
 1 

MAKİNA SANAYİİ SEKTÖR PLATFORMU 

ORTAK ÇALIŞMA İLKELERİ 

 

 

1. AMAÇ 

 

Kuruluş amacı, Platform çatısı altında biraraya gelen sektörel dernek, birlik ve 

meslek kuruluşlarının, işbu dokümana imza koymak suretiyle mutabakata 

vardıkları ortak ilkeler çerçevesinde katılımcı ve demokratik birlikteliğini 

sağlamak, Türk Makina Sanayii ve alt sektörlerinin temel ekonomik ve mesleki 

sorunlarını, kısa dönemde sektörün ilk federasyonuna dönüşmesi ümit edilen 

bilinçli ve verimli bir ortak organizasyon altında çözüme kavuşturmak için 

topyekün çaba sarf etmektir. 

 

2. KATILIMCI KURULUŞLAR 

 

a) Türk Makina Sanayiine ve onun tabanını oluşturan alt veya yan sektörlere 

hizmet eden, makina tasarımı veya imalatında çalışan gerçek şahısları ve iş 

adamlarını bir araya getirerek, sektörün her alanındaki sorunlarına ortak 

çözümler arayan, bu yolda dayanışmayı sağlayan; 

b) Sektörünün gelişmesi, üretimde kalite ve verimliliğin artması için uğraş 

veren, üyelerinin dış pazarlardaki rekabet ortamına uyum sağlaması için 

ortak girişimlerde bulunurken, iç pazarda haksız rekabeti engelleyici 

tedbirler geliştirmeye çalışan; 

c) Çalışanlar arasında iletişimi ve bilgi paylaşımını artırarak sektörel 

yeniliklerden üyelerini bilgili kılan; araştırma ve geliştirmeyi destekleyip, 

teknoloji üretimini teşvik ederek Türk Makina Sanayiinin topyekün 

kalkınmasına hizmet etmek amacını taşıyan; 

d) Türk Makina İmalat Sanayiinin herhangi bir sektörünü üst düzeyde temsil 

eden; ulusal ve uluslararası merciler önünde imkanlarını ve sorunlarını dile 

getiren; amaçları örtüşen uluslararası dernek, birlik, federasyon gibi üst 

organizasyonlarda yer alıp, buralarda biriken teknik ve ekonomik bilgiyi 

özümseyip üyelerine aktaran; ve nihayet, diğer sektörleri temsil eden dernek 

ve benzeri kuruluşlarla dayanışma halinde Türk Sanayiinin ilerlemesinde 

pay sahibi olmak amacını taşıyan 

dernek, birlik ve sektörel kuruluşlar, “Makina Sanayii Sektör Platformu”nun 

potansiyel üyeleridirler. 

 

3. ORGANLARIN OLUŞUM VE YÖNETİM MODELİ 

 

Makina Sanayii Sektör Platformu faaliyetini şu organlarla yürütür : 

 



 2 

a) Başkanlar Kurulu 

b) İcra Kurulu 

c) Sekretarya 

d) Teknik Komiteler  

 

 Başkanlar Kurulu : 

 

a) Platforma katılan tüm meslek kuruluşlarının Başkanları veya 

Yönetim Kurullarınca yetkilendirilen temsilcilerinin oluşturduğu 

üst kuruldur; temsil ettiği kuruluşta görevi veya yetkisi sona eren 

Başkan, yerini halefine bırakır; 

b) Başkanlar Kurulunun tüm katılımcı üyeleri “Eş Başkanlık” statüsü 

altında görev ve sorumluluk üstlenirler; üyelerinin temsil sıfatı, 

tümü için, “Makina Sanayii Sektör Platformu Eş Başkanı”dır; 

c) Başkanlar Kurulu, Platformu, Makina Sektörü ile alakalı ulusal ve 

uluslararası her türlü çalışma etkinliğinde temsil eder; bürokratik ve 

medyatik alanlarda ortak bildiri yayınlar veya görüş beyan eder; 

d) Başkanlar Kurulu, Platformun oluşturulması ve idamesinde, idari 

veya çalışma programı ve etkinlikleri ile ilgili konularda en az üç 

ayda bir dönemsel olarak toplanır; geçmiş dönem çalışmalarını 

değerlendirir; İcra Kurulunu izleyen dönemde yapacağı çalışmalar 

konusunda görevlendirir; 

e) Başkanlar Kurulu, sekretarya hizmetlerini üstlenmiş olan kuruluşun 

Başkanı veya temsilcisinin başkanlığında toplanır;  

f) Başkanlar Kurulu toplantıları (gündemle birlikte), üyelerine en az 

15 gün önceden ve yazılı olarak duyurulur; toplantı nisabı yoktur; 

