
vasıtasıyla Makina İmalat Sanayimizin 22 segmentini birden temsil eden Federas-
yonumuz, gerek ürünler bazında mikro düzeyde, gerekse sektörel bazda makro 
düzeyde çok önemli bir birikime sahip. Bu bilgi ve tecrübe hem sektörümüzün 
kendi ürettiği, hem de uzun yıllardır üyesi olduğumuz veya işbirliği içinde bulun-
duğumuz uluslararası örgütlerin birikimlerinden oluşuyor. Bilgilerimiz, yurtdışında 
yatırım yapan firmalarımızın deneyimleriyle pekişiyor; ileri giden ülkelerin nasıl 
başardığını, diğerlerinin neden geriye düştüklerini apaçık görüyoruz.   

MAKFED çatısı altındaki derneklerimizin yönetimlerinin ve uzmanlarının katkıları 
ile ciddi bir hazırlık süreci sonunda ortaya çıkardığımız bu doküman, sektörümü-
zün gelişimi ve rekabet gücüne kavuşması için neler yapılması gerektiğini, nasıl 
yapılabileceğini özetleyen bir öneri paketini içeriyor. Öncelik sırası belirlemeden, 
her birini aynı ehemmiyette gördüğümüz ve ancak bütünlüklü bir yaklaşımla tam 
başarıya ulaşabileceğini düşündüğümüz 9 başlık altında topladık tespitlerimizi ve 
bunlara yönelik çözümlerimizi.

Esasen, bunların bir kısmı, birçok ortamda ve düzeyde benzer ifadelerle dile geti-
rilmiş, yetkili kurumlarımızca ve paydaşlarımızca bilinmekte olan husuları da içer-
mektedirler. Hatta bazılarında ilerleme kaydedilmiş, bazıları içinse yasal düzenle-
me çalışmaları başlatılmıştır. Sektörümüze ümit veren müspet gelişmeler için 
müteşekkiriz; ihtiyaçlarımızı anlatmak, giderilmelerine yönelik tedbirlerin hayata 
geçirilmesine yardımcı olmak, sonrasında uygulama süreçlerini gözlemek 
makina imalatçılarının temsilcisi olan bizlerin temel vazifesidir. 

Görüşlerini kamuya açık dokümanlar haline getirmek, gelişmeler hakkındaki 
mütalaalarını yazılı olarak paydaşlarına sunmak, bütün dünyada, STK’lar için 
mutlak bir faaliyet tarzı kabul ediliyor. Kimseyi eleştirmeyen, hiçbir siyasi kaygı ve 
beklenti içermeyen, olabildiğince somut hazırlanmış metnimizin bu zaviyeden 
bakılarak değerlendirilmesini istirham ediyor, ülkemiz için beklediğimiz faydayı 
sağlamasını diliyoruz.

Saygılarımızla.

Adnan Dalgakıran  
Yönetim Kurulu Başkanı

22 Kasım 2016
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Bu çalışma, imalat sanayimizin kalbi olan 
Türk Makine Sektörünün gelişimi ve rakip 
ülkelere karşı rekabet gücü yakalayabilmesi 
için öncelikli tedbirlerin yer aldığı bir yol 
haritası niteliğindedir.  Tedbirler, kısa ve orta 
vadede uygulanması gereken ve sektörün 
yatırım, üretim, ihracat, istihdam, Ar-Ge, 
teşvik, pazarlama ve finans gibi temel sorun 
alanlarını kapsamaktadır. Önerilerin isabetli, 
somut, uygulanabilir ve çoklu etki yaklaşımı 
ile makine sektörü yanında diğer tüm imalat 
sanayi sektörlerine olumlu katkı sunma 
kabiliyetine özen gösterilmiştir.

Tedbirler;

İlk girdi, ara malı ve Ar-Ge de dâhil olmak 
üzere imalat sanayinde yerlilik, yenilik ve 
derinleşme,

Kamu ve özel sektör alımlarında yerlilik 
tercihi,

Yerli sanayinin korunması, dünya standart-
larında ve kalitesinde üretim, Türk malı ima-
jının korunması ve yükseltilmesi, ihracatın 
ve istihdamın artırılması, ithalatın ve cari 
açığın azaltılması ve nihayet en önemli 
sorunlarımızdan olan ölçek büyüklüğü 
sorunu için, etkin ve verimli bir “Piyasa 
Gözetim ve Denetim Sistemi”nin kurulması,

Yatırımcı dostu ve destekçisi bir mevzuat alt 
yapısı,

Yatırım ve ar-ge desteklerinde, seçicilik ve 
odaklanma,

Özel sektörün daha fazla inisiyatif aldığı ve 
etkin olduğu platformların kurgulanması ve 
uygulamaya konulması gibi temel, uygula-
nabilir ve öncelikli sorun alanlarına dönük, 
kalıcı ve etkin çözüm önerileri içermektedir.
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GELİŞMİŞ VE 
REKABETÇİ 
BİR MAKİNE 
SEKTÖRÜ 
İÇİN 
TEDBİRLER

İç pazarda yerli makine alımını teşvik edici önlemler 
alınmalıdır. Kamu ve kamu destekli makine ve teçhizat 

alımlarında,  yerli üretimin mevcut olması durumunda, bu 
ürünlerin tercih edilmesi zorunlu hale getirilmelidir.

1- Kamu alımlarında yerli sanayiye yönelik mevcut destek, ihale şartnamelerinin istenildiği şekilde düzenlen-
mesi nedeniyle istenilen neticeyi sağlayamamıştır. İhale şartnamelerinin bu amaca matuf olarak tanzimi 
sağlanmalı, orta yüksek ve ileri teknoloji alımları için (Türkiye’de üretimin bulunması halinde) şartnameler yerli 
ürünün alımını zorunlu hale getirilmelidir.

KOSGEB, EXİMBANK, TÜBİTAK, İLBANK, DMO, TİKA gibi kamu kuruluşlarının makine ve teçhizat alımları ile 
makine ve teçhizat alım destekleri, Türkiye’de üretimi olan makineler için yerli makine ve teçhizat alımını zorun-
lu hale getirici şekilde yeniden tanzim edilmelidir.

2- Kamuda, makine ve teçhizat alımları önemli bir yekûn oluşturmaktadır. Oysa bazı kamu kurumları, Türki-
ye’de aynı kalite ve standartta yerli üretim varken ve yayımlanan Başbakanlık genelgelerine rağmen yabancı 
ürünleri tercih etmeye devam etmektedir.

 - Yerli ürün tercih etmeyen bir kamu görevlisi, bunun makul gerekçesini izah etmeli ve makamdan onay 
 almalıdır.

