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Türk makine sektörü son yıllarda hızlı bir başarı grafiği
sergilemektedir. Türkiye’nin ihracat lideri olmaya doğru ilerleyen
makine sektörünün ihracat performansı, Türkiye’nin birçok
sektörünün ortalama ihracat artışının üzerinde seyretmektedir.
Bu gelişim sürecinde de Türk makine sektörünün bütün alt
sektörleri ve yan sektörlerle birlikte koordineli bir şekilde hareket
etmesi çok önemli bir husustur.
Bu noktadan hareketle Makine İhracatçıları Birliği’nin girişimi
ve çabasıyla 2007 yılında Makine Sanayii Sektör Platformu
oluşturulmuştur. Türk makine sanayiinde, dernekleri ve sektörel
örgütleri bir araya getirmek, genel sorunları belirleyerek bunlar
için müşterek çözümler aramak, sorunların çözümü yolunda
güç birliği yapmak ve sektörü gerek yurt içi gerekse uluslararası
platformda temsil edecek bir tepe organizasyon oluşturmak
Platform’un temel amaçları arasında yer almaktadır.
Makine Sanayii Sektör Platformu’nun vizyonu; “Türkiye’nin
sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden makine imalat
sektörünün, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası
düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlamak,
yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir üst organizasyon
olmak”tır. Misyonu ise; “Türk makine imalat sektörünün her
kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, Türkiye sanayiinin
öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları
gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak,
sektör derneklerinin faaliyetlerini destekleyerek dayanışma ve
işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak”tır.
Türk makine imalat sanayii ve onu oluşturan alt sektörler
adına görev yapmakta olan dernek, birlik vesair mesleki
örgütlenmelerin temsilcileri olan Platform üyelerinin sayısı
bugün 36’ya ulaşmıştır. Tüm Platform üyeleri hakkında kısaca
bilginin derlendiği bu kitapçık aynı zamanda, Türkiye makine
sektörünün mesleki örgütlenme açısından tüm ilgili taraflarını da
içerme özelliğini taşımaktadır.

Turkish machinery industry embarked upon a fast growth over
the past couple of years. Geared up to become Turkey’s export
leader, the export performance of the machinery industry is
above the average increase in the exports of many other sectors
in Turkey. It is essential that the Turkish machinery industry
takes steps in coordination with all of its sub-sectors and allied
industries.
Turkish Mechanical Industry Platform was founded in 2007 as
a result of efforts made by the Turkish Machinery Exporters
Association. The Platform is mainly intended to bring industries
and organizations in the Turkish machinery industry together, to
identify common problems and finding joint solutions to those
problems, to join forces for that purpose, and to serve as an
umbrella organization. Efforts are under way to transform this
highest organization in the industry into a federation.
It is the vision of the Turkish Mechanical Industry Platform
“to contribute to efforts aiming to ensure that the machinery
manufacturing industry which contributes to Turkey’s sustainable
development gains the competitive edge at international
level in the field of technology development and innovation
and becomes a higher organization that guides, participates,
and shares.” Its mission is described as formulating policies in
line with the priorities of the Turkish industry in collaboration
with all segments of the Turkish machinery industry and
other stakeholders, contributing to the development of an
infrastructure and tools that will be used for implementing
those policies, and playing a leading role in creating a culture
of solidarity and cooperation by supporting the activities of
associations in the industry.
The Platform has 36 members, including the associations,
and other professional organizations in the Turkish machinery
manufacturing industry and its sub-sectors. This catalog
containing brief information about all members of the Platform
also comprises all the parties involved in the professional
organization of the Turkish machinery industry.

www.turkmakinesanayi.com

www.turkmakinesanayi.com
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Platform Sekreteryası:

Platform Secretarıat:

Makine İhracatçıları
Birliği

Machınery Exporters
Assocıatıon

2002 yılında Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile kurulan Makine
İhracatçıları Birliği, Türkiye’de makine ihracatçılarının temsil
edildiği meslek kuruluşudur. Makine ihracatçılarını bir çatı
altında toplayan birliğin 13.000 üyesi bulunmaktadır ve makine
ihracatının artırılmasını sağlayacak her türlü faaliyeti koordine
etmektedir.
Birlik, Türk makine sektörünün yurt içinde ve dışında etkin bir
şekilde tanıtılabilmesi, Türk makine algısının geliştirilmesi ve
ihracatın artırılması amacıyla hedef pazarlarda uluslararası
fuarlara katılmakta, heyetler organize etmekte, reklam ve tanıtım
kampanyaları düzenlemekte, Makine Sanayii Sektör Platformu’na
üye derneklerin proje ve faaliyetlerine katkı vermektedir.

Machinery Exporters Association which was established with
the approval of the Ministry of Trade in 2002 is a professional
organization where machinery exporters are represented. The
Association brings machinery exporters together and has 13.000
members. It coordinates all kinds of activities that will ensure an
increase in machine exports.
The Association with a view to promoting the Turkish machinery
industry effectively both at home and abroad, enhancing
the perception of Turkish machinery, and increasing exports,
participates in international fairs in target markets, organizes
missions as well as advertisement and campaigns, and supports
the projects and efforts of the Turkish Mechanical Industry
Platform.

www.makinebirlik.com
www.turkiyeninmakinecileri.org
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Mustafa Sabri EROL
Genel Sekreter
Secretary General:
Arif Onur KAÇAK
Web Adresi
Web Site:
www.aimsad.org

Ağaç İşleme Makine ve
Yan Sanayisi İş Adamları
Derneği (AİMSAD)

Woodworkıng Machınery and
Sıde Industrıes Busınessmen
Assocıatıon (AİMSAD)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörleri.

Woodworking machinery and side industries.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinin imalatı
ve temsilcilikleri konusunda çalışan üyeler arasında işbirliği,
dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak; üyelerin ekonomik,
mali, hukuki, idari, teknolojik, imalat, ihracat ve ithalatla ilgili
sorunlarını çözümlemeye yönelik çalışma ve teşebbüslerde
bulunmak; Türkiye’de ve dünyada ağaç işleme makineleri ile bu
makinelerde kullanılan bileşen, yedek parça, yazılım ve benzeri
yardımcı makine yan sanayi mamulleri pazarını geliştirerek en
ileri seviyeye çıkarmaktır.

Objectives: To ensure cooperation, solidarity and exchange
of knowledge among its member companies practicing as
manufacturers or distributers in the woodworking machinery and
side industries. AIMSAD undertakes activities and initiatives to
address its members’ economic, financial, legal, administrative,
technological problems or issues related to production, export
and import; and expand the national and global markets for
woodworking machinery and side industry products to reach the
most advanced level.

Faaliyetleri: Ağaç işleme makineleri ve yan sanayisi ile ilgili
komitelerde yer alarak bakanlıklar ve diğer resmi kuruluşlara
görüş sunmak, sektörel çalışmalara ve mesleki teknik eğitim
sistemine katkı sağlamak; sektörle yakın ilişkisi bulunan mobilya
sektörü dernekleri ile iyi ilişkiler ve verimli işbirlikleri tesis etmek;
üye firmaların çağdaş üretim teknolojilerine adaptasyonunun
teşvikine yönelik girişimlerde bulunmak; yurt dışındaki belli
başlı sektör fuarlarında temsil faaliyetleri yürütmek, sektörün ve
üyelerinin kapsamlı tanıtımını yapmaktır.

Activities: Include submitting position papers to the
ministries and other official authorities by participating in
the sector-related committees; supporting sectorial activities
and contributing to vocational technical education system;
establishing good relations and productive partnerships with
the associations of furniture sector which are closely related
with woodworking industry; launching initiatives to encourage
the adaptation of member companies to modern manufacturing
technologies; to represent the sector in selected international
fairs and to promote the sector and members comprehensively.

2014
Üye Sayısı
Number of Members:

59

İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Dumankaya Vizyon Plaza
D Blok Kat: 2 Büro No: 119
Esentepe Mah. E-5 Güney
Yan Yolu No:13 34870
Kartal/İstanbul/TURKEY

Üyesi Olduğu
Üst Dernek/Kuruluş
Umbrella Association/
Organization:

E-Mail:
aimsad@aimsad.org
Tel Phone:
+90 216 511 56 12 (pbx)
Faks Fax:
+90 216 511 56 09
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

1994

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
M. Semih KUMBASAR
Genel Sekreter
Secretary General:
Abdullah PARLAR

Akışkan Gücü Derneği
(AKDER)

Turkısh Fluıd Power
Assocıatıon (AKDER)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Endüstride yaygın kullanımından hareketle, basınçlı yağın
enerjisinden faydalanılan sistemler, hidrolik, basınçlı havanın
enerjisinden faydalanılan pnömatik sistemler üzerinde çalışan
sektörler.

Industries specialized in systems powered by pressure oil and
pneumatic systems powered by pressure air.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: İş kolunda faaliyet gösteren üretici, temsilci ve satıcı
statüsündeki firmaları bünyesinde toplayarak üyeleri arasında
işbirliği sağlamak, üyelerinin sorunlarını çözmek için gerekli
çalışmaları yapmak ve firmalarının haklarını ulusal ve uluslararası
düzeyde korumak.

Objectives: Ensuring cooperation among its members, including
producers, agents, and suppliers doing business in this industry
segment; to take steps in order to resolve problems faced by
its members and to safeguard their rights at the national and
international levels.

Faaliyetleri: İş kolunda faaliyet gösteren üretici, temsilci ve satıcı
statüsündeki firmaları bünyesinde toplamak, danışma ve tavsiye
merkezi olarak hizmet vermek, eğitim kurumları ile eşgüdümlü
çalışmak ve projelerini teşvik etmek, personel eğitimi için işbirliği
yapmak, teknik standart, yönetmelik ve uygulamaların güncel
hale gelmesi için ilgili birimlere öncülük etmek, yurt içi ve yurt
dışı fuarlara toplu katılım sağlamak, endüstride tanınmış, kaliteyi
garanti eden yöntemlerin kullanılmasını ve geliştirilmesini teşvik
etmek, üyelerinin genel ilgilerine uygun iş, pazarlama ve ticari
bilgileri sağlamak vb.

Activities: To bring firms involved in this industry segment,
including producers, agents, and suppliers, together within the
organization; to serve as a center for guidance and advice; to
work in tandem with educational institutions and to support their
projects; to cooperate for training workforce; to lead related units
in order to update technical standards, regulations, and practices;
to ensure collective participation in fairs in Turkey and abroad; to
incentivize the development and usage of methods guaranteeing
quality; to provide business, marketing, and commercial data
suited to the common interests of its members, etc.

Üye Sayısı
Number of Members:

75

Web Adresi
Web Site:
www.akder.org
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Perpa Ticaret Merkezi B
Blok Kat:12 No: 2087 34384
Okmeydanı-Şişli/İstanbul/
TURKEY

Üyesi Olduğu
Üst Dernek/Kuruluş
Umbrella Association/
Organization:

E-Mail:
akder@akder.org
Tel Phone:
+90 212 210 34 23
Faks Fax:
+90 212 222 19 71
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

2006

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Cem BÜYÜKÇINGIL

Ambalaj Makinecileri
Derneği (AMD)

Packagıng Machınery
Assocıatıon (AMD)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Ambalaj ve ambalajlama makineleri ile bunlarla birlikte çalışan
tamamlayıcı makineleri kapsayan sektör.

Industry comprising packing and packaging machinery and
interconnected machinery.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Üyelerinin rekabet güçlerini artırmak amacıyla gerekli
standartlara ulaştırma çalışmalarında bulunmak, desteklemek,
yol göstermek, katma değeri yüksek olan makine ihracatının
artırılması yönünde yeni projeler oluşturmak, merkezi yönetim
ile işbirliğini sağlamak, Türk ambalaj makineleri sektörünün
uluslararası imajını yükseltmek, uluslararası şirketlerle işbirliği
için yollar açmak, Türk malı ambalaj makinesi kullanımının
yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapmak, üye
firmaların yurt içinde ve yurt dışında ticari bilgi ve iş bağlantısı
kurmaları amacıyla fuar, sergi, gezi organizasyonu ve tanıtım
çalışmalarında bulunmak.

Objectives: To make efforts and to provide support and guidance
to ensure that its members attain required standards in order
to increase their competitiveness; to develop new projects
with the objective of increasing exportation of machinery with
a high value added; to ensure cooperation with the central
management; to enhance the international image of the
Turkish packing machinery industry; to prepare the ground
for cooperation with international companies; to take steps
with a view to extending the use of Turkish-made packaging
machinery; to organize fairs, exhibitions, and trips and to conduct
promotional campaigns to enable member firms to obtain
business information and to establish business contacts in Turkey
and abroad.

Faaliyetleri: Sektöre yönelik yönetim ve üretim pozisyonlarındaki
kişilere yönelik eğitim programları düzenleyerek mevcut işgücü
niteliğini geliştirici çalışmalar yapmak, mesleki eğitimin önemini
merkezi yönetime aktararak yapılacak çalışmalar için işbirliği
yapmak.

Üye Sayısı
Number of Members:

54

Activities: To organize management programs for the industry
and training programs for people involved in production so that
the quality of existing labor is improved; to share the importance
of occupational training and to provide cooperation in respect of
actions to be taken.

Web Adresi
Web Site:
www.amd.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Koşuyolu Katip Salih Sok.
No: 13 Kadıköy/İstanbul/
TURKEY
E-Mail:
amd@ambalaj.org.tr,
Tel Phone:
+90 216 545 49 48
Faks Fax:
+90 216 545 49 47
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

1988

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Mustafa DEMİRBAĞ

Anadolu Asansörcüler
Derneği (ANASDER)

Assocıatıon of Anatolıan Lıft
Makers (ANASDER)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Asansör sektörü.

