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Türkiye’de 2015 yılında 133 milyon do-
larlık redüktör ihracat yapıldığına dik-
kat çeken Adnan Dalgakıran, 2016 yılın-
da ise sektörde 124 milyon dolarlık ih-
racat ile yüzde 7 oranında bir daralma 
yaşandığını aktaran Adnan Dalgakıran, 
söz konusu dönemde sektörün ihracat 
yaptığı ülkeler arasında ilk sırada 73 mil-
yon dolar ile Almanya’nın yer aldığını 
söyledi. Öte yandan 2016 yılında global 
redüktör ihracatının yaklaşık 27 milyar 
dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden 
Dalgakıran, “Bu alanda Avrupa ülkeleri 
önde gelirken, ABD ve Çin gibi ülkeler de 
pazardan kayda değer oranda pay alıyor. 
2016 yılında da pazarda en fazla redük-
tör ihracatı yapan ülke olan Almanya, 5.4 
milyar dolarlık ihracat yaptı. Aynı dö-
nemde Türkiye, global redüktör ihraca-
tı sıralamasında 28’inci sırada yer aldı” 
diye konuştu.

“Üretim kalitesini yükseltmeye
yönelik Ar-Ge yatırımları yapılıyor”
İhracat rakamlarındaki gerilemele-
re rağmen sektörde gelişim odaklı yatı-
rımların yapıldığına dikkat çeken Adnan 
Dalgakıran, sektörde kapasite artırımı, 
üretim kalitesini yükseltmeye yönelik 
çalışmalara ve Ar-Ge yatırımlarına ağır-
lık verilmeye başlandığı ifade etti. Bu 
adımlar sayesinde sektörün kısa sürede 
potansiyelini daha etkin bir şekilde kul-
lanmaya başlayacağını ifade eden Dalga-
kıran, redüktörlerin global makine sek-
töründe Endüstri 4.0 modelinde sahip 
oldukları fonksiyonla çok önemli bir ko-
numda olduğunu belirtti. Pazarında re-
kabetçiliği artırabilmek için Türkiye’nin 

gerekli bilgi ve teknoloji düzeyine eriş-
mesi gerektiğini vurgulayan Dalgakıran, 
şöyle devam etti: “Ağırlıklı olarak başta 
AB ülkeleri olmak üzere ekonomisi ge-
lişmiş ülkelere ihracat yapılıyor. Mev-
cut ticari ortaklarımızla olan ihracatı-
mızı değer bazında yukarı taşımalıyız. 
Yüksek hassasiyet ve önemli bir know-
how tecrübesi gerektiren sektörde, kali-
fiye çalışan istihdamını ve teknoloji yatı-
rımlarını ilk sıraya koymalıyız. Makine-
nin tüm alt sektörlerinde olduğu gibi bu 
alanda da en kaliteli üretim ve tasarımı, 
müşteri odaklı yaklaşımla rekabetçi fi-
yatlarla sunmalıyız.”

“Ekonomik istikrar, sanayi 
üretimindeki artışa bağlı”
Hem Türkiye’deki siyasi ve ekonomik 
sorunlar hem de küresel ekonomideki 
yavaşlama nedeniyle zorlu bir yılı geri-

de bıraktıklarını kaydeden Adnan Dal-
gakıran, Türkiye’de özellikle 2016 yılı-
nın ikinci yarısında yaşanan gelişmele-
rin döviz kuruna da olumsuz bir şekilde 
yansıdığını iletti. Yaşanılan kayıpların 
dövizle iş yapılan ihracatı da doğrudan 
etkilediğini anlatan Dalgakıran, “Tür-
kiye’nin makinecileri olarak ekonomik 
istikrarımızın sanayi üretimimizdeki 
artışa bağlı olduğunu düşünüyoruz. Sa-
nayinin büyümeye katkısı arttıkça küre-
sel dalgalanmaların ekonomi üzerindeki 
olumsuz etkisi de azalacak. Sanayideki 
büyüme de katma değeri yüksek ürünle-
rin üretimi ile mümkün olacak” dedi.