 - Kamu kurum ve kuruluşları, ihale ettiği yapım, revizyon vb. işlerde de, şartnamelere (yerli üretimin 
 varlığı durumunda) yerli ürün şartını koymalıdır.

Mevzuatta yerli ürüne tanınan %15 fiyat avantajı, kurum bütçesine ilave yük getirdiğinden bahisle, başta beledi-
yeler olmak üzere kamu kurumlarınca etkin bir biçimde uygulanmamaktadır.

3- Benzer şart, kamu tarafından finansmanı sağlanan, destek ve teşviklerle alımı yapılan veya hazinenin kefil 
olduğu veya yap-işlet-devret şeklinde gerçekleştirilen tüm makine ve teçhizat alımları için de uygulanmalıdır.   
Şayet ihtiyaç duyulan bir makine ve teçhizatın yerli üretimi yok ise veya mevcut üretim ihtiyacı karşılamaktan 
uzak ise ithal makine ve teçhizat kullanılabilmelidir.   Bir ürünün ihtiyacı karşılar şekilde yerli olarak üretilip üreti-
lemediği, sektörün en üst çatı kuruluşu olan MAKFED’in de içinde bulunacağı bir sistem aracılığı ile tespit edile-
bilir. 

4- Yatırım yapan özel sektör sanayi şirketlerimizin ihtiyacı olan yatırım malı, ürün, sistem ve hizmetlerin ülke-
mizde üretim yapan firmalarımızdan karşılaması durumunda, yatırım yapan firmalarımıza ek vergi teşvikleri 
sağlanmalıdır.  

tedbir
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Türkiye, yılda ortalama 24 milyar USD seviyesinde makine ve teçhizat ithal etmektedir. Bu itibarla, 
makine sektörü en çok cari açık veren sektörler arasında yer almaktadır. Oysa bu ithalatın %70’i 
Türkiye’de yerli olarak üretilen veya üretme şansı olan makine ve teçhizattan oluşmaktadır. Bu 
alanda iyi bir çalışma ile 15 milyar USD seviyesinde bir cari açık önlenebilir.

Bu üretimin oluşturacağı katma değerin, istihdam, vergi geliri, ihracat, ek yatırım, ölçek optimizas-
yonu gibi direkt etkilerinin yanı sıra, yan sanayi ve ilişkili diğer sektörlere getireceği tali ekonomik 
faydaları da söz konusudur.

Mevcut haliyle, örneğin belediyelerimiz fen işlerinde kullandığı iş makinelerinin çoğunda, TOKİ 
ürettiği binalarda tercih ettiği asansörlerin ve kazanların büyük bölümünde (eşdeğer kalitede yerli 
üretim alternatifi varken) ithal ürünleri tercih etmekte, böylece sektörün gelişmesine, cari açığın 
önlenmesine, istihdamın, ihracattın ve vergi gelirlerinin artmasına farkında olmadan katkı koyama-
maktadır.

Bu uygulamanın AB ve Dünya Bankası kurallarına aykırı olduğu bazı kuruluşlarca dile getirilmekte-
dir. Oysa Türkiye, kamu alımları sözleşmesine henüz imza koymamıştır. AB sürecinde de konuyla 
ilgili görüşmeler henüz başlamamıştır. Dolayısıyla bu konuda hali hazırda uluslararası yükümlülük-
lerimiz bakımından bir sorun yoktur. Diğer taraftan ABD hala 1933 tarihli “Buy American Act, Ameri-
kan Malı Al” Yasası” yasasını başarı ile uygulamaktadır. Hatta küreselleşmenin öncülüğünü yapan 
ülkelerin “Buy American”, “Buy UK”, “Buy France” gibi kampanyaları herkesçe bilinmektedir.

Belgelendirme konusu da, yerli ürün tercihi politikası ile ele 
alınmalı ve belgelendirme kuruluşları alanında da yerli kapasite 
oluşturulmalıdır. 10 ayrı kurum ve kuruluş tarafından yürütülen 

piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) hizmetlerinin etkin ve 
verimli olabilmesi için tek elde toplanması gerekmektedir.

Piyasa Gözetim ve 
Denetimleri

1- Uygunluk değerlendirme hizmetlerinin küresel ölçekte pazar büyüklüğü 200 milyar USD seviyesine ulaşmış 
olup, ülkemizde de bu değer 2-2,5 milyar USD seviyesindedir. Ancak ülkemizde, uygunluk değerlendirme 
hizmetleri büyük oranda (% 70-80) yurt dışına bağımlıdır ve bu hizmetler karşılığı olarak yıllık 1,5 milyar USD 
seviyesinde kaynak kaybımız söz konusudur.

2- Türkiye’de, PGD için aşağıda sıralanan beş temel amaç benimsenmelidir:

 a. Yerli sanayiyi ve tüketicileri, hem yurt içinde üretilen hem de yurt dışından (özellikle üçüncü dünya ülkeleri 
 ile bazı Uzakdoğu ülkeleri menşeli) gelen kalitesiz, mevcut mevzuata (standartlara) aykırı ürünlerin yarattığı 
 haksız rekabetten korumak,

 b. Haksız rekabetin bir sonucu olarak ortaya çıkan üretim ve istihdam kaybının, dolayısıyla cari açığın 
 büyümesini önlemek,

 c. Kalitesiz, standartlara aykırı, kayıt dışı üretim yapan firmaların piyasadan çekilmesini sağlamak,

 d. Teknik düzenlemelere uymayan,  tüketicilerin ve çevrenin sağlık ve güvenliğini tehdit eden ürünlerin 
 üretilmesini ve pazara sunulmasını önlemek,

 e. Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda Türk Malının kalitesini ve toplam marka değerini korumak ve yükseltmek.

3- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre piyasadaki her 100 sanayi ürününden 27’si teknik mevzu-
ata aykırıdır. Diğer bir ifadeyle piyasadaki her üç üründen biri mevzuata aykırı olarak üretilmiştir. Bu ürünler 
sahtedir, taklittir veya merdiven altı ya da kayıt dışıdır. Bu tür üretimin varlığı hem sanayi hem ekonomi için 
büyük bir tehdittir.
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Küreselleşen dünyada Uluslararası ticaretin serbestleşmesi, toplam verimliliği ve refahı arttırması 
nedeniyle, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından temel bir norm haline getirilmiştir. Söz konusu 
serbest ticaretin gereği olarak günümüzde dünya ticareti, uluslararası normlar ve kalite değerleri üzeri-
ne oturtulmuştur.

Gelişmiş ülkelerin çoğu, standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini teknik engel olarak 
kullanarak kendi pazarlarını korumaya aldıkları gibi, rakip ürünlere karşı da küresel pazarda kabul ettir-
dikleri standartlar ve belgelerle üstünlük sağlamaktadır.