Elevator Industry.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Asansör sektöründe iştigal eden üye firmalara
her türlü mesleki, maddi ve manevi yardımı sağlayarak
kalkınmalarına yardımcı olmak.

Objectives: To provide all kinds of professional, financial, and
moral support for member firms involved in the elevator industry
and to contribute to their growth.

Faaliyetleri: Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim
çalışmaları düzenlemek, amaçların gerçekleştirilmesi için
gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin
etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını
duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile bilgilendirme
bültenleri çıkarmak, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek
amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
üyeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi
için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi
ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek ve/veya üyelerinin
bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, uluslararası
faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara
üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar
yapmak veya yardımlaşmak.

Activities: To organize training activities including courses,
workshops, conferences, and panel discussions; to provide all
kinds of information, documents, and publications needed for
attaining its objectives; to establish a documentation center; to
issue publications such as newspapers, magazines, and books
as well as informational bulletins; to establish and operate
commercial and industrial enterprises with a view to obtaining
funds it needs; to organize dinners, concerts, balls, theater plays,
exhibitions, sports events, trips, and entertainment events in
order to develop and maintain relationship between its members
and/or enabling its members to attend such events; to carry
out international activities; to join associations or organizations
based abroad and to carry out joint projects with or cooperate
with such organizations.

Üye Sayısı
Number of Members:

64

Web Adresi
Web Site:
www.anasder.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Abdulkadir Geylani Cad.
1240 Sokak Fatih İş Merkezi
No: 2/1 Ostim/Ankara/
TURKEY
E-Mail:
info@anasder.org.tr
Tel Phone:
+90 312 232 06 40
Faks Fax:
+90 312 232 06 40
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Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Burhan FIRAT
Genel Sekreter
Secretary General:
S. Göktan GÜÇLÜ
Web Adresi
Web Site:
www.arusder.org

Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Araç ve Araç Üstü
Ekipman ve İş Makinaları
Üreticileri Birliği Derneği
(ARÜSDER)

The Assocıatıon of Vehıcle
and On-Vehıcle Equıpment and
Work Machınes (ARÜSDER)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Araç ve Araç Üstü Ekipmanları ve İş Makinaları

Vehicle and on-vehicle equipment and work machines association

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Üyelerinin üretimlerini geliştirmelerine destek
sağlamak, üyeleri arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi
alışverişi sağlamak, üyelerin ekonomik, mali, hukuki, idari,
teknolojik ve imalatla ilgili ortak sorunlarını çözümleyecek
çalışma ve teşebbüslerde bulunmak, üye firmalarda kalite ve
standardizasyon bilincinin benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasını
sağlamak, üyelerinin üretim konularındaki sektörel sorunlarını
incelemek.

Objectives: To support its members’ efforts to increase their
production; to ensure cooperation, solidarity, and exchange
of information among its members; to make efforts and to
take steps that will resolve its members’ common economic,
financial, legal, administrative, technological, and manufacturingrelated problems; to raise and extend awareness on quality and
standardization among its members; to examine industry-wide
production problems facing its members.

Faaliyetleri: Seminer, konferans, kurs ve panel gibi eğitim
çalışmaları düzenlemek, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli
olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,
dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak
amacıyla gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile bilgilendirme
bültenleri çıkarmak, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli
görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya
kurulu bir federasyona katılmak, uluslararası faaliyetlerde
bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve
bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak.

Activities: To organize training programs, including workshops,
conferences, courses, and panel discussions; to provide all
kinds of information, documents, and publications needed for
achieving its objectives; to establish a documentation center; to
issue publications such as newspapers, magazines, and books as
well as informational bulletins in order to inform the public about
its activities; to establish a foundation or a federation or to join
an existing federation if considered necessary for attaining its
objective; to carry out international activities; to join associations
or organizations based abroad and to carry out joint projects
with such organizations.

1999
Üye Sayısı
Number of Members:

85

İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Saray Mah. Saraykent Sanayi
Bölgesi 53.Cadde No:15
Kahramankazan/
Ankara/TURKEY
E-Mail:
info@arusder.org
Tel Phone:
+90 312 440 18 43 - 44
Faks Fax:
+90 312 440 18 31
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

1985

Anadolu Un Sanayicileri
Derneği (AUSD)

Anatolıa Mıllers Assocıatıon
(AUSD)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Un fabrikaları ve değirmen makineleri, buğday, gıda katkı
maddeleri.

Flour mills and millers, wheat, food additives.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Türkiye’de üretilen buğday ürününün dünya
pazarlarında en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine
katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.

Objectives: To make endeavor with a view to ensuring that wheat
grown in Turkey is sold in global markets at maximum prices and
contributing to the national economy.

Faaliyetleri: Ulusal ve uluslararası seminer, konferans ve
toplantılara dernek üyelerinin katılımını sağlamak, mesleki
dayanışmanın artması için üyeleri bir araya getirmek ve
bilgilendirmek, buğday ve unla ilgili elde edilen bilgileri haftalık
bültenle düzenli olarak üyelere iletmek, sektörle ilgili yayınlarla
sektörün tanıtımını yapmak.

Activities: To ensure the participation of its members in national
and international workshops, conferences, and meetings; to hold
meetings to be attended by its members in order to enhance
professional cooperation and to inform them about issues; to
communicate data related to wheat and flour to its members
through a weekly bulletin, to promote the industry by means of
related publications.

Üye Sayısı
Number of Members:

97

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Ali İhsan ÖZKAŞIKÇI
Genel Sekreter
Secretary General:
İbrahim ÇULHAOĞLU
Web Adresi
Web Site:
www.ausd.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Ahi Evran Mahallesi ASO
Bulvarı Sinova İş Merkezi
No: 4/91 Sincan OSB Girişi
Yanı Sincan/Ankara/TURKEY
E-Mail:
info@ausd.org.tr
Tel Phone:
+90 312 281 04 68 - 69
Faks Fax:
+90 312 281 04 67
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
M. Sefa TARGIT

Asansör ve Yürüyen
Merdiven Sanayicileri
Derneği (AYSAD)

Elevator and Escalator
Industrıalısts’ Assocıatıon
(AYSAD)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Asansör ve yürüyen merdiven sektörü.

Elevator and escalator industry.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Asansör ve yürüyen merdiven sanayiinin öncü ve
yenilikçi girişimcilerini bir araya getirmek; üyelerini ulusal ve
uluslararası platformlarda temsil etmek; küresel rekabete yönelik
eğitim, enformasyon, organizasyon ve strateji desteği sağlamak.

Objectives: To bring the leading and innovative entrepreneurs
of the elevator and escalator industry together and to represent
its members at national and international platforms and to
provide training, information, organization, and strategic support
regarding global competition.

Faaliyetleri: Ulusal ve uluslararası araştırmaları ve yayınları
takip edip üyelerine bildirmek, sektörle ilgili yeni teknik ve
idari ilerlemelerin uygulama olanakları ve yararları hakkında
konferans, panel gibi toplantılar düzenlemek; konuyla ilgili
yurt içi veya yurt dışından uzmanlar davet ederek üyelerine
mesleki bilgi vermek, asansör ve yürüyen merdiven teknolojisi
hakkında bilgi toplamak ve mevzuata uygun malzeme kullanma
olanaklarını sağlamak, fuar ve benzeri etkinliklere katılmak.

1972
Üye Sayısı
Number of Members:

102

Activities: To monitor national and international researches and
publications and to inform its members; to organize meetings
such as conferences and panel discussions about the benefits
and applicability of new technological and administrative
advances concerning the industry; to invite local or foreign
experts for sharing their professional knowledge with its
members; to collect information about elevator and escalator
technology and providing the opportunity to use materials
complying with regulations; to take part in fairs and similar
events.

Dernek Müdürü
Manager:
Nur KUTANOĞLU
Web Adresi
Web Site:
www.aysad.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Uzunçayır Cad. Yapı İş
Merkezi No: 31 C2 Blok K:
3 D: 29 34722 Hasanpaşa
Kadıköy/İstanbul/TURKEY

Üyesi Olduğu
Üst Dernek/Kuruluş
Umbrella Association/
Organization:

E-Mail:
info@aysad.org.tr
Tel Phone:
+90 216 326 49 51
Faks Fax:
+90 216 326 49 99
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Bağlantı Elemanları
Sanayici ve İşadamları
Derneği (BESİAD)

Assocıatıon for Fasteners
Industrıalısts and Busınessmen
(BESİAD)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Bağlantı elemanları.

Fittings.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Bağlantı elemanları imalatçısı olan firmaların ve
kişilerin bir çatı altında toplanarak sorunlarına ortak çözümler
bulunmasına olanak sağlamak ve imalat yapan üyelerinin
menfaatlerini korumak.

Objectives: To ensure that firms and individuals manufacturing
fasteners form their own organization in order to help find
common solutions to their problems and to safeguard its
members manufacturing fittings.

Faaliyetleri: Üyelerinin imalat ve ihracatlarını artırmaları için, yurt
içi ve yurt dışı tanıtım çalışmaları yapmak, yurt içinde uluslararası
fuarlar düzenlemek, yurt dışında sektörle ilgili fuarlara katılarak
üye firmaların tanıtımını yapmak, sektöre eleman yetiştirmek için
projeler gerçekleştirmek ve takip etmek.

Activities: To conduct promotional campaigns in Turkey and
abroad in order to help its members increase their production
and exports; to organize international fairs in Turkey; to take part
in fairs related to the industry abroad and to provide information
about its members; to carry out and follow-up on projects aiming
to provide manpower for the industry.

2000
Üye Sayısı
Number of Members:

81

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Mustafa TECDELİOĞLU
Genel Sekreter
Secretary General:
Uğur KARADUMAN
Web Adresi
Web Site:
www.besiadturkey.com
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi Tormak Sanayi
Sitesi Sosyal Tesisler K: 3/18
İstanbul/TURKEY
E-Mail:
info@besiadturkey.com
Tel Phone:
+90 212 609 06 35
Faks Fax:
+90 212 609 06 45
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Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Mehmet ÖZDEŞLİK
Genel Sekreter
Secretary General:
Mikail ALTIKULAÇ
Web Adresi
Web Site:
www.efsiad.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
İçerenköy Mahallesi,
Çetinkaya Sokak
Prestij Plaza No:28/2
Ataşehir/İstanbul/TURKEY

Endüstriyel Fırın
Sanayicileri ve
İşadamları Derneği
(EFSİAD)

Industrıal Heatıng
Equıpment Manufacturers
and Busınessmen Assocıatıon
(EFSİAD)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Endüstriyel Fırın

Industrial Heating Equipment

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Endüstriyel Fırın Sanayicileri ve İşadamları Derneği,
üyeleri arasında kültürel, mesleki, teknik, ticari, hukuki ve idari
konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak,
Türkiye’nin hedeflerinin, stratejik planlarının, politikalarının,
mevzuatlarının, uygulamalarının yanı sıra potansiyel pazarları,
sektörleri ve konjonktürel gelişmeleri, yerel ve global ekonomik
gelişmeleri analiz etmek. Böylelikle müteşebbisler, kuruluşlar
ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini öngörerek yetkili
mercilere ve kurumlara görüş ve tavsiyelerde bulunmak,
Üye işletmelerin ve ülkemizin rekabet gücünü arttırmak ve
İktisadi hayatın ahlaki temelde şekillenmesine katkıda bulunmak,
Ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımına yönelik
görüş ve tavsiyeleri yetkili mercilerle paylaşmak, Ticaret, sanayi,
Ar-Ge, teknoloji, finansman, ihracat ve benzeri konularda
müteşebbislere ve kuruluşlara gelişim ve büyüme için rehberlik
yapmak ve Endüstriyel Fırın İmalatçılarımızı dünyanın birçok
ülkesinde tanınır kılmak ve üyelerini ihracat yapar hale getirmek
amacıyla kuruldu.

Objectives: Industrial Heating Equipment Manufacturers and
Businessmen Association provides cooperation, solidarity
and information exchange among its members in cultural,
professional, technical, commercial, legal and administrative
matters,
Turkey’s objectives, strategic plans, policies, legislative,
implementation as well as potential markets, sectors and
cyclical developments, analyze domestic and global economic
developments. Thus, entrepreneurs, organizations and
anticipating their impact on Turkey’s economy and institutions
to make comments and recommendations to the competent
authorities,
To increase the competitiveness of the Member States and our
country and to contribute to the moral basis of economic life.
To share opinions and recommendations for more efficient
and efficient use of the country resources with the competent
authorities. To share with the competent authorities commercial
and industrial, R & D, technology, finance, to guide our
development and growth and to make our Industrial Furnace
Manufacturers known in many countries of the world and to
increase export capacities of members.

Faaliyetleri: Ekonomik ömrünü tamamlamış kullanılmış fırın
ithalatına engellemek amacıyla Ekonomi Bakanlığına Ziyaret,
CE Teknik Dosya hazırlama semineri, 746/2 Makine Emniyet ve
Güvenlik Tedbirleri Eğitim Seminer, Almanya Teknik gezisi ve
Fuar ziyareti, Endüstriyel Fırınlarda Ölçü Kontrol ve Emniyet
Semineri, Uluslar arası çatı örgütümüz CECOF’a üye olunması,
MSSP ve MAKFED üyeliği Rezistans ve Fırın Isıtma Sistemleri
Eğitim Semineri, CECOF Genel Kurulunda sektörün temsil
edilmesi.

