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Derneğimizin resmi yayın organı olan AİMSAD
Dergisi’nin ilk sayısı ile karşınızda olmaktan büyük
bir mutluluk duyuyorum. Derneğimiz birinci kuru-
luş yıldönümünü kutlarken hayata geçirdiğimiz der-
gimiz aracılığıyla sizlere AİMSAD ve faaliyetleri
hakkında da bazı özet bilgiler aktarmak istiyorum.
6 Haziran 2014 tarihinde İstanbul, Kartal’da kuru-
lan Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları
Derneği (AİMSAD), henüz çok genç bir sivil top-
lum kuruluşu olmasına karşın sektöre hızlı bir giriş
yaptı ve 2015 yılı Temmuz ayı itibariyle 45 üye firma
sayısına ulaştı. 
Derneğimiz AİMSAD'ın kurulma amaçlarından en
önemlileri, sektörün birlikteliğini sağlamak, sektör
yararına projeler üretmek ve sektörü güvenilir ista-
tistikler ile tanımlayarak ortaya koymaktı.
Bu çerçevede, yaptığımız ilk çalışmalar ve 2014 yılı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ışığında
değerlendirildiğinde; ağaç işleme makine ve yan sa-
nayisinin; sektörde faaliyet gösteren ve 10.000'in
üzerinde kişiye istihdam sağlayan yaklaşık 300 fir-
ması, 1,5 milyar TL cirosu ve 95 milyon dolarta
ulaşmış olan ihracat rakamı ile gelecek vaat eden di-
namik bir sektör olduğunu görüyoruz. 
Sektör potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendire-
bilmek adına da AİMSAD olarak uluslararası mar-
kalar yaratılmasına yönelik birtakım girişimlerde
bulunuyoruz. Örneğin, halihazırda üye firmaları bir
araya getirmek ve uluslararası anlamdaki rekabet
kapasitelerini geliştirmek amacıyla bir UR-GE pro-
jesi hazırladık. 7 Mayıs 2015 tarihinde 15 üye fir-
mamız ile birlikte T.C. Ekonomi Bakanlığı’na
başvuruda bulunduk ve 9 Haziran 2015 tarihinde
de tarafımıza projemizin kabul edildiği bildirildi. 
UR-GE projemizin ilk yılında, öncelikli olarak bu
tür projelerin en önemli ayağı olan “İhtiyaç Analizi”
çalışması yapılacak. Bu çalışma neticesinde, danış-
man firma ve AİMSAD yetkilileri tarafından firma-
lar yerinde ziyaret edilerek yöneltilen sorular ve
belirlenen metodoloji çerçevesinde sonuçlar çıkarı-
lacak. Yaklaşık 150 sayfalık bir rapor hazırlanacak.
Bu rapor doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlar kapsa-
mında ise 5 adet eğitim gerçekleştirilmesi planlanı-
yor. Eğitim konuları yapılan “İhtiyaç Analizi”
doğrultusunda firmalar tarafından bildirilen konu-
lardan oluşacak. İlk yıl içerisinde gerçekleştirilen bir

diğer faaliyetimiz ise, “İhtiyaç Analizi” ile tespit
edilen yurt dışı potansiyel pazarlarda küme olarak
fuar katılımı gerçekleştirmek olacak. 
Üretim ve ihracat insan kaynağından ayrı değerlen-
dirilemeyeceği için, ülkemizin en büyük sorunların-
dan birisi olan eğitim konusunda da elimizi taşın
altına koymayı ve bu alanda birtakım iyileştirmelere
gitmeyi hedefliyoruz. Örneğin, sanayinin nitelikli
teknik eleman ihtiyacı için orta öğrenim kurumları
seviyesindeki klasik lise sayısının arttırılması yerine,
meslek liselerinin önünün açılmasını; alanlarının ge-
nişletilmesini, gençlerimizin “tüketici çoğunluk” ol-
maktan kurtarılarak “üretici çoğunluk” hale
getirilmesini gerçekten önemsiyoruz. Üniversiteyi
kazanamayan vasıfsız gençlerimizin ise, gerek ticaret
ve sanayi odaları gerekse dernekler ve benzeri sivil
toplum kuruluşları tarafından açılacak çeşitli kurslar
ile gerekli ek eğitimlere tabi tutulmasını ve hatta iş
bulma konusunda da kendilerine yardımcı olunma-
sını amaçlıyoruz. Bu konuda, Derneğimiz
AİMSAD'ın orta vadeli hedefleri arasında bir Mes-
leki Teknik Eğitim Merkezi oluşturma gayesinin de
bulunduğunu paylaşmak isterim. 
Genel bir sektörel değerlendirme yaptığımızda ise,
2015 yılı siyasal konjonktürde seçim yılı olmasına
rağmen, 2014 yılında olduğu gibi bu yıl da sektö-
rümüzde yaklaşık % 10'luk bir büyüme beklediği-
mizi söyleyebilirim. Ülkemizin 2023 hedefleri
doğrultusunda yukarıda sayılan konularda çalışma-
ları yapılması halinde, Dernek olarak sektörümüzün
önemli bir sıçrama kaydedeceğini öngörüyoruz. 
Elbette bu sıçramanın gerçekleştirilebilmesi için bir-
liktelik, büyük önem taşıyor. Bu açıdan, öncelikle
sektörün tek çatı altında toplanmasında bugüne
kadar doğrudan ya da dolaylı olarak emeği geçmiş
tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.
AİMSAD adına, üyemiz olmayan tüm sektör fir-
malarımızı da aramızda görmeyi istediğimizi belirt-
mek istiyor, bir bütün olarak her zaman daha güçlü
olacağımıza inanıyor ve sektörü hep birlikte res-
metmek üzere tüm firmalarımızı AİMSAD çatısı al-
tında birleşmeye davet ediyorum. 
AİMSAD Dergisi projesine vermiş oldukları des-
teklerden ötürü de tüm sektör paydaşlarına ayrı ayrı
teşekkür ediyor, desteklerinin devamını diliyor ve en
iyi dileklerimi sunuyorum.
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AİMSAD Dergisi ücretsizdir.
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Ana sektörü konumundaki 
mobilyanın makine ihtiyacına
cevap vererek onun gelişimine
itici güç olan ağaç işleme
makineleri ve yan sanayi 
sektörü, 15 yıllık dönemde ana
sanayisi mobilya ile birlikte
dikkat çeken bir başarı grafiği
çizdi. 
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Almanya'nın Hannover ken-
tinde 50 farklı ülkeden
1.567 firmanın katıldığı ve

40 bini Almanya dışından olmak
üzere toplam 96 bin kişinin ziyaret
ettiği LIGNA 2015 Fuarı'na bu yıl,
13’ü AİMSAD üyesi toplam 31
Türk firması ile damgasını vuran ülke
Türkiye oldu. Katılımda geçen se-
neye kıyasla 510 metrekare büyüme
kaydeden Türkiye, toplam 2 bin
metrekare alanda 31 firmayla, ilk kez
LIGNA'da uluslararası bazda en
büyük katılımı gerçekleştiren beş

ülke arasına girdi. Türk katılımcıları-
nın çoğu fuara gelen ziyaretçi profi-
linden oldukça memnun olduklarını
ve fuarın kendileri için başarılı geçti-
ğini belirtti.
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi
İş Adamları Derneği (AİMSAD) 11-
15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Al-
manya'nın Hannover kentinde
gerçekleştirilen LIGNA 2015 Fua-
rı’nın katılımcıları arasındaydı.
LIGNA 2015, AİMSAD’ın katılım
sağladığı ve sektörü temsil ettiği ilk
yurt dışı fuar oldu. Türkiye'deki

sektörün yegane derneği AİMSAD,
bu sene ilk kez LIGNA fuarında
stand açarken yine ilk kez ziyaretçi
heyeti organizasyonu da düzenledi.
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Erol, heyette yer alan ziya-
retçilerin başarılı görüşmeler yaptı-
ğını kaydederken 2017'de fuara çok
daha büyük bir projeyle yeniden ka-
tılacaklarını belirtti.
120 bin metrekareden büyük bir
alanda ileri teknoloji çözümlerini ve
yenilikçi üretim ekipmanlarının ser-
gilendiği fuarda, entegre ve yüksek 

Fuar



verimli üretime odaklanıldı. Bu yıl ilk
kez gerçekleşen, Wood Industry
Summit (Ahşap Endüstrisi Zirvesi)
hızlı bir başarı elde etti ve yeni
"Surprisingly Versatile" (Şaşırtıcı de-
recede çok yönlü) teması yoğun il-
giyle karşılandı. Bir sonraki LIGNA
fuarı ise Almanya Hannover’de 22-
26 Mayıs 2017 tarihleri arasında dü-
zenlenecek.

LIGNA 2015 Fuarı, AİMSAD
Kokteyl Resepsiyonu ile başladı
Fuarın ilk günü olan 11 Mayıs 2015
tarihinde AİMSAD, Deutche Messe
misafirperverliğinde bir Kokteyl Re-
sepsiyonu düzenledi. 15:00-16:00
saatleri arasında Hannover Fuar Ala-
nı’nda yer alan Bilgi Merkezi’nde
(Information Center – IC) bulunan
00.111 numaralı salonda düzenle-
nen AİMSAD Kokteyl Resepsiyo-
nu’na 48 Türk ve yabancı konuk
katılım sağladı.
AİMSAD’ın Yönetim Kurulu Üye-
leri’nin, Genel Sekreterliği’nin, Üye
firmalarının, AİMSAD’ın üye ol-
duğu çatı kuruluş olan Avrupa Ağaç
İşleme Makine Üreticileri Federas-
yonu’nun (EUMABOIS)  Önceki
Dönem Başkanlarından Gianni
Ghizzoni’nin, sektör temsilcilerinin
ve basın mensuplarının bir araya gel-

diği AİMSAD Kokteyl Resepsiyo-
nu’nu; protokol konuğu olarak T.C. 
Hannover Ticaret Ataşesi Kudret
Ceran da onurlandırdı.
İlk olarak, Deutche Messe'yi temsi-
len söz alarak açılış konuşmasını ger-
çekleştiren, Deutsche Messe  Proje
Müdürü Figen Günay; yaptığı ko-
nuşmada misafirlere iyi dileklerini su-
narak, fuar ile ilgili genel bilgiler
aktardı. Bunu takiben söz alan
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sabri Erol ise konuklar ile   

güncel Dernek faaliyetleri hakkında
bilgi paylaştı. Son olarak söz alan
onur konuğu T.C. Hannover Ticaret
Ataşesi Sayın Kudret Ceran ise, Tür-
kiye’nin küresel açıdan mevcut po-
tansiyelinden, güçlü yönlerinden,
ülkeyi yükseltme yolunda sanayici ve
iş adamlarımıza düşen görevlerden
bahsederek Hannover'deki fuarlara
katılan tüm Türk firmalarına destek
olmaya çalıştıklarına ve Türk sanayi-
sinin gelişiminin çok önemli oldu-
ğuna değindi. Ceran, günümüzün
en önemli kavram ve stratejiler bü-
tünü Endüstri 4.0 hakkında da bil-
giler vererek tüm firmaları yeni trend
ve teknolojileri takip etmeye, katma
değeri yüksek ürünler imal ederek
dünya markaları oluşturmaya davet
etti.

AİMSAD standı yoğun ilgi gördü
AİMSAD, LIGNA 2015 Fuarı’na
17. Hol’de, EUMABOIS ve uluslar-
arası dernek standlarının tam kar-
şında B70/1 numarada yer alan 9
metrekarelik özel standı ile katılım
sağladı. 
AİMSAD, standından sektör ile ilgili
genel ve istatistiki bilgiler vermenin
yanı sıra; fuar öncesinde hazırlanan
ve üye firma standlarından da ayrıca
dağıtımı yapılan  AİMSAD 2015 yılı 
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EUMABOIS Takımcılar 
Grubu yeni başkanını seçti

Fuarın ilk günü düzenlenen 
etkinliklerden bir tanesi de 

EUMABOIS’in 2015 yılı 
Takımcılar Grubu Toplantısı oldu.
AİMSAD Genel Sekreteri Gamze

Taşpolat Altınyay ve Genel
Sekreteri Arif Onur Kaçak da 

11 Mayıs 2015 tarihinde 
17. Hol’de yer alan EUMABOIS

Standı’nda gerçekleştirilen 
toplantının katılımcıları arasındaydı.

Sektöre ilişkin birçok 
konunun görüşüldüğü toplantıda,

EUMABOIS Takımcılar Grubu’nun
Yeni Başkanı olarak Leuco AG 

firmasının Satış ve Pazarlamadan
Sorumlu Şirket Müdürü Daniel

Schrenk seçildi.
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Üye Kataloğu, AİMSAD Üyesi
Fuar Katılımcı Firma Listesi ve
Dernek Broşürleri’ni sergiledi.
Bunlara ek olarak, AİMSAD stan-
dından Reed TÜYAP satış ekibi ile
birlikte 11-14 Ekim 2015 tarihle-
rinde İstanbul’da, TÜYAP Büyük-
çekmece Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilecek
olan Ağaç İşleme Makinesi 2015
Fuarı’nın tanıtımı da yapıldı.
LIGNA Fuarı’nda AİMSAD stan-
dına ilgi büyük oldu. Fuar süre-
since denk dernekler, fuar
organizasyon şirketleri, Dernek
üyesi olmak isteyen sektör firma-
ları, Türkiye’de distribütör veya
ortak arayan yabancı firmalar başta
olmak üzere; yerli ve yabancı bir-
çok kuruluş ile görüşme gerçekleş-
tirildi. Yapılan görüşmelerden,
AİMSAD’ın kurulmuş olması ile il-
gili olumlu izlenimler edinildi ve
geleceğe yönelik olası iş ortaklıkları
hakkında önemli adımlar atıldı.

Türk katılımcı firmalar fuardan
memnun
AİMSAD, ilk defa düzenlemiş ol-
duğu ziyaretçi organizasyonu kap-
samında LIGNA 2015 Fuarı’nı 13
kişilik bir heyet ile ziyaret etti. He-
yette yer alan firmalar; Törk Ma-
kine, AC İthalat İhracat, Ünver

Makine, Mimçeko Makine, KGM
Ağır Makine, Gümüş Makine ve
Kastamonu Entegre idi.
Fuar süresince AİMSAD Genel Se-
kreteri Gamze Taşpolat Altınyay ve
Genel Sekreter Yardımcısı Arif
Onur Kaçak tarafından katılımcı
olan tüm Türk firmaları ziyaret
edildi. LIGNA 2015 Fuarı sıra-
sında AİMSAD Genel Sekreterliği
tarafından yapılan ziyaretlerde
Türk katılımcı firmalar açısından
LIGNA Fuarları'nın genelde iyi
geçtiği; ayrıca son yıllarda Türk fir-
malarının Avrupa pazarına yapmış
oldukları ihracat oranının artması
hususunun da fuarın iyi geçtiğinin
bir göstergesi olduğu” bilgisi edi-
nildi.

2017’deki fuarı için hazırlıklar
şimdiden başladı
2017 yılında gerçekleştirilecek
LIGNA Fuarı için yapılacak olan
AİMSAD Ziyaretçi Heyeti organi-
zasyonu hazırlıklarına da şimdiden
başlandı. AİMSAD, 2017 yılında
LIGNA Fuarı’nda ziyaretçilere çok
daha farklı seçenekli seyahat ve ko-
naklama alternatifleri sunmayı
planlıyor. Ayrıca 2017 yılı için ya-
pılacak organizasyonların hem ka-
tılımcılara, hem de ziyaretçilere
uygun farklı programları olacak.

Fuar

Asya’dan gelen ziyaretçi sayısı arttı
96 bin ticari ziyaretçi en son yenilikleri yakından incelemek ve yeni
satın alma kararları vermek amacıyla LIGNA’ya katıldı. Ziyaretçilerin
yaklaşık 40 bini Almanya dışından geldi. Avusturya, Fransa, İtalya, ABD,
İngiltere, Rusya, Belçika, Polonya, İsveç, Çin ve Brezilya en üst
düzeyde ziyaretçi katılımının olduğu ülkeler arasında yer aldı. 2013’te
yüzde 94 olan profesyonel ziyaretçinin oranı ise bu yıl yüzde 96’ya
çıktı. 2013 yılında 2 bin 800 olan Asya'dan gelen ziyaretçi sayısı ise,
2015’te 4 bin 700’e çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi. Yakın ve
Orta Doğu bölgesi için yüzde 86 oranında; Güney, Doğu ve Orta Asya
için ise yüzde 62 oranında artış kaydedildi. Fuar, geniş bir marj ile
2013’te 1.700 olan ziyaretçi sayısını gölgede bırakarak Güney ve Orta
Amerika’dan 2 bin 800 ziyaretçiyi ağırladı. 
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Haberler

AİMSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Sabri
Erol, Yönetim Kurulu

Üyesi Faruk Ünver, AİMSAD Üye
firmalarından ABM Makine San. ve
Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cansev Keşoğlu,  AİMSAD
Genel Sekreteri Gamze Taşpolat
Altınyay  ve Genel Sekreter Yar-
dımcısı Arif Onur Kaçak’tan oluşan
AİMSAD Heyeti’nin Ankara’daki
ilk durağı; T.C. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel
Müdürlüğü oldu.
4 Haziran 2015 Perşembe günü

sabah saatlerinde T.C. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nda ilk olarak
Sektörler I Daire Başkanı Zühtü Ba-
kır’ı ziyaret eden AİMSAD temsilci-
leri; Bakır’a öncelikle ağaç işleme
makineleri ve yan sanayi sektörü
hakkında bilgiler verdi. Bunu taki-
ben, AİMSAD, üyeleri ve faaliyetle-
rine ilişkin bilgiler de aktaran
AİMSAD Heyeti üyeleri, Dernek
olarak gerek makine sektörü gerekse
ağaç ürünleri ve mobilya sektörleri
ile ilgili üzerilerine düşen her türlü
vazifeyi yerine getirmekten büyük
onur duyacaklarını bildirdi.

Bu bağlamda, Sektörler Daire Baş-
kanı’na Dernek ve üye firmalarının
iştigal alanına giren tüm çalışma
grubu ve komitelerde yer alma
yönünde talepte de bulunan
AİMSAD Heyeti; Makine Teknik
Komitesi (MAKTEK) ve ilgili Alt
Çalışma Grupları, Türkiye Sanayi
ve Makine Sektörü Strateji Belge-
leri Yönlendirme Kurulları başta
olmak üzere, Bakanlık uhdesinde
yürütülen tüm sektörel çalışmalara
katkı sağlamaktan büyük memnu-
niyet duyacaklarını ifade etti.
Bu kapsam içinde, AİMSAD üyele-
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rine yönelik olarak Bakanlık ile ilgili
muhtelif bilgilendirme seminerleri
düzenlenebileceği de görüşülürken,
AİMSAD temsilcileri ayrıca Sektör-
ler I Daire Başkanı Zühtü Bakır’dan
Bakanlık tarafından özel sektör fir-
malarına sunulan araştırma geliş-
tirme (AR-GE) faaliyetlerinin
desteklenmesine yönelik “AR-GE
Merkezleri Desteği” hakkında bil-
giler de aldı. Görüşme, karşılıklı iyi
niyet temennileri, günün anısına ha-

zırlanan plaketin takdimi ve hatıra
fotoğrafı  çekimi ile son buldu.