Standardizasyon faaliyetlerinin ülkelerin gayrisafi milli hâsılalarında % 1’e yakın artış sağladığı, gelişmiş 
ülkelerde yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur.

Standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinde etkin rol alınması, aynı zamanda ülkenin 
yerel sanayisinin gelişmesinde de çok önemlidir. Gerek teknoloji transferi ve gerekse inovasyon faali-
yetlerinin gelişiminde çok önemli rol üstlenen bu hizmetler sayesinde, yerli üretimin önü açılmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerin tamamında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile ilgili devlet 
politikaları oluşturulmakta, strateji belgeleri yayınlanmaktadır. 

Türkiye’de şu ana kadar PGD faaliyetleri hep tüketici odaklı olarak ele alınmış ve bu şekilde yürütül-
müştür. Dünya uygulamalarına bakıldığında da temel yaklaşımın hem mevzuat hem de uygulama 
olarak bu yönde olduğu görülmektedir.  Ancak, dünyada özelliklede ABD ve AB’de yavaş yavaş bu 
alandaki yaklaşımın farklılaştığı, yerli sanayiinin korunması, ithalatın azaltılması, istihdamın korunması 
ve hatta artırılması gibi nedenlerin de, ürün güvenliği ile ilgili faaliyetlerde dikkate alındığı görülmekte-
dir. Türkiye’nin de, bu yaklaşımı zaman kaybetmedenhayata geçirmesi gerekmektedir. 

Piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) ile ilgili mevcut idari yapılanmada bu görev, 10 ayrı kurum ve kuru-
luş tarafından yürütülmektedir. Etkin ve verimli bir PGD için bu yapının kesinlikle sadeleştirilmesi gerek-

mektedir. Bu alanda ideal olan yapılanma, tüm PGD hizmetlerinin bir çatı altında toplanmasıdır. Bu alanda oluş-
turulacak yeni kurumun özerk bir yapıya sahip olması, gerekli yetkilerle donatılması ve bu görevi yürütecek 
personel ve bütçe imkânlarının sağlanması gerekmektedir. 

“Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurumu” şeklinde tanımlanabilecek bu yapı, bir bağımsız idari otoritenin sahip 
olması gereken nitelik ve fonksiyonları taşımalıdır. Söz konusu kurum ya da kuruluş için, öncelikle bir kuruluş ve 
teşkilat kanunu hazırlanmalı ve bu kanunda kurumun görev alanı, sorumluluklar ve yürüteceği faaliyetler ile 
teşkilat yapısı yer almalıdır. Kuruluşa ilişkin detay konular ise ikincil düzenlemelerle yapılmalıdır. Piyasaya arz 
edilen ürünlerin gözetimi ve denetiminden sorumlu olacak bu kuruluşun; kamu kurumu niteliğinde ilgili veya 
ilişkili kurum olma ve kamu adına faaliyet göstermesi, icraya yönelik karar alma yetkisi taşıması, alacağı kararların 
yargısal değil idari nitelikte olması ve yargı denetimine tabi olması, bağımsız ama vesayet denetimine tabi 
olması, müeyyide uygulama yetkisi, düzenleme yetkisi, kendisine has bütçesi olması, mali yönden Sayıştay 
denetimine tabi olması gibi niteliklere sahip olması esastır.  Teklif edilen idari yapılanmaya ilişkin teşkilat şeması 
aşağıda sunulmuştur. 

Söz konusu kurumun bir Başkan ve iki Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği, Sanayi PGD, Sağlık PGD, Gıda PGD 
Daire Başkanlıkları ile Destek, Bilgi İşlem ve Strateji Daire Başkanlıkları gibi yardımcı daire başkanlıklarından oluş-
ması ve her daire başkanlığı altında yeterince uzman görevlendirilmesi önerilmektedir. İhtiyaca göre yeni daire 
başkanlıkları veya yeni hizmet birimleri kurulabilecektir. 

Gerekçe

Türkiye Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu

Uzmanlar Uzmanlar Uzmanlar Uzmanlar Uzmanlar Uzmanlar

Hukuk
Müşavirliği

Başkan Yrd. Başkan Yrd.

Sanayi PGD
Daire Bşk.

Sağlık PGD
Daire Bşk.

Gıda PGD
Daire Bşk.

Destek Hizm.
Daire Bşk.

Bilgi İşlem
Daire Bşk.

Strateji Hizm.
Daire Bşk.

Başkanlık
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1- Uzun süredir uygulanan teşvik sisteminin başarılı yanları olsa da, Türkiye’yi istenen ve hedeflenen noktaya 
taşıyamamıştır. Türkiye, genel olarak yatırım, üretim, ihracat; özelde ise yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihra-
catı, Ar-Ge ve inovasyon gibi temel konularda istenen ve planlanan sıçramaları yapamamıştır. 2023 hedefimiz-
de yer alan dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma, 500 milyar USD ihracat, 2 trilyon USD GSMH hedeflerinin  
yakalanması güçleşmiştir.

Bu nedenle, gelişmiş ülkelerde olduğu şekliyle (ABD, Japonya, Kore, Çin vb ülkelerde olduğu gibi) sektör ve 
ürün odaklı yeni bir yatırım, üretim, ihracat ve Ar-Ge teşvik sistemine ihtiyaç vardır.

2- AB mevzuatına uygun teşvik sistemi, Türkiye’yi orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında istenen hedeflere 
taşıyamaz. Bu alandaki yatırımcılara, nakit desek sağlamanın yolları bulunmalıdır.

Gerekçe
Türkiye’de her türlü yatırımı, üretimi ve Ar-Ge’yi destekleyen teşvik sisteminden vazgeçilmelidir. Başarının anah-
tarı, odaklanmadır. Bu nedenle, hedef sektör ve hedef ürün odaklı bir teşvik sistemi gereklidir.

Sağlıklı sanayi altyapısı ve sürdürülebilir sanayi üretimi için;  teşvikte, Ar-Ge’de, üretimde ve yatırımda seçici 
davranılması gerekmektedir. Ülkemiz, her yatırımı teşvik edecek kadar zengin bir ülke değildir. Diğer yandan 
yatırımların sektör farkı ve faydası gözetmeksizin aynı mevzuatla desteklenmesi, sürdürülebilir bir uygulama 
değildir.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji yatırımları, gelişmiş şehirlerde yapılır. Bununla birlikte, bu şehirlerdeki yüksek 
arazi maliyetleri, yatırımların önünde önemli bir engeldir. Devlet, orta yüksek ve ileri teknoloji yatırımlarını teşvik 
etmek için, organize bölgelerini tüm altyapısıyla kendisi kurup yatırımcılara sunmalıdır.