Activities: Visit to the Ministry of Economy to prevent the
import of used furnace, which has completed its economic life,
CE Technical File preparation seminar, 746/2 Machine Safety
and Security Precautions Training Seminar, Technical tour and
visit to Germany, Dimension Control and Safety Seminar in
Industrial Furnaces, We are a member of our international roof
organization CECOF, We are a member of Maib and Makfed,
Resistance and Oven Heating Systems Training Seminar, We
represented our country in the Cecof General Assembly.

Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

2016
Üye Sayısı
Number of Members:

48

Üyesi Olduğu
Üst Dernek/Kuruluş
Umbrella Association/
Organization:

E-Mail:
info@efsiad.org.tr
Tel Phone:
+90 216 906 06 22
Faks Fax:
+90 216 906 06 22
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Dr. Hüseyin HALICI
Dernek Sekreteri &
Yönetim Asistanı
Association Secretary &
Management Assistant:
Sibel KIZILKAYA
Web Adresi
Web Site:
www.enosad.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Eğitim Mh. Poyraz Sk.
Söğütlüçeşme İş Merkezi No:
1/77 Kat: 7 34722 Kadıköy/
İstanbul/TURKEY

Endüstriyel Otomasyon
Sanayicileri
Derneği (ENOSAD)

Industrıal Automatıon
Manufacturers’ Assocıatıon
(ENOSAD)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Endüstriyel otomasyon ve endüstriyel proses kontrol.

Industrial automation and industrial process control.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Otomasyon formasyonuna sahip firmalar ve bireyler
arasında iletişim ve dayanışmayı kuvvetlendirmek, otomasyon
sektörünün problemlerini belirlemek ve çözüm oluşturmak,
sektör içi hizmet ve çalışma standartlarını oluşturmak, bilgi ve
birikimi paylaşmak, sektör içi eğitimi yaygınlaştırmak, bilimsel ve
teknik gelişmeleri izlemek ve katkıda bulunmak.

Objectives: To enhance communication and solidarity among
firms and individuals specialized in automation; to identify
problems facing the automation industry and to devise solutions;
to establish service and work standards for the industry; to
share knowledge and experience; to extend training within
the industry; to monitor and contribute to scientific and
technological advances.

Faaliyetleri: Otomasyon ve Sanayide Dijitalleşme (Endüstri 4.0)
konusunda çalışmalar yapmak, sanayide dijital dönüşüm üzerine
bilgilendirme amaçlı panel ve seminerler düzenlemek, kongre
ve konferanslara katılmak, dokümantasyon ve enformasyon
sağlamak, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile
ilişkileri geliştirmek, mevzuatlar ve regülasyonlar ile ile ilgili
önerilerde bulunmak, yurt içinde kurulmuş benzer dernekler ve
kuruluşlar ile dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik
işbirliğinde bulunmak ve yurt dışında kurulmuş olan çeşitli
otomasyon dernekleri ile mevzuat gereklerine uygun ilişkiler
kurarak iletişim ve işbirliği sağlamak, dernek üyeleri ve sektöre
fayda sağlayacak fuarlar ile işbirliği yapmak, dernek üyelerine
önerilerde bulunmak, dernek üyelerini yönlendirmek, üniversitesanayi işbirliğini sağlamak ve geliştirmek, meslek okulları ve
üniversitelerle işbirliği yaparak dernek üyeleri ve firmaların
ihtiyaçlarına uygun profildeki eleman eğitim ve öğrenimine
katkıda bulunmak.

2004
Üye Sayısı
Number of Members:

110

Activities: To work on Automation and Industrial Digitalization
(Industry 4.0), to organize panels and seminars on digital
transformation in industry on purpose of informational, attending
congresses and conferences, providing documentation and
information, to develop relations with relevant ministries, public
institutions and organizations, to make recommendations on
legislation and regulations, to cooperate with similar associations
and organizations established in Turkey to realize the aims of the
association and to ensure communication and cooperation by
establishing relationships with various automation associations
established abroad, in accordance with the requirements of the
legislation, cooperating with the fairs that will be benefit for the
members of the association and sector, making suggestions and
directing the members of the association, to provide and develop
university & industry cooperation, in accordance with the needs
of the members of association and the companies in the sector,
to contribute to the education and training by cooperating with
technical schools and universities.

E-Mail:
info@enosad.org
Tel Phone:
+90 216 469 46 96
Faks Fax:
+90 216 469 46 98
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Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Merih ÖZGEN
Genel Sekreter
Secretary General:
Oğuz Yusuf YİĞİT
Web Adresi
Web Site:
www.imder.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:

Türkiye İş Makinaları
Distribütörleri
ve İmalatçıları Birliği
(İMDER)

Türkiye Constructıon
Equıpment Dıstrıbutors &
Manufacturers Assocıatıon
(İMDER)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

İş ve inşaat makine ve ekipmanları

Construction & building machinery and equipment

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: İş ve inşaat makineleri sektörünü her türlü platformda
temsil etmek, üyelerinin temsil ettiği firmaların imalatını,
ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, satış ve satış sonrası
hizmetler alanını bütünüyle kapsayan ticari faaliyetlerde
bulunurken karşılaştıkları sorunların çözümünde etkin rol
oynamak, bu alanlarda yapılacak her türlü düzenlemenin
oluşturulmasında ilgili kuruluşlara yardımcı olmak, kamu kurum
ve kuruluşlarıyla ilişkileri düzenli ve sistematik hale getirmek,
iş makinaları imalat sanayini desteklemek, sektör ihracatını
arttırmak için çalışmalar yapmak ve üretim yapan firmaların
rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak.

Objectives: To represent the construction equipment industry
on all platforms; to assist stakeholders in finding solutions
to problems faced by its members while conducting their
business comprising the production, importation, exportation,
marketing, sales and after-sale services and making all kinds of
arrangements in those fields; to ensure regular and systematic
relations with public organizations and agencies; to support
construction equipment manufacturing industry, to conduct
studies in order to increase export rate of the sector, to assist
the manufacturing companies strengthening their capacity of
competitiveness.

Faaliyetleri: Üyeleri arasındaki koordinasyonu ve dayanışmayı,
“Etik Rekabet ve Kanunlar” çerçevesinde arttırmak, sektörün
ihtiyaçlarının belirlendiği ve sorunlarının çözüldüğü platform
olmak, sektörle devlet arasında köprü görevi görmek, sektörle
ilgili yasal çalışmalara katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası
fuarlar ve organizasyonlarla sektörün tanıtımı gerçekleştirmek.

Activities: To increase the coordination and solidarity between
its members around ‘Ethical Competition and Laws’, to act as
the platform where the sectoral problems are solved, to increase
the dialogue between the sector members and the state of
government; to conduct legal studies related with the sector, to
represent IMDER members and our country in all international
fairs and organizations.

Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

2002
Üye Sayısı
Number of Members:

56

Üyesi Olduğu
Üst Dernek/Kuruluş
Umbrella Association/
Organization:

Adres Address:
Bağlarbaşı Mah.
Kumru Sok. No:18/1 Kat:1
Evran İş Merkezi 34844
Maltepe/İstanbul/TURKEY
E-Mail:
imder@imder.org.tr
Tel Phone:
+90 216 477 70 77
+90 216 411 63 68
Faks Fax:
+90 216 441 70 71
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

1971

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Kemal AKAR

İstanbul Madeni Eşya
Sanatkârları Sanayi Sitesi (İMES)

Craftsmen Metal Goods
Industrıal Estate (İMES)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Özel makine imalatı, otomotiv yan sanayi ürünleri, metal
dökümleri, beyaz eşya yan sanayii.

Production of special machinery, auto allied industry products,
cast metal, white goods allied industry.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Madeni eşya üreticilerinin, modern ve sağlıklı şartlarda
çalışabilmelerini sağlamak

Objectives: To ensure that metal ware producers have modern
and healthy workplaces.

Faaliyetleri: Üye firma çalışanlarının yaşamlarına katma değer
sağlayacak yeni projeler geliştirmek, İMES’in hızla uluslararası
bir tedarik merkezi olması ve yeni pazarlar araştırıp bu pazarlara
açılmak için izlenecek stratejileri geliştirmek, yurt içi ve yurt dışı
fuarlara katılmak, farklı ülkelerden gelen heyetleri kabul etmek
ve yurt dışına heyetler göndermek, bünyesindeki firmalara
seminerler düzenleyerek her konuda bilgi akışı sağlamak ve
çeşitli desteklerden faydalanmaları noktasında danışmanlık
hizmeti vermek.

Activities: To develop new projects that would provide value
added to the lives of people employed by its members; to
devise strategies to be pursued for rapidly turning IMES into
an international supply center and to search for and penetrate
into new markets; to take part in fairs organized in Turkey and
abroad; to meet with delegations from different countries and to
send delegations to other countries; to organize workshops for
member firms in order to provide information about all issues;
and to provide consulting services so that they benefit from
different incentives.

Üye Sayısı
Number of Members:

1.150

Genel Müdür
General Manager:
Mücahit SÖNMEZ
Web Adresi
Web Site:
www.imes.org
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
İmes Sanayi Sitesi Yönetim
Merkezi E Blok 504/02
34775 Y. Dudullu Ümraniyeİstanbul/TURKEY
E-Mail:
info@imes.org
Tel Phone:
+90 216 364 33 47
Faks Fax:
+90 216 364 33 52
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

1998

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Mustafa SİLPAĞAR
Genel Sekreter
Secretary General:
Gülderen ÖÇMEN

İş Makinaları Mühendisleri
Birliği (İMMB)

Assocıatıon of Constructıon
Equıpment Engıneers (İMMB)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

İş makineleri sektörü.

Construction machinery industry.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: İş makineleri olarak adlandırılan makine ve
ataşmanlarının tasarım, üretim, satış, servis, yedek parça,
planlama, işletme ikmal, bakım-onarım ve eğitim hizmetlerinde
çalışan makine mühendislerini bir çatı altında toplamak,
teknolojinin bu alanda ulaştığı bilgi düzeyini izlemek ve
yakalamak, bunu üyeleri ve ilgili sektörlerle paylaşmak, sektör
çalışanlarının mesleki konularda gelişmelerini sağlamak.

Objectives: To bring together mechanical engineers assigned
to design, production, sale, servicing, spare parts, planning,
operation, supply, maintenance-repair, and training services
related to construction equipments and their accessories; to keep
abreast of knowledge about state-of-the-art technology in that
field and to share them with other industries concerned; and to
ensure that employees in this industry enhance their professional
skills.

Faaliyetleri: Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek
amacıyla konferans, sempozyum, panel, kurs ve seminerler
düzenlemek, mesleki araştırmalar yapmak ve bunların
sonuçlarını yayımlamak. Mevcut olan bu tür etkinliklere katılım
sağlamak ve üyeleri faaliyetlerden haberdar etmek, amaca
uygun her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,
dokümantasyon merkezi oluşturmak, üyelerine sektörle ilgili
yenilikleri ve yapılan çalışmaları duyurmak için gazete, dergi,
kitap, bülten, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi görsel,
işitsel veya basılı materyalleri hazırlamak ve dağıtmak.

Üye Sayısı
Number of Members:

350

Activities: To organize conferences, symposia, panel discussions,
courses, and workshops with a view to enhancing the
professional knowledge and skills of its members; to conduct
professional researches and to publish their results; to ensure
participation in such events and to inform its members about
them; to provide all kinds of information, documents, and
publications related to the objective; to set up a documentation
center; to prepare and distribute audio-visual or printed materials
such as newspapers, magazines, books, bulletins, catalogues,
brochures, films, cassettes, CDs, and DVDs.

Web Adresi
Web Site:
www.ismakinalari.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Uzayçağı Cad. No: 62/7
Ostim Ankara/TURKEY
E-Mail:
bilgi@ismakinalari.org.tr
Tel Phone:
+90 312 385 78 94
+90 312 386 09 40
Faks Fax:
+90 312 385 78 95
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Ender AKBAYTOGAN
Genel Sekreter
Secretary General:
Oğuz Yusuf YİĞİT
Web Adresi
Web Site:
www.isder.org.tr

İstif Makinaları
Distribütörleri ve
İmalatçıları Derneği (İSDER)

Materıals Handlıng, Storage
& Industrıal Equıpment
Assocıatıon of Turkey (İSDER)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Endüstriyel ekipmanlar, depo ve raf sistemleri, konveyörler,
vinçler, kompresörler, lastik, akü ve jenaratörler.

Industrial equipment, racking&shelving sytems, conveyors,
cranes, compressors, tyres, batteries and generators.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Üye firmaların istifleme, kaldırma, yükleme, boşaltma,
taşıma, depolama ve lojistik alanındaki makine ve ekipmanlarının
imalatı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması, satış ve satış sonrası
hizmetleri, kiralanması alanlarında ticari faaliyetlerde
bulunurken karşılaştıkları sorunların çözülmesinde etkin rol
oynamak, bu alanlarda yapılacak her türlü yasal düzenlemenin
oluşturulmasında ilgili kuruluşlara yardımcı olmak, kamu kurum
ve kuruluşlarıyla ilişkileri düzenli ve sistematik hale getirmek,
istif makinaları imalat sanayini desteklemek, sektör ihracatını
arttırmak için çalışmalar yapmak ve üretim yapan firmaların
rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak.

