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2018 YILI NİSAN AYI  FAALİYETLERİ 
 
 

SSI, DSA 2018 Fuarı’ndaydı ; 
 

16-19 Nisan 2018 tarihlerinde Malezya Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve 

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen DSA 2018 Asya Savunma Hizmetleri Fuarı ve 

Konferansı’na Birliğimiz ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) işbirliğinde katılım sağlanmıştır. 

Ayrıca, Türk pavilyonunda; 
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firmaları da infostandları ile yer almışlardır. 

En son 2016 yılında 21 firma ile DSA Fuarı'na milli katılım sağlayan Türkiye, bu yıl da Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğinin işbirliğinde, 29 kurum ve kuruluş ile söz 

konusu fuarda yer almıştır. 

 

1.418 m2 lik toplam alanı ile Türkiye fuarın bu yıl en büyük milli katılım alanına sahip ülke olmuştur.   

Malezya Başbakanı Necip Rezak ve berabeindeki heyet  Türkiye milli katılım standlarını ziyaret etmiştir. 

Malezya Başbakanı’na, T.C. Malezya Büyükelçisi Doç.Dr. Merve Kavakçı’da eşlik etmiştir.  

 

Söz konusu fuarı 45 ülkeden 350'den fazla resmi heyetin ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirmiştir.  

Fuarda ayrıca Türkiye ve Malezya arasındaki insansız hava araçları, hava platformları için hedefleme podu ve 

aviyonik modernizasyonu, yazılım tabanlı telsiz projeleri, çeşitli mühimmatlar, çok maksatlı destek gemileri 

konularında iş birliği yapılmasına yönelik görüşmeler yürütülmüştür.  

 

Türkiye’den Müthiş Tanıtım, 

SSM ve SSI işbirliğinde katılım sağlanan DSA 2018 fuarında Türkiye adeta gövde gösteri yapmıştır. Fuarın en 

prestijli holü olan ve VİP Heyetleri ile Malezya’lı firmalarında yer aldığı 1B holünde yer alan Türkiye milli 

katılımı heyetler tarafından yoğun bir şekilde ziyaret yapılmıştır.  

VİP Heyetlere refakat eden 250 adet görevlinin giydiği kırmızı tişörlerin üzerinde yer alan Turkey Discover the 

Potential ilanı ile Türkiye adeta fuara damgasını vurmuştur. Kırmızı tişörtleri ile VİP heyetlere elçilik eden 

görevliler tüm hollerde Türk Bayrağının dalgalanmasını sağlamışlardır. Ayrıca 1B holünün girişine verilen 

reklam ve ziyaretçi ve vip heyetlerin yaka kartları arkasında yer alan Türkiye görselleri ile tanıtım faaliyetleri 

en üst düzeyde gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 



İSİB, İslamabad HVAC Expo fuarında yerini aldı 

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 5-7 Nisan 2018 tarihleri arasında Pakistan’ın İslamabad şehrinde 
düzenlenen İslamabad HVAC Expo fuarına bir info stand ile katılım sağladı. Fuar süresinde ASHRAE Pakistan 
Chapter derneğinin yöneticileri ile ülkenin önde gelen sektör temsilcileri fuar süresince bir araya geldi.  Fuar 
süresince İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi. Ayrıca yerel firmaların 
standlarının incelenmesinden, Türkiye’den 30 adet firmanın bu ülkede distribütör anlaşmasının da bulunduğu 
gözlemlendi. Bir sonraki fuar ise Karaçi kentinde gerçekleştirilecek olup, bu fuara güçlü bir milli katılım 
organizasyonu düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Ayrıca Türkiye’nin bu fuarda partner ülke 
olması ve geniş çaplı Türkiye ülke imajı çalışması yapılması da gündemde. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Türk İklimlendirme Sektörü, Pakistan’da Büyük İlgi Görüyor  

 

200 milyonluk nüfusu, gelişmekte olan ekonomisi ve sürekli 

büyüyen pazarı ile Pakistan Türk İklimlendirme Sektörü için büyük 

önem taşıyor... 
 