Müsteşar Yardımcısı Yıldırım’dan
sektöre özel OSB için destek sözü 
AİMSAD Heyeti’nin bir sonraki
uğrak noktası; T.C. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Müsteşar Yar-
dımcısı Ramazan Yıldırım oldu. Yıl-
dırım’ı makamında ziyaret eden
AİMSAD temsilcileri, Müsteşar
Yardımcısı ile de ağaç işleme maki-
neleri ve yan sanayi sektörüne,
AİMSAD, üyeleri ve faaliyetlerine
ilişkin bilgiler aktardı.
Bu kapsam içinde, sohbet esnasında
gündeme gelmesi üzerine “Ağaç
İşleme Sektörü ve Yan Sanayisi”ne
özel bir Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) üzerinde de görüşüldü; sek-
törün beklentileri ve ihtiyaçları dile
getirildi. Konuya oldukça ılımlı
yaklaşan Müsteşar Yardımcısı,
AİMSAD üye firmalarının konuya
ilgilisi somut halde ortaya koyan bir
çalışma yapılarak Bakanlık ile payla-
şılır ise bu konuda sanayicilere yar-
dımcı ve destek olunmasının başlıca
görevleri arasında yer aldığını bil-
dirdi. Ramazan Yıldırım ayrıca,
OSB bölgeleri belirlenirken tarım

arazisi olmamasına, fay hatlarına
denk gelmemesine, Tuzla gibi aşırı
talep olan ve ancak yerleşim bölgesi
yapısı itibariyle konum olarak OSB
kurulumu için çok da uygun olma-
yabilecek yerlerin tercih edilmeme-
sine özen gösterilmesi gerektiğini
belirtirken; Bursa, Bolu, Bilecik ve
yakın çevrelerinin; Ankara bölge-
sindeki alt yapısı hazır veya tamam-
lanmış olan bazı yeni OSB
oluşumlarının da değerlendirilebi-
leceği önerisini getirdi.
AİMSAD Yetkileri, Müsteşar Yar-
dımcısı Yıldırım’a kendilerini ka-
bullerinden ve faydalı yönlendirme-
lerinden ötürü teşekkür ederek; bir
sonraki ziyaretlerini gerekli çalış-
maları da tamamlandıktan sonra
gerçekleştireceklerini bildirdi. Müs-
teşar Yardımcısı Yıldırım’ın 10-14
Ekim 2015 tarihleri arasında
TÜYAP Büyükçekmece Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleştiri-
lecek 28. Uluslararası Ağaç İşleme
Makineleri, Kesici Takımlar, El
Aletleri Fuarı’na da davet edildiği
görüşmede fuar açılışının; T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
tarafından yapılmasından da büyük
onur duyulacağı ifade edildi.
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Görüşme, karşılıklı iyi niyet temen-
nilerinin sunulması, günün anısına
hazırlanan plaketin takdimi ve ha-
tıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

T.C. Ekonomi Bakanlığı 
İthalat ve İhracat Genel 
Müdürlükleri ile görüşüldü
AİMSAD Heyeti’nin Ankara te-
maslarındaki üçüncü durağı; T.C.
Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel
Müdürlüğü oldu. İthalat Daire Baş-
kanı Mehmet Esabil Yurdakul ve İt-
halat Makine Şubesi Müdürü Akif
Gök ile görüşen AİMSAD Heyeti,
kendileri ile ağaç işleme makineleri
ve yan sanayi sektörü, AİMSAD,
Dernek üyeleri ve faaliyetleri ile il-
gili bilgiler paylaştı. Bu çerçevede,
halihazırda 45 üyesi bulunan
AİMSAD’ın imalatçı firma ağırlıklı
bir dernek olduğu ve T.C. Ekonomi
Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu bir-
çok sektörel bilgiyi derleyerek Ba-
kanlık çalışmalarına destek
sağlayabileceği ifade edildi. Bu kap-
samda AİMSAD’ın özellikle de
“İkinci El Makine İthalatı” ile ilgili

duyuru sistemine dahil edilmesi
talep edilerek, ülkenin makine çöp-
lüğüne dönmemesi için AİMSAD’ın
da taşın altına elini koyma arzu-
sunda olduğu bildirildi.
AİMSAD yetkilileri tarafından, tüm
Bakanlık temsilcilerine olduğu gibi,
T.C. Ekonomi Bakanlığı, İthalat
Genel Müdürlüğü yetkililerine de
AİMSAD’ın misyon ve vizyonunu;
kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini;
kuruluşundan bu yana gerçekleştir-
diği çalışmalarını; mevcut ve gelecek
dönem projelerini; yurt içi ve yurt
dışı temsil faaliyetlerini; sektörün
genel ve istatistiki özelliklerini or-
taya koyan “AİMSAD Tanıtım ve
Faaliyet Raporu” takdim edildi. Gö-
rüşme, karşılıklı iyi niyet temennile-
rinin sunulması ve hatıra fotoğrafı
çekimi ile son buldu.

AİMSAD “UR-GE Projesi 
Tanışma Toplantısı” gerçekleşti
AİMSAD Heyeti’nin Ankara’daki
son ziyaret noktası; T.C. Ekonomi
Bakanlığı, İhracat Genel Müdür-
lüğü oldu. AİMSAD’ın başvuruda

bulunduğu, 15 üye firmayı ihracata
yönelik olarak bir araya getiren
Uluslararası Rekabetçiliğin Gelişti-
rilmesi (UR-GE) Projesi kapsa-
mında İhracat Genel Müdürlüğü,
KOBİ ve Kümelenme Destekleri
Dairesi Başkanı Ahmet Canlı ve İh-
racatı Geliştirme Uzmanı Ümit
Ateşağaoğlu ile görüşüldü. 
Projelerin değerlendirme süreci ön-
cesinde ilgili sivil toplum kuruluşla-
rını davet ederek kendileri ile
tanışma ve proje yönetme kapasite-
leri hakkında görüş sahibi olma ga-
yeleri bulunduğunu belirten
Bakanlık yetkililerine AİMSAD,
üyeleri ve faaliyetleri hakkında kısa
bir sunum yapıldı ve “AİMSAD Ta-
nıtım ve Faaliyet Raporu” takdim
edildi. Toplantı, AİMSAD Heyeti
tarafından İhracat Genel Müdürlü-
ğü’ne iletilen, özellikle AR-GE,
ÜR-GE ve yurt dışında ortak temsil
ofisi açmaya yönelik destekler gibi
sektörün ihtiyaç duyduğu temel
destek kalemleri hakkındaki yapıcı
önerileri ve karşılıklı iyi niyet te-
mennileri ile sona erdi.

Haberler
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Ağaç İşleme Makine ve Yan
Sanayisi İş Adamları Der-
neği (AİMSAD) tarafından

düzenlenen ve her yıl sektörü bir
araya getirme amacına yönelik ola-
rak geleneksel hale gelmesi arzu
edilen AİMSAD’ın ilk “İftar Ye-
meği” organizasyonu; AİMSAD ev
sahipliği ve REED TÜYAP Fuarcı-
lık A.Ş. desteğiyle 2 Temmuz tari-
hinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 
İstanbul’daki Cemile Sultan Koru-
su’nda gerçekleştirilen organizas-
yona ilgi büyüktü. Şehzade
Restoran’da gerçekleşen ve 100 ko-
nuğun ağırlandığı organizasyona;
AİMSAD Yönetim Kurulu ve Genel
Sekreterliği ile AİMSAD üye firma
temsilcilerinin yanı sıra kamu kurum

ve kuruluşlarından önemli isimler,
odalardan ve sektör derneklerinden
temsilciler ile sektörel basın men-
supları katılım gösterdi. 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İş-
letmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İs-
tanbul Anadolu Yakası Hizmet
Merkezi Müdürü Dr. Serhat Öz-
türk, İkitelli Hizmet Merkezi Mü-
dürü Özay Cebecİ, Boğaziçi
Hizmet Merkezi Müdürü Gürsel
Kılıçarslan; T.C. Milli Eğitim Ba-
kanlığı, İstanbul İli Milli Eğitim
Şube Müdürü Erol Demir; İstanbul
Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi
ve Teknopark İstanbul Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mehmet Akif Özyurt,

İTO Takım Tezgahları ve Otomas-
yon Komitesi Başkanı Dr. Müh.
Ayhan Etyemez, İstanbul Sanayi
Odası (İSO) Özel Amaçlı Makine
Sanayi Komitesi ve Makine İmalat-
çıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Kılıç; Müstakil Sana-
yici ve İş Adamları Derneği
(MÜSİAD) Makine Sektör Kurulu
Başkanı Turgay Gezer ve Başkan
Yardımcısı Kamil Levent Kaya; Ma-
kine İmalatçıları Birliği (MİB) Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Özkayan; REED TÜYAP
Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Ali
Muharremoğlu ve TÜYAP Tüm
Fuarcılık A.Ş. Genel Müdür Yar-
dımcısı Hakan Mirgün de da bu
seçkin konuklar arasındaydı.

Haberler

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayicileri, 
AİMSAD’ın iftar davetinde buluştu 
AİMSAD ev sahipliği ve REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş. desteğiyle İstanbul’daki
Cemile Sultan Korusu’nda 100 konuğun katılımıyla gerçekleştirilen iftar
yemeği, sektörün buluşma noktası oldu.



Erol: “Yıllar sonra tüm sektörü
bir arada görmekten mutluyum”

AİMSAD İftar
Yemeği, ezan ve
top atışlarını ta-
kiben iftariyelik-
lerin yenilerek
oruçların açılması
ve AİMSAD
Yönetim Kuru-
lu’nun Sayman

Üyesi Kenan Arıcı tarafından oku-
nan yemek duası ile başladı.
Bunu takiben, AİMSAD Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol
kürsüye gelerek söz aldı ve kısa bir
açılış konuşması gerçekleştirdi. Ko-
nuşmasında Ramazan ayının tüm
İslam alemine hayırlı olması temen-
nisini ileten Mustafa Sabri Erol, ön-
celikle tüm konuklara AİMSAD
davetine icabet ettikleri için teşekkür
etti ve yıllar sonra tüm sektörü bir
arada görmekten duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi.
Haziran ayı itibarıyla AİMSAD’ın
birinci yılını tamamladığına da deği-
nen AİMSAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı, bu süreçte emeği geçen
AİMSAD çalışanlarına teşekkür etti.
Kısaca AİMSAD’ın bir yıl içinde
gerçekleştirdiği faaliyetlerden bahse-

den Erol, AİMSAD’ın kuruluşun-
dan kurumsallaşma sürecine, Bursa,
Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilen
sektör buluşmalarından LIGNA
2015 Fuarı’nda gerçekleştirilen et-
kinliklere, AİMSAD Üye Kataloğu,
Üye AİMSAD Duyuru Sistemi ve
AİMSAD Dergisi’ne kadar birçok
proje hakkında bilgi verdi. Sektör
fuarının tam bir ihtisas fuarı haline
getirilmesine yönelik olarak imzala-
nan AİMSAD – REED TÜYAP İş-
birliği Anlaşması’na da atıfta
bulunan Erol, konuşmasını bu nok-
tada sonlandırarak sözü REED
TÜYAP Fuarcılık A.Ş. Genel Mü-
dürü Ali Muharremoğlu’na devretti. 

Muharremoğlu: “Fuarın stant sa-
tışlarını tamamladık”
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sabri Erol’u takiben söz
alan REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş.
Genel Müdürü Ali Muharremoğlu
ise konuşmasında, AİMSAD’ın ku-
ruluşunun sektör açısından önemine;
AİMSAD’ın bir sene içinde büyük
bir hızla yol aldığına ve yaptığı ni-
telikli çalışmalar ile sektöre kayda
değer kazanımlar getirdiğine de-
ğindi. Ağaç İşleme Maki- neleri
2015 Fuarı’na ilişkin güncel bilgi-

ler de veren Ali
M u h a r r e m -
oğlu, fuarın
stant satışları-
nın tamamlan-
dığı ve artık
ziyaretçi odaklı
çalışmalara yö-
nelme nokta-
sında olduklarını paylaşarak tüm
sektör temsilcilerine verdikleri des-
teklerden dolayı teşekkürlerini
sundu. 
AİMSAD İftar Yemeği daveti,
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sabri Erol tarafından ge-
ceye ve sektörün 27 yıllık fuarı
Ağaç İşleme Makinesi Fuarı’na
katkılarından dolayı REED TÜYAP
Fuarcılık Genel Müdürü Ali
Muharremoğlu’na plaket tak-
dimi, hatıra fotoğrafı çekimi ve
karşılıklı iyi niyet temennileri ile
son buldu.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Deği-

şiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı, 4 Nisan 2015 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Genel Kurulu’nda kabul
edilerek 6645 sayılı Kanun numarası
ile yasalaştı.
23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’un 24. ve 74. Maddeleri;
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Ku-
rumu (MYK) Kanunu açısından da
önemli değişiklikler getirdi. 
Söz konusu düzenlemeler ile nite-
likli iş gücü istihdamının  teşvik edi-
lerek, iş kazalarının azaltılması ve
verimliliğin artırılması; sektörde ni-
telikli işgücü istihdamı için milat ni-
teliğinde adımlar olarak nitelen-
dirilebilecek bu düzenlemeler ile iş-
lerin daha kaliteli ve nitelikli iş ve be-
cerisi olan yetkin meslek çalışanları
tarafından yapılması hedefleniyor. 

İş dünyası açısından oldukça önemli
olan bu yeni düzenlemeler ile artık
tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde bel-
gesiz işçi çalıştırılamayacak, çalıştı-
ranlara ise muhtelif cezai
müeyyideler uygulanacak. Mesleki
Yeterlilik Kurumu Kanunu’na yapı-
lan eklemeler ile uygulamada önemli
yasal değişikler getiriliyor. Tehlikeli
ve çok tehlikeli işlerden olup, Mes-
leki Yeterlilik Kurumu tarafından
standardı yayımlanan ve T.C. Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı’nca çıkarılacak tebliğlerde
belirtilen mesleklerde, tebliğlerin
yayım tarihinden itibaren 12 ay
sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Ka-
nunu’nda düzenlenen esaslara göre
Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip
olmayan kişiler çalıştırılamayacak.
Bu bağlamda, Bakanlıklar ile tüm
kamu kurum ve kuruluşları görev
alanlarını ilgilendiren mevzuatta
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zo-
runluluğunun getirilmesine yönelik
gerekli değişiklikleri 12 ay içinde ya-
pacak.  Ülkemizde verilecek tüm
mesleki ve teknik eğitimin, ulusal
meslek standartlarına göre verilmesi

de zorunlu haline getirildi.  Tehlikeli
ve çok tehlikeli sınıflara giren mes-
leklerde MYK Mesleki Yeterlilik Bel-
gesi olmayan kişilerin çalıştırılması
halinde işveren veya işveren vekille-
rine, Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlükleri tarafından her bir çalışan
için 500 TL  tutarında idari para ce-
zası uygulanacak. 
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflara
giren mesleklerde, Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) tarafından yetkilen-
dirilmiş sınav ve belgelendirme ku-
ruluşlarının gerçekleştireceği sınav-
larda başarılı olan kişilerin 31 Aralık
2017 tarihine kadar belge masrafı ve
sınav ücreti; 1 Ocak 2018 tarihin-
den 31 Aralık 2019 tarihine kadar
ise belge masrafı ile sınav ücretinin
yarısı; İşsizlik Sigortası Fonu’ndan
karşılanacak. Fon’dan karşılanacak
sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarı-
sını geçmemek üzere meslekler iti-
barıyla T.C. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın teklifi ve Ba-
kanlar Kurulu’nun kararıyla belirle-
necek. Fon’dan karşılanan bu
desteklerden kişiler yalnızca bir kez
yararlanabilecek.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde
MYK belgesiz işçi
çalıştırılamayacak

Haberler
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Dünyanın önde gelen fuar-
ları arasında yerini muha-
faza eden, sektör firma-

larının yeni pazarlara ulaşmalarına
büyük katkı sağlayan, sektörün Tür-
kiye ve Avrasya’daki en büyük ihtisas
fuarları olma başarısını yakalamış
Ağaç İşleme Makinesi, Uluslararası
Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Ta-
kımlar, El Aletleri Fuarı ve Inter-
mob, Uluslararası Yan Sanayii,
Aksesuarları, Orman Ürünleri ve
Ahşap Teknolojisi Fuarı, 10-14
Ekim 2015 tarihlerinde TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi, İstan-
bul’da gerçekleşecek.
2014 yılında 30 ülkeden 861 firma ve
firma temsilciliğinin katılımıyla 120
bin metrekare, 14 salonda başarı ile
gerçekleşen, ahşap ve mobilya endüs-

trilerinin bölgesindeki en büyük ticari
platformu Ağaç İşleme ve İntermob
fuarları, yakalanan bu başarının üze-
rine çıkmayı hedefleyen pazarlama ça-
lışmalarına yurt içi ve yurt dışında
yoğun olarak devam ederek, katılımcı
ve ziyaretçilerini beklentilerinin üze-
rine çıkarmayı hedefliyor.  

Uluslararası pazarlara açılan kapı
Sektörün geleneksel buluşmasına
heyecanlı geri sayım başlarken,
fuar için hazırlıklar tüm hızıyla
devam ediyor. 1,5 milyarlık nü-
fusu, gelişmekte olan ekonomileri
ve değişen hayat standartları ile
Türkiye mobilya sektörü için çok
önemli bir pazar olan Kafkasya,
Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika
ve Karadeniz havzasında Tüyap

yurt dışı ofisleri aracılığıyla gerçek-
leştirilen etkili tanıtım çalışmaları
katılımcılarımızın bu önemli pa-
zardan daha çok pay almaları için
sürdürülüyor. Ağaç İşleme Maki-
nesi ve İntermob fuarları bu böl-
gelere ihracatını artırmak isteyen
Türk üreticileri ve Türkiye üzerin-
den pazara erişim arayışında olan
yabancı katılımcılarına bulunmaz
fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. 
Geçtiğimiz yıl 102 ülkeden ziya-
retçi çeken, 28 yıldır istikrarlı bir
biçimde büyüyen Ağaç İşleme Ma-
kinesi ve 18 yıldır mobilya yan sa-
nayiinin uluslararası pazarlara
açılan kapısı olan İntermob fuar-
ları, yarattıkları sektörel güç birliği
ile vazgeçilmez bir ticaret merkezi
olma niteliğini sürdürüyor.

100’den fazla ülkeden 65 bin ziyaretçi bekleniyor
30’un üzerinde ülkeden 900’e yakın firma ve firma temsilciliğinin katılımı beklenen fuarlar, sektördeki tüm gelişmelerin
ve yeniliklerin Türkiye ve Avrasya coğrafyasındaki ilk adresi olacak.  Dünyanın lider üreticilerini, karar alma konusunda
yetkili alıcılar ile buluşturarak sektöre güç katacak Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob fuarlarının, 100’den fazla ülke-
den 65 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. 
Detaylı bilgi için www.agacmakinesi.com ve www.intermobistanbul.com web-sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Sektör
en büyük 
buluşmasına
hazırlanıyor
Ağaç İşleme Makinesi ve 
İntermob 2015 Fuarları, 
10-14 Ekim 2015
tarihlerinde Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde ağaç
işleme makineleri, mobilya
ve orman ürünleri endüstri-
lerini bir araya getirecek. 



28 AİMSADDERGİSİ

23 Mayıs 2015 tarihli ve 29364 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayınlanan ka-
rara göre, yerli mobilya üreticilerini
korumak amacıyla dünyanın çeşitli
ülkelerinden Türkiye’ye giriş yapan-
tüm ev ve bahçe mobilyalarına yük-
sek oranda ek vergi getirildi. 
2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe
giren yeni bir İthalat Rejimi Kararı
ve Ek’i; mobilya ithalatı ile ilgili
muhtelif hususlarda önemli değişik-
likler getiriyor. Buna göre, aralarında
oturma grupları/mobilyaları, bunla-

rın aksam ve parçaları; tıpta, cerra-
hide, diş hekimliğinde ve veteriner-
likte kullanılan mobilya ve koltuklar
ile yatak takımı eşyalarının bulun-
duğu bazı ürünlerin ithalatında ilave
gümrük vergisi uygulanacak.

Sözü edilen İthalat Rejimi Kararı’na
Ek Karar ve Eki çerçevesinde; Av-
rupa Birliği (AB) ülkeleri, Avrupa
Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi
ülkeler ve İsrail, Makedonya,
Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve
Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcis-
tan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbis-
tan, Karadağ, Kosova, Güney Kore,
Morityus dışındaki ülkelerden ithal
edilecek mobilyalar için ilave güm-
rük vergisi yüzde 50; aksam ve par-
çalar için ise yüzde 25 olarak hayata
geçirilecek.

İthal mobilyaya ek vergi getirildi

Haberler

Orman Mühendisleri Odası, Cum-
huriyetin 100’üncü yılına kadar
“2023’e Doğru Doğa ve Ormancı-
lık” ana başlığı altında iki yılda bir
düzenlenen ormancılık ve endüstri-
leriyle ilgili tüm konuların tartışıla-
cağı sempozyumlar dizininin
üçüncüsünü bu yıl kasım ayında ger-
çekleştirecek. 
26-29 Kasım 2015 tarihleri arasında
Antalya Rixos Otel’de düzenlenecek
olan sempozyum, ‘orman ekosiste-
minde envanter’, ‘orman ekosistemi
kaynaklı doğal rekreasyon’, ‘orman
endüstrisinde verimlilik, dış ticare-
tinde gözetim ve karantina’ olmak
üzere üç konu başlığı altında ger-
çekleştirilecek. Bu üç ana başlık al-
tında yapılacak oturumlarda
endüstriye yönelik sunumlarla her
oturumda sektörün farklı sorunları
ele alınarak çözüm odaklı bir çalışma
yapılması hedefleniyor. Bunun için
her oturumun sekretaryası oluşturu-

lacak ve tüm görüşler dikkatlice kay-
dedilecek. Tüm oturumlar bittikten
sonra düzenlenecek olan endüstri
oturumunda gün boyu yapılan su-
numlardan çıkan sonuçlar tartışıla-
cak ve sonuç bildirisi oluşturulacak.
Oluşturulacak olan sonuç bildirisi il-
gili birimlere ve kamuoyuna duyu-
rulacak.

Hangi konular ele alınacak?
Sempozyum konularında hazırlana-
cak bildirilerde istenen detay ve bek-
lentiler de belirlendi. Buna göre,
“Orman ekosisteminde envanter”
başlığı altında hazırlanacak bildiri-
lerde; odun dışı bitkisel ürünler,
odun dışı hayvansal ürünler ve biyo-
lojik çeşitlilik konularında, kurumsal
bilgi sistemleri ve klasik sistem kul-
lanılarak envanter yapılması, değer-
lendirilmesi ve raporlanması
konuları işlenecek.
“Orman ekosistemi kaynaklı doğal

rekreasyon” başlığı altında hazırla-
nacak bildirilerde; ormanın sosyo-
kültürel yararları bağlamında doğal
rekreasyon alanlarının belirlenmesi,
ülkemizin doğal rekreasyon potan-
siyelinin iç ve dış turizme kazandırıl-
ması, ülkemizin doğal rekreasyon
alan kullanımının ekonomiye katkı-
ları konularının incelenmesi, değer-
lendirilmesi amaçlanıyor.
“Orman endüstrisinde verimlilik, dış
ticaretinde gözetim ve karantina”
başlığı altında hazırlanacak bildiri-
lerde ise; orman endüstrisi ve ağaç
işleri endüstrisine yönelik üretimde
verimliliğin artırılması, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığınca yürütülen
orman endüstrisi ve ağaç işleri en-
düstrisi, Ekonomi Bakanlığınca
4703 Sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması” ve tasarım
içerikli olası konu başlıkları ile üre-
tim içerikli olası konu başlıkları ele
alınacak. 