Ayrıca Kasım 2017’deki kapasite kul-
lanım oranlarına bakıldığında Tür-
kiye sanayiinin yüzde 79.9 ile Ağustos 
2008›den beri görülen en yüksek kapasi-
te kullanım oranına ulaştığını kaydeden 
Adnan Dalgakıran, “Yılın ilk üç çeyreği 
itibarıyla makine sektörü olarak 12 mil-
yar dolar ihracat gerçekleştirdik. Tür-
kiye hızlı gelişmekte olan bir ülke ola-
rak dış faktörlere karşı koruyucu kalkanı 
olan sanayisini güçlendirmeli. Yeni dö-
nemde de sanayi ve üretime ağırlık ve-

rerek, dış pazardaki sorunların satışa 
olumsuz etkilerini en aza indirmek için 
çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini 
kullandı.

“Enerji verimliliği sağlayan 
ürünler öne çıkıyor”
Redüktör sektörünün en önemli gündem 
maddelerinin başında ise enerji verim-
liliği konusunun  geldiğini vurgulayan 
Adnan Dalgakıran, pazarda bu alandaki 
trendlere bakıldığında geleceğin ürün-
leri enerji tasarrufu sağlayan makinele-
rin oluşturacağını kaydetti. Türkiye’nin 
de küresel konjonktüre uygun olarak 
bu alandaki yatırımlara ağırlık verme-
si gerektiğine vurgu yapan Dalgakıran, 
“Enerji kaynaklarını tasarruflu bir şekil-
de kullanmak enerji fiyatlarındaki dal-
galanmalara karşı da hassasiyetimizi 
düşürecek. Verimlilik sınıfındaki deği-
şim ve düzenlemeler yakından izleme-
miz gereken alanlar. Redüktör üretici-
lerinin bu değişimleri yakından takip 
ederek müşterilerine en yüksek faydayı 
en düşük enerji kullanımı ile sağlayacak 
uzun ömürlü ürünleri sunmaları gere-

kiyor. Bunu başarabilen üreticiler, gele-
cekte de pazardan kayda değer oranda 
pay alacaklar” şeklinde yorumladı.

Öte yandan redüktör sektöründe fi-
yat odaklı yoğun bir rekabet yaşandığı-
nı bildiren Adnan Dalgakıran, bu soru-
nu aşmak için pazarın ihtiyaçlarını en 
iyi düzeyde karşılayacak ürünlerle güçlü 
bir varlık gösterilmesi gerektiğini söyle-
di. Bu noktada redüktör sektöründe po-
tansiyeli olan alanlara girerek hizmet ve 
ürünleri buradaki ihtiyaçlar doğrultu-
sunda çeşitlendirilmenin önem taşıdı-
ğına işaret eden Dalgakıran, şunları kay-
detti: “Doğru fiyat ve kalite dengesini 
stratejik adımlarla birleştirerek, sektör 
bu sorununu aşabilir. İnsan kaynağının 
niteliği de pek çok alanda olduğu gibi re-
düktör sektöründe önemli bir konu. İyi 
yetişmiş kalifiye iş gücü ile daha fazla ge-
lişme kaydederek, ekonomik kalkınma 
sürecimizi hızlandırmalıyız. Bunun ya-
nı sıra kamunun da destekleriyle tekno-
lojik yatırım, fiziki üst ve altyapı odaklı 
çalışmalar, inovasyon ve araştırma çalış-
maları ile aşama kaydedeceğiz.”
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“Kapasite kullanımını artıran sektör 
pazar hacmini büyütmeye odaklandı”

Makine imalatının vazgeçilmez unsurları arasında yer 
alan redüktörlerin dış ticaretinin yoğun yapılan ürün 
grupları arasında bulunduğunu kaydeden Makine 
İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, standart 

boyutlarda üretilerek pazara sunulan redüktörlerin çevrim oranı, 
verim, boyut ve ağırlık gibi özelliklere göre sınıflandırıldığını 
ifade etti. Türkiye’de sonsuz dişli, helisel, ayna-mahruti, paralel 
dişli ve planet gibi farklı redüktör çeşitlerinin üretildiğini belirten 
Dalgakıran, “İçinde bulunduğu motordaki gücü üretime göre 
ayarlama işlevleriyle makine imalatında önemli bir yere sahip olan 
redüktör sektörü, kapasite kullanımını artırırken, pazar hacmini 
de sürekli artırmayı hedefliyor. Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 
Türkiye’nin redüktör ihracatı ise 93 milyon dolara ulaştı” dedi. 

