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F irmamız 1986 yılında Eskişehir 
küçük sanayi sitesinde makine 
tamir bakım ve onarım ağırlıklı 

olmak üzere talaşlı imalat atölye-
si olarak toplamda iki personeli ile 
çalışmasına başladı. Günümüzde;  
50’yi aşkın personelimiz ile Organize 
Sanayi Bölgesindeki 4000 m2 kapalı 
alana sahip fabrikamızda faaliyetle-
rimize devam etmekteyiz. Makine, 
kalıp, ekipman tasarım ve üretimi 
özellikle beyaz eşya sektörü Buzdo-
labı üretim proses makinaları olmak 
üzere yıllar itibarı ile cam, gıda, ısı 
sektöründeki diğer müşterilerin de 
de yaygınlaşmış olup, sektöründeki 
lider firmalardan birisi olarak çalış-
malarını sürdürmektedir. Makine ve 
Kalıp sektöründeki  faaliyetlerimiz 
temel olarak 5 ana grup olarak devam 
etmektedir. Termoform & Poliüretan 
makine ve kalıpları, Boru sarma ma-
kinaları, Hot stamp makinaları, Özel 
amaçlı mekatronik projeler ve son 
olarak kendi markası altında üret-
meye başlamış olduğu; geri dönüşüm 
sektörü için Shredder (ön parçalama 
makina)  ve kırıcılardır.

Yatırım malları proses makinaları 
üretiminde yerli sanayicilerin des-
teklenmesi, geliştirilmesi; ülke sa-
nayiimizin geleceği ve daha yüksek 
katma değerli üretim sistemi için 
çok önemlidir. Gürbüz Endüstriyel 

makine olarak bu konuda kurumsal 
organizasyon kurmak ve yurt dışı pa-
zarlara daha fazla hizmet vermek için 
çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 
Son 5 yıldır ortalama %50 civarında 
ihracat oranına sahibiz. İhracat Yaptı-
ğımız ülkeler arasında ; Almanya, Bel-
çika, Romanya, Güney Afrika, Rusya, 
Cezayir, İran ve son olarakta bu sene 
başladığımız Tailand bulunmaktadır. 

MAKİNE SEKTÖRÜ ÖZEL 
KONUMDA

Ekonomik ve siyasi anlamda sürekli 
bir değişim ve yeniden yapılanma 
sürecinde olan ülkemizde makine 
sektörünün özel bir konumu vardır. 
Ülkelerin istikrarlı ekonomiye sahip 
olabilmesi, katma değer üreten en-
düstriden geçtiği gerçeğinin farkı-
na varılmıştır. Yüksek katma değer 

üretmenin yolu, sektörümüzün dün-
ya ile entegre olmasından geçmek-
tedir. Sektörde üreticilerin büyük bir 
çoğunluğunu biz KOBİ’ler oluşturuyo-
ruz. KOBİ’ler sahip olduğu avantaj ka-
dar dezavantajlarda sahiptir. Fakat 
dezavantajları ortadan kaldırabile-
cek dinamizm firmaları ayakta tutar 
ve büyümede ki en önemli silahlarıdır.  
İstikrarlı büyümeyi hedef haline geti-
rip, hedefe ulaşabilmek için adımlar 
atmalıyız. 

SEKTÖRÜN 4 ANA SORUNU

Makine sektörü firmalarının önem-
li sorunlarından başlıcaları; Ar-ge 
faaliyetlerine yeterince kaynak ayı-
ramaması, kalifiye eleman buluna-
maması, pazarlama faaliyetlerinin 
yetersizliği ve finansal açıdan yaşa-
nan sıkıntılardır. 

♦ Ar-Ge
Makine imalatında mevcut teknolo-
jiden maksimum yararın sağlanması 
için üniversite, ilgili oda ve dernek-
lerle işbirliği yapılması çok önem-
lidir. Yeni ürünlerin tasarımı için en 
önemli kaynak etkin mühendislik 
hizmetidir. Katma değer üretebil-
mek ve rekabet için ürün geliştirme 
yeteneği artırılmalı ve Ar-Ge alt 
yapısı oluşturulmalıdır. TÜBİTAK ve 
KOSGEB‘in Ar-Ge proje desteklerin-
den yararlanılması büyük fayda sağ-
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lar. Bu kapsamda firmamız da mü-
hendislik departmanını büyüterek, 
Ar-Ge çalışmalarına çok hızlı devam 
etmektedir. Bu sayede , Kosgeb ta-
rafından kabul edilip destek gören 
ve halen değerlendirmede olan pro-
jelerimiz mevcut. 2016 yılı sonunda 
Tübitak’a sunmak üzere hazırladığı-
mız projemiz üzerinde çalışıyoruz. 