3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu 
kasım ayında yapılacak





Karekodlu Çek Uygulaması 

Haberler

Çekle ödemelerin daha güvenli
hale getirilmesi amacıyla
Kredi Kayıt Bürosu (KKB)

tarafından Türkiye Bankalar Birliği
(TBB) işbirliği ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) desteği ile ge-
liştirilen “Karekodlu Çek” uygulaması
15 Haziran’dan itibaren kullanıma
açıldı. Tacirin daha çek defterini
bankadan teslim alırken verdiği mu-
vafakatname ile çek ödeme geçmişini
ticaret yaptığı kişiler ile paylaşmaya
hazır olduğunu gösteren bir çek olan
karekodlu çek, dünyada ilk kez
Türkiye’de kullanılıyor.  Çek ile yapılan
alışverişleri daha güvenli, ticareti daha
kolay ve hızlı hale getirmeyi hedefle-
yen sistem, müşterilerin bankadan ta-
lebi doğrultusunda özel olarak
hazırlanıyor. 
Karekodlu Çek uygulaması ile keşide-
cinin geçmiş çek ödeme alışkanlığı tek
tıkla görülebilecek. Çeki elinde bulun-
duran kişi, çek yaprakları üzerinde yer
alan karekodu, akıllı telefonuna indire-
ceği Findeks uygulaması ile okutarak
sorgulama yaptırabilecek. Bu yeni uy-
gulama ile çekin üzerindeki bilgilerin,
karekodu okuyu- cuya yaklaştırıldı-
ğında ekranda çıkan bilgilerle birbiri-
nin tutup tutmadığı kontrol
edilebilecek. Üstelik çeki elinde bu-
lunduran hamil bu uygulama saye-
sinde çekin dolaşımda olup olmadığını
öğrenebilecek. Çeki elinde bulundu-

ran
hamil bu
sayede çek ile 
ilgili risklerini azalta-
cak. Yeni sistem sayesinde
çek üzerindeki bilgilerde herhangi bir
silinti, kazıntı, tahrifat veya bir başka
kimyasal sahtecilik tespit edilebilecek
ve ticari hayat tüm taraflar için daha
güvenli hale gelecek. Karekodlu çek
yoluyla keşideci muvafakatini baştan
vereceği için sistemin çok daha hızlı ve
verimli çalışması bekleniyor. Bu uygu-
lama ile artık hamil, keşidecinin daha
önce ödeme sorunu olup olmadığını
ve muhtemel bir tahsilat sıkıntısı yaşa-
yıp yaşamayacağını öngörebilecek.
Karekodlu Çek uygulamasından alı-
nacak rapor başına maliyet, alınan
rapor adedine bağlı olarak 2 TL ile 4
TL arasında değişecek. 

Karşılıksız çek alma riskini 
yüzde 80 azaltmak mümkün
Uygulamanın dünyada bir ilk oldu-
ğunu ve ticari hayata yenilik getirece-
ğini söyleyen Kredi Kayıt Bürosu
Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Ka-
rekodlu Çek’le reel sektörün karşılık-
sız çek mağduru olmasının önüne

geçilebileceğini söyledi. Çekin bir
ödeme aracı olduğu kadar aynı za-
manda bir borçlanma aracı da oldu-
ğunu; özellikle KOBİ’lerin çekle
yaptıkları vadeli mal alımları ile ken-
dilerine sermaye yarattıklarını, bu ne-
denle çek sisteminin ülke ekonomisi
için son derece önemli olduğunu vur-
gulayan Kasım Akdeniz, karekodlu
çek uygulamasının hem keşidecinin
hem de alacaklının haklarını güvence
altına aldığını belirtti. Ekonomide 1,4
milyonun üzerinde aktif çek keşideci-
sinin olduğunu, yıllık yaklaşık 100
milyonun üzerinde çek keşide edildi-
ğini ve bu çeklerin yaklaşık yüzde
3’ünün karşılıksız çıktığını aktaran
Akdeniz, sözlerine şu şekilde devam
etti: “Günümüzde sermayeyi koru-
manın ve güvenli bir ticari hayatın
yolu iş yaptığınız, vadeli mal sattığı-
nız kişileri tanımaktan geçiyor. Her ay
ortalama 20 bin kişinin çeki karşılıksız
çıkıyor ve bundan birçok kişi zarar
görüyor. Bu 20 bin kişinin çek öde-
melerine bakıldığında yüzde 80’inin
geçmişte de çeklerinin karşılıksız çık-
tığını görüyoruz. Bu kişilerin çekleri
kabul edilmeden önce çek raporlarına
bakılması halinde olumsuz ödeme
geçmişinin görülmesi ve olası zararla-
rın önlenmesi mümkün. Karekodlu
Çek bu bilgiye güvenli ve hızlı ulaşımı
sağlayarak ticarette güvenin simgesi
olacak.”

30 AİMSADDERGİSİ









34 AİMSADDERGİSİ

Üyelerden Haberler

AİMSAD üyelerinden Makel Mo-
bilya Makineleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş., çalışanları ve aileleri için iftar ye-
meği düzenledi. 3 Temmuz Cuma
günü yaklaşık 120 kişinin katılımı ile
Ataşehir Silence İstanbul Hotel &
Convention Center’da gerçekleştiri-
len yemeğe, Makel çalışanları ve ai-
lelerinin yanı sıra AİMSAD Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamet-
tin Çoşkun, AİMSAD Genel Sekre-
ter Yardımcısı Arif Onur Kaçak ve
TÜYAP Proje Grup Başkanı Ediz
Tok katıldı.
İftar yemeğinde ilk olarak Makel Yö-

netim Kurulu Üyesi ve şirket ortak-
larından Uğur Göncüer, hoşgeldiniz
konuşması yaparak, Makel’in geçmişi
ile bugün geldiği noktayı anlattı ve
kendisini bir Makel çalışanı olarak
gördüğünü ifade etti. Daha sonra

konuşmasını yapmak üzere kürsüye
gelen Makel Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Genel Müdürü Sami Tarla-
başı ise, “Uğur Bey’in kendisini
halen Makel’in elemanı olarak ta-
nımlaması, kendisine iyi bir öğretici,
iyi bir ağabey olduğumu gösterdi
bana. Ben de her zaman Makel’in
elemanıyım ve öyle olmaya devam
edeceğim” dedi. Makel markasının
kendisinden sonra da uzun yıllar ba-
şarılara imza atmaya devam edece-
ğinden şüphesi olmadığını belir-
terek, konuklara yemeğe katılımla-
rından dolayı teşekkür etti. 

AES Elektronik Makine, son 1 yıldır
hayata geçirdiği yeni yatırımlarla yurt
içi ve yurt dışı pazarında büyümesini
sürdürüyor. Belçika’da Puurs bölge-
sinde AES Europe adı altında Av-
rupa pazarına yönelik olarak satış ve
servis hizmetlerini gerçekleştirecek
bir firmayı faaliyete geçiren AES,
Türkiye’de ise üretim gücünü artırıcı
yeni yatırımlara imza attı. Bursa Ni-
lüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde

bulunan mevcut iki tesisine ek olarak
üçüncü bir üretim tesisini devreye
alan AES, bu yeni tesisle birlikte alt-
yapısını sağlamlaştırıp üretim kapasi-
tesini artırdı. 
Firmanın son dönemde yaptığı yatı-
rımlar hakkında bilgi veren AES
Elektronik Makine San. Tic. A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş,
bu süreçte ürün gelişme çalışmala-
rına da odaklandıklarını vurguladı.
Ahşap sektörüne yönelik olarak üre-
timini yaptıkları 3-5 Eksen CNC İş-
leme Merkezlerine ek olarak 2015
yılında yeni bir alan olan doğal taş
sektörüne yönelik olarak Görüş Sis-
temi Destekli 5 Eksen CNC Köprü
Kesim Makinesi’nin üretimine de
başladıklarını açıklayan Toktaş, bu
makinenin üzerindeki sistem nede-
niyle emsallerinden ayrılan yenilikçi
bir özelliğe sahip olduğunu kaydetti. 
Aynı zamanda ahşap işleme konu-
sunda da ürün çeşitliliğini artırıcı ça-

lışmalar yaptıklarını söyleyen İsmet
Toktaş,  “Uzun süredir üretim ger-
çekleştirdiğimiz ahşap işleme CNC
merkezleri alanında Nova ve Flexa
modellerimiz ile her ölçekte işyeri ve
farklı işlere hitap eden üretim çeşitli-
liğimizi daha fazla genişletme imkanı
bulduk. Geçen yıllarda üretimine
başladığımız Extreme serimizi seri
üretim mantığına uygun olarak hat
sistemi şeklinde uluslararası pazarda
Extreme Line adı altında piyasaya
sunduk” dedi.
İç pazarın yanı sıra birçok ülkeye ih-
racat yaptıklarını dile getiren İsmet
Toktaş, mevcut pazarlarına ek olarak
Güney Afrika, Arjantin, Portekiz,
Avustralya, Tayland’da kurdukları
bağlantılar üzerinden faaliyetlere
başladıklarını belirterek, “Ayrıca Or-
tadoğu’da Suudi Arabistan ve
Ürdün pazarlarındaki etkinliğimiz de
son dönemlerde artış gösterdi” diye
konuştu. 





36 AİMSADDERGİSİ

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları
Derneği (AİMSAD), İstanbul'da 6 Haziran
2014 tarihinde kurulan henüz çok genç bir sivil

toplum kuruluşu. Sektörün birlikteliğini sağlamak,  pro-
jeler üretmek ve sektörü güvenilir istatistikler ile tanım-
layarak ortaya koymak amacıyla kurulan AİMSAD, 1 yıl
gibi kısa bir sürede bile birçok önemli projeye imza at-
mayı başardı. Üretici, ihracatçı ve ithalatçılardan oluşan;
sektörün tüm paydaşlarını tek bir çatı altında bir araya
getirerek bugün sektörün tek temsilcisi olan AİMSAD,
sağladığı sektörel güç birliğinin yanı sıra gündemindeki
yeni projelerle de sektörün yıllardır ihtiyacı olan birçok
önemli ihtiyaca cevap vermeye hazırlanıyor. 
AİMSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ise yine der-
nek gibi genç ve dinamik bir isim olan Mustafa Sabri
Erol omuzluyor. Firmalardan aldıkları güçle AİMSAD’ı
kurarak sektörde devrim yaptıklarını vurgulayan Erol,
“10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan, yaklaşık

300 firması, 1,5 milyar TL cirosu ve 90 milyon dolara
ulaşmış ihracatı ile gelecek vaat eden dinamik bir sek-
törü, tek bir çatı altında birleştirmek çok büyük bir
adımdı. Bundan sonraki hedefimiz sektörün potansiye-
lini gün yüzüne çıkarmak olacaktır. Sektörün tüm pay-
daşlarını bir araya getirip kümelenerek birçok başarıya
birlikte imza atacağız” mesajını veriyor. 
Törk Makine ve AC İthalat firmalarının Yönetim Ku-
rulu Üyesi olan AİMSAD Başkanı Mustafa Erol, aynı
zamanda İstanbul Ticaret Odası Takım Tezgahları ve
Otomasyon Komitesi Başkan Yardımcılığı, Makine
İmalatçıları Birliği (MİB ) Yönetim Kurulu Üyeliği ve
SAHA İstanbul – Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi-
cileri İş Adamları Derneği Kurucu Üyeliği görevlerini
de yürütüyor. Erol ile gerçekleştirdiğimiz sohbette
AİMSAD’ın kuruluş amaçlarını, gelecek döneme iliş-
kin dernek hedeflerini ve sektördeki gelişmeleri ayrıntı-
larıyla konuştuk.

Röportaj

AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Sabri Erol:

10 binin üzerinde kişiye istihdam
sağlayan, yaklaşık 300 firması, 1,5 milyar
TL cirosu ve 90 milyon dolara ulaşmış
ihracatı ile gelecek vaat eden ağaç
işleme makineleri sektörü ve yana
sanayini tek bir çatı altında birleştirerek
‘büyük bir devrim’ yaptıklarını söyleyen
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sabri Erol,  “Bundan sonraki
hedefimiz sektörün potansiyelini gün
yüzüne çıkarmaktır” mesajını veriyor.



Öncelikle bize sektörün onyıllar
içinde nasıl bir gelişim gösterdi-
ğini anlatır mısınız?
Ağaç işleme makineleri sektörünün
geçmişi aslında çok eskilere dayan-
maktadır. Anadolu’da orman ve ah-
şabın kullanım alanının yoğun
olduğu bölgelerdeki el sanatlarına
bağlı olarak doğup zamanla bir sa-
nayi haline geldi. 1980’lerin başına
kadar sektöre masif mobilyaları iş-
leyen sabit makineler ve el işçiliği
hakim idi. Ancak zamanla mobilya
üretiminde farklı hammadde ve
malzemelerin kullanılması ağaç iş-
lemeyle ilgili farklı makinelerin üre-
tilmesine neden oldu. 1980’lerin
başında mobilyada çok ciddi bir
devrim oldu. Bunu ise ağacın dal-
larının kullanılmasıyla oluşan levha
imalatının yani bugünkü adıyla
sunta ve MDF’nin gündeme gel-
mesi tetikledi. Hem imalatın seriliği
hem de hammaddenin ucuz olması
önce ABD’nin, ardından da Avru-
pa’nın levhaya olan ilgisini artırdı.
Bu da doğrudan bu malzemeleri iş-
leyen makine ihtiyacını ortaya çı-
kardı. 

Türkiye bu sürece hemen dahil
olabildi mi peki?
Önce biz bu konuda küçük maki-
neler imal ettik. 1980’ler bu tip uy-
gulamalara alışmakla geçti. 1990’lar
ise ithal ürünlerin yoğun şekilde ül-
kemize girmesiyle tam bir patlama-
nın yaşandığı bir dönem oldu.
Türkiye’deki imalatçılar da bun-
lardan esinlenerek kendilerini
yeniden gözden geçirip bu tür
ürünlerin imalatına başladı.
Gerekli olan bazı makineler
üretilip yan sanayisi de gelişince
teknolojik makineler ortaya çıktı.
90’lar çok yoğun ve başarılı yıllardı
sektör için. Türkiye pazarı çok hızlı
büyüdü ve gelişim gösterdi. 2000’li

yıllarda yan sanayinin de bizi des-
teklemesinden ve uluslararası ima-
lat firmalarının Türkiye’de üretim
yapmaya başlamasından aldığımız
güçle sektör; kilogram değeri yük-
sek, katma değerli ürünler üret-
meye başladı. Bugün Türkiye
olarak levha üretiminde ve sektö-
ründe dünyada ilk 5’te Avrupa’da
da Almanya’dan sonra  2. sıradayız.
Bunları işleyecek makineler bazında
da sektör olarak dünyada ilk 10’da,
Avrupa’da ilk 5’teyiz.

Sektörün bugün geldiği nokta
itibarıyla ulaştığı ihracat-ithalat
ve üretim büyüklüğü nedir? 
Türk ağaç işleme makineleri sektö-
rünün ithalatı 300 milyon dolar, ih-
racatı ise 90 milyon dolar civarında.
Ama iç pazarın büyüklüğü bunun
neredeyse 5 katı. Ağaç işleme ma-
kineleri ve yan sanayi sektörü 10
bin kişiye yakın istihdam sağlıyor.
1.5 milyar TL ciroya ve 300 fir-
maya sahibiz. Mevcut ithalat/ihra-
cat/üretim rakamlarının sektörün
potansiyeline göre henüz çok
düşük olduğunu düşünüyoruz. Bu
rakamlar çok hızlı artış gösterecek. 

Büyümenin itici gücünü neler
oluşturacak sizce?
Türkiye’de son dönemde kentsel
dönüşüm süreciyle birlikte inşaat
sektöründe yaşanan hareketlilik ve
aynı zamanda mobilya firmalarımı-

zın ihracatı öğrenip buna göre
pozisyon almaları mobilya ih-

racatını artırdı. Tüm
bunlar bizim için po-

tansiyel oluşturuyor. Ayrıca sektö-
rün üretim kolları çok  çeşitli. İç ve
dış mekan mobilya ürünleri, bahçe
mobilyaları, kaplama, ev ve ofis mo-
bilyaları üretimi olmak üzere çok
geniş bir sektör tabanına  sahibiz.
Bu da sektörü canlı tutuyor. Bizi
hareketlendiren bir diğer unsur ise,
mobilya sektöründeki moda kav-
ramı. Mobilya alımında kadınların
tercihinin öncelikli olması, moda-
nın çabuk değişmesine ve berabe-
rinde her yıl yeni ürünlerin ve
tarzların gündeme gelmesine
neden oluyor. Bu da makine parkı-
nın değişmesini zorunlu kılıyor. Sac
işleme ya da takım tezgahları sektö-
rüne göre ağaç işleme makineleri-
nin dinamiği 3-4 kat daha fazla. Bu
gelişmeler, iç pazarın yanı sıra ihra-
catın da önümüzdeki dönemde
ciddi derecede artmasını sağlayacak.

İvmeyi artırmak adına firmalar
ne gibi çalışmalara odaklanırsa
bu dönüşümü hızlandırıp
dünya ile daha kolay reka-
bet edebilir?
Sektörde birkaç konuda
ciddi bir değişim ve dö-
nüşüm var. Bunlar ne
diye sorarsanız en başta
kurumsallık geliyor.
Sektöre aile firmaları-
nın hakim olması,
genel anlamda kurum-
sallaşmanın da yay-
gınlığını düşürü-
yor. 
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Bununla birlikte, firmalarımız bunu
sağlama yönünde son yıllarda ciddi
çalışmalar yapıyor. Sektörde geç-
mişe göre bugün daha profesyonel
yönetilen şirketler var. Ancak bu
oranı daha da artırmak gerek. Aynı
zamanda düşük katma değerli
ürünleri terk edip daha nitelikli ve
kilogram bedeli daha yüksek ürün-
ler üretmeye ve satmaya yönelmeli-
yiz. Biz şu anda bu geçiş süre-
cindeyiz. 

Yeni bir örgütlenme ihtiyacının
doğması da bu sürecin bir par-
çası mı oldu? AİMSAD’ın kuru-
luşunun temelinde hangi
nedenler yatıyor?
Derneği kurmamızın en büyük he-
deflerden biri bireysel olarak değil
kurumsal olarak bir araya gelmekti.
Bir başka deyişle, sektörün kümele-
nerek bir dernek çatısı altında bir-
leşebilmesi ve bir nitelik
kazanmasıydı. Bu adımı da geçen
sene Haziran ayında; İstanbul’dan,
Bursa’dan, İzmir’den sektörün bir-
çok firmasıyla birlik olup bu olu-
şum içine girerek attık.
Derneğimizin ana hedefi olan fir-
maların kurumsallaşması, Avrupa ile
nitelikli ürünlerde yarışmak için kü-
melenme sağlamaktı. Bunu da şu

anda gerçekleştiriyoruz.  İlk 1 yılda
sektörün birbiriyle tanışması amaçlı
Bursa, İzmir, Ankara ve İstanbul’da
muhtelif “Sektör Buluşması” orga-
nizasyonları gerçekleştirdik. Bu çer-
çevede sektöre AİMSAD’dan
beklentilerin ne olduğunu sorduk,
buna göre de yol haritamızı belirle-
dik. Bizi en iyi şekilde tarif ve tem-
sil  temsil edecek, Anadolu’daki
firmalarımızın da İstanbul’da bir
merkezi olabilecek, Avrupa stan-
dartlarında bir ofisi hayata geçirdik.
İhtiyaç gerekirse daha fazlasını da
memnuniyetle yaparız. Nitelikli ve
tecrübesi olan bir kadromuz var.
Derneğimizin ilk 3 yıllık döne-
minde sektörün güç birliğinin do-
ğurduğu rüzgarı da arkamıza alarak
gidebildiğimiz yere kadar ve gide-
bildiğimiz hızla gitmek istiyoruz. 

Sektörün böyle bir çatı kuruluşu
hayata geçirmekte geç kaldığını
düşünüyor musunuz?
Kesinlikle çok geç kalınmış bir
adım. Bizim sektör olarak dernek-
leşmemiz çok büyük bir devrimdir.
27 yıldır ihtisas fuarı düzenlenen
bir sektörün derneği yoktu. Bu
kadar senedir fuarı olan bir sek-
törde derneğin olmaması, firmala-
rın kişisel egolarını ve bir araya

gelme kültürünün olmamasını ve
dolayısıyla da dernekleşebilmemizin
ne kadar büyük bir başarı ve devrim
olduğunu gösteriyor. İmalatçı ve
ihracatçıların yanı sıra ithalatçıların
da derneğimizde olması önemli bir
çeşitlilik. Başka sektörlerde imalatçı
ve ithalatçılar ayrı dernekler kuru-
yor. Biz ise sektörün tüm paydaşla-
rını tüm kesimlerini bir çatı altında
toplayıp bir araya getirmeyi başar-
dık. 