Objectives: To assist stakeholders in finding solutions to
problems faced by its members during the production,
importation, exportation, marketing, sale and after-sale services
as well as leasing and making all kinds of arrangements in those
fields, to ensure regular and systematic relations with public
organizations and agencies; to support construction equipment
manufacturing industry, to conduct studies in order to increase
export rate of the sector, to assist the manufacturing companies
strengthening their capacity of competitiveness.

Faaliyetleri: Üyeleri arasındaki koordinasyonu ve dayanışmayı,
“Etik Rekabet ve Kanunlar” çerçevesinde arttırmak, sektörün
ihtiyaçlarının belirlendiği ve sorunlarının çözüldüğü platform
olmak, sektörle devlet arasında köprü görevi görmek, sektörle
ilgili yasal çalışmalara katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası
fuarlar ve organizasyonlarla sektörün tanıtımı gerçekleştirmek.

2006
Üye Sayısı
Number of Members:

44

Activities: To increase the coordination and solidarity between
its members around ‘Ethical Competition and Laws’, to act as
the platform where the sectoral problems are solved, to increase
the dialogue between the sector members and the state of
government; to conduct legal studies related with the sector, to
represent ISDER members and our country in all international
fairs and organizations.
Üyesi Olduğu
Üst Dernek/Kuruluş
Umbrella Association/
Organization:

İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Bağlarbaşı Mah. Kumru
Sok. No: 18/1 Kat: 1 Evran
İş Merkezi 34844 Maltepeİstanbul/TURKEY
E-Mail:
isder@isder.org.tr
Tel Phone:
+90 216 467 09 46
Faks Fax:
+90 216 441 70 71
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Ozan ATASOY
Genel Sekreter
Secretary General:
Zeki ÖZEN
Web Adresi
Web Site:
www.iskid.org.tr

İklimlendirme, Soğutma,
Klima İmalatçıları
Derneği (İSKİD)

Aır Condıtıonıng &
Refrıgeratıon Manufacturers’
Assocıatıon (İSKİD)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

İklimlendirme, soğutma ve klima cihazları.

Conditioning, cooling, and air-conditioning equipment.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: İklimlendirme, soğutma ve klima cihazları imalatçısı
ve/veya ithalatçısı olan üye firmalar arasında işbirliği sağlamak,
üyelerinin sorunlarını çözmek için gerekli çalışmaları yapmak,
Türk klima tüketicilerinin ve firmalarının haklarını ülke içerisinde
ve uluslararası düzeyde korumak, ülkenin çeşitli iklimlendirme,
soğutma ve klima ihtiyaçları karşılanırken çevre korumasına ve
ülke ekonomisine dikkat ederek gereken çalışmaları yapmak.

Objectives: To ensure cooperation among member firms
producing conditioning, cooling, and air-conditioning equipment;
to make efforts to resolve problems facing its members; to
safeguard the interests of Turkish air-conditioner consumers
and firms within the country and at international level; to make
endeavors to conserve the environment and to protect the
national economy while meeting various conditioning, cooling,
and air-conditioning needs in the country.

Faaliyetleri: Sektör çalışanlarının bir araya gelmesini sağlamak
ve işbirliğini geliştirmek; üyelerine her türlü adli, hukuki ve
mesleki yardımlar için gerekli hukuki veya bilimsel konularda
destek vermek, konusunda çalışan diğer ulusal ya da uluslararası
dernek ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, üyeleri için
ham, yarı mamul maddeler ve her türlü teçhizat ve istihsal
vasıtalarının temini ve tedariki konusunda yol göstermek,
üyelerine, kalifiye işçi, teknisyen ve uzman yönetici yetiştirmek;
iklimlendirme, soğutma ve klima endüstrisinde sevk ve idare,
prodüktivite, beşeri münasebetler ile iş emniyeti gibi konularda
bilimsel ve yönlendirici çalışmalarda bulunmak.

1992
Üye Sayısı
Number of Members:

109

Activities: To ensure that employees in this industry join their
forces and increase their cooperation; to provide support and
assistance for its members about legal, scientific or professional
issues; to carry out joint projects with other national or
international associations and organizations active in the same
field; to advise its members about the supply of raw and semifinished materials and all kinds of equipment and production
equipment; to provide its members with scientific advice
and guidance concerning the training of qualified workers,
technicians, and specialized managers and guidance and
administration, productivity, social relations, and safety at work
in the conditioning, cooling, and air-conditioning industry.

İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Şerifali Mah. Çetin Cad.
Kızkalesi Sok. No: 1 Elite
Plaza B Blok Kat: 2 D: 6
34775 Ümraniye-İstanbul/
TURKEY

Üyesi Olduğu
Üst Dernek/Kuruluş
Umbrella Association/
Organization:

E-Mail:
iskid@iskid.org.tr
Tel Phone:
+90 216 469 44 96
Faks Fax:
+90 216 469 44 95
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

2007

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Halide RASİM
Koordinator
Coordinator:
Fevzi GÖKALP
Uluslararası Proje Yöneticisi
International Project
Manager:
Esma AKYÜZ
Web Adresi
Web Site:
www.isim.org.tr

İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi (İŞİM)

Constructıon Machınery
Cluster (İŞİM)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

İş & İnşaat Makineleri ve Yedek Parçaları

Construction Machinery and Spare Parts

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: İş makinaları sektörünü geliştirerek, üyelerini
uluslararası alanda daha rekabetçi hale getirmek ve ileri teknoloji
üretimleriyle dünya markası olmalarını sağlamaktır.

Objectives: Improving the construction machinery industry, to
make its members more competitive in the international arena
and make them become global brands with their advanced
technology production.

Faaliyetleri: Kamu Kurumları, Eğitim Kurumları ve Üyeleri
arasında işbirliği kurmak ve geliştirmek, ulusal ve uluslararası
projeler yürütmek, uluslararası kuruluşlarla ilişki geliştirmek,
üyelerine yönelik eğitim ve danışmanlık programları planlamak,
yerli ürün ve üretimi öne çıkarmak üzere tanıtım faaliyetleri
yapmak, uluslararası ticari heyet ve ikili iş görüşmeleri organize
etmek ve üyelerinin ihracatını artırmak için çalışmalar yapmaktır.

Üye Sayısı
Number of Members:

140

Activities: Establishing and developing cooperation between
public institutions, educational institutions and its members,
carrying out national and international projects, developing
relations with international organizations, planning training and
consultancy programs for its members, carrying out promotional
activities to highlight domestic products and production,
organizing international trade delegations, bilateral meetings and
activities for increasing export rate of its members.

Üyesi Olduğu
Üst Dernek/Kuruluş
Umbrella Association/
Organization:

İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
100. Yıl Bulvarı No:101/A
06370 Ostim/Ankara/
TURKEY
E-Mail:
info@isim.org.tr
Tel Phone:
+90 312 385 50 90
Faks Fax:
+90 312 354 58 98
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Ahmet Cevat AKKAYA

Kazan ve Basınçlı Kap
Sanayicileri Birliği
Derneği (KBSB)

Boıler and Pressurızed
Equıpments Manufacturers
Unıon (KBSB)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Kazan ve basınçlı kap imalat sanayii.

Boiler and pressure vessel manufacturing industry.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Türkiye’deki ısı-buhar kazanı ve basınçlı-basınçsız
kaplar sanayiini aynı konuda ilerlemiş bulunan ülkelerdeki
teknolojik gelişmelere paralel düzeye getirmek ve bu kapsamda
ülkenin ihtiyacı olan kazan ve basınçlı-basınçsız kapların
tümünün yurt içinde imal ve üretilmesini teminen, üyelerine
destek olmak, sektörün sorunlarının çözümüne ilişkin öneriler
hazırlamak ve sunmak.

Objectives: To ensure that the Turkish heat-steam boilerpressure and non-pressure vessels industry keeps abreast of
technological advances and to support its members so that they
can manufacture boiler and pressure and non-pressure vessels
needed in Turkey; to draft and present proposals aiming to
resolve problems in the industry.

Faaliyetleri: Dokümantasyon merkezi oluşturmak, kurs, seminer,
konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, amacın
gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge,
doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak
için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlarla
üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri
çıkarmak. Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda mevzuattaki
eksiklikleri tespit ederek ilgili kamu kurumlarına önerilerde
bulunmak. Sektörün temsilcisi olarak kamu kurumları ile ortak
mevzuat çalışmaları yürütmek.

1985
Üye Sayısı
Number of Members:

55

Activities: To set up a documentation center; to organize training
programs such as courses, workshops, conferences, and panel
discussions; to provide all kinds of information, documents,
and publications needed for attaining the objective; to issue
publications such as newspapers, magazines, and books with a
view to informing the public about its activities in line with its
objectives and to issue informational bulletins to be distributed
to its members. Determining the deficiencies in the legislation in
line with the developing needs and making recommendations to
the relevant public institutions. To carry out joint legislative works
with public institutions as representative of the sector.

Koordinatör:
Coordinator:
Cemalettin KUTLUCA
Web Adresi
Web Site:
www.kbsb.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Ataşehir Bulvarı, ATA 2-3
Plaza 8.Kat No:6/71 34758
Ataşehir-İstanbul/TURKEY
E-Mail:
info@kbsb.org.tr
Tel Phone:
+90 532 689 25 73
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

2002

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Kutlu KARAVELİOĞLU
Genel Sekreter
Secretary General:
Özkan AYDIN

Makine İhracatçıları
Birliği (MAİB)

Turkısh Machınery Exporters
Assocıatıon (MAİB)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Makine ve aksamları

Machinery and equipment

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Makine ihracatçılarını bir çatı altında toplamak ve
ihracatın artırılmasını sağlayacak her türlü faaliyeti koordine
etmek, mesleki dayanışmayı artırmak, ihracatçıların mesleki
faaliyetlerini ve ilişkilerini düzenlemek, sorunlarına çözüm
bulmak ve yol göstermek.

Objectives: To bring machinery exporters together within a
single organization and to coordinate all kinds of efforts intended
to boost exports; to consolidate professional solidarity; to
regulate professional activities and relations of exporters; to find
solutions to their problems and to provide guidance.

Faaliyetleri: Dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu
kapsamda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları,
özel sektör kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar
nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde
koruyucu, geliştirici çalışmalar yapmak, sektörel derneklerle
işbirliği yapmak, yerli malı kullanımının tercih edilmesini sağlayıcı
faaliyetler düzenlemek, yurt dışında Türk makinelerinin tercih
edilmelerini sağlayıcı faaliyetler düzenlemek, fuarlara katılmak,
üniversite sanayi işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak,
Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından
verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapmak, güncel
ihracat rakamlarını kamuya duyurmak.

Activities: To carry out projects related to foreign trade and
to take steps intended to safeguard its members’ interests at
the level of public agencies and institutions and national and
international organizations within the framework of national
interests; to cooperate with other associations in the industry; to
organize events intended to ensure that Turkish-made machinery
are preferred abroad; to take part in fairs; to contribute to
cooperation between the academia and the industry; to carry
out other tasks related to foreign trade which may be assigned
by the Ministry Of Economy and Turkish Exporters Assembly; to
announce current export figures.

Üye Sayısı
Number of Members:

13.000

Web Adresi
Web Site:
www.makinebirlik.com
www.turkishmachinery.org
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:
120 Balgat Çankaya-Ankara/
TURKEY
E-Mail:
info@turkishmachinery.org
Tel Phone:
+90 312 447 27 40
Faks Fax:
+90 312 446 96 05
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

1990

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
S. Emre GENCER
Genel Sekreter
Secretary General:
M. Nail TÜRKER
Web Adresi
Web Site:
www.mib.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Atatürk Bul. No:193 ASO Kule
Kat:7 Kavaklıdere 06680
Çankaya-Ankara/TURKEY
E-Mail:
mib@mib.org.tr
Tel Phone:
+90 312 468 37 49
+90 312 468 39 17

Makina İmalatçıları
Birliği (MİB)

Assocıatıon of Turkısh
Machıne Manufacturers (MİB)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Sac işleme makineleri; şekillendirme makine ve ekipmanları;
talaşlı imalat tezgâhları ve testereler; kalıplar, kesici uçlar,
tutucular ve takımları; metal cevheri eritme ve haddehane
makineleri; ısıl işlem makineleri ve fırınlar; atık işleme makineleri;
dökümhane makine ve ekipmanları; ölçme, test makine ve
ekipmanları; kauçuk, plastik enjeksiyon ve plastik malzeme
işleme makineleri; ağaç – ahşap işleme makine ve ekipmanları;
kaynak, lehim ve benzer işlemler için makine ve ekipmanları;
iklimlendirme sistemleri makine ve ekipmanları; pompalar
ve pompa sistemleri; kompresörler, vakum pompaları ve
ekipmanları; asfalt plentleri, iş, inşaat makine ve ekipmanları;
taş, seramik, cam ve maden işleme endüstrileri için makine
ve ekipmanları; bakliyat, hububat işleme ve tarım makineleri,
gıda işleme endüstrisi için makine ve ekipmanlar; diğer
endüstriyel tesisler ve ekipmanları; mekanik kaldırma, yükleme
ve konveyörler; jeneratörler ve güç aktarma sistemleri; hidrolik
ekipmanlar, vanalar ve fittingler; mühendislik uygulamaları için
özel makine elemanları ve aksesuarları; robotik, yazılım, kontrol
ve otomasyon sistemleri; boyahane ve yüzey işleme teknolojileri;
lokomotifler ve raylı taşıtlar; madencilik ve petrol endüstrisi
makine ve ekipmanları; paketleme makineleri.