♦ İnsan kaynakları
Nitelikli ara eleman temini önemli bir 
sorundur. Meslek liseleri ve üniversi-
telerin mühendislik bölümlerindeki 
eğitimin bu ihtiyacı karşılayacak 
şekilde düzenlenmesine ve geliştiril-
mesine ihtiyaç var. Nitelikli eleman 
temini, makina imalat sektöründe 
kolay değil ve birçok imalat konusu-
nun tecrübeye dayalı olduğu dikkate 
alındığında, nitelikli eleman konusu 
daha büyük önem taşımaktadır. Ni-
telikli eleman temin edilmiş olması 
yeterli gelmeyip gelişimin devam 
etmesi için firma içi eğitimlerine de 
önem verilmelidir. İyi eğitilmiş mü-
hendis ve teknisyen olmadan Ar-Ge 
kültürünü sürdürülebilmek mümkün 
değildir.

♦ İş Geliştirme, pazarlama ve
tanıtım
Türkiye genelinde olduğu gibi doğal 
olarak Eskişehir’de de  üretim faali-
yeti gerçekleştiren ana kuruluşların  
proses makinaları, hatları, tezgah-
ları, üretimde kullandıkları kalıp ve 
ekipmanların önemli bir kısmı Av-
rupalı tedarikçiler tarafından sağ-
lanmakta iken ; Son yıllarda makine 
sektöründe faaliyet gösteren  yerli 

firmalarımızın kendilerini geliştir-
mesi sayesinde;  makine yatırım  
malları konusunda her geçen yıl 
daha fazla pay almaktadır. Yan sa-
nayi seri parçalarının neredeyse 
tamamı da yerlileşmiş durumdadır. 
Sıradaki vizyonumuz ihracat gerçek-
leştirmek olmalıdır.

Sektörümüzde, birçok firma gün-
cel teknolojileri izleme ve ürettiği 
makinaları geliştirme imkanına sa-
hip. Fakat bu durum yeni pazarlara 
açılmak için maalesef yeterli değil. 
Eskişehir sanayisi kendi içine kapalı 
bir şekilde faaliyet göstermeye de-
vam ediyor. Önümüzde Kayseri ve 
Konya gibi güzel örneklerimiz var. 
Reklam, pazarlama ve iş geliştirme 
konularında daha yoğun çalışmalı 
yeni müşterilere ulaşmalıyız. Konuy-
la ilgili ETO’nun çok ciddi çalışma-
ları var. Hemen hemen her ay fuar 
ziyaret organizasyonları, yurt içi ve 
yurt dışı pazar araştırma çalışmaları 
yapılıyor. Organizasyonlara katılım-
larda Ekonomi bakanlığı ve Kosgeb 
tarafından %50-75 oranında des-
tekler mevcut. Bu organizasyonların 
yani sıra, üyelerden gelen talepleri 

meslek komitemizde değerlendirip 
yönetime sunuyoruz. Üyelerin yeni 
pazarlar için daha istekli olarak mes-
lek komitemize ve odamıza itici güç 
olması, daha nitelikli organizasyon-
lar yapmamıza yardımcı olacaktır.

♦ Finansal problemler
Kobilerin zayıf yanlarından biri fi-
nansman yapılarıdır. Gerek yatırım 
büyüklüğü gerekse işletme serma-
yesi yetersizliği pazardaki rekabet 
şartlarında zorluk çıkarmaktadır. 
Satış vadelerinin çok uzun olduğu 
bir dönemdeyiz. İstikrarsız Pazar 
koşulları, vadeli alım ve satışlar, fi-
nansman zorluklarını artırmaktadır. 
Bu durumda nakit akışını rahatlata-
bilmek için doğru kredi kullanımı ge-
rekmektedir. Son zamanlarda bazı 
bankaların makina imalatı yapan 
firmalara sağlamaya başladığı orta 
vadeli yatırım kredileri ve devlet 
teşvikleri, imalatçıların tesislerini 
yenilemelerini ve yeni teknolojilere 
uyum sağlamak için yatırım yapma-
larını kolaylaştırıyor. Teknolojiye ya-
pılan yatırım katma değerli ürün ve 
proje ortaya koymanın yolunu aça-
cağı tartışılmazdır. Eximbank kredi 
imkanları ihracat için ciddi kolaylık 
sağlıyor. Eximbak kredilerinden ya-
rarlanma şartları için bankalardan ve 
ETO danışmanlık departmanından 
yardım alınabilir. Bu konuyla ilgili 
ETO’nun bir adımı da ‘Kredi Garanti 
Fonu (KGF)’dur. KGF, KOBİ ler için 
sağladığı kefaletle yatırımlarının ve 
işletmelerinin finansmanında banka 
kredisi kullanmalarını mümkün hale  
getirmeyi hedeflemektedir. 
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