Bu birliktelik sektöre ne katacak?
Sektörün tüm kollarıyla devletin
karşısına tek bir muhatap olarak çı-
kabilmesi çok önemli. Çünkü
kamu, sektör olarak tek bir kurumla
muhatap olmak istiyor. İşte biz
bunu da başardık. AİMSAD dev-
letle sektör arasında güçlü bir köprü
görevi görecek. Ayrıca AİMSAD
olarak 27 yılldır düzenlenen fuarı-
mız için TÜYAP ile lehtar dernek
olarak bir “İşbirliği Anlaşması”na
imza attık. Tanıtım ve organizasyon
çalışmaları için TÜYAP ile birlikte
çalışıyoruz. Ekim ayında düzenle-
necek olan fuarda da ilk kez bu ça-
lışmaların çıktılarını uygulayacağız.
Bu yıl mutlaka gücümüzle bir fark
yaratacağız. Tüm bu çalışmalarla
sektördeki potansiyeli açığa çıkara-

Röportaj
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cağız. İş ortaklıklarına köprü olaca-
ğız. Türkiye’de üretilemeyen ma-
kine parkını çıkarıp yeni bir sayfa
açacağız. Derneğin kurulması bu
anlamda sektörde bir milat oldu di-
yebiliriz.

AİMSAD, Türkiye gibi yurt dı-
şında da sektörü temsil edecek…
Evet, bununla ilgili en güzel çalış-
mayı LIGNA Fuarı’nda yaşadık.
Yurt dışındaki ilk fuar tecrübemiz
olan LIGNA Fuarı, AİMSAD üye-
leri ve Türk firmaları için çok başa-
rılı geçti. Fuarda AİMSAD dışında
hiçbir ülkenin derneğine ait ayrı bir
stant yoktu. Hiçbir ülkenin dernek
standı yokken biz AİMSAD olarak
Türkiye’yi çok iyi temsil ettik. 6 bin
adet bastığımız üye kataloğumuzu
dağıtarak çok güzel bir tanıtım ça-
lışması yaptık. Katılımcı Türk fir-
malarımız en iyi fuarlarını geçir-
diklerini belirttiler. İkinci yurt dışı
fuarımız Rusya’daki Ağaç İşleme
Makineleri ve Mobilya Üretimi
Teknolojileri Fuarı WOODEX ola-
cak. Buraya ağırlıklı olarak ziyaretçi
olarak katılacağız. Fuar bize mü-
messillik vermek istiyor, gerçekle-
şirse üyelerimize de bir katkımız
olacak. Dernek üyesi olmayan fir-
malar da bizimle yürüdüğü taktirde
fuar ve temsil avantajlarından yarar-
lanacak. Dünyada sektörümüze

dair belli bir büyüklüğe ulaşmış 10
fuar organizasyonu var. AİMSAD
olarak bu fuarlarda Türkiye’yi en iyi
şekilde temsil etmek istiyoruz.

AİMSAD’ın üye sayısında nasıl
bir artış öngörüyorsunuz?
2014 sonu itibarıyla derneğimizin
üye sayısı 38 idi. Şimdi bu sayı
50’ye yaklaşıyor. Bu yıl sonunda
TÜYAP fuarıyla daha çok firmaya
ulaşacağımızı ve yüzde 50 üye artışı
yaşayacağımızı düşünüyoruz. He-
defimiz 100 firmayı en kısa sürede
aşabilmek.  

Gelecek dönemde dernek proje-
leri arasında neler yer alıyor?
Öncelikle sektörün ve firmaların he-
deflerini ve ihtiyaçlarını güncelliyo-
ruz. Sektörde 20 civarında alt grup
ve üretimi bulunuyor. Şu an üyele-
rimizin uluslararası rekabetçiliğinin
geliştirilmesine yönelik bir proje ya-
pıyo- ruz ve bu UR-GE projesin-
deki 15 firmayı özellikle farklı
sektörleri temsil eden firmalar ara-
sından seçtik. Şimdi bir ihtiyaç ana-
lizi hazırlayacağız. Bu raporda ortak
hedef ve ihtiyaçlar ortaya çıkacak.
Buradan hareketle yol haritamızı
belirleyeceğiz. İhtiyaçlar ortak ha-
vuzda buluşacak. Sektördeki farklı
alt gruplara dokunup, onları dinle-
yip, onların sesi olacağız.

Sektörün ihracat potansiyeli
sizce yüksek mi?
Dünyada ağaç işleme makineleri ve
yan sanayisi alanında 6,5 - 7 milyar
dolarlık bir ihracat var. Bizim ihra-
catımızın henüz 90 milyon dolar
olduğunu göz önüne alırsak gide-
bileceğimiz ne kadar uzun bir
yolun ve ne kadar büyük bir potan-
siyelin olduğunu görmemiz müm-
kün. Firmaların ve sektörün
büyümemesi için hiçbir sebep yok.
Sadece doğru stratejik bir yol çiz-
meleri gerek. Güzel yönlendirme-
ler ile küresel markalar yaratabilir ve
sağlıklı firmalar çıkarabiliriz sektör-
den. Markalaşmak çok kolay değil,
bunun için strateji ve düşünce de-
ğişimi gerekiyor. Tüm bunlar için
biraz daha çaba gerekiyor. Türki-
ye’nin daha iyi noktalara geleceğine
kesinlikle inanıyorum. Sektörün
önü çok açık. 2023’te sektör olarak
ihracatta 200-250 milyon dolarlık
iş hacmine ulaşabileceğini düşünü-
yorum.

Alternatif pazar oluşturulması
konusunda AİMSAD’ın nasıl des-
teği olacak sektördeki firmalara?
Sektörün ihracat haritası çok geniş.
Her ürünün pazarı farklı. Çünkü
her ülkede moda ve tercih edilen
ürünler farklı. Sektörde ürün ve
pazar çeşitliliği nedeniyle çok büyük
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potansiyel var. Ancak bireysel olarak
bu pazarlara girmek çok da kolay
değil. Bu noktada biz AİMSAD
olarak örgütlenme gücümüz ile bu
ürün ve pazar çeşitliliğini fırsata çe-
vireceğiz. Sektör bugüne kadar
kendi başarısıyla bu noktaya geldi,
şimdi biz kümelenme gücüyle bu
başarıyı daha da büyüteceğiz. 
AİMSAD olarak bir önemli çalış-
mamız daha var. Sektörde Tür-
kiye’de üretilmeyen ama üre-
tilebilecek makinelerin portföyünü
çıkarıyoruz. Sektör olarak yapmadı-
ğımız çok sayıda makine çeşidi var.
Bu konuda bir çalıştay yaparak fir-
malara yol gösterip yeni ürün he-
deflerine yönlendirmeliyiz. Bu
şekilde sektörün ürün yelpazesini
çeşitlendirip, yeni ihracat pazarlarına
yenilerini eklemek hedefindeyiz.

Tam da bu noktada firmalara fır-
satları değerlendirmeleri için neler
yapmalarını tavsiye edersiniz?
Sektörün yüzde 90’ı aile firmasın-
dan oluşuyor. Bu nedenle kurum-
sallaşmaya ciddi önem vermeliler.
Avrupa’dan taklit üretime son verip
devletin verdiği araştırma geliştirme
ve ürün geliştirmeye yönelik des-
teklerden faydalanabilirler. Avru-
pa’daki rakiplerimiz olan Alman ve

İtalyan firmalar böyle AR-GE ve
ÜR-GE destekleri almıyorlar, bunu
fırsat bilip gerekli işlemleri devreye
alarak bu destekleri hayata geçir-
meliyiz. Bunları sonuna kadar kul-
lanmalıyız. Şu anda Türkiye’nin
makine imalatındaki kilogram be-
deli olan 8-10 TL’yi en kısa za-
manda 50 TL seviyesine çıkarmak
gerekiyor. Firmalarımızın bunu ya-
pabilecek potansiyeli var. Yurt dışını
ve rakiplerini yakından takip edi-
yorlar. Eksik gördükleri boşluklarını
çok kısa zamanda dolduracaklardır. 
TÜBİTAK ve KOSGEB desteği
kullanmayan makinecimiz kalmadı
gibi. Bu da bize umut veriyor. Ay-
rıca eğitim de çok önemli, eğitime
mutlaka odaklanmalılar. 

Eğitim konusuna değinmişken
AİMSAD olarak üyelerinize sağ-
layacağınız destekleri açıklar mı-
sınız?
Eğitim firmalar açısından ciddi  bir
maliyet. Dernek olarak firmaların
bu ihtiyacını karşılamak istiyoruz.
AİMSAD çatısı altında kümelenip
ortak eğitimlerle maliyeti düşür-
meyi hedefliyoruz. Bu amaçla da
Ekonomi Bakanlığı uhdesinde ve
onayıyla Uluslararası Rekabeti Ge-
liştirme (UR-GE) projesi başlattık.

İlk etapta 15 firmamız bu oluşum
içinde yer alacak. Bu proje ile fir-
malar ihracata yönelik markalaş-
mayı sağlayıp, ihracat için eksik
belgelerinin tamamlanması konu-
sunda eğitim, danışmanlık hizmet-
leri, tanıtım gibi ihtiyaçlarını
karşılayacak. Böylece ortak işbirlik-
leri hızlanıp firmalarımız gelişecek. 
Mobilya sektöründe olduğu gibi,
bizim sektörümüzdeki firmaların
da nitelikli ve teknik eleman ihtiyacı
var. Sektörün istihdam yönünde ek-
siği büyük. Meslek liselerinin kalite
ve niteliğinin artırılması, hatta bu
noktada sektörün de bu konuya
sahip çıkması gerekiyor. Ayrıca üni-
versite-sanayi işbirliklerine imza at-
malıyız. Avrupa’nın başarılı olup da
bizim eksik kaldığımız en temel
nokta bu. Bu eksiğimizi kapatırsak
Avrupa ile daha eşit koşullarda re-
kabet edebiliriz.
Eğitimle ilgili uzun vadede Mesleki
Teknik Beceri Geliştirme Merkezi
projesini gündemimize aldık. 2 yıl
bekleme süresinin ardından bu pro-
jeyi hayata geçireceğiz. Bizim AB
fonu ya da devlet desteğiyle eğitime
odaklanmamız gerek. Dernek bu
noktada önemli görevler alacaktır.
Ayrıca sektöre yönelik bir Mesleki
Test Merkezi oluşturmak istiyoruz.

Röportaj

“Dergimiz, sektörün sesi olacak”
Sektörün birlikteliğini sağlayıp, firmaların görüşünü alabilmek ve kendimizi en iyi şekilde anlatabilmek için de
sektörümüzün sesi olup AİMSAD’ı temsil eden bir dergi yayınlama kararı aldık. AİMSAD Dergisi 2 ayda bir yayınlanacak
ve 3 bin 500 adet basılacak. Dergimizi, sektör paydaşlarımıza ve birinci pazarımız olan mobilya ve ağaç işleme
makineleri imalatçılarına dağıtacağız. Tabi ki bir derginin yaşabilmesi için destek gerekiyor. Sektörden ve bizimle
çalışan dolaylı sektörlerden haber ve reklam açısından azami destek alacağımıza inanıyoruz. Ancak burada şunu da
vurgulamak isterim ki, biz dergiyi bir kazanç kapısı olarak görmüyoruz. Maliyetine bir dergi çıkarıp sektörün görüşünü
herkesle paylaşabilmeyi amaçlıyoruz. Sektördeki ürünlerin ve gelişmelerin bizim derneğimiz tarafından tarafsız
şekilde yayınlanması çok önemli. Firmalarımız bizim tamamen bağımsız olduğumuzu ve herkese aynı mesafede olduğu-
muzu bilsinler. ‘İlk gönderen, sayfada yerini alır’ esasına dayalı bir reklam politikası uygulayacağız. Biz kar amacı
gütmeyen bir kurum olduğumuz ve bu işi sektör yararına yaptığımız için sektördeki diğer dergilerin yaklaşık üçte biri
fiyatına denk gelen bir reklam tarifesi sunabilme imkanımız olacak. Dergiyi çıkarmak için maliyetine bir bütçeyle
sektördeki firmalarımızın tanıtımını yapacağız. Bu noktada sektörden haber ve reklamlarıyla desteklerini bekliyoruz.
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Kapak Dosyası

Mobilyanın gizli kahramanı:
Ağaç, Mobilya İşleme Makineleri ve
Yan Sanayisi
Ana sektörü konumundaki mobilyanın makine ihtiyacına cevap vererek onun
gelişimine itici güç olan ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörü, 15
yıllık dönemde ana sanayisi mobilya ile birlikte dikkat çeken bir başarı grafiği
çizdi. 2014 yılında yaklaşık 190 milyon USD üretimi ile Avrupa pazarından
yüzde 4 pay alan sektör, sadece iç pazara yönelik 300 milyon USD’ye yaklaşan
satışıyla değil dünyanın birçok ülkesine gönderdiği 83 milyon dolarlık makine
ihracatıyla da adından söz ettiriyor.
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Anadolu’da orman ve ahşabın kul-
lanım alanının yoğun olduğu böl-
gelerdeki el sanatları işçiliğinden
zamanla bir sanayi haline dönüşen
ağaç işleme makineleri sektörü,
geçmişten getirdiği tecrübeyi tek-
nolojiyle birleştirerek yıllar içinde
çok önemli bir gelişime imza attı.
Önce iç pazarda ana sektörü ko-
numundaki mobilyanın makine ih-
tiyacına cevap vererek onun
gelişimine itici güç olan ağaç iş-
leme makineleri sektörü, bugün it-
halatı, üretimi ve ticaretiyle sadece
iç pazara değil dünyanın birçok ül-
kesine makine satar hale geldi.
Geçmişi çok eskilere dayansa da
ağaç işleme makineleri sektörünün
sanayileşme süreci 1980’li yıllarda
başladı. 1980’lerin başına kadar
sektöre masif mobilyaları işleyen
sabit makineler ve el işçiliği hakim
idi. Ancak zamanla mobilya üreti-
minde farklı hammadde ve malze-
melerin kullanılması ağaç işlemeyle
ilgili farklı makinelerin üretilme-
sine de neden oldu. Ağacın dalla-

rının kullanılmasıyla oluşan levha
imalatının yani bugünkü adıyla
sunta ve MDF’nin gündeme gel-
mesi ise 1980’lerin başında mobil-
yada ‘devrim’ etkisi yarattı.  Hem
imalatın seriliği hem de hammad-
denin ucuz olması önce ABD’nin,
ardından da Avrupa’nın levhaya
olan ilgisini artırdı. Bu da doğru-
dan bu malzemeleri işleyen makine
ihtiyacını ortaya çıkardı. 
Bu süreci yakından izleyen Türki-
ye’deki sektör, önceleri bu alanda
küçük makineler üretti. 1980’ler
bu tip uygulamalara alışmakla ge-
çerken, 1990’lar ithal ürünlerin
yoğun şekilde ülkemize girdiği bir
dönem olarak akıllarda kaldı. İtha-
lat rüzgarından etkilenen üreticiler
ise önce bu ürünlerden esinlenerek
üretimlerini yeniden gözden geçir-
diler ve hemen ardından bu tür
ürünlerin imalatına başladılar. Za-
manla gerekli olan bazı makinele-
rin üretilip yan sanayisinin de
gelişmesi daha teknolojik makine-
leri ortaya çıkardı. Özetle 1990’lı

yıllar sektör açısından çok yoğun
ve başarılı geçti. Türkiye pazarı
çok hızlı büyüyerek, gelişim gös-
terdi. 2000’li yıllarda yan sanayi-
nin de sektörü desteklemesinden
ve uluslararası imalatçı firmaların
Türkiye’de üretim yapmaya başla-
masından alınan güçle sektör; ki-
logram değeri yüksek, katma
değerli ürünler üretmeye başladı.
Gelinen nokta itibarıyla gelişen
teknolojisi, artan üretimi ve ihra-
catıyla ağaç işleme makineleri ve
yan sanayisi sektörünün Türk ma-
kine sektörüne olan katkısı her
geçen yıl artıyor. 2014 yılında yak-
laşık 190 milyon USD üretimi ile
Avrupa pazarından yüzde 4 pay
alan sektördeki üretimin 2015
sonu itibarıyla 210 milyon USD
olacağı tahmin ediliyor. Sektör
2023 hedeflerine yönelik ise çıtayı
yüksek tutuyor. Bu hedefler doğ-
rultusunda sektördeki üretimin
300 milyon USD’ye, ihracatın ise
150 milyon USD’ye ulaşması bek-
leniyor.
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Sektörün ihracatı 15 yılda 
yüzde 760 oranında arttı
Yaşanan gelişimi görebilmek için
sektörün son 15 yılda gerçekleştir-
diği üretim, ihracat ve ithalat ra-
kamlarına bakıp incelemek aslında
yeterli. Ağaç işleme makineleri üre-
timi 2000 yılında 59 milyon USD
seviyesinde iken, 2009 yılında ya-
şanan krize rağmen 2014 yılı sonu
itibarıyla yüzde 200 büyüdü ve
190 milyon USD oldu. Sektör üre-
timini 2014 yılında ise bir önceki
yıl olan 2013’e göre yüzde 4 ora-
nında artırdı. 
Sektörün ihracatındaki artış ise çok
daha dikkat çekici. Sektör temsilci-
leri 2000 yılında toplam 9 milyon
USD’lik ihracat gerçekleştirirken,
2014 yılı sonunda yüzde 760 ora-
nında artış sağlayıp ihracatı 83 mil-
yon USD’ye ulaştırdı. 2014 yılını

2013 yılına göre kıyasladığımızda
ise ihracatın yaşanan global kriz ve
komşu ülkelerdeki iç karışıklıklar
nedeniyle yüzde 14 azaldığını gö-
rüyoruz.
Sektörün ithalatı ise 2000 yılında
35 milyon USD idi. Bu rakam
2013 yılı sonunda yüzde 370 ora-
nında artarak 208 milyon USD’ye
ulaştı. 2014 yılını 2013 yılına göre
kıyasladığımızda ise rakamlar itha-
latın yüzde 10 azaldığına işaret edi-
yor.

Mobilya sektörüne 2013’te 
294 milyon USD’lik 
makine satıldı
Sektördeki yurt içi satış rakamlarını
masaya yatırdığımızda ise dalgalı
bir seyir izlediği dikkat çekiyor.
2000 yılında 89 milyon USD olan
sektörün yurt içi satış rakamı, 2008

yılında 331 milyon USD’ye ulaşır-
ken, 2009 krizinde 140 milyon
USD’ye kadar geriledi. Satışlar
2011 yılında ise son 15 yılın en
yüksek rakamı olan 467 milyon
USD olarak gerçekleşti. Sektör
2014 yılı sonunu ise 293 milyon
USD’lık yurt içi satış rakamıyla ka-
pattı. Bu da sektörün 2000 yılın-
dan 2014 yılı sonuna kadar yurt içi
satışlarını yüzde 230 oranında ar-
tırdığını ortaya koyuyor. 
Ağaç işleme makineleri sektörü,
OAİB’nin Mobilya Sektörü Rapo-
ru’na göre 2013 yılında 19 milyar
USD’lik üretim gerçekleştiren mo-
bilya sektörüne, 294 milyon USD
değerinde makine satışı yaptı.
Özetle ağaç işleme makineleri sek-
törü, yurt içine sattığı makinelerle
mobilya üretimine doğrudan katkı
sağladı.

Kapak Dosyası

2014 yılında yaklaşık 190
milyon USD’lık sektördeki
üretimin 2015 sonu 
itibarıyla 210 milyon 
USD olacağı tahmin
ediliyor. 
Sektör 2023 hedeflerine
yönelik ise çıtayı yüksek
tutuyor. Bu hedefler
doğrultusunda sektördeki
üretimin 300 milyon 
USD’ye, ihracatın ise 150
milyon USD’ye ulaşması
bekleniyor.
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Türkiye’nin dünya ile ticareti
her geçen yıl artıyor
Dünya geneline bakıldığında sek-
törün 2014 yılında toplam ihracatı
7.1 milyar USD ulaşmış durumda.
İlk üçte yer alan Almanya 1.9 mil-
yar USD, İtalya 1.2 milyar USD
ve Çin ise 900 milyon USD ihra-
cat gerçekleştiriyor. Bu ülkeler
toplam ihracatın yaklaşık yüzde
60’ına imza atıyor. 
Bu bilgiler doğrultusunda Türkiye
ise 2014 yılında 83 milyon USD
ile dünya genelinde 14. sırada, Av-
rupa ülkeleri arasında ise 7. sırada
yer aldı ve toplam ihracatın yüzde
1’ini gerçekleştirdi. 2014 yılı so-
nunda Türkiye en çok İran, Irak,
Rusya, Bulgaristan ve Libya’ya ih-
racat yaptı. Bu 5 ülkeye yapılan
toplam ihracat 35 milyon USD
olurken, ihracatın yüzde 40’ı bu
ülkelere yapıldı.

Dünya genelindeki sektör ithala-
tına bakıldığında ise 2014 yılında
7.2 milyar USD olarak gerçekleş-
tiğini görüyoruz. İlk üçte yer alan
ABD 940 milyon USD, Rusya
690 milyon USD ve Çin ise 440
milyon USD ithalat ile toplam it-
halatın yaklaşık yüzde 29’unu ger-
çekleştirdi.
Bu bilgiler doğrultusunda Türkiye
de 2014 yılında 208 milyon USD
ile dünya genelinde 7. sırada, Av-
rupa ülkeleri arasında ise 4. sırada
yer aldı ve toplam ithalatın yüzde
3’ünü gerçekleştirdi. 2014 yılı
sonu itibarıyla ithalat rakamları in-
celendiğinde Türkiye en çok Al-
manya, İtalya, Çin, Avusturya ve
İspanya’dan ithalat yaptı. Bu 5 ül-
keden yapılan ithalat toplam itha-
latımızın yüzde 90’ını oluştu-
rurken, 175 milyon USD olarak
gerçekleşti.