Sheet metal processing; forming machines and equipment;
metal cutting machines and saws; dies, tools and clamps;
equipment for smelting plants and rolling mills; thermo
processing machines and furnaces; waste treatment; foundry
machines and equipment; measuring, testing machines
and equipment; plastic processing machines; woodworking
machines and equipment; machines and equipment for
welding, brazing and for similar processes; air conditioning
systems, machines and equipment; pumps and pump systems;
compressors, vacuum pumps and equipment; asphalt plants,
construction, building machines and equipment; machines
and equipment for stone ceramic and glass industries; grain
processing and agricultural machines; machines and equipment
for food processing industry; machines and equipment for other
industries; mechanical handling and conveyors; generators
and power transmission systems; hydraulic equipment valves
and fittings; engineering applications, special machines and
equipment; robotics, software, control and automation systems;
dyehouse and surface treatment technologies; locomotives and
railcars; machines and equipment for mining and oil industry;
packaging machines.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Türkiye’de ve yurtdışında, makine imalatçılarının
karşılaştığı ortak sorunlara çözüm aramak; yetkililerle bu tür
sorunları çözmek amacıyla öneriler paylaşmak; sanayimizi
geliştirmek ve dünyaya açılmak amacıyla yapılan çalışmalara
katkıda bulunmak; sektörün taleplerini iletmek ve/veya
sorunlarını çözmek amacıyla özel ve kamu kuruluşları düzeyinde
girişimlerde bulunmak.

Objectives: To seek solutions to common problems faced by
the machine manufacturers in Turkey and abroad; to share its
proposals aiming to resolve such problems with authorities
concerned; to contribute to efforts aiming to develop and open
up the industry to the rest of the world; to make efforts at the
level of private and public entities with a view to resolve issues or
challenges of the sector.

Faaliyetleri: Üye şirketleri desteklemek için tanıtım faaliyetlerini
yürütmek, Türkiye’de uluslararası fuarlar organize etmek ve yurt
dışında uluslararası fuarlara katılmak, tüm dünyada özel ve kamu
kuruluşlarıyla makine imalat sanayimizin gelişimi için ilişkileri
geliştirmek.

Activities: To carry out promotional activities in order to
promote member companies, to organize international fairs in
Turkey and to participate international fairs abroad, to enhance
relations with private and public entities all over the world for the
development of our machinery manufacturing industry.

Üye Sayısı
Number of Members:

184

Üyesi Olduğu
Üst Dernek/Kuruluş
Umbrella Association/
Organization:

Faks Fax:
+90 312 468 42 91
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Makine İmalat Sanayii
Dernekleri Federasyonu
(MAKFED)

Turkısh Machınery
Federatıon
(MAKFED)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Tüm makine sektörü.

All machinery sector.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:
Objectives: The purpose of MAKFED is to contribute towards the
Turkish machinery manufacturing sector advancing and developing
together with the other sub-supplier sectors, to play an effective role
in the formation of all sectoral policies and applications related with
the machinery industry, as well as in the sector’s becoming stronger
in global competition by developing together with the sub-supplier
industry, and, by bringing together the sectoral organizations
within its body with a broad-based and democratic participation,
with an attitude that is open to solidarity and cooperation and
with a methodical manner aiming at sectoral integration. The basic
principle of the federation is to maximize the solidarity that exists
among the member associations and their professional members.

Amaçları: Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun
amacı, Türk makine imalatı sektörünün, diğer yan sektörlerle
beraber ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak;
makine sanayii ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların
oluşmasında, sektörün yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel
rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamak, sektörel kuruluşları
geniş ve demokratik bir katılımla dayanışma ve işbirliğine açık
bir tutum ve sektörel bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem
anlayışı içinde bünyesinde toplamak.

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Adnan DALGAKIRAN
Genel Sekreter
Secretary General:
Zühtü BAKIR
Web Adresi
Web Site:
www.makfed.org
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Ankara Sanayi Odası Binası
Atatürk Bulvarı No: 193 7.
Kat Kavaklıdere-Ankara/
TURKEY
E-Mail:
info@makfed.org
Tel Phone:
+90 312 426 40 50
Faks Fax:
+90 312 468 42 91
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Faaliyetleri: Federasyon üyesi derneklerin ve bunlara üye meslek
mensuplarının, demokratik, sosyal, kültürel ve mesleki özlük
haklarını korumak, geliştirmek ve bu doğrultuda etkinliklerde
bulunmak; federasyon üyesi derneklerin sosyal, kültürel ve
mesleki faaliyetlerini takip etmek; desteklemek; görsel ve
yazılı iletişim olanaklarını kullanmak suretiyle, kamuoyu ve
üyeleri ile paylaşmak; Türkiye’de ve dünyada, Türk makine
imalat sektörünün üst düzeyde lobi görevini yürütmek; sektörü
alakadar eden tüm alanlarda, mevcut veya oluşabilecek
kuruluşlarda temsili veya fiili görevler üstlenmek; sektörel
kurum ve kurulların oluşturulmasına öncülük etmek; Türkiye’de
ve dünyada makine imalat sanayiinin durumunu, faaliyetlerini,
kabiliyetlerini, kapasitesini, üretimini, ticaretini, teknolojisini,
ilerlemesini izlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak, bu
çalışmaların sonuçlarını yayın, sirküler, toplantılar ve benzeri
yollardan üyelerine, kamuoyuna, sektörel kurum ve kuruluşlara
duyurmak; sektörel ve mesleki konularla ilgili kurslar, seminer
ve toplantılar, sergi ve fuarlar tertiplemek; yurt içinde ve dışında
eğitim olanakları sağlamak; Türk makine imalat sanayiini
uluslararası alanda temsil etmek saikiyle uluslararası faaliyette
bulunmak, yurt dışında temsilcilik açmak, sektörü tanıtmak;
küresel rekabet gücüne katkı sağlamak için sektörel uluslararası
kuruluşlara, uluslararası üst dernek, federasyon, konfederasyon
gibi tepe örgütlerine üye olmak; bu kuruluşların yönetim ve
çalışma organlarında görev yapmak üzere temsilci ve delegeler
tayin etmek; bu kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak.

Activities: To protect and develop the democratic, social,
cultural and professional personal rights the federation-member
associations and their professional members, and to carry out
activities in this direction; to follow and support the social, cultural
and professional activities of the federation-member associations;
to share such activities with the public and its members by using
visual and written communication facilities; to carry out top-level
lobbying for Turkish machinery manufacturing sector in Turkey and
in the world; to undertake representative or actual duties at existing
or prospective organizations in all areas concerning the sector; to
lead the formation of sectoral institutions and boards; to follow
the situation, activities, capabilities, capacity, production, trade,
technology and progress of the machinery manufacturing industry in
Turkey and in the world, to carry out statistical studies, to announce
the conclusions of such studies to its members, to the public, to
sectoral organizations and establishments through publications,
circulars, meetings and similar ways; to organize courses, seminars,
meetings, exhibitions and fairs related with sectoral and professional
subjects; to provide training possibilities at home and abroad, to
carry out international activities, to open overseas representative
offices and promote the sector abroad with the aim of representing
the Turkish machinery manufacturing industry in international
arena; to be a member of sectoral international organizations and of
such umbrella organizations as international top-level associations,
federations and confederations in order to make a contribution
towards global competitive power; to appoint representatives and
delegates to serve in the management and working bodies of such
organizations; to carry out joint activities with such organizations.

2014
Üye Sayısı
Number of Members:

21

Üyesi Olduğu
Üst Dernek/Kuruluş
Umbrella Association/
Organization:
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

1967

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Orhan AYDIN
Web Adresi
Web Site:
www.ostim.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
100. Yıl Bulvarı No: 101/A
06370 OSTİM
Ankara/TURKEY
E-Mail:
ostim@ostim.org.tr
Tel Phone:
+90 312 385 50 90
Faks Fax:
+90 312 354 58 98
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OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi

OSTİM Organızed Industrıal
Regıon

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Makine ve Makine Ekipmanları, Metal ve Metal İşleme,
Plastik ve Kauçuk, Elektrik ve Elektronik, İş ve İnşaat
Makineleri, Medikal Teknolojileri, Yapı ve İnşaat,
Haberleşme Sanayi, Raylı Ulaşım Sistemleri, Savunma
Sanayii, Enerji ve Temiz Üretim, Endüstriyel Otomasyon,
Ambalaj, Kağıt, Baskı ve Kırtasiye, Kimya Teknik Malzeme,
Tezgah ve Ekipman, Gıda ve Endüstriyel Mutfak,
Mühendislik ve Taahhüt Hizmetleri, Lojistik

Machine and Machine Equipment, Metal and Metal Processing,
Plastic and Rubber, Electric and Electronic, Construction
Equipment, Medical Technologies, Building and Construction,
Communication Industry, Rail Transport Systems, Defense
Industry, Energy and Clean Production, Industrial Automation
Packing, Paper, Printing and Stationary Chemistry, Technical
Material, Lathes and Equipment, Food and Industrial Kitchen,
Engineering and Contracting Services Logistic

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:
Amaçları:
• Yenilenme ve yenilikçi hizmetlerle alt yapı hizmetlerini
geliştirmek.
• Stratejik sektörlerde üye hizmetlerini çeşitlendirmek, yenilikçi
hizmetlerle üyelerin sürdürülebilir büyümesini uzun vadeli iş
birlikleri ile sağlamak.
• Uluslararası iş birlikleri ve faaliyetler ile yenilikçi yeni ürün/
hizmetler ile Türk sanayisinin rekabet gücünü arttırmak.
• Ergonomik ve güvenli çalışma ortamları oluşturarak,
yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde, çalışanlarımızın ve
kurumumuzla etkileşimde olan tüm kişilerin sağlık, emniyet ve
güvenliğini sağlamak.
• Çevre mevzuatlarına uyumun yanı sıra, çevre kirliliğinin
önlenmesi, çevre bilincinin benimsenmesi ve yaygınlaştırılması
ile enerji verimliliği konularında gerekli faaliyetleri
gerçekleştirmek.
• Müşteri memnuniyeti odaklı ve sürekli iyileştirme anlayışı
çerçevesinde hizmet kalitemizi artırmak.

OBJECTIVES/ACTIVITIES:
Objectives:
• To improve infrastructure services with renewal and innovative
services.
• To diversify member services in strategic sectors and to provide
sustainable growth of members with innovative services through
long term cooperation.
• To increase Turkish industry’s competitive power with
international cooperation and activities and innovative new
products/services.
• Establishing ergonomic and safe working environments and
ensuring the health, safety and security of all our employees
and all persons interacting with our organization, within the
framework of applicable legislation.
• In addition to harmonizing with environmental legislation, to
prevent environmental pollution, to adopt and generalizing
environmental awareness and to carry out necessary activities in
energy efficiency issues.
• To increase our service quality in the frame of customer
satisfaction oriented and continuous improvement understanding

Faaliyetleri: Ankara sanayisinin öncü sanayi bölgelerinden biri
olarak kuruluşunun 50. yılını kutlayan OSTİM, 17 sektör ve 139
işkolunda, 6.200’den fazla işletme, 60.000’den fazla çalışanın
faaliyet gösterdiği, milli ihtiyaçların karşılanmasında bir çözüm
merkezi olarak uluslararası marka değerine sahip bir KOBİ
kentidir.
OSTİM, 1997 yılında OSB statüsü alarak bölge işletmelerinin
sorun ve ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ve düşük maliyetli altyapı,
girdi ve üstyapı üretim ekosistemini güçlendirmiştir. OSTİM’de
üretim ortamında ihtiyaç duyduğunuz her türlü yatırım, izin, alt
yap temini vb. hizmetlere “tek adımda” erişebilir, hızlı ve kaliteli
bir şekilde temin edebilirsiniz.
İşletmelerin gelişimlerine yönelik ihtiyaçlarınız için uzmanlaşmış
OSTİM kurumlarından eğitim, danışmanlık, istihdam, rehberlik,
Ar-Ge, teknoloji transferi, pazarlama, tanıtım vb. alanlarda
destek alabilir, iş birliği yapabilirsiniz.

Üye Sayısı
Number of Members:

6.200

Activities: Celebrating its 50thanniversary as one of the pioneering
industrial zones of the Ankara industry, OSTİM is an SME city with
international brand value as a solution center for meeting the
national needs in which more than 6,200 enterprises and more than
60,000 employees operate in 17 sectors and 139 business lines.
OSTİM strengthened the quality and low cost infrastructure,
input and superstructure production ecosystem intended for the
problems and needs of regional enterprises by taking OSB status
in 1997. In OSTİM you can access every kind of investment, permit,
infrastructure supply, etc., services “all in one step” which you need
in production environment and supply in a fast and quality manner.
You can get support and cooperate in fields like training,
consultancy, employment, guidance, R & D, technology transfer,
marketing, promotion, etc., from specialized OSTİM institutions for
your needs aimed at development of the enterprises.
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

1969

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Selçuk GÜLSÜN
Genel Sekreter
Secretary General:
Dr. Selçuk MUTLU
Web Adresi
Web Site:
www.pagder.org

Plastik Sanayicileri
Derneği (PAGDER)

Turkısh Plastıcs Industrıalısts’
Assocıatıon (PAGDER)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Plastik ve kauçuk sektörü.