Son iki yılda %40 gibi yüksek bir oranda iklimlendirme sektörü ithalatı gerçekleştiren Pakistan’da Türk 
iklimlendirme sektörü ihracatı son iki yılda %81 artışla 21 milyon Dolara ulaştı. Bununla birlikte, mevcut 
rakam potansiyelin oldukça altında bulunmakta ve bu ülke üzerinde çalışmanın önemini ortaya koymakta. 
1980‘lerin Türkiyesi gibi yeni gelişen pazar, ihracatçılarımızın ilk gelişim sürecinde pazarda yer almaları 
bakımından önemli fırsatlar içeriyor. Pakistan ile kültürel-tarihsel yakınlık nedeniyle Türk heyetine duyulan ilgi 
ve sempati fuar boyunca sürekli olarak hissedildi. Halihazırda Çin’in önemli yatırımları olduğu ülkede 
Pakistanlılar, ülkemiz ile uzun vadeli iş olanakları için oldukça istekli davranmaktalar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Makine İhracatçıları Birliği yeni başkanını seçti 

 

 
Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni başkanı Kutlu Karavelioğlu oldu 

 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), Seçimli Olağan Genel Kurulu ile yeni başkanını belirledi. MAİB Yönetim 
Kurulu Başkanı seçilen Kutlu Karavelioğlu, görevi 12 yıldır başkanlığı yürüten Adnan Dalgakıran’dan devraldı. 
Karavelioğlu, başkan seçilmeden önce MAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada “Ülkelerin kalkınmasında 
sanayinin yatırım ihtiyaçlarını karşılayan makine sektörünün rolü büyük, makine imalatçılarımızın üzerlerine 
düşen sorumluluğu yerine getirmek için çok büyük gayretler sarf ettiklerini görüyoruz. Onlara ve makine 
kullanıcılarına destek olacak yeni mekanizmalar geliştiriyoruz, bazı önerilerimizi Maliye Bakanlığı’yla 
paylaştık” dedi. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu da makine sektörünün, 2001 yılında 
yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesindeki ihracatını son 16 yılda yaptığı yatırımlar ve etkin tanıtım çalışmaları ile 
9 katına çıkardığına, 2018 ihracat hedefini 18 milyar dolar olarak belirlediğine dikkat çekti.  
 
Türkiye’deki 10 binin üzerinde makine ihracatçısının temsil edildiği tek ihracatçı birliği olan ve Türkiye’nin 
Makinecileri markası ile faaliyet gösteren MAİB’in Seçimli Olağan Genel Kurulu 14 Nisan’da Ankara’da yapıldı. 
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Ekonomi Bakanlığı ve TİM temsilcilerinin de katıldığı Genel 
Kurul’da başkan yardımcısı Kutlu Karavelioğlu başkanlığa seçilirken, yarısı yenilenen Yönetim Kurulu da kan 
tazeledi. 
 
Genel Kurul açılışındaki konuşmasında ihracatçı birliklerinin sektörlerin gelişimine verdiği katkıya dikkat çeken 
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel şunları söyledi: 



“Sektörel birlikler, ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri için kurulmuş çok değerli platformlar. 
Sektörün görüşlerini doğrudan karar mekanizmalarına aktarmaları bakımından da önemli görev icra ediyorlar. 
Makine ise sanayileşmenin, ilerlemenin motoru olan bir sektör. Makine imalatçılarımızın üzerlerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmek için çok büyük gayretler sarf ettiklerini görüyoruz, onlara ve makine 
kullanıcılarına destek olacak yeni mekanizmalar geliştiriyoruz, bazı önerilerimizi de Maliye Bakanlığı’yla 
paylaştık”.  
 

Makine ihracatımız 16 yıldır yüzde onbeş artıyor 
 
Makine  sektörünün, 2001 yılında yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesindeki ihracatını son 16 yılda yaptığı 
yatırımlar ve etkin tanıtım çalışmaları ile 9 katına çıkardığına, 2018 ihracat hedefini 18 milyar dolar olarak 
belirlediğine dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi: 
 
“Türk makine sanayii, sektörel örgütlenmeye verdiği önemle büyük bir dayanışma  sergilemektedir. 22 alt 
sektörünün tamamı derneklerini kurmuş, biraraya gelerek oluşturdukları ihracatçı birliğimizin ve 
federasyonumuzun çatısı altında yurt içinde ve yurt dışında etkin lobi gücüne sahip olmuşlardır. Uluslararası 
tepe kuruluşların hemen tamamında bayrağımız dalgalanmaktadır; önemli kısımının yönetiminde 
temsilcilerimiz görev yapmaktadır. Giderek pekişen ortak kültürümüz, bu ülkenin geleceği için duyduğumuz 
büyük sorumluluğu karşı konulamaz bir vazifeye dönüştürmektedir. Bizim dünyamızın örgütlerinde firmaların 
ve bireylerin değil, ülkenin ve sektörün menfaatleri konuşulur. Bütün seçimlerimizde olduğu gibi bugün de, 
yıllarca kendi alt sektörleri için  görev yapmış, bu kültürü mas etmiş arkadaşlarımızla emaneti devir alıyoruz. 
Çalışmalarımız, aramıza yeni dahil olmuş asil ve yedek üyelerimizin de tecrübe ve katkılarıyla hızlanarak 
devam edecek ve bugün 15 milyarı aşmış bulunan ihracatımız yepyeni rekorlara koşacaktır.” 
 