Üretimin başlangıç noktası 
kesici takım ve testereler…
19 milyar USD’lik mobilya sektörü
doğrudan ağaç işleme makineleri ile
üretilse de kesici takım ve testere gibi
aksesuarlar olmadan makinelerin tek
başına mobilya üretimi yapamayacak-
ları aşikâr. Makine kadar önemi olan
bu yan sanayinin ihracat rakamlarını
ele aldığımızda tıpkı  ana sanayi gibi
ciddi bir gelişim gösterdiği dikkat çe-
kiyor. 
2000 yılında 80 bin USD ile nere-
deyse yok denecek kadar az olan sek-
törün yan sanayi ihracatı, 2014 yılına
baktığımızda 2,5 milyon USD seviye-
sine ulaştı. İthalat rakamlarını incele-
diğimizde ise 2000 yılında 4,7 milyon
USD seviyesinden 2014 yılı sonu iti-
barıyla 29 milyon USD’ye ulaştığı gö-
rülüyor.
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Sektör 10 bin çalışana 
istihdam sağlıyor
Ağaç işleme makineleri ve yan sa-
nayisi sektörü, bünyesinde faali-
yet gösteren 300 firma ile
yaklaşık 10 bin kişiye istihdam
sağlıyor. Sanayi Veritabanı’na
göre bu istihdamın 500’ü mü-
hendis, 700’ü teknisyen ve
1000’i alaylı olarak tabir ettiği-
miz usta olarak görev alıyor. 
Bu sayılar dikkate alındığında
sektör firmalarının ithal ürünlerle

rekabet edebilecek teknolojik
ürünler üretmesi için daha çok
mühendis ve nitelikli  eleman/
teknisyen istihdam etmesi gerek-
tiği dikkat çekiyor. Mühendis ve
teknisyen çalıştıran firmalar ağır-
lıklı olarak İstanbul, Bursa, An-
kara ve İzmir’de konuşlanmış
durumda. Yine iller bazında ele
alındığında İstanbul’da 3.300,
Bursa’da 1.600 kişi, Ankara’da
1.200 kişi ve İzmir’de ise 400 kişi
istihdam ediliyor.

Kapak Dosyası

Üyelere Göre Ekonomi Daralacak Sektördeki Cirolar Düşecek
AİMSAD üyeleri nezdinde yapılan araştırma sonucunda 2015 yılı sonunda
USD’nin 2,84 TL, EURO’nun 3,15 TL, EURO/USD paritesinin ise 1,11 TL
olacağı tahmini kuvvet kazandı. Ayrıca araştırma sonucunda Türkiye GSYH
açısından yüzde 3 oranında büyüme gerçekleştireceği; enflasyonun ise yüzde
10 olacağı öngörüldü. Öte yandan üyelerin büyük kısmı sektör açısından
ciroların azalacağı fikrini belirtirken; bunun sebebini özellikle Avrupa pazarında
yaşanan daralma ve dünya ekonomisindeki küçülme beklentisi olarak
açıkladılar.
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Üyelerden Görüşler

AİMSAD Üyeleri 
1 yılı nasıl değerlendirdi?

Acimpex / Fazıl Baran Erdoğan
“AİMSAD’ın etkinliklerini kurulduğu günden itibaren yakından takip ediyorum. Dernek çatısı altında geçtiğimiz 1 yıl içinde bir-
çok başarılı etkinlik gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de yapılan üye buluşmaları, yurt içi ve yurt dışı temsil faaliyet-
leri, üye duyuruları ve bilgilendirme yazıları derneğin önemli etkinliklerinin başında geldi. Bunun dışında istatistik raporları, üye
kataloğu ve derneğimize özel derginin hazırlanması gibi çalışmalar da oldukça başarılı bulduğum proje başlıklarını oluşturuyor. Bu
etkinliklere önümüzdeki dönemde de devam edilmesini diliyoruz. AİMSAD’ın kısa, orta ve uzun vadeli planları içinde; kurumsal-
laşma çalışmalarının tamamlanması ve kalite belgesinin alınması, üye sayısının artırılması, mobilya sektörü dernekleriyle işbirlikleri ya-
pılması, 3 boyutlu sanal fuar projesi yapılması gibi çalışmaların yer almasını istiyoruz. Aynı zamanda eğitim merkezi ve meslek okulu
açılması, yetkilendirilmiş sertifikasyon/mesleki yeterlilik belgesi merkezi açılması ve üyeleri bir araya getirecek etkinliklerin organize
edilmesi gibi projeler de hayata geçirilmeli.”

Ünver Ağaç İşleme Mak. San. Ltd. Şti. / Faruk Ünver
“Derneğimizin kurulmuş olması sektör açısından çok önemli bir adımdır. Her şeyden önce AİMSAD’ın kurulmasının sektörün
hayata geçirdiği en büyük proje olduğunu düşünüyorum. Derneğin kuruluşundan bu yana özellikle fuarlarla ilgili çalışmaları çok ba-
şarılı bulunuyorum. Sektörün tanıtımı ve kendi içindeki iletişimi açısından üye kataloğu ve AİMSAD derginin hazırlanıp yayımlan-
ması da diğer başarılı bulduğum çalışmalar arasında yer alıyor. Gelecek dönemde mobilya sektörü dernekleriyle işbirliklerinin yapılması,
daha fazla yurt dışı fuara katılım sağlanarak sektörün ve derneğin etkin tanıtımının yapılması bu tanıtım ve iletişim çalışmalarını des-
tekleyecektir. Ayrıca mesleki yeterlilik belgesi merkezinin açılmasının da sektör için gerekli olduğunu düşünüyorum.”

Törk Makine / Mustafa Sabri Erol
“Derneğimiz yaptığı etkinliklerle sektörde birçok projeye imza atıyor. Özellikle üye buluşmalarına yönelik yaptığımız toplantıların
sektörü bir araya getirmek adına çok etkili olduğuna inanıyorum. Derneğimizin kurulmasıyla birlikte üye duyuruları, bilgilendirme
yazıları, istatistik raporlarının hazırlanması daha sağlıklı ve düzenli bir işleyişe kavuştu. Aynı zamanda üye kataloğu ve AİMSAD Der-
gisi’nin yayınlanması da diğer başarılı bulduğum projeler arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde ise kurumsallaşma çalışmaları-
nın tamamlanması ve kalite belgesi alınması, 3 boyutlu sanal fuar projesine start verilmesinin,  mesleki yeterlilik belgesi merkezinin
açılmasının ve üyeleri bir araya getirecek etkinliklerin organize edilmesinin gerektiğine inanıyorum.”

Ligno Makine / Kenan Arıcı
“AİMSAD, 1 yıl önce kuruldu ve o günden beri oldukça faal bir süreç yaşadı. Özellikle fuar çalışmaları ve yurt içi temsil faaliyetleri ne-
ticesinde Bakanlıklarla ilişkiler, MSSP üyeliği gibi sonuçlar elde ettik. Derneğin, üye buluşmaları, üye duyuruları ve mevzuat takibi ko-
nusundaki çalışmalarından da memnunum. Bu tür çalışmalara yenileri eklenmeli. Üniversite-sanayi işbirliklerinin yapılması gerek. Üyeleri
bir araya getirecek etkinlikler ile mobilya sektöründeki derneklerle yeni iş ortaklıkları organize edilmeli. AİMSAD’ın üye sayısının da art-
ması gerektiğini düşünüyorum. Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanması ve kalite belgesinin alınması da çok önemli.”
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Turhan Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. / Bülent Esen
“Sektör geçtiğimiz 1 yılı AİMSAD’ın etkinlikleri sayesinde oldukça hareketli geçirdi. Özellikle fuar çalışmaları ile üye duyuruları ve
AİMSAD Dergisi’nin yayına başlamasını, derneğin başarılı olduğunu düşündüğüm projeleri arasında sıralayabilirim. Kısa, orta ve uzun
vadeli dernek planları arasında da olmasını önemsediğim birkaç proje var. Mobilya sektörü dernekleriyle işbirliklerinin yapılması ve
yetkilendirilmiş sertifikasyon ve mesleki yeterlilik belgesi merkezinin açılması gelecek dönem projeleri arasında yer almalı.”

AES Elektronik Makine San. Tic. AŞ / İsmet Toktaş
“Derneğimizin organize ettiği üye buluşmaları sektör temsilcilerinin birbirlerini tanımaları adına önemli bir adım oldu. Bu kap-
samda üye duyuruları ve bilgilendirme yazıları da sektör içi iletişim açısından büyük bir açığı kapattı. Yine bu çerçevede hazırlanan
üye kataloğu sektör firmalarımızın tanıtımı açısından etkili oldu. AİMSAD’ın gelecek dönem projeleriyle ilgili bazı beklentilerim var.
Üye sayısının artırılması ile daha fazla yurt dışı fuara katılım sağlanarak sektörün ve derneğin etkin tanıtımı yapılması gerekiyor. Üni-
versite-sanayi işbirliklerinin yapılarak, eğitim merkezi veya meslek okulu açılması da derneğin projeleri arasında olmalı.”

Dinçmak Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti / Mevlüt Dinç
“Derneğimizin 1 yıllık projelerini gözden geçirdiğimizde İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de yapılan üye buluşmalarının çok önemli
ve gerekli bir açığı kapattığına inanıyorum.  Aynı zamanda üye kataloğunun da hazırlanması başarılı bir projeydi. Gelecekte özellikle
üyeleri bir araya getirecek etkinlik sayısının artırılması ve yurt dışındaki fuarlara katılımlara odaklanarak sektörün ve derneğin tanıtı-
mına ağırlık verilmesini istiyorum. Gelecek dönemde dernekle uyumlu çalışmamızın devam etmesini diliyorum.”

Netmak Kesici Takım Ltd. Şti / Necati Türksever
“AİMSAD bir yıl gibi kısa bir zamanda çok mesafe kat etti. Yapılan tüm çalışmaları çok başarılı ve gerekli buluyorum.  Bu konuda
emeğini esirgemeyen yönetime ve çalışanlara çok teşekkür ederim. Gelecek dönemde ise derneğin gündeminde yine böyle başarılı
projelerin yer almasını bekliyorum. Bunların başında da sosyal sorumluluk projeleri, üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması, 3 bo-
yutlu sanal fuar projesinin yapılması ve derneğin etkin tanıtımı için çalışmalara ağırlık verilmesi geliyor. Bu tür çalışmalar ile derne-
ğin sektördeki birçok ihtiyaca cevap verebileceğini düşünüyorum.”

Ankes Kesici Takım San. ve Tic. Ltd. Şti / Hasan Altun
“Derneğimiz kurulduğu günden bu yöne özellikle fuar çalışmaları, üye buluşmaları ve mevzuat takibi konusunda etkili bir çalışma
başarı gösterdi. Etkin çalışmanın sürmesi için gelecek dönemde yeni birçok projenin dernek gündemine almasını bekliyorum. Ku-
rumsallaşma çalışmalarının tamamlanması ve kalite belgesi alınması, üye sayısının artırılması ve mobilya sektörü dernekleriyle işbir-
liklerinin yapılması bunların ilk sıralarında olmalı. Eğitim merkezi veya meslek okulu açılması ve mesleki yeterlilik belgesi merkezi
açılmasının AİMSAD’ın gelecek dönem planları arasında yer alması gerektiğine inanıyorum.”

Öz Anadolu Grup Makine Ltd. Şti / Sebahat Köksal
“Geçtiğimiz 1 yıl içinde derneğin gerçekleştirdiği etkinlikler içinde üye buluşmaları ve üye duyuruları konusunda yapılan çalışmaları
başarılı buldum. Derneğin bundan sonraki süreçte de üyeleri bir araya getirecek etkinliklerin organize edilmesiyle ilgili yeni çalışmalar
yapmasını bekliyorum.”

Üstünkarlı Marangoz Makinaları İmalat San. ve Tic. Ltd. Tic. / Enis Üstünkarlı
“Derneğin kurulmasıyla birlikte özellikle yurt içi ve yurt dışı temsil faaliyetleriyle ilgili önemli çalışmalara imza atıldı. MSSP üyeliği
ve EUMABIOS üyeliği bunların başında geliyor. Üye buluşmaları ve istatistik raporları konusunda da dernek çalışmalarının başarılı
olduğunu söyleyebilirim. AİMSAD Dergisi’nin hazırlanıp sektör paydaşlarına dağıtılması da önemli bir çalışma. Gelecek dönemde
kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanması ve mobilya sektöründeki derneklerle işbirliklerinin yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Sektördeki eğitim çalışmalarının artırılması konusunda ise, üniversite-sanayi işbirliklerinin yapılması, eğitim merkezi veya meslek oku-
lunun açılması, mesleki yeterlilik belgesi merkezinin açılması gibi projeler mutlaka hayata geçirilmeli.”
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Sektörün Sesi

Netmak Endüstri ve Ahşap Makinaları İmalat
Sanayii Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Necati Türksever,
‘Yeniden doğsam yine bu sektörde olmak  isterdim’
diyecek kadar işini seven bir sektör  duayeni. Üre-
timle ilgili hedeflerini çocukluk yıllarında Konya’da
hayal edip Ankara’da gerçekleştiren Türksever,
bugün 3 şirket ile 4 makine ürün grubunda yurt içi
ve yurt dışı müşterilerine üretim yapıyor.

O; gün ışımadan kalkıyor ve saat yedi olmadan fabrikada işinin başında
oluyor. Ömrünü makine üretimine adayan Netmak Endüstri ve Ahşap
Makinaları İmalat Sanayii Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Necati Türksever,
haftada yedi gün çalışıyor. Bugün kendi alanında Türkiye’nin en iyi ahşap
makinelerini üreten Türksever, Konya Ovası’nda kurduğu hayalleri ger-
çekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Türkiye’nin geleceğinin üretimde
olduğuna dikkat çeken Türksever, bunun önemini “Bizi üretim kurtara-
cak” şeklinde özetliyor.
Farklı bir sektöre yatırım yapmayı düşünmediklerine dikkat çeken Türk-
sever, “Biz bildiğimiz işi yapalım. Ama en iyisini yapalım. Biz üretmeyi iyi
biliyoruz. Türkiye’de üretip kazanmak çok daha güzel bir şey… İnsanlara
iş imkânı yaratmak çok güzel… Bazen kızıyorum, “Bu işi yapmasaydım”
diyorum ama sonra bakıyorum yeniden doğmuş olsam yine bu işi yapar-
dım. Benim amacım sadece para kazanmak olmadı. İlkokulda iken bile
köyün harmanlığında elektrik gelse, burada şunu yapsam diye hayal eder-
dim. Sonra üniversite yıllarında pazarın pazar yerinde kurulacağını öğ-
rendim. Sebze satacaksanız pazarda olacaksınız” diyor. 
1968 yılından beri sektöre emek ve gönül veren Necati Türksever’in ba-
şarı öyküsü üzerinden sektörün mevcut durumuna, gelişim trendi, yaşa-
dığı sorunlar ve çözüm önerilerine ışık tuttuk. 

Konya’da hayal etti
Ankara’da üretti
dünyaya sattı
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Okuyucularımıza kendinizi tanı-
tır mısınız?
1950 yılında Konya’da Yenicekaya
Köyü’nde doğdum. İlkokulu orada
bitirdim. Sonra Ankara’da Yıldırım
Beyazıt Meslek Lisesi’nde ortaokul
ve liseyi okudum. Bu arada aynı
okulda 5 yıl işçi olarak çalıştım. Ma-
kine imalatı yaptık ve o yıllarda okul-
ların makine ihtiyacını karşılıyorduk.
Makine ile ilk kez 1968 yılında ta-
nıştım. Üniversiteyi bugünkü adı
Gazi Üniversitesi olan o günkü
adıyla Ankara Mimarlık Makine
Akademisi’nde okudum. 
Okulu bitirmeden önce de evlen-
dim. 1973 yılında mezun oldum.
Babam bana güvendi ve küçük bir
atölye kurdu. İlk atölyemi Siteler’de
açtık. 100 metrekarelik alanda işe
başladık. İlk altı ay ufak tefek tami-
ratlar yaparak geçti. Sonrasında ise
makine imalatına başladık. O dö-
nemler makinelerde kesici takımların
hızı çok önemli idi.  Ağacı rahat kes-
mesi lazımdı. Mobilyacı, doğramacı
ve iskeletçinin ortak noktada buluş-
tuğu freze makinesini geliştirdim. Bu
bizim ana makinemiz oldu. Bu ilk
tasarımımız idi. 1978 yılına kadar Si-
teler atölyemizde devam ettik.

Büyüme süreci nasıl başladı?
1978 yılından sonra mevcut yerimiz
yetersiz gelince gene Siteler’de 520
metrekare alanda üretime başladık.
Sonra yandaki kiralık atölyeler ile
birlikte 1200 metrekare alanda üre-
tim yapmaya devam ettik. Ancak da-
ğınık bir yapımız vardı. Çünkü
Siteler’de öyle büyük alan bulmak
zordu.  Türkiye’nin o yıllarda hızlı
bir büyümesi vardı. Bizim sektörü-
müz de hızlı büyüyordu. 1986 yı-
lında şu anda bulunduğumuz
fabrikanın arazisi alındı. 1994 yılın-
dan itibaren burada da faaliyet gös-
termeye başladık. 

Rakamlarla fabrika hakkında bilgi
verir misiniz?
Bu tesisimiz 10 bin metrekare
açık alan üzerinde 4 bin 500
metrekare kapalı alana
sahip. İki kızım da makine
mühendisliğini okudu ve
şimdi aile işletmesinde
görev alıyor. Kardeşimin
de iki tane çocuğu var.
Onlar da işletme okudu ve
onlar da aile şirketlerimiz
içinde görev alıyor. Biz bir aile
şirketiyiz.  Üç tane firmamız var.

Freze üretiminden sonra ürün çe-
şidinde nasıl bir değişim süreci ya-
şandı?
Mobilya sektörüne yönelik üretime
odaklandık. Kalınlık, planya gibi esas
temel tezgâhları üretmeye başladık.
Sonrasında ahşap CNC tezgâh üre-
timine başladık.  Bugünlere kadar
geldik.  Sektörde temel ihtiyaç olan
makineleri üretiyoruz.

Bugün kaç çeşit makine üretebili-
yorsunuz?
Freze grubunda 6 çeşit, şaküli fre-
zede 2 çeşit, planya grubunda 2
çeşit, kalınlık grubunda 4 çeşit, CNC
grubunda 4 ayrı çeşit üretimimiz var.
Freze, kalınlık ve planya makineleri
ağırlıklı üretim yapıyoruz. CE stan-
dartlarında üretim yapıyoruz. Yıllık
üretim kapasitemiz irili ufaklı 500 adet. 

Diğer şirketlerin kuruluş süreci
nasıl oldu?
Netmak Makine İmalat Sanayi ilk
kurulan şirketimiz idi. Daha sonra
1978 yılında Netmak Kesici Takım
İmalat ve Pazarlama Ltd. Şti. ku-
ruldu. Ürettiğimiz makineler için ke-
sici takım gerekiyordu. Okurken
branşım da bu idi. Kardeşim Hayati
Bey’in desteği ile o şirketi kurduk ve
büyüdü. Şu anda 50 kişilik bir ekip 

çalışıyor. Kesici takım konusunda
sektörün en büyüğü durumunda.
Derneğin asıl üyesi olan da o şirketi-
mizdir. Bir de çocuklarımızla birlikte
kurduğumuz Netmak Ağaç Makina-
ları A.Ş. şirketimiz var. 

Üretiminizin ne kadarı iç pazara
yönelik, ihracat konusunda yaptı-
ğınız çalışmalar hakkında bilgi
verir misiniz?
Halen toplam üretimimizin yüzde
10’luk bölümünü ihraç ediyoruz.
Arap Baharı’nın bitmesiyle birlikte
ihracat pazarlarımızda bir miktar
daralma oldu. Çünkü yaptığımız
makinelerin ancak bir kısmını Av-
rupa pazarına satabiliyoruz. Biz
daha çok Doğu Bloku dediğimiz
ülkelerine mal satıyoruz. Irak, İran,
Lübnan, Afrika Ülkeleri, İsrail ve
Lübnan gibi ülkelere satıyoruz. İç
pazardaki talep şu anda bize yetiyor.
2008 yılından 2010 yılına tamamen
iç pazardan gelen talebe cevap ver-
dik. Ama ekonomik kriz sonrasında
ihracat pazarlarına odaklandık. Biz
sadece üretiyoruz, perakende satışı-
mız yok. 10 büyük bayiimiz ile yol
alıyoruz. 

AİMSAD ile yollarınız
nasıl kesişti?

Siteler’deki makineciler ağırlıklı Konyalıdır.
Dernek kurmak istedik ama olmadı. 1974

yılında ilk işe kurduğum dönemlerde hayalim 
Siteler’de bunu yapmak idi. O dönemde amcam buna
sıcak bakmadı. O günden bu güne kaldı.  İnsanların 

kahveye gitmesi yerine o dernek çatısı altında biraraya
gelip,dernek çatısı altında sorunlarımızı çözmeyi düşündük.

Sonra İnegöl’den Sinan Bey’in önderliğinde bu derneğin
çalışmaları başladı. Ona destek verdik. Biraz gecikmeli de

olsa yapılandık. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’daki 
firmalarla bir araya geldik. Onlar da destek verdiler.
Şimdi üye sayımız 50’ye ulaştı. Bir yıl içinde önemli
yol aldık. Dernek olarak öncelikle ahşap makine

imalatçıları başta olmak üzere yan sanayi
firmalarımı da dahil ederek üye 

portföyümüzü genişlettik.