Plastics and rubber industry.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Plastik sektöründe faaliyet gösteren üyeleri arasında
kültürel, mesleki, hukuki, ticari, sosyal ve teknik konularda
işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, plastik yarı
mamul ve bitmiş mamuller (eşya), plastik hammadde ve
yardımcı malzemesi ve plastik işleme makinelerini üreten
firmaların tümünü temsil edebilen ve kamu otoritelerinin tam
desteğini sağlamış bir sektörel dernek olmak, bu mamullerle ilgili
dünya pazarında Türkiye’nin payını maksimum düzeye çıkaracak
etkinlikleri yapmak ve desteklemek.

Objectives: To ensure cooperation, solidarity, and exchange of
information among its members engaged in the plastics industry
in respect of cultural, professional, legal, commercial, social,
and technical issues; to function as an association capable of
representing all firms producing semi-finished and finished
plastic products (goods), plastic raw materials and ancillary
materials as well as plastics processing machinery with the full
support of public authorities and to organize and sponsor events
that would bring Turkey’s share of the global market for these
products to the maximum level.

Faaliyetleri: Plastik sektörünün makroekonomi içindeki
önemini ve etkinliğini; üyelerinin teknolojik, ticari ve
ekonomik gereksinmelerini karşılayacak çalışmalar yapmak
ya da yaptırmak; sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı
kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, diğer sivil toplum örgütleri
ile koordinasyon sağlamak, sektördeki teknolojik ve ekonomik
gelişmelerden tüm dernek üyelerini haberdar etmek.

Activities: To make necessary studies with a view to meeting
technological, commercial, and economic needs of its members
while boosting the importance and effectiveness of the plastics
industry at macro-economic level; to ensure coordination with
Turkish and foreign companies active in the industry, chambers
of commerce and industry, and other non-governmental
organizations; and to inform all members of the association
about technological and economic developments in the industry.

Üye Sayısı
Number of Members:

456

Üyesi Olduğu
Üst Dernek/Kuruluş
Umbrella Association/
Organization:

İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Oruç Reis Mah. Vadi Cad.
İstanbul Ticaret Sarayı K:5
Ofis No: 332 GiyimkentİSTANBUL/TURKEY
E-Mail:
pagder@pagder.org
Tel Phone:
+90 212 438 26 19
Faks Fax:
+90 212 438 15 93
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Nurdan YÜCEL
Genel Sekreter
Secretary General:
Gökhan Sezer TÜRKTAN
Web Adresi
Web Site:
www.pomsad.org.tr

Türk Pompa ve Vana
Sanayicileri
Derneği (POMSAD)

Turkısh Pump & Valve
Manufacturers’
Assocıatıon (POMSAD)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Pompa, vana ve komponent konstrüksiyonu ve imalatı.

Pumps, valves and components construction and manufacturing.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Türk pompa ve vana sanayiine hizmet eden, pompa
ve vana konstrüksiyonu veya imalatında çalışan gerçek şahısları
ve iş adamlarını bir araya getirerek, Türkiye’de pompa ve vana
sanayiinin her alanındaki sorunlarına ortak çözümler aramak, bu
yolda dayanışmayı sağlamak; Türk pompa ve vana sanayiinin
gelişmesi, üretimde kalite ve verimliliğin artması, sektörün dış
pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için ortak girişimlerde
bulunmak, sektörde çalışanlar arasında iletişim ve bilgi akımını
artırmak, teknik yeniliklerden üyelerini haberdar etmek,
araştırma ve geliştirmeyi teşvik ederek Türk pompa ve vana
sanayiinin kalkınmasına hizmet etmek.

Objectives: To bring together individuals and businessmen
serving the constructing and manufacturing Turkish pump and
valve industry in order to seek common solutions to sectoral
in every segment of the Turkish pump and valve industry and
to ensure solidarity for that purpose; to take coordinated
action with a view to developing the Turkish pump and valve
industry, increasing quality and efficiency in production; and
boosting the industry’s competitiveness in global markets;
to enhance communication and exchange of information
among people working in this industry; to inform its members
about technological innovations; to encourage research and
development in order to serve the development of the Turkish
pump and valve industry.

Faaliyetleri: Sektörün sorunlarını tespit ederek bu sorunların
giderilmesi için çözümler üretmek ve gereken girişimlerde
bulunmak, dernek üyesi olan pompa ve vana imalatçılarının
ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların sağlanması yolunda
kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak,
Türkiye’de pompa ve vana imalat sanayiinin durumunu,
faaliyetlerini, kapasiteyi, elde edilen aşamaları izlemek ve
istatistiksel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını
yayın, sirküler ve benzeri yollardan üyelerine duyurmak.

Activities: To identify problems in the industry and to offer
solutions and take steps in order to resolve such problems; to
identify the needs of pump and valve manufacturers who are
members of the association and to take actions at the level of
public and private entities for the purpose of satisfying such
needs; to monitor the state, activity, and capacity of the Turkish
pump and valve production industry and progress made; to
undertake statistical studies and to inform its members about
the outcome of such studies through publications, bulletins, or
similar media.

1997
Üye Sayısı
Number of Members:

45

Üyesi Olduğu
Üst Dernek/Kuruluş
Umbrella Association/
Organization:

İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Çankaya Mahallesi Göreme
Sokak 7/2 Çankaya-Ankara/
TURKEY
E-Mail:
pomsad@pomsad.org.tr
Tel Phone:
+90 312 255 10 73
Faks Fax:
+90 312 255 10 74
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Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Tansu HALICI
Genel Sekreter
Secretary General:
Celal Alp TUNÇ
Web Adresi
Web Site:
www.sader.org.tr

Sağlık Gereçleri
Üreticileri ve Temsilcileri
Derneği (SADER)

Health Care Products
Manufacturers and
Representatıves Assocıatıon
(SADER)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Her türlü tıbbi malzeme, cihaz ve ekipmanın ithalat, imalat,
mümessillik, bakım, onarım, toptan ve perakende satışı.

Importation, production, maintenance, repair, and wholesale
and retail sale of all kinds of medical materials, devices, and
equipment and agency services.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Üye firmaların çalışmalarını koordine, teşvik, disipline
etmek ve bilinçlendirmek; kanunların öngördüğü çerçevede
hak ve menfaatlerini korumak; eğitim, sağlık ve çeşitli sosyal
konularda doğrudan doğruya veya mevcut kuruluşlara
yardım suretiyle topluma yararlı eserler ve işler yapmaya
çalışmak, eğitim ve genel kültür konularına yardımcı olmak için
gençlere, yurt içi veya yurt dışı seyahat imkânları sağlamaya
yardım etmek, ülke ekonomisine katkı ve ihracatı geliştirme
çalışmalarına yönelik yurt içi ve yurt dışı mesleki fuarlara
üyelerinin katılmaları için gerekli organizasyonları yapmak.

Objectives: To coordinate, encourage, and discipline works
undertaken by member firms and to raise their awareness;
to safeguard their rights and interests within the frameworks
stipulated by laws; to make efforts to carry out projects in the
fields of education, health, and various social issues for the
benefit of society directly or assisting other organizations; to
help efforts to provide young people with travel opportunities
within Turkey or abroad for education or familiarization with
other cultures; to organize participation of its members in
professional fairs in Turkey and abroad as part of efforts to boost
exports and to contribute to national economy.

Faaliyetleri: Kamuda ilgili kurum ve kuruluşlara ithalatta
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş bildirmek
ve ilgili kurumlara ziyaretlerde bulunmak, adli mercilere bilirkişi
olarak hizmet vermek, büyükelçilikler, ticaret ataşelikleri, yabancı
özel sektör kuruluşları ve yurt dışında aynı sektörde faaliyet
gösteren sivil toplum örgütleriyle karşılıklı görüşmeler yapmak,
sektördeki tüm gelişmeler, mevzuat konusundaki değişiklikler
ve etkinlikleri günü gününe ve anında tüm üyelere duyurmak,
sektördeki prestijli fuarları ilgili üyelere iletilmek ve fuarlara
katılmalarını sağlamak.

Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

1993
Üye Sayısı
Number of Members:

94

Activities: To provide public agencies and institutions concerned
with opinions about problems faced in imports and how they
can be resolved and to pay visits to those agencies; to provide
services for judicial authorities as an expert-witness; to hold
meetings with embassies, trade attaches, foreign private
companies and non-governmental organizations active in the
same industry abroad; to promptly inform its members about any
amendments to laws and regulations and events; to inform the
members concerned about prestigious fairs in the sector and to
ensure their participation.

İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Birecik Sok. Gazi İş Merkezi
7.Kat No:1/91 MaltepeAnkara/TURKEY
E-Mail:
sader@sader.org.tr
Tel Phone:
+90 312 433 77 88
Faks Fax:
+90 312 433 46 33
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Sakarya İli 2. Organize
Sanayi Bölgesi
Müteşebbisleri Derneği

Assocıatıon of Second
Industrıal Zone Entrepreneurs
ın Sakarya Provınce

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Otomotiv ve madeni eşya sanayi, plastik, tekstil, yapı elemanları,
orman ürünleri, gıda sanayi, elektrik malzemeleri imalatı, kimya
sanayi.

Automotive and metal ware industry, plastic, textiles, building
parts, forestry products, food industry, electric materials, and
chemicals industry.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Sakarya ili 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer tahsisi
alan müteşebbisler arasındaki dayanışmayı, organizasyonu
sağlamak, yatırımın gerçekleştirilebilmesi için yardımlaşma ve
dayanışmayı güçlendirmek, organize sanayi müteşebbis heyet
yönetimiyle ilişkileri sağlamak, yatırımın gerçekleştirilebilmesi
için gerekli hallerde şirketler kurmak; amacıyla sınırlı olmak
kaydıyla taşınmazlar satın almak, kiralamak, bağış ve vasiyet
yoluyla taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, amaç ve faaliyetleri
için dergi ve her türlü yayın organı sahibi olmak ve yayın
yapmak, organize sanayi bölgesi içinde araştırma, geliştirme
merkezleri kurmak.

Objectives: To ensure solidarity and coordination among
entrepreneurs who have been allocated a space in the second
industrial park in Sakarya province; to enhance solidarity and
mutual assistance so that investments can be made; to maintain
relations with the committee of entrepreneurs in the industrial
park; to form companies if needed for making investments; to
purchase or rent real property provided that it is limited to its
objectives; to acquire movable and immovable property through
donations or testament; to own and publish magazines and other
periodicals related to its objective and operations; to establish
research and development centers within the industrial park.

Faaliyetleri: Sosyal alandaki tüm faaliyetler.

Activities: All activities in the social sphere.

2000
Üye Sayısı
Number of Members:

46

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Şükrü BODUR
Web Adresi
Web Site:
www.s2osb.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
2.Organize Sanayi Bölgesi
Kargalıhanbaba Köyü
Hendek-Sakarya/TURKEY
E-Mail:
s2osb@s2osb.org.tr
Tel Phone:
+90 264 654 58 33
+90 264 654 58 34
Faks Fax:
+90 264 654 58 35

56 • SEKTÖREL DERNEKLER BROŞÜRÜ

SECTORAL ASSOCIATIONS BROCHURE • 57

Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

2010

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Günay GÜNEŞ

Sakarya Makina İmalatçıları
Birliği Derneği (SAMİB)

Assocıatıon of Machınery
Manufacturers (SAMİB)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Mermer kesme silme makineleri, paslanmaz gıda-süt makineleri,
metal şerit kesme makineleri,
ağaç kesme makineleri, taşıma, kaldırma, istifleme makineleri,
kaynak makineleri, dolum ve paketleme makineleri, endüstriyel
zemin temizlik makineleri, tahıl kurutma ekipmanları, tarım
makineleri, iş makineleri, güç aktarma, redüktör makineleri,
meyve presleri imalatı, havacılık yer hizmetleri ekipmanları.

Machines for cutting and processing of marble, stainless food and
dairy equipment, devices for cutting metal bands, tree-felling
device, machines for transportation elevation and stacking,
welding machine, filling and packaging machine, cleaning
equipment for industrial base areas, devices and equipment
for drying grain, agricultural working machines, power engines
production of fruit presses, aviation ground services equipment.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Makine imalatı konusunda çalışan üyeleri arasında işbirliği,
dayanışma ve bilgi alışverişini sağlamak, üyelerin ekonomik,
mali, hukuki, idari, teknolojik ve imalatla ilgili ortak sorunlarını
çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunmak. Türkiye’de
makine imalatını geliştirmek, en ileri seviyeye çıkarmak ve
memleketin çeşitli makine üretim ve bilgi ihtiyacını yurt içinden
sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.
Uluslararası entegrasyon hedefi doğrultusunda Türk makine
imalat sanayinin rekabet gücünü artırmak ve en üst seviyeye
çıkarmak için, uluslararası ekonomik yapıda belirgin ve kalıcı bir
yer edinmesi için gerekenleri yapmak.

Facilitating cooperation, cohesion and information exchange
between members of machinery manufacturers, analyzing
the economic, financial, legal, technical and production-based
common problems of members. Improving the machines
production in Turkey, bringing them to the highest level in this
sector and running the necessary information exchange as well
as machine production using by domestic resources.
The competition is to be increased according to the guidelines of
international integration in industrial machinery manufacturing
in Turkey and reached the highest expectation limit, so you can
occupy the international economic space permanently.