“Makine sanayinin başarısı, Türkiye’nin başarısı olacak” 
 
Makine İhracatçıları Birliği’nde 12 yıldır sürdürdüğü Başkanlık görevini, sektörü iyi bilen bir yönetime 
devretmekten müsterih ve mutlu olduğunu belirten Adnan Dalgakıran şunları söyledi: 
 
“Göreve geldiğimiz dönemde Türkiye’de makine bilinci ve kavramı henüz oturmamıştı. Oysa ki dünya mal 
ticaretinin önemli bir kısmı makinelerden oluşuyor. Hep birlikte önemli hizmetler yaptığımız, en önemlisi de, 
sektörümüzün stratejik olduğunu nihayet bütün toplumun görmesini sağladığımız ortadadır. Makine üretim 
aracıdır, teknolojidir, katma değeri, refahı, rekabet gücünü doğrudan artıran bir unsurdur. Ürünlerin materyal 
ömrü uzun olabilir ama teknolojik ömürleri artık çok kısa. Her makine bir öncekinden daha gelişmiştir; daha az 
hatayla daha çok üretir haldedir. Bu hızla evrilen bir üretim aracını yurtdışından temin etmeye razı olup, hele 
de ikinci ellere meylettiğinizde teknolojik çöplüğe dönüşürsünüz. Başkasının makinesi küresel rekabetçi 
olunamaz. Bu yarış giderek hızlanıyor; alt gelir seviyesinden orta gelire çıkan ülkelerin sayısı hızla artıyor. 
Makine sanayiinin başarısı, Türkiye’nin başarısı olacaktır.” 
 

KUTLU KARAVELİOĞLU hakkında 
 
Makine Yüksek Mühendisi olan Kutlu Karavelioğlu, 1984 ODTÜ mezunu. Yüksek Lisansını bilgisayar yardımıyla 
tasarım (CAD) üzerine yaptı. Karavelioğlu, SMS Samsun Makina Sanayi A.Ş.'nin Başkan Yardımcılığını, Layne 
Bowler A.Ş.'nin de Murahhas Azalık görevlerini yürütmekte, sektörel kuruluşlarda 1996'dan beri hizmet 
vermektedir. Makine İhracatçıları Birliği’nin kurucuları arasında yer alan Karavelioğlu; TOBB Makine ve 
Teçhizat İmalatı Sektör Meclisi Başkanlığı, Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği Başkanlığı ve Makine 
İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Hali hazırda Avrupa 
Mühendislik Endüstrileri Konfederasyonunda Türkiye’yi temsil etmekte ve Avrupa Pompa İmalatçıları 
Federasyonunda Önceki Başkanlık görevini sürdürmektedir.  
 
MAİB YÖNETİM KURULU 



Başkan: KUTLU KARAVELİOĞLU (LAYNE BOWLER) 
 
• AHMET ÖZKAYAN (ERMAKSAN) 
• ALİ EREN (ERENSAN) 
• HALİL İBRAHİM GÖKÇÜOĞLU (GÖKÇÜOĞLU)" 
• HÜSEYİN DURMAZ (DURMAZLAR) 
• MEHMET AĞRİKLİ (AĞTEKS) 
• METİN KAR (KAR TEKNOLOJİ) 
• MUSTAFA ŞEKERCİ (AC İHRACAT) 
• ÖNDER BÜLBÜLOĞLU (BÜLBÜLOĞLU VİNÇ) 
• SEVDA KAYHAN YILMAZ (KAYAHAN) 
• ZEYNEP ARMAĞAN (ERKUNT TRAKTÖR) 
 
MAİB DENETİM KURULU  
 
• AHMET SÖZER (SÖZER MAKİNA) 
• HASAN BÜYÜKDEDE (HİDROMODE) 
• MEHMET SEFA TARGIT (ASRAY) 
 

 
 



ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

MALİ’NİN BAŞKENTİ BAMAKO’DA İLK DEFA DÜZENLENEN 1. MALİ 

ULUSLARARASI SANAYİ FUARINA İNFO-STAND İLE KATILIM 

SAĞLADI. 