Türkiye’de bir ‘Çin fur-
yası’ oldu. Bunun sek-

töre yansımaları nasıl
oldu?
Bugün Türkiye’de ‘Ne
alırsan 1 TL’ diyerek
Çin malı ürünler pazarı
oluşmuş durumda. Bu

bizim sektörümüzde de
kendisini hissettiri-

yor. En büyük sı-
kıntılarımızdan
biri duru-
munda… Çin
aslında ileri
teknoloji ile
çalışıyor ama

pazarı ele geçi-
riyor. Ama bizim

ithalatçımız kaliteli
makineden çok, Tür-

kiye’de satabileceği ürünleri
buraya getiriyor. Talep bu yönde ama
devletin buna izin vermemesi lazım.
AB standartlarını uygulamaya çalışı-
yoruz, CE standartlarında üretim
için baskı yaşıyoruz. Bir taraftan da
çok ucuz makinenin Türkiye’ye gel-
mesine izin veriyoruz. 

Bu konuda devletin uyguladığı
gümrük duvarları etkili olmadı
mı? Yerli üreticiyi korumak anla-
mında alınan tedbirleri yeterli
değil mi?
Son birkaç senedir olabildi. Bazı ek
vergiler ve denetlemeler koyarak ya-
pılmaya çalışılıyor. Ama devletin de-
netim mekanizması buna uygun
değil. Dolayısıyla bir müfettiş kendi
konusu olmayan yerlere gidip denet-
leme yapıyor. Benim tesislerimi ko-
nunun uzmanı gelip denetlesin. Biz
kendi fabrikamızda CE belgeli üre-
tim çalışmalarına 2003 yılında başla-
dık ve makinelerimizi bu
standartlarda üretmeye başladık.
Ama bunun için çok büyük pazar
kaybettik. 

Bu yılın ilk altı ayını geride bırak-
tık. Firma olarak nasıl bir yıl geçi-
riyorsunuz? Bu yılki yatırım
hedefleriniz hakkında bilgi verir
misiniz?
36 kişi çalışıyoruz. Yeni bir yatırım
yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü
önümüzü göremiyoruz. Bu sene eksi
hanesini görmemeye çalışıyoruz. İş-
çiye ve devlete olan yükümlülükleri-
mizi bu yıl yapabilirsek, bizim için
başarıdır. Bu sene yurt dışı fuarlara
ağırlık vereceğiz.  Türk Cumhuriyet-
leri pazarına ağırlık vereceğiz. Burada
ürettiğimiz katma değerli ürünleri
yurt dışına satmak istiyoruz. Üretme-
den yatırım yapamazsınız. Üretme-
den Türkiye gelişemez. Çin’den alıp
burada satarak yol alamayız.Bıçak ke-
sici grubunda ise 1 milyon TL üze-
rinde bir yatırım yaptık. Yeni teknoloji
makineleri devreye aldık. İhracat an-
lamında ise süreç ağır işliyor. Pazar ya-
kalamak için çaba harcıyoruz. İhracatı
azami seviyede tutmaya çalışıyoruz.
Satabildiğimiz ürünler genelde Türk
Cumhuriyetleri oluyor.

Netmak tecrübesini farklı sektör-
lerde ya da farklı ürün gruplarında
görmek mümkün olacak mı?
Farklı bir sektöre girmeyi düşünmü-
yoruz. Biz bildiğimiz işi yapalım.
Ama en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
Biz üretmeyi iyi biliyoruz. Türkiye’de
üretip kazanmak çok daha güzel bir
şey…İnsanlara iş imkânı yaratmak
çok güzel… Bazen kızıyorum, “Bu
işi yapmasaydım” diyorum ama sonra
bakıyorum yeniden doğmuş olsam
yine bu işi yapardım. Benim amacım
sadece para kazanmak olmadı. Yeni-
den doğsam yine bu işi yapmak ister-
dim. İlkokulda iken bile köyün
harmanlığında elektrik gelse burada
şunu yapsam burada şunu yapsam
diye hayal ederdim. Sonra üniversite
yıllarında pazarın pazar yerinde kuru-
lacağını öğrendim. Sebze satacaksa-

nız pazarda olacaksınız. Bunu metal
işleme tesisinde yapamazsınız. Ham-
maddeye kolay ulaşabilmeniz lazım.
Ankara’da bu nedenle önemli bir
nokta idi. 

Konya’da kurduğunuz hayalleri
gerçekleştirdiniz mi?
Orada değil ama Ankara’da gerçek-
leştirebildim. 

Üç kelime ile başarınızı özetleme-
nizi istesem…
Mesleğimi seviyorum, Kaliteli üre-
time odaklanıyorum. Para kazanmayı
en son düşünüyorum. Satış sonrası
hizmete önem veriyoruz. Kaliteden
taviz vermiyoruz. İş emniyetinin yük-
sek olduğu makineler üretiyoruz.
Sabah en geç 7’de işimin başındayım.
Akşam 7’de fabrikadan ayrılıyorum.
Hafta sonları fabrikada oluyorum.
Bazen ailemi de buraya çağırıyorum.
Sadece pazar sabahları ailem ile bir-
likte kahvaltı yapabiliyorum. 

Güneşin üzerinize doğmasına izin
vermiyorsunuz…
Evet. İşçilerimizden önce gelip on-
lardan sonra gidiyorum.  

Çocuklarınız da sizinle birlikte ça-
lışıyor. Üçüncü kuşak ile ortak ha-
yaller neler?
Bu firmanın uzun yıllar devam et-
mesidir. Aile firmasıyız ve torunların
da bu işi yürütmelerini istiyoruz. Ço-
cuklar babalarının mesleklerini yü-
rütmeliler. Babamın işini yapıyorum,
şimdi üçüncü kuşak yol alıyor. 

Genç girişimcilere tavsiyeleriniz?
Öncelikle üretsinler. Alıp satmaktan
çok üretsinler… Ne olursa olsun…
Türk insanının çalışacağı onun
emeği olacağı üretimi yapsınlar. Ka-
lite yükseldikçe ihracat olacaktır.
Türkiye’nin geleceği üretimdedir.
Bizi üretim kurtaracaktır.
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Sektörün Sesi
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Eskimeyen Markalar

ABM Makine’den

ABM Makine, 1944 yılında Türki-
ye’nin zor yıllarında eğitimini yarıda
bırakıp, 10 yaşındayken iş hayatına çı-
raklık yaparak başlayan Saim Keşoğ-
lu’nun başarı hikayesi üzerine
kurulan sektörün en eski firmaların-
dan biri.  Çıraklığın ardından altı or-
takla birlikte bugünkü ağaç işleme
makineleri sektörüne adım atan Saim
Keşoğlu, 1965 yılında tek başına 150
metrekarelik bir dükkanda bileme
makineleri üretimine başlamış. Za-
manla ürün yelpazesini geliştirerek,
yurt dışı pazarlara açılan firma, bugün

ikinci ve üçüncü kuşağın omuzla-
rında büyümesini sürdürüyor. 
Kompozit malzemelerin gelişmesine
ve çeşitlenmesine paralel teknolojide
robotlu, lazer ölçmeli, erozyon sis-
temli kesici takım bileme makinele-
riyle metal ve ahşap sektörüne
hizmet verdiklerini dile getiren ABM
Makine Genel Müdürü Cansev Ke-
şoğlu, üretim portföylerindeki 45
çeşit makineyi Amerika’dan Uzak
Doğu’ya, Rusya’dan Avustralya ve
Afrika ülkelerine kadar 150 ülkeye
sattıklarını belirtiyor. Önümüzdeki

dönemde yeni fabrika ve Ar-Ge tesisi
yatırımı planladıklarını ve gelecek
kısa vadede talaşlı imalat hattını  2
kat büyütüp teslim zamanlarımızı 4
haftanın altına çekmeyi amaçladıkla-
rını aktaran Keşoğlu, “Önümüzdeki
dönemde küresel rekabetimizi ve
ABM’nin dünyadaki konumunu
daha da üst noktalara taşımak en
büyük hedefimiz” diyor.
Cansev Keşoğlu’yla yaptığımız rö-
portaj ile ABM Makine’nin başarı hi-
kayesini, faaliyetlerini ve gelecek
dönem hedeflerini konuştuk. 
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Yıllar itibariyle firmanızın gelişi-
mini anlatır mısınız? İlk yıllarda
sanayicilikte yaşanan zorluklara
karşı nasıl direnç gösterdi firma?
ABM, 1965 yılında İzmir Yağhane-
ler’de Saim Keşoğlu tarafından ku-
rulan işletmemiz, Türkiye’de pek
çok tesiste kullanılan şerit testere bi-
leme makinesi A45 ile ahşap sektö-
rüne girdi. 1975’e kadar olan
süreçte Türkiye’nin her kereste atöl-
yesinde ileri marka şerit testere bi-
leme ve çapraz makineleri ile
konusunda tek söz sahibi oldu.
1976’da ikinci kuşak Caner Keşoğ-
lu’nun tam katılımıyla şirket yeni ya-
tırımlar, ihracat ve fuar atılımlarıyla
hız kesmeden büyümeye devam
etti.  Tabi bu süreçte ülkemizde
Cumhuriyetin ilanı sonrası tarım
toplumundan günümüzdeki sanayi
toplumuna geçişte birçok zorluklar 
ve sıkıntılı aşamalar yaşandı. 
Krizlere birçok kez işletmemize ya-
tırım yaparken yakalandık ve krizler
sırasında kapasitemizi küçülterek iş-
lerimizi devam ettirip, çarkı döndü-
rerek yavaşlatmaya çalıştık. Yurt dışı
şirket yatırımlarımızla Amerika
krizi, Uzakdoğu krizi ve son dö-
nemdeki Rusya krizi gibi dünya
krizlerine daha da açık bir hale gel-
dik. Ürün yelpazemizi, çeşitliliği-
mizi, farklı sektörlere bileme
makineleri hizmetlerimizi geliştire-
rek dünya ticareti içerisinde söz sa-
hibi bir konuma geldik. 
Bu konumumuzu korumak, reka-
beti artırmak ve ilerletmek için her
sattığımız üründe, yedek parça ve
servis garantisi sağladık, makineleri-
mize internet sistemini dahil ettik ve
hep güncel teknolojileri, bilgisayar
işletim sistemlerini makinelerimizin
altyapısına aktardık. 

Firmanızın kurulduğu günden iti-
baren başarılı bir gelişim sürdüre-

rek bugünlere gelişinde ne gibi
faktörler etkili oldu? Başarınızın
sırlarını bizimle paylaşır mısınız? 
Firmamız kurulduğu günden bu
yana bileme makinesi üretimi dışına
çıkmayarak konusunda uzmanlaştı
ve bu sayede dünyada bilinen bir
marka haline geldi. Bileme makine-
leri imalatı sektöründe 1970-80’li
yıllarda 40-50 üretici varken, bu sayı
giderek azalmaya başladı ve şirket
birleşmeleri, kapanmaları sonucu
1980-1990 arasında 20-30 firmaya,
1990-2000 yılları arasında 10 firma
ve günümüzde tek haneli sayılara
indi. Firmamız ahşap sektöründe
büyük potansiyele sahip gelişmekte
olan ülkelere yatırım yaparak
OOO”ABM” firması ile Rusya’da
ve ABM-BR firması ile Brezilya’da
yapılanmalarını tamamladı. Bu sa-
yede sektörde yetişen yeni nesiller,
ABM makineleriyle ilk deneyimle-
rini kazanmakta. 

Sektörün en eski firmalarından
olmak size ne gibi bir misyon ve
sorumluluk getiriyor? 
ABM olarak firmamıza düşen en
büyük sorumluluk Türk malının ka-
litesini ve üstünlüklerini, iç ve dış pa-
zarlarda göstermektir. Makineleri-
mizin üzerindeki ABM markasının
güvenilir ve iş görür-çalışır mantali-
tesini yerleştirmek için hep çalışıyo-
ruz. Kurduğumuz servis ağları,
makine kurulum hizmetimiz, garanti
sonrası servislerimiz ve yedek parça
tedariğimizle hizmetimizi sürekli
hale getiriyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde, hedeflerimiz doğrultusunda
küresel rekabetimizi ve ABM’nin
dünyadaki konumunu daha da üst
noktalara taşımayı amaçlıyoruz. 

Ürün yelpazenizi hangi ürünler
oluşturuyor?
Ürün yelpazemiz; geniş bir şekilde

ahşap, metal, plastik geri dönüşüm
sektörleri için kompozit her türlü
kesici takımların bileme, kaynak,
çapraz, düzeltme ve trifil makineleri
üretimlerini kapsıyor. Yıllık üretimi-
miz siparişe dayalı olmak üzere yak-
laşık 400 adet. Kesinlikle stoğa mal
üretmiyoruz.  Üretim portföyümüz
45 çeşidi kapsıyor ve teslimatı 4-6
hafta arasında gerçek-
leştiriyoruz.

İhracat haritanızda
hangi ülkeler var?
40 yıllık bir ihracat
deneyimimiz var,
bugün 150 ülkeye
ihracatımız bulu-
nuyor. İhracatı-
mız Amerika’dan
Uzak Doğu’ya,
Rusya’dan Avus-
tralya ve Afrika ül-
kelerine kadar
tüm dünyayı
kapsıyor. Güney
A m e r i k a ’ d a
Brezilya mer-
kezli, Uzak
D o ğ u ’ d a
Kore mer-
kezli, As-
y a ’ d a
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Rusya merkezli, Avrupa’da İtalya ve
İngiltere merkezli olarak geniş bir
satış ve servis ağımız var.

Gelecek dönem yapılanma plan-
larınız neler? Büyüme ağırlığınız
hangi pazarlar üzerinde olacak?
Yeni kurulan bileme ve imalat
atölyeleri ile iç pazarın yüzde
80’inde firmamız yerel talepleri
karşılıyoruz ve iller düzeyindeki
bileme atölyelerini çevre ilçelere
de taşıyoruz. Kalkınma projeleri
kapsamında Elazığ, Diyarbakır,
Karadeniz’de birçok kesici takım
bileme atölyelerinin ve imalatha-
nelerinin kurulmasına yardımcı ol-
duğumuz için gururluyuz. 
Ülkemizde çoğunlukla dışarıdan
ithal edilen kesici takımlar; bugün
10’a yakın firma tarafından, tek-
nolojik olarak üst seviyede takip
edilmekte ve üretilmekte. Yurdu-
muzda kesici takımların üretimine
katkı verdiğimizden dolayı kıvanç
duyuyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde büyüme ağırlığımız geliş-
mekte olan ülkelerde olacak, bu
bölgelere örnek olarak Afrika,
Güney Amerika ve Asya’yı verebi-
liriz.

Kısa ve orta vadede kapasite ar-
tırıcı yatırım ya da yeni
hat/tesis yatırımınız var mı? 
İzmir İTOB Organize Sanayi Böl-
gesi’ndeki mevcut binamız  2 bin
500 metrekare talaşlı imalat, 2 bin
500 metrekare montaj ve 500
metrekare showroomdan oluşu-
yor. Bu yatırımımızı yaklaşık 2 yıl
önce bitirmemize rağmen, önü-
müzdeki dönem- de yeni fabrika
ve Ar-Ge tesisi yatırımı planlıyo-
ruz. Gelecek kısa vadede talaşlı
imalat hattımızı  2 kat büyütüp
teslim zamanlarımızı 4 haftanın al-
tına çekmeyi planlıyoruz. Bünye-

mizdeki Ar-Ge faaliyetlerini yeni
yapılanmamız ile şirketleştirerek
kalıcı ve sürekli hale getirmeyi he-
defliyoruz.

Yeni ürünler geliştirmek için
Ar-Ge’ye ne kadarlık bir bütçe
ayırıyorsunuz?
Her yıl en az 2 yeni model maki-
neyi kullanıcılarımıza sunuyoruz.
Ar-Ge çalışmalarımıza bütçemizin
yaklaşık yüzde 15’ini ayırıyoruz.
Dünyada ilk defa bileme makinele-
rinde bilgisayar tabanlı yazılımları-
mızla fark yarattık. TÜBİTAK ve
KOSGEB projelerimizle ilklerin
öncüsü olmaktan ve deneyimleri-
mizle altyapımızı son teknoloji ola-
rak kullanıcılara sunmaktan
mutluyuz.

Biraz da sektör hakkında konu-
şursak eğer, siz sektörün bugün
hak ettiği noktada olduğunu dü-
şünüyor musunuz? Sizce sektö-
rün gelişimini hızlandıracak
faktörler neler olacaktır?
Sektörümüz hak ettiği noktada
değil, dolaylı olarak sektörde kilo-
gram başına birim satış fiyatları da
çok aşağıda. Sektördeki ürünlere
yüksek teknoloji ve katma değer
sağlandığı takdirde paralel olarak

sektör de büyüyecektir. İhracatta
hitap ettiğimiz çevre coğrafya sınır-
larını dünya pazarlarına genişletir-
sek sektöre çok olumlu katkısı olur.
Farklı pazarlarda kazanacağımız
farklı deneyimler sayesinde çok çe-
şitli sorunlara çözümler getirebili-
riz. Türk firmaları çözüm bulma ve
üretim konusunda çok daha hızlı ve
esnektirler. Bu tür uygulamalarla
küresel rekabette sektörü daha üst
noktalara taşıyabiliriz. Sektörde ka-
lıcı büyümenin gelişmekte olan pa-
zarlarda yapılanmayla sağlanacağına
inanıyorum. 

Sektörde yaşanan sorunlara iliş-
kin çözüm önerileriniz nedir? Bu
noktada firmalara ve sektöre tav-
siye ve önerileriniz neler?
Türkiye’de en büyük problemimiz
sektörde yeterli düzeyde eğitimli
çalışan bulunamaması. Birçok firma
kendi elemanını yetiştirmekte, bu
da ek maliyetler ve zorluklar oluş-
turmakta. Öncelikle sektörde bu
soruna çözüm bulmalıyız. Ayrıca
sektördeki aile şirketleri yönetimi-
mizi, bireye değil sisteme dayalı yö-
netim şekline ve kalıcı
kurumsallaşmaya dönüştürebildiği-
miz takdirde, çok daha hızlı yol ala-
bileceğimize inanıyorum.

Eskimeyen Markalar

AİMSAD’ın sektördeki önemini, nasıl bir boşluğu doldurduğunu
düşünüyorsunuz? Gelecek dönemde AİMSAD’tan beklenti ve
talepleriniz nedir? 
Sektörde tüm firmalarımızın yaşadığı ortak yerel sorunların çözümü adına
AİMSAD çok önemli bir ihtiyacı giderdi. Öncelikli olarak bu sorunların çözüm-
lerine odaklanıldı ve derneğimizin başarılı çalışmalarıyla 1. yılın sonunda önemli
mesafeler kat edildi. Kamu kurumlarıyla daha sıkı ve sağlıklı diyalog adına
derneğimiz çok iyi köprü görevi görüyor ve isteklerimize tercüman oluyor.
Gelecek dönemde derneğimizin uluslararası aktiviteler nezdinde de yol almasını
istiyoruz. EUMABOIS üyeliğiyle ilk adım atıldı. Ülkemizin dünya piyasalarındaki
sektörel konumunu ve rekabetçiliğini daha üst noktalara çıkarmak hepimizin
temennisidir. Bu hedefler doğrultusunda yurt dışı fuar katılımları, uluslararası
organizasyonlar, uluslararası yayınlar ve sosyal medya önem taşıyor. AİMSAD
öncülüğünde yapılan çalışmalar hepimiz tarafından takip ediliyor. Rekabetçi ve
yüksek kaliteli bir birliktelik yaratılmasını sonuna kadar destekliyoruz.
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Tarih boyunca Hitit, Asur,
Pers, Makedonya, Büyük
Roma İmparatorluğu, Bizans

ve en sonunda da Osmanlı İmpara-
torluğu hakimiyeti altında kalan Kah-
ramanmaraş, adını ünlü tarihçi
Herodot’a göre Hitit komutanların-
dan Maraj’dan almış. Hitit İmpara-
torluğu’nun önemli merkezlerinden
biri olan şehrin adı, Hititlerden kalan
yazıtlarda Maraj ve Markasi şeklinde
geçiyor. Asur krallarından Sargon'un

döneminden kalan Boğazköy yazıtla-
rında da yer alan Maraş’nın adı M.S.
I. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun
eline geçince Germanicia olarak de-
ğişti. Müslümanlar tarafından fethe-
dilince ilk şekli ile kullanılmaya
başlanan şehrin adı zamanla bugünkü
halini aldı.
Kahramanmaraş’ın tarihi oldukça
eski. Tarih öncesine ait en önemli bul-
gular Maraş'ın 35 km. güneydoğu-
sunda bulunan Domuztepe Höyü-

ğü'nde şu anda hâlâ devam eden kazı
çalışmalarında bulundu. Kazılardan
çıkan tarih öncesi devrine ait arkeolo-
jik buluntuların geçmişi M.Ö. 5000
yılına dayanıyor. Yaklaşık 20 hektarlık
bir alana yayılan Domuztepe Höyü-
ğü'nün bu kadar büyüklükte bir yer-
leşim merkezi olması, buranın ticari
bir koloni olduğunu ve Irak, Kuzey
Suriye, Anadolu ve Akdeniz'i birbi-
rine bağlayan ticaret yolunun kesiştiği
bir nokta olduğunu gösteriyor. 