Üye Sayısı
Number of Members:

150

Genel Sekreter
Secretary General:
Ehliman YAZICI
Web Adresi
Web Site:
www.samib.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Erenler Mah. Erenler Cad.
No: 34/A 54200 ErenlerSakarya/TURKEY
E-Mail:
samib@samib.org.tr
Tel Phone:
+90 264 241 05 57
Faks Fax:
+90 264 241 05 56
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Umur DENİZCİ
Genel Sekreter
Secretary General:
Serter Koray HATİPOĞLU
Web Adresi
Web Site:
www.tudoksad.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Ortaklar Cad. Bahçeler
Sok. 18 İş Merkezi No: 18
K: 4 34394 Mecidiyeköyİstanbul/TURKEY
E-Mail:
info@tudoksad.org.tr
Tel Phone:
+90 212 267 13 98
Faks Fax:
+90 212 213 06 31
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Türkiye Döküm
Sanayicileri Derneği
(TÜDÖKSAD)

Turkısh Foundry
Assocıatıon
(TÜDÖKSAD)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Demir, çelik, demir dışı döküm sektörü.

Iron, steel, non ferrous metal casting industry.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: TÜDÖKSAD, Türk döküm sektörünün ortak
sorunlarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla, ülkemizin demir
ve çelik döküm sanayii dalında faaliyet gösteren önde gelen
kuruluşlarının sahiplerinin ve yöneticilerinin girişimleriyle, 1976
yılında Turgut Özal’ın başkanlığında kurulmuştur. Derneğimiz,
40 yıllık geçmişi içinde, gelişen demir dışı metaller döküm
sanayinin de belli başlı temsilcilerini bünyesine katmıştır.
Bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren derneğimiz, sektörde
yer alan büyük kuruluşların tamamı ile orta ve küçük ölçekli
kuruluşların çoğunluğunu bünyesine alarak Türk döküm sanayiini
temsil etmektedir. Türk döküm sektörü, ulusal ve uluslararası
platformlarda Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği tarafından
en üst düzeyde temsil edilmektedir. Ana amacı, üyeler arasında
birlik ve beraberliği sağlayarak, üyelerin birbirlerinden haberdar
olup ortak çalışmalarla döküm sektörünü daha iyi bir noktaya
getirmelerine yardımcı olmaktır. Üyelerin oluşturduğu teknik
komite, sosyal komite, resmi ilişkiler komitesi ve istatistiki bilgiler
komiteleri kendi alanlarında faaliyet göstermektedir. TÜDÖKSAD
mevcut üyeleri ile Türk döküm sektörünün ciroda %85’ini,
ihracatta ise %90’ını sağlamaktadır.

Objectives: Turkish Foundry Association (TÜDÖKSAD) is founded
in 1976 by leading foundry industrialists and companies with the
aim of providing support to enhance the economic progress of
the metal casting industry and assisting its member companies
(metal casting facilities, die casters and industry suppliers) to
effectively manage all production operations and profitably
market their products and services.

Faaliyetleri: Üyelere ve Türk döküm sanayiine teknoloji ve
bilgi desteği, AB, yeni çevre kanunları ve müşteri beklentileri
doğrultusunda çevre, kalite ve işçi sağlığı kurallarına uyum,
yurt içi ve yurt dışında teknik geziler, fuarlara ve konferanslara
katılım, büyük iller dışındaki dökümcülere destek, TOBB, Tideb,
TÜBİTAK, TTGV, KOSGEB’in üyeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi,
Arge, Ürge, Urge projelerinde yönlendirici ve teşvik edici
faaliyetler düzenlenmesi, WFO, CAEF ve diğer uluslararası
mesleki kuruluşlarla ilişkilerin artırılması gibi çalışmalardır. TOBB,
İSO, ASO, EBSO ve diğer sanayi ve ticaret odalarında, döküm
meslek komitelerinde sektör uzun süredir temsil edilmektedir.
Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği’nin yönlendirdiği ve
geliştirdiği, döküm sektörünün Avrupa’daki en önemli ikinci fuarı
haline gelen Ankiros, Annofer ve TurkCast fuarları, iki senede bir
İstanbul’da yapılarak yerli ve yabancı yatırımcıların ve üreticilerin
ilgi odağı olmaktadır.

Activities: Turkish foundry sector is actively represented by
TÜDÖKSAD in national and international platforms. TÜDÖKSAD
promotes the interests of the metal casting industry in front of
the related executive branches of the government. TÜDOKSAD
members are actively participating in sectional committees
and decision making bodies in national chambers of commerce
and industry, hence contributing to the shaping of the national
policies and priorities affecting the foundry industry. Since 1989,
TÜDÖKSAD is a member of the World Foundry Organization
(WFO). In 2007, it became a member of the European Foundry
Association (CAEF), the organization of the European foundry
industry unity. TÜDOKSAD also supports the biannual Ankiros,
Annofer TürkCast and Aluexpo fairs.

1976
Üye Sayısı
Number of Members:

156

Üyesi Olduğu
Üst Dernek/Kuruluş
Umbrella Association/
Organization:
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Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Şenol ÖNAL
Genel Sekreter
Secretary General:
Selami İLERİ
Web Adresi
Web Site:
www.tarmakbir.org
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Meşrutiyet Cad. No: 31/6
06420 Kızılay-Ankara/
TURKEY
E-Mail:
tarmakbir@tarmakbir.org
Tel Phone:
+90 312 419 37 94

Türk Tarım Alet ve
Makinaları İmalatçıları
Birliği (TARMAKBİR)

The Turkısh Assocıatıon of
Agrıcultural Machınery and
Equıpment Manufacturers
(TARMAKBİR)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Traktör ve tarım makineleri.

Tractors and agricultural machinery.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Ülke genelinde üyelerine mesleki, sosyal, kültürel ve
ekonomik yönlerden rehberlik etmek ve desteklemek, sektör
haklarını savunmak ve üyeleri ile işbirliği yaptığı kuruluşlar
arasındaki dayanışmayı sağlamaktır.

Objectives: The primary purpose is to guide and support its’
members both in professional, social, cultural and economic
aspects countrywide, to claim the rights of the sector and to
provide solidarity among the members and the organizations it
cooperates with.

Faaliyetleri: - Sektör menfaatlerinin azami ölçüde korunmasına
katkı sağlanmak amacıyla, tarımsal mekanizasyon sektörü için
ortak bir platform sunmak, bu amaçla sektör paydaşlarını bir
araya getirecek etkinlikler düzenlemek, benzer etkinliklere
destek olmak,
- Sektörü ilgilendiren mevzuatlar, standartlar ve diğer konularda,
sektör ve ülke menfaatlerini gözeterek Bakanlıklar nezdinde
müzakereler yürütmek,
- Çiftçi kuruluşları ve sektörle ilgili ulusal ve uluslararası diğer
organizasyonlarla iletişim kurmak ve ortak çalışmalar yapmak,
pazar genişlemesi için politika araçları üretmek, lobi faaliyetleri
için zemin oluşturmak,
- Ticari ve teknik gelişmeler konusunda üyelerini bilgilendirmek
ve bu amaçla eğitim toplantıları düzenlemek. Benzer şekilde,
ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinliklere
katılım sağlamak,
- Üyelerinin belge, ruhsat, test raporları, ticari sözleşmeler,
ihaleler, teklifler vb işleri için danışmanlık, başvuru ve takip
işlemlerini yapmak,
- Sektör üzerine istatistik araştırmalar yapmak ve raporlar
hazırlamak, üyelerinin ticari faaliyetleri için altyapı oluşturmak,
- Üyeleri için sekretarya hizmetleri vermek,
- Yurt dışı sektör tanıtım faaliyetleri kapsamında fuar katımları,
alım heyetlerinin ve dış ticaret heyetlerinin organizasyonu,
sektör tanıtım materyallerinin hazırlanması, kongre ve toplantı
organizasyonları gibi etkinlikleri düzenlenmek,
- Ülkemizde ve dünyada, sektörümüzü ilgilendiren gelişmeleri
izlemek, yurt içi ve yurt dışı ihale ve mal talepleri, mevzuat,
istatistik, seminer, toplantı ve kongre, fuar, sektörel heyetler,
sektörel haberler gibi birçok kategoride bilgiler, elektronik
ortamda üyelerle paylaşılmak.

Activities: TARMAKBİR intends to provide its members with;
- an ability and awareness to manufacture high quality and
safe machinery in accordance with relevant regulations and
standards,
- updated knowledge on regulations and amendments,
technology and innovation, market trends and trade
opportunities,
- a chance to be aware and benefit from governmental supports
and grants,
- a platform where sector problems and solutions discussed,
- short and long term sector strategies,
- an improved project cycle management ability,
To achieve these targets, TARMAKBİR organizes or participates
in seminars, meetings and congresses where industry, academia
and public representatives gather. Additionally, TARMAKBİR
monitors and announces to its members anything that would
be beneficial such as national and international improvements,
exhibitions, tender notices and news.

Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

1978
Üye Sayısı
Number of Members:

240

Üyesi Olduğu
Üst Dernek/Kuruluş
Umbrella Association/
Organization:

Faks Fax:
+90 312 419 37 53
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Tüm Asansör Sanayici
ve İş İnsanları Derneği
(TASİAD)

All Elevator Industrıalısts and
Busıness People Assocıatıon
(TASİAD)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Asansör sektörü.

Elevator industry.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Montaj sanayisi ile başlayan Türkiye’nin asansör sektörü, bugün
kalitesi, güvenlik standartları, teknik özellikleri ve montaj sonrası
hizmetleri ile tüm beklentileri karşılayacak birikime sahiptir.
Fakat yatırımlarımızı korumak, geliştirmek ve değerli markalar
yaratabilmek için dikkat etmemiz gereken hususlar var”
diyen TASİAD Yönetim Kurulu “Amacımız sektörün gidişatını,
koşullarını belirlemek ve bu koşulları iyileştirmek için sektörün
tüm unsurlarıyla birlikte hareket etmektir” diyor. Bu bağlamda
TASİAD’ın önceliği; üretimi ve montajı standartlara uygun,
bakımları ve periyodik kontrolleri yetkili firmalarca zamanında
yapılmış asansörlerin kullanılmasını sağlamaktır.

Installation industry began with Turkey’s elevator industry,
today quality, safety standards, specifications and services after
installation has the know-how to meet all expectations. But we
have to pay attention to protect and develop our investments
and to create valuable brands. In this context, “TASIAD’s priority
is; production and installation according to the standards,
maintenance and periodic checks are made by the authorized
companies in time to ensure the use of elevators.”

1988
Üye Sayısı
Number of Members:

97

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Ahmet Fikret GÖKHAN
Genel Sekreter
Secretary General:
Yalçın ÖZCAN
Web Adresi
Web Site:
www.tasiad.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Soğanlık Orta Mah. Yalnız
Selvi Cad. Uptwins Deluxe
Residence B Blok D: 150
Kat: 15 Kartal-İstanbul/
TURKEY
E-Mail:
info@tasiad.org.tr
Tel Phone:
+90 216 324 94 36
Faks Fax:
+90 216 324 56 31
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Tekstil Makina ve Aksesuar
Sanayicileri Derneği
(TEMSAD)

Turkısh Textıle Machınery
Industrıalısts’ Assocıatıon
(TEMSAD)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Tekstil Makineleri, Tekstil Makine Yedek Parçaları ve Tekstil
Kimyasalları

Textile Machinery, Spare Parts for Textile Machinery and Textile
Chemicals

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Türk tekstil makine sanayiini dünyaya tanıtabilmek
için fuar, iç ve dış ticaret heyetleri gibi organizasyonları, yurt
dışında iş birliği anlaşması imzaladığı benzer teşkilatlar ve T.C.
Büyükelçilikleri ile birlikte düzenlemek ve böylece üyelerinin
Türkiye ve yurt dışında iş ortakları ve temsilciler bulmasına
yardımcı olmak, üyelerinin sürekli olarak üretim teknolojilerini
geliştirerek, güvenilir ve sürdürülebilir yapılar içinde kalite
standartlarını iyileştirmesine katkı sağlamak.

Objectives: To organize fairs and Turkish and foreign trade
missions in collaboration with similar organizations abroad
with which it has signed cooperation agreements and Turkish
embassies in order to promote the Turkish textile machinery
industry and to help its members find business partners and
agents in Turkey and abroad and to contribute its members’
efforts to constantly improve their production technologies and
quality standards within sustainable structures.

Faaliyetleri: Türk tekstil makine sektörünün tanıtımını
gerçekleştirmek ve üyelerinin gerek Türkiye’de gerekse
dünyadaki faaliyetlerini desteklemek.

Activities: To promote the Turkish textile machinery industry and
to support its members in Turkey and abroad.

1998
Üye Sayısı
Number of Members:

193

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Adil NALBANT
Genel Sekreter
Secretary General:
Hayri ETCİ
Web Adresi
Web Site:
www.temsad.com
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Merkez Mah. Doğu Sanayi
Sitesi İdari Bina Kat: 2
Yenibosna-İstanbul/TURKEY
E-Mail:
temsad@temsad.com
Tel Phone:
+90 212 552 76 60
Faks Fax:
+90 212 552 76 80
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Osman ÇAKMAK

Elektrikli Vinç
İmalatçıları Birliği
Derneği (TEVİD)

Electrıcal Crane
Manufacturers Assocıatıon
(TEVİD)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Vinç sektörü.

Crane industry.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Kanunlar çerçevesinde, ulusal ekonominin gelişmesine,
kalkınmasına, verimliliğinin artırılmasına, sosyal, kültürel ve
eğitsel yaşam seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve
bu doğrultuda kaldırma makineleri sektöründe, vinç üretimi,
kullanımı ve satışına ilişkin sermaye, kuruluş, teknoloji işbirliğini
oluşturmak.

Objectives: To contribute to the growth and development of
the national economy and increase in its efficiency and social,
cultural, and educational state in accordance with the laws and
to ensure cooperation in the fields of capital, incorporation, and
technology related to the production, operation, and sale of
cranes in the lifting machinery industry.