toplantının yapılıp yapılmayacağı hazır bulunanların oylarıyla 

kararlaştırılır; eşitlik halinde Başkanlık edecek Başkanın oyu kararı 

belirler; 

g) Başkanlar Kurulu, kararlarını, toplantıya katılanların salt çoğunluğu 

ile alır; çekincesi veya farklı görüşü bulunan üye, bunu kararlara 

şerh koyarak bildirir;   

h) Başkanlar Kurulu Üyeleri, yapılan sektörel çalışmaların iş yükünü 

ve oluşan giderleri, gönüllü olarak üstlenen bir üye kuruluş mevcut 

değil ise, eşit olarak paylaşırlar. Paylaşım yöntemi ve masrafların 

ne şekilde belgelendirileceği, ilgili etkinliği başlatacak Başkanlar 

Kurulu kararında imza altına alınır. Kurul Üyelerinin, görevleri 

nedeniyle yapacakları harcamaları, temsil ettikleri kuruluşun 

bütçesinden karşılanır. 
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 İcra Kurulu:  

 

a) İcra Kurulu, Başkanlar Kurulunca, kendi üyeleri arasından 2’şer 

yıllık dönemler için seçilecek 3 ila 5 kişiden oluşur; İcra Kurulu 

Başkanı, Başkanlar Kurulunca belirlenir;  

b) İcra Kurulu, Platformun aktif çalışma organıdır. Başkanlar 

Kurulunun aldığı karar ve yönlendirmeler ışığında çalışmalarda 

bulunur; görev üstlendiği yılla ilgili çalışma programını hazırlamak 

ve Başkanlar Kurulunun onayına sunmakla görevlidir;  

c) Ayda en az bir defa toplanır; toplantı yeri ve zamanı Başkanınca 

belirlenir ve en az 7 gün önceden gündemiyle birlikte duyurulur; 

toplantıya, Sekretarya hizmetlerini üstlenen Kuruluşun Genel 

Sekreteri ve Platformun emrine tahsis edeceği görevlileri de iştirak 

eder;  

d) İcra Kurulu, aylık toplantılarını, Sekretarya hizmetlerini üstlenen 

kuruluşun ofisinde yapabileceği gibi, her toplantıyı ayrı bir üye 

kuruluşun ofisinde yapmayı da tercih edebilir;    

e) Faaliyet konuları paralelinde, Çalışma Grupları (Teknik Komiteler) 

oluşturulmasını sağlar ve çalışmalarını yönlendirir; 

i) Başkanlar Kurulu toplantılarına Çalışma Raporu sunar; bütün 

üyelerince imzalanacak bu raporlarla, öneri ve değerlendirmelerini 

iletir; 

j) İcra Kurulunun masrafları, Başkanlar Kurulunun masrafları gibi 

karşılanır. 

 

 Platform Sekretaryası 

 

Makina Sanayii Sektör Platformunun sekretarya hizmetleri, 2’şer yıllık 

dönemler itibarıyla, Başkanlar Kurulunca gönüllülük esasıyla belirlenecek bir 

üye kuruluşca ve şu prensipler dahilinde yürütülür: 

 

a) Sekretarya hizmetlerini üstlenen Kuruluş, 2 personelini, ihtiyaç 

oldukça  görev ifa etmek üzere, yarı zamanlı olarak Platformun 

çalışmalarına tahsis eder; 

b) Bu görevliler, Platformun, Başkanlar Kurulu, İcra Kurulu ve 

Teknik Komite çalışma ve toplantılarını yakından takip eder; 

toplantıların tertibinde görev alır; bunları dokümante eder; üye 

kuruluşlara dağıtımını yapar ve arşivlerler; 

c) Platformun kendi içinde haberleşmesi, basın, resmi otoriteler ve 

sair sektörel muhataplarıyla irtibatları bu görevliler vasıtasıyla 

sağlanır; 

d) Platformun, antetli kağıtlarında ve web sitesinde yer alacak yazışma 

adresi, Sekretaryayı yürütecek Kuruluşun adresidir; 
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e) Sekretarya hizmetleri ile ilgili tüm giderler (ofis, personel, 

kırtasiye, haberleşme, seyahat v.s.), görevi üstlenen Kuruluşca 

karşılanır. 

 

 Teknik Komiteler (Çalışma Grupları) 

 

Makina Sektörünü ilgilendiren herhangi bir uzmanlık alanında, İcra Kurulu 

tasarrufları doğrultusunda, üye kuruluşlarca önerilen kişilerden kurulur. Teknik 

bazda hazırlanacak proje ve raporlar konusunda çalışmalar yapar. İcra kurulunun 

çalışmalarına teknik destek verir.  