Gezi

YAPMADAN GELMEYİN!
n Yaz ya da kış ayı olsun fark etmez, Kahramanmaraş dövme dondurması yemeden,
n Eshab-ı Kehf, Döngel mağarası ve Kent Müzesi’ni görmeden,
n Sim sırma, ağaç oyma, el işi bakır eşyalar ile kırmızı biber ve tarhana almadan,
n Kahramanmaraş postalı ve yemenisi giymeden dönmeyin….
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Kahramanmaraş'ta bir diğer saklı ta-
rihi hazine ise Germenicia mozaik-
leri… Şehirde iki mahalleye yakın bir
bölgenin temelinde Roma İmpara-
torluğu'ndan kalma eserler bulunu-
yor. Milattan sonra 300-400 yıllarına
ait olan Germenicia Antik Kenti'nin
mozaiklerinin bir bölümü, geçtiği-
miz yıllarda kaçak kazılar yapılırken
ihbar üzerine ortaya çıktı. Bu moza-
ikler, sadece buzdağının görünen
yüzü. Germenicia mozaikleri, Kah-
ramanmaraş'ın Bağlarbaşı ve Dulka-
diroğlu mahallelerindeki 4 farklı
evde tespit edilirken, şehrin arka ma-
hallelerinin bulunduğu bölgede,
Roma döneminde zenginlerin kul-
landığı yamaç villalarının yer aldığı
belirtiliyor. Mozaiklerin de bu yamaç
villalarının taban döşemeleri olduğu
ifade ediliyor. Bölgede her biri 15-20
odalı 100'ün üzerinde tarihi yamaç
villasının bulunduğu tahmin ediliyor. 
Maraş'ın saklı kalmış zenginlikleri
mozaiklerle de bitmiyor. 
Kahramanmaraş'taki Gavur Gölü
bölgesi, mamut fosili konusunda
dünyada önemli bir yere sahip. 

Kahramanmaraş Müzesi'nde prehis-
torik çağa ait iki mamut fosili var.
Yakın geçmişte bakım ve onarım ça-
lışmaları biten müzedeki mamut ke-
mikleri bu süreçte birleştirildi ve
şimdi müzenin en çok ilgi çeken bö-
lümlerinden biri haline geldi.  

Milli mücadelenin ‘kahraman’ şehri
Maraş aynı zamanda Cumhuriyetin
kurulduğu yıllarda gösterdiği milli
mücadelesiyle tarih kitaplarına geçen
bir şehir. 1914-1918 yılları arasında
yaşanan 1. Dünya Savaşı ve ardından
İngiliz ve Fransız işgaline direnen
Maraş halkı, gösterdiği kahraman-
lıkla hem Kurtuluş Savaşı’nın ilk za-
ferini kazanıp Anadolu’daki diğer
şehirlere örnek oldu hem de ‘kahra-
manlık’ payesi ile ödüllendirildi.
Fransızlar'ın Maraş'ı işgalinden kısa
bir süre sonra 1919 yılında yaşanan
Sütçü İmam olayı, şehirde milli mü-
cadelenin en büyük tetikleyicisi oldu.
Fransız askerlerinin şehirdeki kadın-
lara yönelik taşkınlık ve dil uzatma-
sına dayanamayarak silahıyla
müdahale eden Sütçü İmam, 31

Ekim 1919’da
düşmana ilk
kurşunu atarak
şehirdeki Kur-
tuluş hareketini
başlattı. Sütçü
İmam'ın bu
unutulmaz kahramanlığı şehirdeki
halka büyük cesaret verdi. Kurtuluş
Savaşı’nda işgale direnişi nedeniyle
TBMM tarafından 5 Nisan 1925'te
şehre İstiklal Madalyası verilirken,  7
Şubat 1973'te şehrin ismi Kahra-
manmaraş olarak değiştirildi.

Hedef, Akdeniz’in 
üretim üssü olmak
Milli mücadele dömneminde büyük
kahramanlık gösteren, Sanayi bakı-
mından bir ‘Anadolu Kaplanı’ olan
Kahramanmaraş’ta ekonomik ve sa-
nayi alanındaki gelişmelerin geçmişi
1980'li yıllara dayanıyor. Bu dönem-
den itibaren birçok tekstil fabrikası
açıldı ve şehrin nüfusu hızla arttı.
Şehrin yerleşim alanı genişledi, yeni
konut alanları kuruldu. Özetle Kah-
ramanmaraş son 35 yılda uyuşuk bir

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

CİPS TARHANA DENEDİNİZ Mİ?
Kahramanmaraş dendiğinde ilk akla dondurma gelse de aslında şehre özel birçok özel tat bulunuyor. Türkiye’nin
en güvenilir kırmızı biber ve baharat ürünlerinin üretildiği Kahramanmaraş’ta kültürel değerleri yansıtan yemek
ve tatlıları da tatmak mümkün.  
Bunların başında da tarhana geliyor. Şehirdeki lezzet çeşitliliği tarhanaya da yansımış durumda. Tarhananın,
kaymaklı, kızarmış, acılı, çerezlik ve çorbalık gibi birçok çeşidi var. Hatta öyle ki cips gibi kuru kuru yenilebildiği
için adı cips tarhana olan bir çeşidi de bulmak mümkün.  
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Gezi

NERELER GEZİLMELİ?
Kahramanmaraş Müzesi
Germanicia Antik Kenti
Karahöyük
Kaşanlı köyü Kabartması
Döngel Mağarası
Kahramanmaraş Kalesi
Eshab-ı Kehf Külliyesi ve Camii
Taş Medrese
Büyük Kapalı Çarşı
Mazmanlar Çarşısı
Bakırcılar/Demirciler/Çinili
Çarşı 

NE YENİR NE İÇİLİR?
Kış için tarhana, ekşili çorba,
döğmeli mercimekli çorba,
yoğurtlu döğmeli çorba,
Maraş paçası yörenin en
favori çorbaları arasında.
Simit köftesi, mercimek
köfte, kısır köftesi, içli köfte,
borani, sömelek köftesi, su-
luyağlı köfte, eşkili köfte gibi
köfte çeşitleri ile keşk aşı,
döğme pilavı da oldukça
ünlü. Ayrıca şehre özgü sarı
çeltikten yapılmış enfes pir-
inç pilavı bulunan “Ekşili Aya
Sulusu” yöreye özgü bir
lezzet.  Şehir içindeki fırın-
kasapların önünde bulunan
tahta iskemlelerin üzerinde,
sıcacık lavaş ekmeği ile bir-
likte “Yanyana-Eliböğründe”
tatmalısınız. Şehir içinde 24
saat açık ve yanlızca mer-
cimek ve paça çorbası servis
edilen dükkanlarda, özellikle
“siyah” denilen paça iç-
menizi de öneririz. 
Maraş dondurmasının dışın-
da fıstık ezmesi, un sucuğu,
pestil sucuğu, hapısa yörenin
bilinen tatlılarını oluşturuyor. 

tarım ekonomisinden dinamik bir
sanayi ekonomisine dönüştürmeyi
başardı. Bunu kendi iç dinamiğiyle
yapan şehrin yeni hedefi ise orta ve
yüksek teknolojiyle Akdeniz’in üre-
tim üssü haline gelmek…

Son 10 yılda ihracatı 
dört kat arttı
Kahramanmaraş’ın üretim yelpaze-
sine baktığımızda aslında oldukça
çarpıcı rakamlarla karşılaşıyoruz.
Kahramanmaraş ekonomisinin ami-
ral gemisi, tekstil sektörü. İplik üre-
timinde Türkiye’de önemli paya
sahip olan Kahramanmaraş, tek ba-
şına iplik ihtiyacının yüzde 35’ini
karşılıyor.  İkinci büyük sektör ise
metal mutfak eşyaları. Bu sektörde
Kahramanmaraş, Türkiye üretimi-
nin yüzde 60’ını karşılıyor. Ayrıca
kurulan iki büyük çimento fabrikası
ile Kahramanmaraş, bu sektörde
Türkiye üretiminin yüzde 10’una
sahip oldu. İki kağıt fabrikasıyla
Türkiye üretiminin yüzde 20’si de
Kahramanmaraş'ta yapılıyor.
Geçen yıl 5.3 milyar dolar reel sek-
tör yatırımı gerçekleştiren şehir, son
10 yılda yapılan özel sektör yatırım-
ları ile istihdamını 45 binden 130
bine, ihracatını 230 milyon dolar-
dan 900 milyon dolara yükseltti. Bu
yatırımlarla birlikte 2014 yılı sanayi

hasılası 5 milyar dolara, dış ticaret
hacmi 2 milyar dolara ulaştı ve son
10 yılda ihracatta yaklaşık 4 kat artış
sağlandı. 2023 yılında 5 milyar
dolar ihracat hedefi bulunan il, Tür-
kiye’nin en gelişmiş 10 şehri ara-
sında yer almayı amaçlıyor.

Tarihi ve doğal zenginlikleriyle
turizimde iddialı 
Tarihi ve kültürel değerleri, doğal
güzellikleri ve zengin su kaynakları
Kahramanmaraş’ın turizm alanında
potansiyelini artırıyor. Alternatif tu-
rizm değerlerini harekete geçirecek
yatırım ve tesisler yapılması ile bu
potansiyelin gün yüzüne çıkarılması
planlanıyor. Bu kapsamda sağlık tu-
rizmi alanında Ilıca Kaplıcaları ve
Ekinözü İçmeleri’nin inanç turizmi
alanında Eshab-ı Kehf Külliyesi,
Turizm Merkezi, Yavşan Yaylası,
Başkonuş Yaylası, Döngele Termal
Alanı ve Baraj Gölü çevresini de
içine alan geniş sahanın ‘Turizm
Gelişme Alanı’ olarak ilan edilmesi
için çalışmalara başlandı. Kılavuzlu
Barajı Su Sporları Merkezi tamam-
lanarak, Menzelet ve Sır baraj göl-
lerine iskele konularak tekne
gezileri yapılabiliyor. Kış turizmi
açısından önemli potansiyele sahip
Yedi Kuyular’a kayak merkezi yapıl-
ması çalışmaları da devam ediyor. 



Maraş’ta iklim CEVİZ AĞACINI,
AĞAÇ ise sanatını doğurdu
Kahramanmaraş; kuyumculuk, bakırcılık, çinicilik, ayakkabıcılık gibi
ahşap oymacılığında da zanaatkarlarıyla ünlü bir il.  Şehir geçmişinden
gelen bu eşsiz mirası zanaatkarlarıyla koruyup geleceğe taşıyor.
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Geçmişi Türkler’in Orta Asya’da bulun-
dukları döneme dayanan, Büyük Sel-
çuklular’ın inşa ettiği mimari eserlerin

süslemesinde de rastladığımız ahşap oyma sanatı,
Kahramanmaraş’ın en önemli el sanatlarından
biri. Yörede bu sanatın uzun yıllar öncesine da-
yanmasının nedeni bölgedeki yoğun orman ha-
kimiyeti. Orman alanlarından sağlanan
hammaddeye dayalı olarak başlayan oymacılık,
özellikle ceviz, kavak, gürgen gibi ağaçlar üzerine
el yordamıyla iskarpela denilen kesici aletler yar-
dımı ile çeşitli desenlerin kabartılarak oyulmasıyla
hayat bulan bir sanat.  
Kahramanmaraş’ta iklim koşullarının uygunluğu
ile yaylaların ve akarsuların bol olması ceviz ağaç-
larının kolay yetişmesinde en büyük etken. Bu da
yöre insanının en önemli el sanatlarının başında
ahşap/ağaç işlemenin gelmesine neden olmuş.
Ceviz ağacının dayanıklı yapısı, yüzyıllardır süre-
gelen ağaç oyma sanatı eserlerinin günümüze
kadar taşınmasını sağlamış. Ağaçların en serti ve
dayanıklısı olan ceviz, nesiller sonrasına miras
kalan birçok esere kaynak olmuş.  
Anadolu Selçuklu döneminde özellikle cami,
mescid, minber, mihrap, rahle, pencere ve kapı
kanadında kendini gösteren oymacılığın, Osmanlı
döneminde daha fazla önem kazandığını görü-
yoruz. Bu dönemde sadece ibadet mekanlarında
değil günlük hayatında da yer bulan ahşap oyma
eserler, beşikten çeyiz sandığına kapılardan
gömme dolaplara kadar çeşitlendi.  Bugünse en
çok yapılan ve rağbet gören ürünlerin başında
çeyiz sandığı, mücevher kutuları, rahle, gazetelik,
sehpa takımları, tepsi, tavla,   camekan, aynalıklar,
isimlikler ve duvar panoları geliyor. 

Çeyizler ceviz oyma sandıklarda saklı
Örf ve adet gereği bugün şehirde evlenen her
genç kızın çeyizinde ceviz oyma çeyiz sandığı var.
Kahramanmaraş el oyması sanatı bu anlamda

Türkiye'ye dağılan ceviz çeyiz sandıklarının yak-
laşık yüzde 95’lik kısmını karşılıyor. Kahraman-
maraş sandığı, ceviz ağacından el oyması yapılarak
hazırlanıyor ve gelinlere çeyiz sandığı olarak kul-
lanılıyor. Ancak zamanla Maraş sandığı da hem
motif hem de şekil olarak değişiklikler gösterdi
hem de orta sehpa yada şark köşesi aksesuarları
oldu. Nineden toruna kalan sandıkları konsolların
bakımını yaptırıp evin en güzel yerinde sergili-
yorlar. Sandıkların yanı sıra mücevher kutuları ve
kızaklı kutular da Kahramanmaraş’a özgü ürün-
ler arasında…

Ünü Türkiye sınırlarını aştı
Kahramanmaraş’ın ahşap oymacılığındaki ünü,
Türkiye sınırlarının ötesine geçmiş durumda. Ül-
kenin her köşesine pazarlanan bu ürünler yurt dı-
şında da büyük ilgi görüyor. Geleneksel ürünlerin
dışında da günümüz kullanım koşullarına bağlı
olarak ürün yelpazesini geliştiren şehirdeki üretici
firmalar, duvar süsleri ve hediyelik eşyalar ile bir-
çok ülkeye ihracat yapıyor. Kahramanmaraş’tan
Müslüman ülkelere camiler için işlenmiş ahşap
kapı, minber, mihrap gibi ürünler ihraç edilirken,
Avrupa ülkelerine ahşap oyma tabutlarının satışı
bile yapılıyor.
Maraş’ta yılda ortalama 5 bin çeyiz sandığı, 5 bin
mücevher sandığı, 2 bin cemekan ve çok mik-
tarda sandalye, tepsi, aynalık, sehpa takımı ve
isimlik üretimi gerçekleştiriliyor.
İhracat ise Irak, Suriye, Lübnan, Mısır, Ürdün,
İran, Afganistan, Pakistan, Rusya, Türki Cumhu-
riyetler, Almanya, Macaristan, Bulgaristan, Yuna-
nistan, ABD, İspanya ve İngiltere gibi birçok
ülkeye yapılıyor. Tamamen emek ürünü olan
minber ve diğer ürünlerin geliştirilmesi ve pazar-
lama konusunda etkinlik kazanılabilmesi için
özellikle tanıtıma öncelik verilmesi gerektiğini be-
lirten şehirdeki üretici firmalar, ata mirası bu sa-
natın yok olmaması için devletten destek bekliyor. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Öncelikle sizden Kastamonu En-
tegre’nin Türkiye ve yurt dışındaki
mevcut yapılanması hakkında bilgi
alabilir miyiz?
Ağaç ve orman ürünleri sektöründe
Türkiye’den yurt dışında yatırım
yapan ilk ve tek şirket olma unvanını
elinde bulunduran Kastamonu En-
tegre olarak, Türkiye’nin global bir
oyuncusu olma özelliği de taşıyoruz.
Gebze ve Kastamonu’da ikişer, Balı-

kesir, Samsun, Tarsus ve Adana’da
birer olmak üzere yurt içinde 8 tesi-
siyle üretim yapan Kastamonu En-
tegre’nin, Romanya’da iki,
Bulgaristan, Rusya ve Bosna Her-
sek’te de birer olmak üzere yurt dı-
şında da 5 üretim tesisi bulunuyor.
Yurt içinde de; Gebze ve Kastamonu
fabrikalarımızda MDF ve yongalevha
üretimi, Balıkesir, Samsun ve Tarsus
fabrikalarımızda yongalevha üretimi,

Adana fabrikamızda ise MDF üretimi
gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında bulu-
nan Bulgaristan ve Romanya fabrika-
larımız da yongalevha üretimi
yapıyor. Ayrıca Rusya’da kısa süre
önce açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni
fabrikamızda MDF, Romanya’da bu-
lunan ikinci fabrikamızda kapı yüzeyi,
Bosna Hersek fabrikamızda ise kraft
kağıt üretiyoruz. Toplam 10 farklı lo-
kasyonda 13 ayrı üretim tesisimiz var.

İş Ortaklarımız

Hayat Holding Ağaç Grubu
Başkanı Haluk Yıldız:

“Ağaç işleme
makinelerinin
bugünlere gelişinin
temelinde
girişimci ruh var”
Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı Haluk Yıldız, Türkiye’de ağaç işleme
makineleri sektörünün geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde geliştiğini açıkla-
yarak, bu başarının temelinde sektördeki girişimci ruhunun yattığını vurgu-
ladı. “Geçmişte ülkemizin pek çok ithalat kalemlerinden birini oluşturan ağaç
işleme makineleri konusunda bugün ihracatçı konuma gelmiş olmamız, gi-
rişimcilerimizin azmi ve her türlü zorlu koşulda elden bırakmadıkları çalış-
kanlıkları sayesinde oldu” diyen Haluk Yıldız, Kastamonu Entegre hakkında
ayrıntılı bilgilerin yanı sıra ağaç ve orman ürünleri sektörü ile ağaç işleme ma-
kineleri sektöründe yaşanan gelişmelere dair görüşlerini AİMSAD Dergisi
okuyucularıyla paylaştı.
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Ürün yelpazeniz ve yıllık iş hacmi-
niz nedir?
Şirketimiz, mobilya, dekorasyon ve
inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu,
yongalevha, yongalam, MDF, mede-
lam, laminat parke, kapı paneli, parlak
levha, tezgah ve bunlarla ilgili muh-
telif katma değerli ürün üretmekte-
dir. 2014 yılı itibarıyla yıllık 2 milyon
m3 MDF, 2.55 milyon m3 yonga-
levha, 60 milyon m2 laminat parke,
19.5 milyon adet kapı paneli ile top-
lamda 4.55 milyon m3 ahşap levha
üretim kapasitesine sahibiz. 2014 yı-
lında 440 milyon doları yurt dışı faa-
liyetlerimizden olmak üzere, 1.2
milyar dolar konsolide ciro gerçek-
leştirdik. Toplam 5 bin 300 kişiye is-
tihdam sağlıyoruz. İhracat yaptığımız
ülke sayısı ise 77.

Gelecek kısa ve orta vadede kapa-
site artırıcı yatırım ya da yeni
hat/tesis yatırımınız var mı? 
2014 yılında Rusya Federasyonu Ta-
taristan Cumhuriyeti’nde açılışını
gerçekleştirdiğimiz,  MDF tesisini
kurmak üzere çalışmalara başladık.
İlave 130 milyon USD yatırım ve
500 bin m3/yıl MDF kapasitesi ile
bu yatırımımız 2016 yılı başında ta-
mamlandığında, Alabuga MDF tes-
islerimiz toplam 1.050.000 m3
MDF üretim kapasitesi ve 40 milyon
m2 Floorpan marka laminat parke
üretim kapasitesi ile tek lokasyonda,
dünyanın en büyük MDF tesislerin-
den biri olacak. Böylece Rusya’nın en
büyük MDF üreticisi konumuna ge-
leceğiz ve MDF ürününde, Rus-
ya’nın yüzde 30 pazar payına
ulaşacağız. Yine bu yıl 28 Mayıs’ta
ise; Rusya’da ikinci bölgedeki yatırı-
mımıza başladık. Ludinova SEZ böl-
gesinde, 200 milyon dolarlık
yatırımla kurulacak dünyanın en
büyük yongalevha üretim tesisinin
temelini attık. Rusya’nın Kaluga Böl-
gesi’nde yer alan ve 2018 yılı so-

nunda faaliyete geçmesini planladığı-
mız yongalevha tesisimiz, halen Ala-
buga’da inşa etmekte olduğumuz
ikinci MDF tesisimizin ardından Kas-
tamonu Entegre’nin Rusya’daki
üçüncü büyük yatırımı olma özelliği
de taşıyor.

Yeni ürün çalışmalarınız hakkında
bilgi verir misiniz? 
Kastamonu Entegre’nin ürün kalitesi
ve çeşitliliğinin arkasında Ar-Ge çalış-
maları ve dünyadaki yenilik ve trend-
lerin yakından takibi yatıyor. Bugün
çevreye duyarlı, güvenilir markaları-
mızla önemli bir rekabet avantajı sağ-
lamış durumdayız ve Ar-Ge çalış-
malarına özel önem veriyoruz. Yüzde
100 sürdürülebilir ve yenilenebilir
hammadde kullanarak, yenilikçi, re-
kabetçi, kaliteli, çevre ve kullanıcı
dostu ürünler üretiyoruz. Kastamonu
Entegre olarak en son teknoloji yeni
yatırımlar haricinde, mevcut tesislerde
ilave teknoloji ve Ar-Ge yatırımları da
dahil olmak üzere yıllık ortalama 30-
40 milyon dolar civarında yatırım
yapmaktayız. Bu da yıllık satış ciro-
muz içinde yüzde 3-4’e karşılık gel-
mektedir. Yatırım bütçesi içerisindeki
payı ise yüzde 15-20 seviyesindedir.
2014 yılında Ar-Ge için yaptığımız
harcama tutarı ise 2.4 milyon TL’dir.