Redüktör sektöründe sadece 
planet tip dişli kutuları üzeri-
ne uzmanlaşmış bir üretici olan 
PDS-Planet, standart ürünleri-
nin yanı sıra müşteri ihtiyaçları-
na özel tasarımların üretimini de 
yapıyor. Hızlı teslim süreleri ve 
esnek kurumsal işleyişleriyle re-
kabette öne çıkmayı hedefledik-
lerini belirten PDS-Planet Yö-
netim Kurulu Başkanı Mark Mi-
nasyan, “Tarım, vinç, gemicilik, 
enerji, geri dönüşüm, maden gibi 
sektörlerde konvansiyonel ürün-
ler tedarik ederek hizmet veriyo-
ruz. Ayrıca katma değeri yüksek 
projeler de takip ediyoruz ve ger-
çekleştiriyoruz. 2019 yılı sonuna 
kadar hem genel ciromuzu hem 
de ihracat oranımızı ikiye katla-
mayı hedefliyoruz” dedi.

Firmalarının 2016 yılında his-
selerinin tamamını Mert Gru-
bu’na devrederek grup şirketle-
rinden biri haline geldiği bilgisini 
veren Mark Minasyan, şirketle-
rinin grubun bünyesine katılma-
dan önce ihracatlarının cirodan 
sadece yüzde 5 pay aldığını söy-
ledi. Bugün itibarıyla Ukrayna, 
İtalya, Letonya, Polonya, İran ve 

Rusya ürünlerini ihraç etikle-
ri pazarlar arasında yer aldığını 
kaydeden Minasyan, “2017 yılı-
nı ağırlıkla şirketin modernizas-
yonu, kurumsal yapısının gelişti-
rilmesi, nitelikli insan ve makine 
yatırımı yaparak değerlendirdik. 
Şirket yapısı grubun stratejileri 
gereği Anonim Şirket’e dönüştü-
rüldü ve sermaye artırımı yapıl-
dı. Bunun yanı sıra şirket kurulu-
şundan bu yana ilk defa, iki yurt-
dışı hedef pazarda fuar katılımı 
gerçekleştirerek ihracat imkan-
larını araştırdık ve ilgili pazarlar-
da marka bilinirliğimizi artırma-
ya yöneliik adımlar attık” diye ko-
nuştu.

“Ar-Ge merkezimiz grup 
geneline hizmet edecek”
Öte yandan firmalarının sa-
tış ve pazarlama aktivitelerinin 
Mert Teknik tarafından yapıldı-
ğını açıklayan Mark Minasyan, 
“Böylece gelişmiş satış ağı, tek-
nik satış ve pazarlama ekibiyle 
PDS-Planet, ürünlerinin iç ve 
dış pazarda gelişimi için çalışır-
ken, ana uzmanlık alanı üretim 
olan diğer şirket sadece yüksek 

kaliteli seri üretime ve bazı özel 
projelere odaklanabiliyor” ifade-
sini kullandı.

Redüktör pazarının sadece 
belli bir bölümüne hizmet ver-
diklerini dile getiren Mark Mi-
nasyan, planet tip dişli kutula-
rı dışında, Türkiye’de üretimi 
olan helisel dişlili, sonsuz vida-
lı gibi diğer redüktör tipleri için 
herhangi bir yatırım yapmayı 
planlamadıklarını kaydetti. Bu 
ürünlerin yerine planet tip diş-
li kutusu üretiminde yerini sağ-
lamlaştırmak ve pazarda  tanınan 
bir marka olmayı hedefledikle-
rinden bahseden Minasyan, “Öte 
yandan uzun vadede Türkiye’de 

üretimi sınırlı olan 
veya bulunmayan, 
ileri teknolojik güç 
aktarım sistemle-

rine yatırım yapma-
yı hedefliyoruz. Ayrıca 

Ar-Ge faaliyetlerini de 
grup şirketleri Mert Tek-

nik bünyesinde kısa bir süre 
içinde faaliyete geçecek olan 

Ar-Ge merkezinde gerçekleş-
tireceğiz. Bu Ar-Ge merkezi 

grup geneline hizmet edecek şe-
kilde yapılanması planlanıyor” 
şeklinde konuştu. ARAŞTIRMA SERVİSİ

