ARMATÜR DERNEĞİ HAKKINDA
Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği (ARMATÜR), resmi
olarak 28 Ağustos 2018 tarihinde kurulmuş; ancak çalışmalarına 10 Ocak 2019 tarihinde
gerçekleştirdiği ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı takiben başlamış ve söz konusu tarihten bu
yana da faaliyetlerini aktif olarak sürdüren sektörel bir sivil toplum kuruluşudur.
Genel Merkezi İstanbul, Beylikdüzü’nde bulunan ARMATÜR Derneği, sektörde faaliyet gösteren
sanayici ve iş insanlarını bir araya getirerek sektörün mesleki ilkelerini oluşturup uygulanmasını
sağlamak ve üyelerini yurt içinde ve yurt dışında ilgili platformlarda en iyi şekilde temsil etmek
amacıyla tesis edilmiş, kâr amacı gütmeyen bir meslek örgütüdür.
ARMATÜR Derneği, üyeleri arasında dayanışma ve iş birliklerini özendirmek suretiyle sektör ile
ilgili her konuda üyeler ve ülke yararına faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine katkı sağlamak
amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır.
ARMATÜR Derneği’nin ana hedefi, Türk armatür sektörünün dünya çapında söz sahibi olabilmesi
adına çalışmalar yapmaktır.
7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ve 3 kişiden oluşan Denetim Kurulu üyeleri, ayda bir kez Dernek
Merkezi’nde bir araya gelerek sektörün gündemini takip etmekte; sektör açısından sorun ve fırsat
addedilen konuları görüşmekte, yerli ve yabancı paydaşlar ile geliştirilebilecek iş birliklerini
değerlendirmekte ve bu doğrultuda kararlar almaktadır.
Yönetim Kurulu, yönetimde şeffaflık ilkesine ve katılım esasına büyük önem vermekte; bu bakış
açısıyla da oluşan gündem doğrultusunda üç veya altı aylık dönemlerde üye firma temsilcilerini
de toplantılarına davet ederek sektörün nabzını tutmaktadır.
Bu çerçevede, sektöre görüş ve çalışmaları ile katkı sağlayabilecek nitelikteki konuk konuşmacılar
da belirli aralıklar ile bu toplantılara misafir olarak kabul edilebilmektedir.
Dernek faaliyetleri, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ışığında ve ARMATÜR Derneği
koordinasyonunda, kurumsal yapı içerisinde tesis edilmiş olan Dernek Komiteleri aracılığıyla
yürütülmektedir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dış İlişkiler ve İş Birlikleri Komitesi
Sertifika ve Standardlar Komitesi
İhracat, Destekler ve Fuar Komitesi
Vergilendirme ve Tevfikat Komitesi
PGD ve Haksız Rekabetin Önlenmesi Komitesi
Eğitim İş Birlikleri ve Seminerler Komitesi
Üye İlişkileri Geliştirme Komitesi
Basın – Yayın ve Tanıtım Komitesi

ARMATÜR Derneği Komiteleri, sektörün üretim, kalite ve verimliliğinin gelişime katkı sağlayacak
konularda çalışmalar yürütmekte; gerektiğinde spesifik konular ile ilgilenmek veya projeler
yürütmek üzere süreli veya süresiz Çalışma Grupları ve Alt Çalışma Grupları oluşturabilmekte;
ilke itibariyle aylık olarak toplanmakta ancak gündem oluşmaması durumunda da daha uzun
aralıklar ile de toplanabilmektedir.
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