Faaliyetleri: Üyelerinin ekonomik ve sosyal gelişimlerine katkıda
bulunmak, üyeler arası iletişimi ve işbirliğini artırmak, üye
memnuniyetini artırıcı faaliyetlerde bulunmak ve bu doğrultuda
yeni hizmetler geliştirmek, tüketici haklarına duyarlı olmak,
çalışan personelin niteliğini yükseltmek ve gelişmelerini sağlayıcı
fırsatlar tanımak, onları yaşanabilir imkânlarla istihdam etmek,
çalışma alanlarının tümünde, kaliteyi kurum kültürü haline
getirmek, hizmet verecek eğitimli ve rekabet edebilen çalışan
yetiştirmek.

Activities: To contribute to the economic and social development
of its members; to enhance communication and cooperation
among its members; to make efforts to boost member
satisfaction and to provide new services for that purpose; to
be sensitive to customer rights; to increase the qualifications
of employees and to offer them opportunities to improve their
professional skills; to employ them by offering satisfactory
payments; to turn quality into a corporate culture in all business
activities; to provide well-educated and competitive employees
offering services.

2010
Üye Sayısı
Number of Members:

24

Genel Sekreter
Secretary General:
Umur ÖZARAR
Web Adresi
Web Site:
www.tevid.org
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Emek Mahallesi Baran Sokak
No:4 Sancaktepe-İstanbul/
TURKEY
E-Mail:
info@tevid.org
Tel Phone:
+90 530 147 87 09
Faks Fax:
+90 216 688 58 12
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Yunus YENER
Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi
Secretary of Board:
Elif ÖZTÜRK
Web Adresi
Web Site:
www.mmo.org.tr

TMMOB-Makina
Mühendisleri Odası
(TMMOB-MMO)

TMMOB-The Chamber of
Mechanıcal Engıneers
(TMMOB-MMO)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Yurt içinde ve yurt dışında makine, endüstri, işletme, sanayi,
uçak, havacılık, uzay, sistem, makine teknik metot, imalatüretim, üretim tekniği-sistemleri, mekatronik, otomotiv ve enerji
sistemleri mühendisliği öğretimi yapan üniversitelerin fakülte
ve bölümlerinden mezun olarak diploma ve ruhsatname almış,
Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal
yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan tüm mühendisler.

All engineers who have graduated from universities offering
studies in the fields of mechanical engineering, industrial
engineering, business management, aviation engineering, space
engineering, system engineering, machinery technological
method, manufacturing-production, production technologysystems, mechatronics, automotive and energy systems
engineering and hold certificates and legally authorized to
practice their profession and craft in Turkey and carry out
professional works.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin
artırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde
gelişmesini sağlamak için teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak
ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak.

Objectives: To undertake technical and scientific works with a
view to ensuring that natural resources in Turkey are exploited,
output is increased, and the national industry grows in line with
national interests and to share them with its members and the
whole industry.

Faaliyetleri: Yurt sanayiinin ulusal çıkarlara uygun yönde
gerçekleşmesini ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla
gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde
bulunmak, Türkiye’nin imar ve sanayi politikasına yönelik görüş
ve önerilerde bulunmak, teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak
ve bunları üyelerin ve sanayinin yararına sunmak, ülkenin
çevre sorunlarının çözümlenmesine ilişkin görüş ve önerilerde
bulunmak, gerektiğinde meslek alanlarıyla ilgili diğer kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek.

1954
Üye Sayısı
Number of Members:

112.496

Activities: To conduct studies and researches and to put forward
proposals in order to ensure that the national industry grows
in line with national interests and professional standards are
raised; to express opinions and suggestions about Turkey’s city
planning and industrialization policy; to undertake technical
and scientific researches and to share them with its members;
to express opinions and suggestions aiming to find solutions to
environmental issues in Turkey; and to carry out joint projects in
collaboration with other agencies and organizations.

İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Meşrutiyet Caddesi No:19
Kat: 6-7-8 Kızılay / ANKARA
E-Mail:
mmo@mmo.org.tr
Tel Phone:
+90 850 495 06 66
Faks Fax:
+90 312 417 86 21
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

2006

TOBB Türkiye Makina ve
Teçhizat İmalatı Meclisi

TOBB Turkısh Machınery and
Equıpment Councıl

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Makine ve aksamları

Machinery and equipment

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

TOBB, Türk özel sektörünün çatı kuruluşu olarak, çatısı altında
kurulan istişare mekanizmaları olan sektör meclisleri ile Türk
işadamlarının yaşadığı engel ve sorunları dile getirmektedir.
Türkiye Makina ve Teçhizat İmalatı Meclisi TOBB altında
kurulmuş ve kamu ile özel sektör arasında iş birliği ve
koordinasyonu geliştirmek, sektörün sorunlarına çözüm olacak
öneriler üretmek ve sektörel politikalar oluşturmak üzerine
çalışmaktadır.
Meclis üyeleri Türkiye’nin öncü ve büyük makina firmalarından
ve derneklerinden oluşmaktadır.

TOBB, as the apex organization of Turkish private sector has
been the Voice of businessmen with its sectoral consultation
mechanisms. Turkish machinery and equipment Council has been
established under TOBB and the Council aim to foster sectoral
policy making, ensure the formulation of sectoral interest and
sectoral position and develop cooperation and colloboration
between public and private sector. The members of the Council
composed with the prominent machinery companies in Turkey.

Üye Sayısı
Number of Members:

40

Başkan Chairman:
Kutlu KARAVELİOĞLU
Web Adresi
Web Site:
www.tobb.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Dumlupınar Bulvarı No:252
(Eskişehir Yolu 9. Km.)
06530 Ankara/TURKEY
E-Mail:
irem.ahi@tobb.org.tr
Tel Phone:
+90 312 218 22 24
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Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
Kemal YAZ

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve
Tedarikçi Dernekleri
Federasyonu (TÜMDEF)

Federatıon of Medıcal Devıce
Manufacturers and Supplıers
Assocıatıons (TÜMDEF)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Tüm tıbbi cihaz üretimi ve ithalatı.

Medical equipments.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Türkiye’de mevcut “Tıbbi Cihaz Üretici, İthalatçı ve
Tedarikçi Dernekleri” ve üyeleri arasında mesleki birlik, yardım,
sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmek, kanunların
öngördüğü çerçevede, insan sağlığı ve kamu yararına hizmet
ölçütlerini göz önünde bulundurarak, üye derneklerin ve bu
derneklere üye meslek mensuplarının hak ve menfaatlerini
korumak, mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmek.

Objectives: To enhance professional unity, assistance, social
solidarity, harmony, and discipline among associations of
manufacturers, importers, and suppliers of medical equipment in
Turkey and their members; to safeguard the rights and interests
of member associations and their members; to raise professional
awareness and qualifications.

Faaliyetleri: Federasyona bağlı derneklerin ve bu derneklere üye
meslek mensuplarının, demokratik, sosyal, kültürel ve mesleki
özlük haklarını korumak, geliştirmek ve bu doğrultuda bilimsel
ve kültürel etkinliklerde bulunmak, federasyon üyeleri ile resmi
kurumlar arasında bağ oluşturarak mevcut ve olası sorunların
çözümüne katkıda bulunmak, federasyona bağlı derneklerin ve
üyelerinin sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerini ve meslekle
ilgili diğer bilgi ve gelişmeleri takip etmek.

2004
Üye Sayısı
Number of Members:

9

Activities: To safeguard and develop democratic, social, cultural,
and professional rights of associations affiliated with the
federation and their members and to undertake scientific and
cultural works; to establish a bond between the members of the
federation and government agencies in order to contribute to
the resolution of existing or potential problems; and to monitor
the social, cultural, and professional activities of affiliated
associations and their members as well as other developments
related to their business.

Genel Sekreter
Secretary General:
Yüksel Hakan ER
Web Adresi
Web Site:
www.tumdef.org
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf
Kansu Cad. 130/80 BalgatAnkara/TURKEY
E-Mail:
tumdef@tumdef.org
Tel Phone:
+90 312 468 69 84
Faks Fax:
+90 312 468 69 94

74 • SEKTÖREL DERNEKLER BROŞÜRÜ

SECTORAL ASSOCIATIONS BROCHURE • 75

Kuruluş Tarihi
Date of Foundation:

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Board:
İbrahim ALİMOĞLU
Genel Sekreter
Secretary General:
Esin OZGAN
Web Adresi
Web Site:
www.tummer.org.tr
İletişim Bilgileri
Contact Information:
Adres Address:
Sancak Mah. 523. Sok.
No:7/5 Çankaya-Ankara/
TURKEY
E-Mail:
info@tummer.org.tr
Tel Phone:
+90 312 440 83 63
Faks Fax:
+90 312 440 80 83
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Türkiye Mermer Doğaltaş ve
Makinaları Üreticileri Birliği
(TÜMMER)

Turkısh Marble Natural Stone
and Machınery Manufacturers
Assocıatıon (TÜMMER)

İLGILI SEKTÖR/SEKTÖRLER:

RELATED INDUSTRY:

Mermer üretimi, mermer ve diğer doğal taşların işlenmesine
mahsus makineler.

Marble processing and machinery used for processing marble
and of the natural stones.

AMAÇLARI/FAALIYETLERI:

OBJECTIVES/ACTIVITIES:

Amaçları: Ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek,
ülkemizde mermer ve diğer doğal taşların en uygun ekonomik
metotlarla üretimini sağlamak amacıyla yeni teknolojileri takip
ederek birliğe üye kuruluş ve kişilerin istifadesine sunmak, doğaltaş
makinelerinin üretimiyle ilgili uluslararası teknolojik gelişmeleri
üyelerine duyurmak ve Türkiye’nin mermer, doğaltaş sektörünün
birlik ve beraberlik içinde geliştirilmesini sağlamak.

Objectives: To enhance cooperation in economic and technical fields;
to keep abreast of new technologies in order to ensure that marble
and other natural stones are produced by employing the most costeffective methods and to offer them to organizations and individuals
who are members of the association; to inform its members about
international technological advances related to the production of
natural stone machinery; and to ensure that the marble and natural
stone industry in Turkey grows with unity and solidarity among its
members.

Faaliyetleri:
• Mermer, doğal taş ve makina sektörünü ilgilendiren her türlü
konuda yetkililerce yapılacak yasal ve idari düzenlemelere yardımcı
olmak, gerektiğinde bu amaçla araştırma ve incelemeler yaptırarak
bu sonuçlara göre önerilerde ve bu önerilerin yaşama geçirilebilmesi
için gerekli girişimlerde bulunmak,
• Dış ülkelerdeki benzer kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak,
sektördeki yeni gelişmeleri takip etmek ve ülke ekonomisine
kazandırmak amacıyla birlik üye kuruluşları ile üyelerine bu
konularda bilgi vermek,
• Doğal taş rezervlerimizin verimli bir şekilde üretimini temin etmek
amacıyla çalışmalar yapmak, uygun projeler konusunda üyelerine
yardım etmek,
• Sektördeki üretimlerin uluslararası pazarda daha fazla talep
görmesini temin etmek amacıyla uluslararası normlara uygun üretim
yapılması konusunda birlik üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak,
• Altyapı sorunlarının giderilmesi için ilgili merciler nezdinde
girişmelerde bulunmak, bu konuda yapılacak faaliyetlere yardımcı
olmak,
• Sektörün gelişmesini engelleyen sorunları tespit etmek ve çözüm
önerileri geliştirmek,
• Birlik üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli
malzemelerin teminine ve sorunların çözümüne yardımcı olmak,
sorunların giderilmesi için resmi merci ve kuruluşlar nezdinde gerekli
girişimlerde bulunmak
• İç ve dış pazarlarda mermer ve doğal taşımızın kullanımını artırmak
amacı ile fuarlara katılmak üzere koordinasyonu sağlamak, fuarlara
katılımları teşvik etmek ve mermer fuarları düzenlemek
• AB ve diğer ülkelerle ortak projeler hazırlamak, sunmak, hazırlanan
projelere ortak kurum olarak katılmak, iş birliği yapmak ve projeler
kapsamında eğitim, gezi vb. faaliyetlerde bulunmak,

2000
Üye Sayısı
Number of Members:

139

Activities:
• to assist the legal and executive regulations concerning the marble,
natural stone and machinery sector by doing researches and making
investigations
• to exchange information with similar organizations abroad
• to inform the members of the association about new developments
in the industry with a view to promoting their use in the national
economy
• to make efforts in order to ensure that natural stone reserves are
exploited in an efficient manner
• to assist its members in carrying out projects
• to ensure coordination among the members of the association
about production in compliance with international norms
• to have meetings with competent authorities in order to resolve
infrastructural problems
• to assist in related activities; to identify problems hindering the
industry’s growth and to offer solutions
• to identify the collective needs of the members and assist in the
supply of the necessary materials and solutions to the problems of
them
• to increase the use of marble and natural stone in domestic and
foreign markets, to provide coordination to participate in fairs, to
encorage participation in fairs and to organise marble fairs
• to prepare and present projects with EU and other countries,
to participate as a partner institution in the projects prepared, to
cooperate and to provide training, travel etc. within the scope of
projects
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Notlar
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TURKISH MECHANICAL
INDUSTRY PLATFORM
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
Balgat Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE
Phone: +90 (312) 447 27 40 (pbx)
Fax: +90 (312) 446 96 05
www.turkishmachinery.org
www.turkiyeninmakinecileri.org