Hareket teknolojileri sahasında 
boşluksuz redüktörlerin yanı sı-
ra servo motor, sürücü, servo re-
düktör çözümleri de sunan Re-
domak, ayrıca alüminyum kesim, 
kaynak ve fikstür makineleri, sa-
vunma sanayii ve robotik uygula-
malar gibi imalatın olduğu birçok 
alanda da özel çözümleriyle hiz-
met veriyor. Türkiye’de temsil-
ciliğini yürüttükleri cyclodial tip 
boşluksuz özel redüktörler olan 
Slovak Spinea ve Alman Tandler 
firmalarının çözümleri ile yük-
sek teknolojiye sahip alanlarda 
müşterilerin çözüm ortağı ol-
duklarını belirten Redomak Ro-
bot Teknolojileri Genel Müdürü 
Özer Koç, “Bugün itibarıyla Orta-
doğu ve Doğu Avrupa ülkelerine 
ihracat yapıyoruz. 2016 yılında 
ihracatımız genel satışlarımızın 
yaklaşık yüzde 20’sini karşılar-
ken, 2017 yılında bu rakam yüzde 
25’e çıktı. Orta vadede ise ihra-
catta yüzde 50’lik oranı yakala-
mayı hedefliyoruz” dedi.

Bu yıl yüzde 30 büyüdü
Küresel ve jeopolitik unsurla-
rın yanı sıra Türkiye’deki siyasi 
ve ekonomik sorunların 2016 yı-
lında kayıpları arttırdığına dik-
kat çeken Özer Koç, öte yandan 
TL’nin dolar ve euro karşısındaki 
değer kayıplarının pazarda tedir-
ginlik yarattığını dile getirdi. Bu 
durumun birçok projenin erte-
lenmesine veya iptal edilmesine 
yol açtığını söyleyen Koç, “Tüm 
bu zorluklara rağmen 2016 yı-

lında da hedeflerimize ulaşma-
yı başardık.  2017 yılına erte-
lenen projelerin bir kısmının 
da hayata geçirilmesi ile daha 
olumlu başladık. Dö-
viz kurundaki dalga-
lanmalar sektörde bir 
takım tedirginlikler 
oluşturmasına rağ-
men istikrarlı olarak 
bu yıl içinde de büyü-
memizi sürdürdük ve 
bir önceki yıla göre 
yaklaşık yüzde 30 bü-
yüdük. 2018 yılındaki 
beklentilerimizi daha 
yüksek tutuyoruz” di-
ye konuştu.

Yeni ürünler için  
Ar-Ge çalışmaları yapıyor
Bu yıl içinde Redomak’ın Spi-
nea markasının globalde en iyi 
üçüncü distribütörü olarak se-
çildiğine işaret eden Özer Koç, 
“2017 yılındaki veriler bizi bir-
kaç adım daha öteye taşıdı. Dö-
viz kurlarındaki dalgalanmalar 
sektörde bir takım tedirginlikler 
oluşturmasına rağmen istikrarlı 
olarak bu yıl içinde de büyümeye 
devam ettik” açıklamasında bu-
lundu. Koç, Spinea markasının 
özellikle redüktör ve servo mo-
torun arada herhangi bir kaplin 
ya da flanş bağlantısı olmaksızın 
doğrudan bağlanabildiği entegre 
bir modeli olan DriveSpin serile-
rinin avantajları nedeniyle 2018 
yılında daha çok tercih edilece-
ğini belirtti. 

Yeni yatırımlarda üzerinde 
durdukları en önemli noktanın 
Ar-Ge olduğuna dikkat çeken 
Özer Koç, Duran Mekatronik fir-
ması ile birlikte yüzde 100 yer-
li Duserbox marka planet diş-
li redüktörler için bir Ar-Ge ça-
lışması başlattıklarını ifade etti. 
Koç, satışa sundukları Duserbox 
markasını çeşitlendirip, üretim 

adetlerinin artırılmasına yöne-
lik faaliyetlerin devam ettiğini 
belirterek, “Prototiplerin başa-
rılı olduğu Duserbox redüktörle-
rin 2018 yılı içinde seri imalatını 
planlıyoruz. Hedefimiz bir yan-
da yüksek teknolojiye sahip Spi-
nea ve Tandler redüktör firma-
larının ürün grupları ile müşte-
rilerimizin çözüm ortağı olmaya 
devam ederken, bir yandan da 
yerli redüktörümüz ile bu halka-
nın bir parçasını tamamlamayı 
hedefliyoruz” dedi. ARAŞTIRMA SERVİSİ

Redomak 
orta vadede 
ihracatı 
yüzde 50’ye 
çıkaracak

PDS-Planet, 2019 yılına kadar yurtdışı 
cirosunu ikiye katlamayı hedefliyor