Ülkemiz gibi gelişmekte olan ve büyük hedefleri olan ülkeler, politika oluştururken mutlaka önceliklerini belirlemeli-
dir. Türkiye’de sanayi politikası oluşturulurken mutlaka belirli sektörlere öncelik tanınmalı ve bu alanlarda yapılacak 
yatırımlar ve faaliyetler özel olarak desteklenmelidir. Hatta “Ulusal Odak Projeleri” oluşturulmalı ve bunlar özel destek-
lerle hayata geçirilmelidir. Bu tür politika örnekleri, özellikle Kore ve Çin’de sıkça görülmektedir. Hatta bugün devletin 
müdahalesi, “Ekonomik Kalkınmada Çin Modeli” olarak bilim çevrelerinde hala tartışılmaktadır.

Her sektöre, her yatırıma “devlet desteği” şeklindeki genel 
yaklaşımdan vazgeçilmeli, destek ve teşvikler seçici ve 

hedef odaklı anlayışla planlanmalıdır. Teşvik ve destekler 
bölge odaklı değil, sektör ve ürün odaklı verilmelidir.

Teşvikler ve Destekler

tedbir

03



1- Uzun süredir uygulanan teşvik sisteminin başarılı yanları olsa da, Türkiye’yi istenen ve hedeflenen noktaya 
taşıyamamıştır. Türkiye, genel olarak yatırım, üretim, ihracat; özelde ise yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihra-
catı, Ar-Ge ve inovasyon gibi temel konularda istenen ve planlanan sıçramaları yapamamıştır. 2023 hedefimiz-
de yer alan dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma, 500 milyar USD ihracat, 2 trilyon USD GSMH hedeflerinin  
yakalanması güçleşmiştir.

Bu nedenle, gelişmiş ülkelerde olduğu şekliyle (ABD, Japonya, Kore, Çin vb ülkelerde olduğu gibi) sektör ve 
ürün odaklı yeni bir yatırım, üretim, ihracat ve Ar-Ge teşvik sistemine ihtiyaç vardır.

2- AB mevzuatına uygun teşvik sistemi, Türkiye’yi orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında istenen hedeflere 
taşıyamaz. Bu alandaki yatırımcılara, nakit desek sağlamanın yolları bulunmalıdır.

Gerekçe
Türkiye’de her türlü yatırımı, üretimi ve Ar-Ge’yi destekleyen teşvik sisteminden vazgeçilmelidir. Başarının anah-
tarı, odaklanmadır. Bu nedenle, hedef sektör ve hedef ürün odaklı bir teşvik sistemi gereklidir.

Sağlıklı sanayi altyapısı ve sürdürülebilir sanayi üretimi için;  teşvikte, Ar-Ge’de, üretimde ve yatırımda seçici 
davranılması gerekmektedir. Ülkemiz, her yatırımı teşvik edecek kadar zengin bir ülke değildir. Diğer yandan 
yatırımların sektör farkı ve faydası gözetmeksizin aynı mevzuatla desteklenmesi, sürdürülebilir bir uygulama 
değildir.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji yatırımları, gelişmiş şehirlerde yapılır. Bununla birlikte, bu şehirlerdeki yüksek 
arazi maliyetleri, yatırımların önünde önemli bir engeldir. Devlet, orta yüksek ve ileri teknoloji yatırımlarını teşvik 
etmek için, organize bölgelerini tüm altyapısıyla kendisi kurup yatırımcılara sunmalıdır.

Ülkemiz gibi gelişmekte olan ve büyük hedefleri olan ülkeler, politika oluştururken mutlaka önceliklerini belirlemeli-
dir. Türkiye’de sanayi politikası oluşturulurken mutlaka belirli sektörlere öncelik tanınmalı ve bu alanlarda yapılacak 
yatırımlar ve faaliyetler özel olarak desteklenmelidir. Hatta “Ulusal Odak Projeleri” oluşturulmalı ve bunlar özel destek-
lerle hayata geçirilmelidir. Bu tür politika örnekleri, özellikle Kore ve Çin’de sıkça görülmektedir. Hatta bugün devletin 
müdahalesi, “Ekonomik Kalkınmada Çin Modeli” olarak bilim çevrelerinde hala tartışılmaktadır.

Her sektöre, her yatırıma “devlet desteği” şeklindeki genel 
yaklaşımdan vazgeçilmeli, destek ve teşvikler seçici ve 

hedef odaklı anlayışla planlanmalıdır. Teşvik ve destekler 
bölge odaklı değil, sektör ve ürün odaklı verilmelidir.

Teşvikler ve Destekler
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Gerekçe
Bu konularda yapılan araştırmalara bakıldığında, yatırımcıların bir ülkeye yatırım kararı alırken öncelikle; piyasa 
büyüklüğü, hammadde temininde kolaylık, vasıflı işgücü gibi hususlara baktığı, aynı oranda ekonomik ve siyasi 
istikrar aradıkları, ikincil planda da o ülkedeki destek ve teşviklere baktıkları görülmektedir. Ayrıca bir yatırımcı 
yatırım yaparken;

• Ulaşım imkânlarının çeşitliliği ve uygunluğu, 

• Enerji ve diğer altyapı hizmetlerinde rekabetçi fiyatlar,

• Dünya standartlarına uygun bir altyapı, yaşama ve çalışma ortamı, 

• Sektörel bilgi ve yetenekte kritik kütle varlığı, teknik personel ve nitelikli işgücü, gibi kriterlere bakmaktadırlar.

Türkiye’nin, organize sanayi bölgeleri (OSB) ile tanışmasının üzerinden 40 yıldan fazla zaman geçmiştir. Uzun 
yıllar yasal altyapısı olmadan yürütülen çalışmalar, 2000 yılında yürürlüğe giren OSB Kanunu ile bir altyapıya 
kavuşmuştur. OSB’ler, ülkemizin sanayileşmesine önemli oranda hizmet etmiş olmakla birlikte, çeşitli projelerde 
rant kaynağı da olduğu, gereksiz ve ihtiyaç olmayan OSB’ler için yapılan yatırımların kaynak israfı yarattığı hususu, 
tüm kesimlerce kabul edilmektedir. Bununla birlikte ulusal sanayi stratejimiz gereği OSB’lerin, daha doğrusu tüm 
sanayi alanları için planlamalarının yeniden kurgulanması gerekmektedir. Bu kapsamda, sanayi alanları üretme 
politikalarının, gelişmiş ekonomilere ve iyi uygulamalara bakarak yeniden revize kaçınılmaz görülmektedir.