 
19-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Mali’nin başkenti Bamako’da ilk defa düzenlenen, ülkemizin onur konuğu 
olarak davet edildiği, genellikle ECOWAS (Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu) ülkelerinin katıldığı 1. Mali 
Uluslararası Sanayi Fuarına,  bünyesinde bulundurduğu 8 İhracatçı Birliğini temsilen Orta Anadolu İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliği info-stand ile katılmış olup, fuar süresince standımızı ithalat talebinde bulunmak 
üzere yaklaşık 70 firma ziyarette bulunmuştur. Standımızda İhracatçı Birliklerimizin ürünleri, broşürler, 
kataloglar sergilenmiş, ziyaretçilere çeşitli promosyon ürünleri dağıtılmış, ziyaretçilere Birliklerimiz ve 
sektörlerimiz hakkında bilgi verilmiştir.  Fuarın açılış gününde standımızı Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın 
Bülent TÜFEKÇİ başkanlığındaki ülkemiz heyeti ve Mali Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Boubacar Keita 
başkanlığındaki Mali heyeti de ziyaret etmiştir. 
 

 
 



Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 

Aircraft Interiors Expo 2018 Fuarı’na Katıldı. 
 
 

 
 
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği, 10-12 Nisan 2018 tarihlerinde Almanya’nın Hamburg 
şehrinde düzenlenen Aircraft Interiors Expo 2018 (AIX 2018) Fuarı’na milli katılım organizasyonu 
düzenlemiştir. Bu yıl 19. kez düzenlenen ve sivil havacılık sektörünün en önemli fuarlarından olan AIX 2018 
Fuarı’nda ülkemiz üçüncü defa milli katılım ile yer almıştır. Fuarda ülkemizin tanıtımı amacıyla Turkey 
Discover the Potential standı da yer almıştır.   
 
Türk Milli Katılım Organizasyonu kapsamında;  
 

 Akım Metal San. ve Tic. A.Ş.  
 Cihan Deri Sanayi A.Ş. 
 Çizge Havacılık Reklam Turz. Tic. Ltd. Şti. (Logo Sky) 
 Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 
 İrfan Plastik ve Kalıp San.ve Tic. Ltd. Şti.  
 Kets Tekstil Tur. Tic. A.Ş.  
 Mapsis Metal Havacılık ve Savunma San. Ltd. Şti. 
 Mkt Makina Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti. 
 STM Savunma Teknolojileri Muh. ve Tic. A.Ş. 
 Termikel Madeni Eşya Sanayi İhr. ve İth. Tıc.A.Ş. 
 Turkish Technic 
 Uyguner Deri San. Ve Tic. A.Ş. 



 
Firmaları da infostandları ile yerlerini almıştır. 
 
Fuarın başlamasından bir gün önce (9 Nisan 2018), T.C. Hamburg Ticaret Ataşeliği’nin desteğiyle, Türk katılımcı 
firmalarımızla birlikte, Airbus Hamburg Üretim Tesisleri ziyaret edilmiştir. Burada firmalarımız, yedek parça 
üretim alanlarından, tasarım ofislerine, üretim tesislerine ve son montaj hangarlarına kadar birçok alanı 
ziyaret etme ve birçok konuda gözlemde bulunma fırsatı yakalamışlardır. 
 
Ayrıca, T.C. Hamburg Başkonsolosluğu, T.C. Hamburg Ticaret Ataşeliği ve Birliğimizin organizasyonunda fuarın 
ikinci günü akşamı (11 Nisan 2017) T.C. Hamburg Başkonsolosluğu Konutu’nda Türk ve Alman firmalarının bir 
araya geldiği bir resepsiyon düzenlenmiş ve firmalarımız burada Alman firma yetkilileri ile birebir görüşme 
imkanı bulmuşlardır.  
 
Birliğimizin ve firmalarımızın standları T.C. Hamburg Başkonsolosu Sn. Yonca SUNEL ve Hamburg Ticaret 
Ataşesi Sn. Uğur ÖZCAN tarafından ziyaret edilmiştir.  
 

 
 
 
 
  

 