Sanayi yatırım alanları; yatırımcının beklediği imkânları sunan, üretimi 

ve yatırımı kolaylaştırıcı imkân ve mekanizmalarla kurgulanmalıdır.

Yeni Nesil Sanayi 
Yatırım Alanları

tedbir
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1-  Orta yüksek ve yüksek teknoloji yatırımları için, sanayi bölgeleriyle birlikte insanlar ve malların trafiği de plan-
lanmalıdır. Organize bölgelerde çalışacak insanların şehirden taşınması, malların limana nakliyesi için gerekli 
ulaştırma altyapısı, devlet tarafından kurulmalıdır. Büyük sanayi alanları içinde üniversite, sosyal donatılar ve 
hizmet alanları (banka, otel, danışmanlık hizmetleri vb) ile yaşam alanları da yer alacak şekilde (Urbanization 
Project) “Özel Endüstri Bölgeleri” planlanmalıdır.

2-  Ar-Ge yaparak teknolojik ürün ve sistem geliştiren ve üreten milli şirketlerimize,  teknoloji geliştirme bölge-
leri, teknoparklar, kamu arazileri ve sanayi bölgeleri gibi alanlarda satılamaz, devredilemez ve mülkiyeti devlette 
kalacak şekilde, projesine göre 25-49 yıl süre ile bedelsiz arsa tahsisi yapılmalı ve teknopark arazileri üzerinde 
fikirden ürüne Ar-Ge mantığıyla teknolojik ürünleri seri olarak üreten şirketlere sahip olunması sağlanmalıdır.
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1- İmalat sanayinde kullanılan makine ve teçhizat “sat-geri kirala” kapsamına alınmalı, yapılacak düzenleme ile 
bu satışlardan doğacak kârın sermayeye ilavesi imkânı sağlanmalıdır. Fiktif olan kârın sermayeye ilavesi ile 
şirketlerin bilançolarının güçlendirilmesi de sağlanmış olur.

2- Makine ve teçhizatın kiralanmasına ve devrine KDV istisnası getirilmelidir. Mevcut durumda, ortaya çıkan 
KDV yükü nedeniyle sistem uygulanamamaktadır. 

3-  Kurgulanacak bu sistem için, makinelerin ruhsatlandırılmasına (veya sicil sistemi oluşturulmasına) ve banka-
ların bu alan için ayıracakları karşılıklarla ilgili yeni bir düzenleme yapmasında (bina ve diğer gayrimenkulde 
olduğu gibi) gereksinim söz konusudur.

4-  Söz konusu değişiklikle şu an sanayicilerin sahip olduğu ve kredi teminatında kullanamadıkları büyük yekûn 
tutan makine ve teçhizatlar kullanılarak önemli miktarda kredi hacmi oluşturulacak ve finansa ulaşım bakımın-
dan reel sektör çok büyük kazanım elde edecektir.  

Gerekçe
Sektörümüzün en büyük sıkıntılarından birisi, işletmelerin en önemli yatırım kalemini teşkil eden makine ve 
teçhizatın, kredilerde teminat olarak kabul edilmemesidir. Diğer bir ifadeyle sanayicimizin, bu varlığı kullanarak 
finansa erişimi mümkün olamamakta; böylece, işlerini büyütme, daha fazla ihracat yapma, daha fazla istihdam 
sağlama, hülasa daha fazla ülkeye daha fazla katma değer yaratmada bu varlığını kullanamamaktadır. Özellikle 
büyük makine parklarına sahip makine sanayicileri (diğer sektörlerde de benzer durum söz konusudur) bu 
yönüyle finansa erişimde büyük zorluklar çekmektedirler. Oysa diğer yatırım harcamaları olan arsa, bina, taşıt 
gibi gayrimenkul ve menkul varlıklar kredi teminatı olarak kabul edilmektedir. 

Türkiye’nin 2023 hedefleri ile içinde bulunduğumuz zorluklar da dikkate alınarak, söz konusu makine ve teçhi-
zatların, BDDK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca teminat olarak kabul edilerek, reel sektöre kredi imkânı 
sağlanması gerekmektedir.

Sanayide finansmana erişimi kolaylaştırmak için, sanayicinin 
büyük bir değer olarak elinde var olan ve yatırım 

harcamalarının en önemli kalemi olan makine ve teçhizatın, 
sanayicinin kredi temininde teminat olarak gösterilebileceği 

bir sistemin kurulması gerekmektedir. 

Makina ve Teçhizatın Teminat 
Olarak Kabul Edilmesi

tedbir
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1- Tapu-teminat bankacılığından çıkılarak, yatırım bankacılığına geçilmeli, finansmana hızlı erişim sağlanmalı-
dır. Finansman olmadan, yatırım, istihdam, büyüme ve kalkınmanın olamayacağı yadsınmaz bir realitedir.

2- Pazar potansiyeli yüksek, kritik ve özgün ürün geliştiren teknolojik firmalarımızı desteklemek ve büyütebil-
mek için Merkez Bankası veya diğer kaynaklardan risk sermayesi fonu oluşturmalı, böylece Ar-Ge’ye dayalı 
özgün ürün geliştiren ve uluslararası pazarlara sunabilen firmalarımıza daha ucuz ve kolay finansman imkanı 
sağlanmalıdır.

Gerekçe 
Sanayi, inşaat kadar kârlı bir sektör olmadığı için (bugün itibariyle) yatırım finansmanında devletin desteğine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Devlet, orta yüksek ve yüksek teknoloji içeren yatırım faaliyetlerinin finansmanı için (geli-
şime ve büyümeye, sosyal refaha çok büyük etkisi olduğu da düşünülerek) kullanılan kredilerin faizinin bir kısmı-
nı üstlenmelidir.

Bankaların, teminata dayalı finansman modelinden, “proje bazlı” kredi vereceği bir sisteme geçmeleri sağlan-
malıdır. Böylece gelir-gider dengesi ve nakit akışı doğru biçimlendirilmiş, bilançosunu ortaya şe�afça koyan 
projelerin finansmana kolay erişim imkânı sağlanacaktır.

Yurtdışından proje alan teknoloji firmalarımıza, projenin kendisinin teminat olarak kabul edilmesi yaklaşımı ile 
orta vadeli (4 yıl ve üzeri) ve uygun faiz oranlı krediler, Eximbank kanalıyla verilebilmelidir. 

Uluslararası pazarlara açılan teknoloji firmalarımıza pazarlara girme ve pazarın bir kısmını ülkemiz lehine çevir-
melerine yardımcı olmak için en az 4 yıl boyunca, ürün ve sistem bütçesinin %8-15 seviyesini aşmayan bir 
oranda doğrudan ihracat teşvik programı uygulanmalıdır (Çin ve Kore bu sistemi uygulamaktadır).

Sanayicilerin finansa erişmede büyük sıkıntıları bulunmaktadır. 
Finans temini için tapu ve gayrimenkul ipotekleri dışında da 
mekanizmalar kurgulanmalıdır. Bu çerçevede Sınai Kalkınma 
Bankası, Eximbank’ın ihracatta oynadığı rolün bir benzerini 

(yurtiçi yatırımları desteklemede) üstlenecek şekilde yeniden 
yapılandırılmalı ve aktif hale getirilmelidir.

Yatırımların ve İhracatın 
Finansmanı

tedbir
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1- Türkiye, yaklaşık %13’lük bir oranla tasarruf miktarı oldukça düşük bir ülkedir. Bu oran Çin’de %33 civarında, 
gelişmekte olan ülkelerde ise ortalama %33,5 seviyesindedir. Dolayısıyla, arzu edilen büyüme oranını yakalaya-
bilmek için yabancı sermayeye ihtiyacı vardır. Ülkemizde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının miktarına 
baktığımız zaman 2006, 2007 ve 2008 yıllarında 22 milyar USD düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Kriz 
dönemi olan 2009 ve 2010 yıllarında rakamlarda önemli oranda düşüş olsa da, 2011 yılında doğrudan yabancı 
yatırımlarının tekrar 16 milyar USD seviyesini aştığı, takip eden yıllarda ise bu rakamın tekrar düştüğü, 2015 yılın-
da ise tekrar 2011 rakamlarına ulaşılabildiği görülmektedir (2015 yılında ise Çin'e yapılan doğrudan yabancı 
yatırım miktarı 126,27 milyar USD, Myanmar’a ise 8 milyar USD’dir).

2- Bu rakamlar Türkiye’nin yabancı yatırım çekmede yeni tedbirlere ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Ülke-
mizin lokasyon, lojistik imkânlar, genç ve eğitimli nüfus, teşvik politikaları, AB aday ülke konumu (teknik mevzu-
atlardaki eşdeğerlik) gibi avantajlarımız bir arada değerlendirildiğinde, bu rakamların çok daha yüksek seviyeler-
de olması gerekmektedir.

Gerekçe
Bu konulardaki araştırmalara bakıldığında, yabancıların bir ülkeye yatırım kararı alırken öncelikle; piyasa büyük-
lüğü, hammadde temininde kolaylık, vasıflı işgücü gibi hususları incelediği, aynı oranda ekonomik ve siyasi 
istikrar aradıkları, ikincil planda da o ülkedeki destek ve teşviklere baktıkları görülmektedir. Sektör olarak yaptığı-
mız çalışmalarda yabancı yatırımcının bir ülkeye yatırım yaparken;
• Politik istikrarın varlığı, karar sürecindeki hız, işbirliği ve etkinlik,
• Serbest rekabeti tehdit etmeyecek bir kayıt dışılık, etkin PGD faaliyetleri, 
• Hedef pazarlara (iç ve dış) coğrafi yakınlık, ulaşım ve erişim kolaylığı, 
• Ulaşım imkânlarının çeşitliliği ve uygunluğu, 
• Kar ve kapitalin geri dönüş serbestliği,
• Yabancıların mülkiyet hakkı, uzun süreli kiralama, aylık kiralama imkânları,

Orta yüksek ve yüksek teknoloji üretimi yapan yabancı 
sermayenin ne pahasına olursa olsun Türkiye’ye gelmesini 

sağlayacak yatırım ve üretim iklimi temin edilmelidir.

Yabancı Sermayenin 
Getirilmesi

tedbir
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sağlayacak yatırım ve üretim iklimi temin edilmelidir.
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1- Yurtdışından teknoloji transferinin en önemli unsurlarından biri de, bu alanda uzmanlaşmış insan kaynağının 
Türkiye’de istihdamıdır. Orta yüksek ve yüksek teknolojinin üretimi ve pazarlamasında, uzmanlaşmış insan 
gücünün (belli sürelerle olsa dahi) Türkiye’ye çekilebilmesi için gerekli altyapı ve destek mekanizmaları hazır-
lanmalıdır.

2- Transfer edilen, yurtdışında yürütülen ya da geliştirilmek üzere yurtdışı kurum ve kuruluşlarla anlaşması yapı-
lan teknoloji geliştirme, proje satınalma faaliyetlerinin yatırım, ar-ge ve tasarım teşviklerinden yararlandırılması 
sağlanmalıdır.

3- Dünyanın teknolojide geldiği noktaya yetişmeyi ve özellikle de jenerik teknolojilere egemen olmayı odak 
noktasına alan, uzun vadeli, ulusal bir strateji ve politika geliştirmelidir.

Gerekçe

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde; sektörel bilgi ve yetenekte kritik 

kütle varlığı, çok uluslu teknik personel ve nitelikli işgücü son derece önemlidir. 

Bu nedenle nitelikli teknik eğitim ve yükseköğrenim için eğitim sistemi yeniden 

gözden geçirilmelidir. Sektörün ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji 

enstitüleriyle işbirliği için mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Uzman İnsan Kaynağı ve 
Bilgiyi Satın Alma

tedbir

08

Ülkemizin mali ve finansal altyapısı sağlamdır. Yüksek teknoloji odaklı tekno-ekonomi politikaları içeren bir prog-
ram ile yeni bir kalkınma stratejisi oluşturulmalıdır. Bilim, sanayi, teknoloji, eğitim ve finansmanda, bu stratejinin 
gereklerine göre belirlenmiş, bütüncül bir tekno-ekonomi politikası uygulanmalıdır.

Üniversite-sanayi işbirliği ile imalatçılarımızın teknolojilerini geliştirme hedeflerine kalıcı katkılar sağlayacak düzey-
de bilimsel ve sanayiye uyarlanabilir çalışmalar yapılması, ana hedefimiz olarak belirlenmelidir.

Üniversitelerimiz, araştırma alanında disiplinler bazında uzmanlık yerine, odaklanmış ve konu yaklaşımını benim-
semiş, “konuda otorite ve uzman” üniversitelere dönüştürmelidir. 

Makine İmalat Sanayi, atılımını hızlandırmak ve ileri teknolojili ürünlerde daha fazla pay sahibi olabilmek için, yurt 
dışından teknoloji ve uzman transferi yapmak durumundadır. Mevcut mevzuat yurtdışından tasarım ve üretim 
teknolojisi transferini (satınalma) desteklememektedir. Bütün dünyada KOBİ yapısının egemen olduğu sektörde, 
bir uzmanın yetişmesi ve yüksek teknolojili ürünlerin tasarımında söz sahibi olabilmesi uzun yıllar almakta, önemli 
bir kaynak gerektirmektedir. Makina sektöründe ileri gitmiş bütün ülkeler, mutlak surette ithal beyinlerden yararlan-
makta, kendi mühendislerini bunlar vasıtasıyla uzmanlaştırmaktadırlar.

TÜBİTAK’ın, İleri Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumuna dönüştürülmesiyle, sanayinin mali ve teknolojik açıdan 
yapması mümkün olamayan ve milli çıkarlarımız açısından yapılması gerekli olan araştırma ve geliştirme projelerini 
gerçekleştiren, doğrudan sonuç odaklı Ar-Ge destekleri ile endüstrimizi teşvik eden bir yapıya dönüştürülmesi 
sağlanmalıdır.

• Enerji, su, kanalizasyon vb altyapı hizmetlerinin kalitesi ve fiyatları,
• Yatırımcıya tek noktadan servis verecek yönetim sistemi (One-Stop Shop varlığı; kayıt, kurulum, izin, vize işlemleri vb.),
• Dünya standartlarına uygun bir altyapı, yaşama ve çalışma ortamı, 
• Sektörel bilgi ve yetenekte kritik kütle varlığı: çok uluslu teknik personel ve nitelikli işgücü,
• Ar-Ge altyapısı, nitelikli teknik eğitim ve yükseköğrenim imkânlarının varlığı, lokal ve uluslararası bilim ve  
 teknoloji enstitüleriyle işbirliği imkanları,
• Gümrüksüz bölgeler (Gümrük ve kambiyo rejiminden muafiyet durumu),
• Vergi ve diğer teşvikler: kurumsal ve kişisel gelir vergisi muafiyetleri,  makine/ hammadde vb. ithalatlarında  
 muafiyetler, ülkede üretilen ürünlere vergi muafiyeti,
• Mevzuatların niceliği ve değişkenliği gibi kriterlere baktıkları görülmektedir.

Sanayi Stratejimizde hedeflendiği gibi; Türkiye’nin “Afro-Avrasya'nın tasarım ve üretim üssü olmak" gibi bir 
hedefi varsa, yabancı yatırımcılara yukarıda sıralanan imkânları sunan, planlı, yeni nesil sanayi bölgeleri oluştu-
rulmalıdır.
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1-  Üretimi ve girişimciliği engellemeyecek ve zorlaştırmayacak şekilde, her isteyenin şirket kuması, her şirketin 
her alanı iştigal sahası olarak seçebilmesi ve her alanda serbestçe üretim yapılabilmesi kontrol altına alınmalıdır. 

2- Üretim, servis, nitelikli personel istihdamı, sertifikasyon, standart ve mevzuat uyumu gibi imalat sanayi için 
zorunlu alanlarda, bu alanlarda gerekli özeni gösteren firmaların işini zorlaştırmayacak şekilde risk değerlendir-
meleri yapılarak, özellikle merdiven altı üretim yapan, sertifikasyon uyumu olmayan firmalara yoğun denetim-
ler yapılmalı, bu alanda ciddi bir sorun olan –can yakıcı- haksız rekabet önlenmelidir.

Gerekçe
Gelişmekte olan çoğu ülkede olduğu gibi ülkemizde de ölçek ekonomisi, önemli bir ekonomik problem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hemen hemen tüm sektörlerde görülen ölçek ekonomisi sorunu, ekonomik gelişmenin, 
sanayileşmedeki derinleşmenin ve sanayide kapasite oluşturmanın önündeki önemli bir engel olarak bilinmek-
tedir. Bir sektörde bölünmüş, mali durumu zayıf, Ar-Ge yeteneğinden yoksun ve büyük iş yapma yeteneği ve 
kapasitesi olmayan çok sayıda küçük firmaların varlığı ekonomiler için önemli bir kırılganlık/zayıflık olarak kabul 
edilmektedir.  Bu sorun ülkemiz için hayati bir önem taşımaktadır. 

Büyük hacimli iş yapma gücüne ulaşamayan firmalar, hem rekabet avantajı oluşturamamakta hem de Ar-Ge, 
inovasyon gibi hayati konularda yeterince varlık gösterememektedirler. Bu durum ekonomik bir sarmal olarak 
devam etmektedir. Bu çerçevede konu ele alındığında kamunun etkin denetimi ve belli kurallarla piyasayı 
baştan regüle etmesi, ölçek ekonomilerinin oluşturulmasında en önemli araçlardan biridir. Mevzuata uygun 
üretim yapmayan hatta bu imkânı dahi olmayan ama piyasada faaliyet gösteren küçük firmalar bu şekilde birleş-
meye, büyümeye ya da piyasadan bir şekilde çekilmeye teşvik edilebilir veya zorlanabilir. Bu firmalar daha 
detaylı incelendiğinde aslında birçoğunun mevcut firmaların bölünmesiyle ortaya çıktığı, üretimlerinde kalite ve 
standartlara uyumu yerine getiremedikleri, finansal yapı olarak da zayıf firmalar olduğu ve sıklıkla da fikri mülki-
yet haklarını ihlal ettikleri, kayıt dışı istihdam ve satışla serbest rekabet ortamını zaafa uğrattıkları görülmektedir. 

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında üretim yapan küçük 

şirketlerin konsolidasyonu sağlanmalı, bu tür şirketlerin aynı zamanda 

yan sanayi oluşturulmaları teşvik edilmelidir. Ekonomide ölçek 

büyüklüğünü temin edici önlemler alınmalıdır.

Ölçek Ekonomisi ve 
Haksız Rekabet

tedbir
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MAKFED | Makina İmalat 
Sanayii Dernekleri 
Federasyonu Üyeleri

AKDER
AKDER AKIŞKAN GÜCÜ DERNEĞİ

Perpa Ticaret Merkezi Kat: 2 No: 42 
Okmeydanı 34384 İstanbul - TÜRKİYE

Tel.: +90 212 210 34 23 
Faks: +90 212 222 19 71 
Gsm: +90 530 403 85 44

Web: www.akder.org 
E-posta: akder@akder.org

ARUSDER
ARAÇ VE ARAÇÜSTÜ EKİPMAN VE İŞ 
MAKİNALARI ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 
DERNEĞİ

Birlik Mahallesi, 393.Cad. No: 20/8 
Çankaya, Ankara - TÜRKİYE 

Tel.: +90 312 440 18 43
Faks: +90 312 440 18 31

Web:www.arusder.org.tr 
E-posta: info@arusder.org

AYSAD
ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Uzunçayır Cad. Yapı İş Merkezi No: 31 
C2 Blok Kat: 3 Daire: 29 34722 
Hasanpaşa-Kadıköy, İstanbul TÜRKİYE 

Tel.: +90 216 326 49 51
Faks: +90 216 326 49 99   

Web: www.aysad.org.tr
E-posta: info@aysad.org.tr

BESİAD
BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİCİ VE 
İŞADAMLARI DERNEĞİ

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tormak 
Sanayi Sitesi Sosyal Tesisler 3. Kat No: 18 
Başakşehir, İstanbul - TÜRKİYE

Tel.: 0 212 609 06 35 

Web: www.besiadturkey.com 
E-posta: info@besiadturkey.com

ENOSAD
ENOSAD ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Eğitim Mh. Poyraz S. Söğütlüçeşme İş Mrk. 
No:1/77 Kat:7 34722 Kadıköy, 
İstanbul - TÜRKİYE

Tel.: +90 (216) 469 46 96 (Pbx)  
Faks: +90 (216) 469 46 98

Web: www.enosad.org.tr
E-posta: info@enosad.org

İMDER
TÜRKİYE İŞ MAKİNALARI DİSTRİBÜTÖRLERİ 
VE İMALATÇILARI BİRLİĞİ

Bağlarbaşı Mah. Kumru Sok. No: 18/1 Evran 
İş Merkezi Kat: 1 34844 Maltepe, İstanbul - 
TÜRKİYE

Tel.: +90 216 477 70 77 / +90 216 411 63 68  
Faks : +90 216 441 70 71

Web: www.imder.org.tr
E-Posta: imder@imder.org.tr

İSDER
İSTİF MAKİNALARI DİSTRİBÜTÖRLERİ VE 
İMALATÇILARI DERNEĞİ

Bağlarbaşı Mah. Kumru Sok. No: 18/1 Evran İş 
Merkezi Kat: 1 34844 Maltepe, İstanbul - 
TÜRKİYE

Te.: +90 216 399 70 77 / +90 216 411 63 68 
Faks : +90 216 441 70 71

Web: www.isder.org.tr
E-Posta: isder@isder.org.tr

İSKİD
İKLİMLENDİRME SOĞUTMA KLİMA 
İMALATÇILARI DERNEĞİ

Şerifali Mh. Kızkalesi Sk. Elite Plaza B Blok 
No.1/6 K: 2 34775 Ümraniye, İstanbul - 
TÜRKİYE

Tel.: +90 216 469 44 96
Faks: +90 216 469 44 95

Web: www.iskid.org.tr
Email: iskid@iskid.org.tr

KBSB
KAZAN VE BASINÇLI KAP SANAYİCİLERİ 
BİRLİĞİ DERNEĞİ

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 12 No: 2195 
34384 Okmeydanı Şişli, İstanbul - TÜRKİYE

Tel.: +90 212 222 81 93 
Faks:  +90 212 222 81 93 
Gsm: 0 532 689 25 73

Web: www.kbsb.org.tr 
E-Posta: info@kbsb.org.tr

MİB
MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ

And Sk. 8/9 Kavaklıdere Çankaya , Ankara 
TÜRKİYE

Tel.: +90 312 468 37 49 / 
+90 312 468 39 17 
Faks: +90 312 468 42 91

Web: www.mib.org.tr
E-posta: mib@mib.org.tr

PAGDER
PLASTİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Oruç Reis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret 
Sarayı, K:5 Ofis No: 335 Giyimkent, 
İstanbul - TÜRKİYE

Te.: +90 212 438 26 19 / 444 20 85 
Faks: +90 212 438 26 19

Web: www.pagder.org  
E-posta: pagder@pagder.org

TARMAKBİR
TÜRK TARIM ALET VE MAKİNALARI 
İMALATÇILARI BİRLİĞİ

Meşrutiyet Cad. No: 31/6  Kızılay, Ankara 
TÜRKİYE

Tel.: +90 312 419 37 94 (3 Hat)   
Faks: +90 312 419 37 53 

Web: www.tarmakbir.org 
E-Posta: tarmakbir@ttmail.com /  
tarmakbir@tarmakbir.org

TEMSAD
TEKSTİL MAKİNA VE AKSESUAR 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Merkez Mah. Doğu Sanayi Sitesi İdari 
Bina Kat:2 Yenibosna, İstanbul TÜRKİYE

Tel.: +90 212 552 76 60
Faks: +90 212 552 76 80

Web: www.temsad.com 
E-posta: temsad@temsad.com

TEVİD
ELEKTRİKLİ VİNÇ İMALATÇILARI BİRLİĞİ 
DERNEĞİ

Yukarı Dudullu Mah. Söyleşi Sk. N: 29 Kat : 
2 Ümraniye, İstanbul TÜRKİYE

Tel.: +90 216 548 11 67
Faks: +90 216 548 11 68 

Web: www.tevid.org
E-posta: info@tevid.org

AMD
AMBALAJ MAKİNECİLERİ DERNEĞİ

Koşuyolu Katip Salih Sokak No. 13 
Kadıköy, İstanbul TÜRKİYE

Telefon: +90 216 545 49 48 
Faks: +90 216 545 49 47

Web: www.ambalaj.org.tr  
E-posta: amd@ambalaj.org.tr

®

POMSAD
TÜRK POMPA VE VANA SANAYİCİLERİ 
DERNEĞİ

Batı Sitesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı, No: 546 06370 Yenimahalle, 
Ankara TÜRKİYE

Tel.: +90 312 255 10 73 
Faks: +90 312 255 10 74

Web: www.pomsad.org.tr
E-posta: pomsad@pomsad.org.tr

AİMSAD
GÖZLEMCİ ÜYE
AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ 
İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Esentepe Mah. D-100 Güney Yan Yol 
Cad. No: 13 Dumankaya Vizyon Sitesi, 
Ticari Kısım, D Blok Kat: 2 Büro No: 119 
34870 Kartal - İstanbul - TÜRKİYE 

Tel.: +90 216 511 56 12 (pbx)
0 538 273 65 85
Faks: +90 216 511 56 09

Web: www.aimsad.org
E-posta: aimsad@aimsad.org

Üyeler

Atatürk Bulvarı No: 139 ASO Kule 7.Kat

Kavaklıdere/ ANKARA

Tel: +90 312 426 40 50 • Fax: +90 312 468 42 91

www.makfed.org • info@makfed.org
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AKDER
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Okmeydanı 34384 İstanbul - TÜRKİYE
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Faks: +90 212 222 19 71 
Gsm: +90 530 403 85 44

Web: www.akder.org 
E-posta: akder@akder.org

ARUSDER
ARAÇ VE ARAÇÜSTÜ EKİPMAN VE İŞ 
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DERNEĞİ
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Çankaya, Ankara - TÜRKİYE 
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Faks: +90 312 440 18 31
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ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
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