Sektörünüzün gelişimine ve ulus-
lararası pazarlardaki etkinliğine
ilişkin gelecek öngörülerinizi bi-
zimle paylaşır mısınız? 
Maliyetler açısından yabancı üretici-
lerle eşit rekabet koşullarını sağlaya-
cak olanakların sunulması halinde
sektörümüz dinamik ve yenilikçi ya-
pısıyla global düzeyde çok daha iyi
noktalara gelecek bir potansiyel taşı-
yor. Sektör olarak bunu başarabilecek
güce sahibiz. Özellikle hammadde
maliyetlerinin düşürülmesi itici bir
güç olacak. Sektör olarak bu konuda
umudumuzu koruyoruz. Nitekim

ithal laminat parkede yabancı üretici-
lerin Türkiye’de yarattığı haksız reka-
bete yönelik geçtiğimiz günlerde
alınan önlem de bunun işaretlerini
veriyor. 

Peki paydaş sektör olarak gördü-
ğünüz ağaç işleme makineleri sek-
törünün gelişimini nasıl değerlen-
diriyorsunuz? Sektörden beklenti-
leriniz var mı?
Ağaç işleme makineleri sektörü,
bugün geçmişle kıyaslanmayacak öl-
çüde gelişmiş durumda. Geçmişte
ülkemizin pek çok ithalat kalemle-
rinden birini oluşturan ağaç işleme
makineleri konusunda bugün ihra-
catçı konuma gelmiş olmamız, giri-
şimcilerimizin azmi ve her türlü
zorlu koşulda elden bırakmadıkları
çalışkanlıkları sayesinde oldu. Sektör
eğer bugün 10 bin kişiye istahdam, 1
milyar dolar ciro ve 120 milyon
dolar ihracat seviyesine ulaşmışsa
bunda en büyük rolü sektördeki iş
adamlarımızın girişimci ruhu oynadı.
Ancak özellikle inşaat sektöründe ya-
şanan sıçramaya rağmen, ağaç işleme
makineleri sektöründeki karlılık maa-
lesef aynı oranda gelişmemiştir. Bir
diğer sorun ise, katma değerli ürün-
ler konusudur. Katma değerli ürün-
lerin imali konusunda sektöre
verilecek destek, Türkiye’nin bu
alandaki ithalatını da azaltacaktır.
Özellikle ülkemizde henüz üretilme-
yen makine ve yan sanayi ürünlerinin
yurt içinde imali konusu, büyük
önem taşıyor. Karşılaştığı tüm zor-
lukla rağmen ağaç işleme makineleri
sektörünün geçmişten günümüze
gösterdiği başarı takdire şayandır ve
her türlü desteği de hak eder nitelik-
tedir. Paydaş sektör olarak gördüğü-
müz sektörün oyuncularının, katma
değerli ürünlerle markalaşmaya daha
fazla önem vererek global rekabette
daha çok görünür olmaları en büyük
temennimizdir.  
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Varlıklı ve yüksek teknolojiye
sahip endüstriyel bir top-
lum olarak Kanada, serbest

pazar merkezli ekonomik sistemi,
üretim modelleri ve yüksek yaşam
standartları, ABD'ye çok benzer ya-
pısıyla dünyanın önemli ekonomile-
rinin başında geliyor. Özellikle
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana

imalat, madencilik ve hizmet sek-
törlerindeki büyüme, Kanada'yı

kırsal ekonomiden endüstriyel
ve şehirsel bir toplum haline

getirdi. Öyle ki Kuzey
Amerika pazarıyla hızla
gelişen Asya ekonomileri
arasında bir köprü görevi
görmesi Kanada’yı, en
büyük tüketim pazarları
sıralamasında dünyanın
dokuzuncusu yaptı. 
Kanada, Uluslar-
arası Ticaret
M e r k e z i
(ITC) kayıtla-

rına göre, dünya ihracatında 12. ve
dünya ithalatında 14. sırada yer alı-
yor. Dünya ihracatındaki payı yüzde
2,54 ve dünya ithalatındaki payı ise
yüzde 2,47 düzeyinde. Kanada’nın
2014 yılında ihracatı bir önceki yıla
göre yüzde 3,7 oranında artış gös-
tererek 474,8 milyar dolar ola-
rak gerçekleşti. İthalatı ise
bir önceki yıla göre
yüzde 0,3 oranında
artarak, 2014 yılında
462,8 milyar dolar
oldu ve toplam dış
ticaret hacmi 2014
yılında 937,6 milyar
dolara yükseldi. Ay-
rıca arazi büyüklüğü
bakımından Rus-
ya’dan sonra dünya-
nın ikinci büyük

ülkesi Kanada’nın yaklaşık 35 mil-
yon olan nüfusu, 1,82 trilyon doları
bulan GSYİH’sı da pazarın hacmi
ve niteliği hakkında önemli ipuçları
veriyor. 

Pazar çeşitlendirme hedefi 
Türkiye’ye ilgiyi arttırıyor

Ülkenin dış ticaret harita-
sına baktığımızda
ise ABD’nin ağır-
lığı hemen görü-
lebiliyor. 1 Ocak

1994’te yürür-
lüğe giren NAF-
TA’nın ABD ve
Meksika ile birlikte
üyesi olan Kanada,
ihracatının yüzde
75’e yakınını, itha-
latının ise yüzde
50’sini ABD’ye
gerçekleştiriyor.
Kanada’nın tica-
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ret ortakları arasında Çin 2., Mek-
sika 3. sırayı alıyor. Geleneksel pa-
zarlardan çıkıp ticaretini
çeşitlendirmek isteyen Kanada için
Türkiye ise değerlendirilebilecek
önemli bir pazar. 
Önümüzdeki yıllarda refahı artır-
mak adına gelişmekte olan ekono-
milerin hızlı büyüyen pazarlarını ele
geçirme stratejisi izleyen Kanada,
bu farkındalıkla Türkiye ile ticari
ilişkilerine ağırlık verme eğiliminde.
Bu eğilimi Kanada’dan ülkemize
gelen yatırımlarda da görmek müm-
kün. Türkiye ile Kanada arasındaki
yatırım ilişkilerinin dinamik tarafını
Kanadalı firmaların Türkiye’de ger-
çekleştirdikleri yatırımlar oluşturu-
yor. Türk firmalarının Kanada’daki
faaliyetleri ise oldukça sınırlı dü-
zeyde. Son 10 yılda Türkiye’ye Ka-
nada’dan 426 milyon dolarlık
doğrudan sermaye girişi oldu. Ka-
nadalı sermaye kadar olmasa da
Türk firmalarının da Kanada’ya il-
gisi yok değil. 2013 yılı Ocak ayı iti-
barıyla toplam 12 adet Türk firması
tarafından Kanada’da 17,7 milyon
dolar değerinde doğrudan yabancı

yatırım gerçekleştirildi.

Stratejik ekonomik işbirliği 
kurulacak
Peki 1,82 trilyon dolara ulaşan
GSMH’si ve kişi başına düşen yıllık
yaklaşık 43 bin dolar gelir seviye-
siyle dünyanın gelişmiş ekonomi-
leri arasında yer alan Kanada’yla,
Türkiye’nin ticareti nasıl bir seyir iz-
liyor? G-8 ile fikir babalığını yaptığı
G-20’nin üyesi olan, dünyanın en
büyük 11. ekonomisi konumundaki
Kanada ile bulunduğu coğrafyanın
en önemli güçlerinden biri haline
gelen Türkiye arasındaki ekonomik
ve ticari ilişkiler, son dönemde
önemli gelişmelerine sahne oluyor.
Coğrafi olarak Türkiye’ye uzaklığını
son yıllarda attığı olumlu ticari adım-
larla yakınlaştırma çabasındaki Ka-
nada; Avrupa ile Asya arasında yer
alan, Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta
Asya’da bölgesel güç haline gelen
Türkiye’yi bir anlamda bölgedeki
stratejik partneri ilan etmiş durumda.
Türkiye-Kanada Stratejik Ekonomik

İş-
birliği
mekanizma-
sının kurulması ve
Serbest Ticaret An-
laşması müzakerele-
rine başlanması gibi
çalışmaların her iki
ülke hükümetlerinin
takvimlerinde hedef
olarak yer alması da bu
yakınlaşmanın somut
adımları olarak dikkat çekiyor. 
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Ticaret hacmi STA ile artabilir
Son yıllarda iki ülke arasındaki eko-
nomik ilişkilerin ahdi zemininin ta-
mamlanması amacıyla önemli
ilerlemeler kaydedildi. Çifte Vergi-
lendirmenin Önlenmesi Anlaş-
ması’nın 1 Ocak 2012 tarihinden
bu yana yürürlükte olduğu Kana-
da’yla, Serbest Ticaret Anlaşması
(STA) yapılmasına ilişkin önümüz-
deki dönemde müzakerelere baş-
lanması bekleniyor. Keza Kanada ile
Ekonomik ve Ticaret Ortak Komi-
tesi’nin (JETCO) tesis edilmesi ko-
nusunda da mutabakat sağlanmış
durumda. Tüm bu gelişmeler ise
orta ve uzun vadede ikili ticaretin
artacağı görüşünü kuvvetlendiriyor.
Kanada ile Türkiye arasındaki tica-
ret kapasitesinin geliştirilmesi konu-
sunda potansiyel olduğuna inanan
iki ülke yetkilileri, özellikle Serbest
Ticaret Anlaşması’nın imzalanması
halinde 2 milyar dolar civarındaki ti-
caret hacminin 10 milyar dolarlara
kadar çıkabileceğini vurguluyorlar.

Potansiyel rakamlara yansımıyor
Türkiye ile Kanada arasındaki
ikili ticaret hacmi, mevcut
ekonomik ve ticari potansi-

yelin altında seyret-

mekle beraber, istikrarlı bir artış eği-
limi gösteriyor. Nitekim 1990 yılın-
dan 2008 yılına kadar 8 kat artan
ticaret hacmi, 2009 yılında 1,2 mil-
yar dolar seviyesinin üzerinde ger-
çekleşti. T.C. Dışişleri Bakanlığı
istatistiklerine göre Kanada ve Tür-
kiye arasındaki ticaret hacmi 2013
yılı itibarıyla 2,3 milyar dolar sevi-
yesine ulaştı ve Kanada’ya 2013 yı-
lında ihracatımız 940 milyon dolar,

ithalatımız 1,35 milyar
dolar olarak gerçek-
leşti. 2014 yılında
Kanada’ya ihracatı-
mız ise bir önceki
yıla göre yüzde 1,3
oranında artarak
952,5 milyon
dolar, ithalatı-
mız yüzde 18,4
oranında azala-
rak 1,1 milyar
dolar oldu.

Orman ürün-
leri sanayinin 
üretimi 57
milyar dolar
Sanayi leşmiş
diğer ekono-

milerden farklı olarak Kanada eko-
nomisinde, ağaç ve petrol endüstri-
leri önemli bir yere sahip. Orman
alanları bakımından dünyanın en
zengin beş ülkesinden biri Kanada,
endüstriyel odun üretiminde ilk sı-
ralarda yer alıyor. Kanada’nın
orman ürünleri sanayi, 57 milyar
dolarlık üretimi ile ülkedeki gayrı
safi yurt içi hasılasının yüzde 12’sini
temsil ediyor. Dünya ormanlarının
yüzde 10’una sahip ve topraklarının
yarısının ormanla kaplı olması ne-
deniyle ülkedeki tüm endüstriler
içinde en yüksek kapasiteyle üretim
yapan sektörlerin başında orman ve
kereste ürünleri geliyor. Ülkede,
her yıl verimli arazilerinin yüzde
0.4’üne tekabül eden bir arazi bü-
yüklüğünde orman kesiliyor. Bu,
Kanada’yı dünyadaki en büyük ke-
reste, odun hamuru ve gazete ka-
ğıdı ihracatçısı ülke konumuna
getirirken, ağaç işleme makinele-
rinde de en aktif alıcılardan biri ya-
pıyor. 
Kanada'da bu sektörde faaliyette
bulunan en büyük işveren topluluk-
ları, ülke genelinde doğrudan 235
bin kişiye istihdam sağlıyor. 2010-
2012 yılları arasında orman ürün-
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leri sanayi, 8 bin yeni iş ve çevresel
kimlikte yüzde 6 tiyileşme yaşadı.
2013 döneminde orman ürünleri
sektörü GSYİH içinde yüzde 3.4
artış kaydetti ve böylece genel eko-
nomiye göre yüzde 2 daha hızlı bir
büyüme gösterdi. Rakamlar ülke-
deki orman ürünleri sanayinin hızlı
bir tempoda büyüdüğünü bir an-
lamda kanıtlıyor.

Hedef, agrasif büyüme
Kanada’daki ahşap, kağıt hamuru ve
kağıt üreticilerinin ulusal ve uluslar-
arası anlamda sesi olan Kanada
Orman Ürünleri Derneği’nin açıkla-
masına göre, Kanada orman ürünleri
sanayi kararlı bir şekilde büyümesini
sürdürecek. Daha yenilikçi, çevreci
ve küresel olmak için dinamik bir dö-
nüşüm geçirme hedefindeki Kanada
orman ürünleri sanayi, hükümetin
açıkladığı Vizyon2020 planıyla üre-
tim büyüklüğünü 57 milyar dolar-
dan 77 milyar dolara çıkarmayı
amaçlıyor.
Kanada orman ürünleri sanayi, 2020
yılına kadar yeşil ve yenilikçi yapısıyla
ülkenin yeni ekonomisine ayrı bir
güç olmaya hazırlanıyor. Bu çerçe-
vede Kanada Orman Ürünleri Birliği
(FPAC) Vizyon2020 ismiyle yayın-
ladığı ilk rapor; ürünler, çevresel per-
formans ve sorunlar üzerine bir
eylem çağrısı niteliğinde üç paramet-

reli bir çerçeve üzerinde şekilleniyor.
Vizyon2020 çalışmaları, Mayıs
2012'de başlatılmış olup hükümet-
ler, akademik araştırmacılar, politika-
cılar ve diğer paydaşlara sektör
dönüşümünü  inşa etme süresinde
destek veriyor. Kanada'nın vizyo-
nunda 60 bin yeni çalışan ile işgü-
cünü yenileme hedefi de var. Ayrıca
10 yıllık süreçte Kanada'nın yüzde
35 oranında çevresel performansı ar-
tırılacak. Yeni ürünler ve pazarlar ise
ekonomiye ek olarak 20 milyar dolar
sağlayacak.

Türkiye için fırsat var
Tüm bu gelişmeler ise Türkiye ağaç
işleme makineleri sanayisi açısından
Kanada’nın ihraç pazarı özelliğini
güçlendiriyor. Ülkemizin Kanada pa-
zarından almış olduğu payın esas iti-
barıyla potansiyelin çok altında
bulunması, bu pazarın ihracat açısın-
dan geliştirilebilir bir yapı sergileme-
sine de neden oluyor. Son yıllarda
düşüş eğilimine girse de Türk ağaç
işleme makinecileri için Kanada po-
tansiyeli yüksek güçlü bir pazar. Ka-

nada’ya 2012 yılında 168 bin dolar,
2013 yılında 139 bin dolar, 2014 yı-
lında ise 93 bin dolarlık ihracat ger-
çekleştiren Türkiye ağaç işleme
makineleri sektörü için son dönemde
iki ülke arasında gelişen ticari ve eko-
nomik ilişkilerin yoğunlaşması
önemli bir itici güç olacağı sinyalle-
rini veriyor.

Kanada pazarına girerken:
n Kanada’ya girecek ürünler,  güm-
rük vergisi ve/veya katma değer ver-
gisi (GST) ile Eyalet vergisine veya
ücretlere tabii tutuluyor. Gümrük
vergileri, ürünün çeşidi ve menşe ül-
keye göre değişiklik gösterebiliyor.
n Ateşli silahlar, hayvansal ürünler,
motorlu araçlar, bazı ilaç ürünleri ile
diğer bazı ürünlerin ithalatı kontrole
tabi olup, bunların ithalatından önce
izin alınması gerekiyor.
n Kanada’da elektrik voltajı 110 volt.
Buna uymayan makine ve elektrikli
cihazların  uygun hale getirilmesi ge-
rekiyor. Elektrikli cihazlar için trans-
formatörler satılıyor, ancak çok da
yaygın değil.  
n Kanada’da yatırım yapmak ve iş-
letme kurmak isteyenlere kolaylık
sağlanıyor. Bir günde işletme kuru-
lumu ikinci günde işletmenin ilgili
vergi dairesine kaydı yapılabiliyor. Ya-
tırımlara daha çok eyalet hükümetleri
değişen oranda vergi teşvikleri sağlı-
yor.
n Kanada’nın standartlar ve diğer
gümrük uygulamalarıyla değerlendi-
rildiğinde zor ve rekabetin kıyasıya
yaşandığı açık bir pazar olduğu unu-
tulmaması gerekiyor.
n Kanada’ya yapılacak ihracatta en
önemli hususlardan biri de etiket-
leme. Ülkede iki resmi dil olması se-
bebiyle hazırlanacak etiketler mutlaka
İngilizce ve Fransızca olarak hazır-
lanmak zorunda.
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12. yüzyılda kurulan Moskova Pren-
sliği’nin zamanla genişleyerek 17.
yüzyılda imparatorluğa dönüşme-
siyle dünyanın en büyük devletlerin-
den biri haline gelen Rusya, tarihi
boyunca siyasi ve ekonomik açıdan
birçok sancılı değişime sahne oldu. 
20. yüzyılın başına kadar hüküm
süren çarlık yönetimi, 1917’de Vla-
dimir Lenin öncülüğündeki Bol-

şevik devrimiyle devrildi; yerine Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
(SSCB) kuruldu. Lenin'in ölümü-
nün ardından devlet başkanlığına
getirilen Joseph Stalin (1928-1953)
döneminde gücünün doruğuna ula-
şan SSCB, tüm dünyayı etkisi altına
alan soğuk savaşın, ABD ile birlikte
iki büyük aktöründen biriydi.   1985
yılında devlet başkanı olan Mihail

Gorbaçov, Sovyet ekonomisinin
80’li yılların sonuna doğru durgun-
luğa girmesi nedeniyle glasnost (açı-
lım) ve perestroyka (yeniden
yapılanma) hamlesiyle sosyalist re-
jimi yumuşatmaya çalıştı. Ancak
Gorbaçov’un adımı, 1991 yılında
SSCB’nin dağılması ve Rusya dahil
15 bağımsız devletin kurulmasıyla
sonuçlanacaktı. "Rus-ya Federas-

Dünya Turu

Rusya ekonomisinde 
ibre resesyonu gösteriyor 
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yonu"nun ilk devlet başkanı Boris
Yeltsin oldu. Dünyanın en büyük
kapalı ekonomisini açık bir pazara
dönüştürecek radikal reformlara
imza atan Yeltsin’den sonra başa
geçen Vladimir Putin döneminde
de Rusya’nın kapitalist ekonomiye
yönelişi hızlanmaya devam etti.

83 federal bölge var
1993 yılında kabul edilen anayasaya
göre iki parlamentolu bir başkanlık
sistemiyle yönetilen Rusya Federas-
yonu; 21 cumhuriyet, 49 idari
bölge, 6 vilayet, 11 otonom bölge
ve 2 şehir idaresi olmak üzere çeşitli
federal yapılardan oluşuyor. Top-
lamda 83 federal bölge, parlamen-
tonun üst kanadı olan Federal
Meclis’te eşit şekilde temsil edilir-
ken, parlamentonun alt kanadını ise
Duma oluşturuyor. Ülkeyi esas ola-
rak devlet başkanı yönetiyor. Başba-
kan başkanlığındaki hükümet ise
yürütme yetkisine sahip.
Rusya Federasyonu; Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi, G8, G20 ve
Avrupa Komisyonu gibi çok sayıda
uluslararası kuruluşa üye. Ayrıca si-
yasi müttefikleriyle birlikte ABD ve
AB’ye alternatif ekonomik ittifaklar
da kuran Rusya; Çin, Kazakistan,
Kırgızistan ve Tacikistan’ın da içinde
bulunduğu Şangay İşbirliği Örgü-
tü’nün de mimarı.

Ekonominin temeli, 
doğal kaynakları 
Ülke ekonomisi, 1991 yılında
SSCB’nin yıkılmasıyla tamamen
kabuk değiştirdi. Rusya, Sovyetler
Birliği’nin çöküşünün ardından, kü-
resel olarak yalnızlaştırılmış, merkezi
planlamalı ekonomiden daha piyasa
temelli ve küresel olarak entegre bir
ekonomiye, ancak, zenginliğin
büyük kısmının devlet yetkililerinin
elinde olan kısmen iyileştirilmiş dev-
letçi ekonomiye doğru birçok

önemli değişim geçirdi. 1990'lı yıl-
larda yapılan ekonomik reformlarla
ülkedeki enerji ve savunmaya ilişkin
sektörlerdeki önemli istisnalar dı-
şında, sanayinin büyük kısmı özel-
leştirildi. Mülkiyet haklarının
korunması hâlâ zayıf olunan bir me-
sele olarak önemini korurken, özel
sektör de ağır devlet müdahalesine
tabi olmaya devam ediyor. Rus eko-
nomisinin temeli, sahip olduğu zen-
gin doğal kaynaklara dayanıyor.
Ülke, dünyanın en büyük doğal gaz,
petrol ve çelik ihracatçılarından biri
konumunda. Rusya, ayrıca kömür,
alüminyum, bakır, demir, elmas,
altın, gümüş maden kaynakları ve
ormancılık ürünleriyle dünya ham
madde ihracatında önde gelen ülke-
lerden. 
Rusya’nın ihraç mallarının başında
petrol ve petrol ürünleri, doğal gaz,
metaller, ahşap ve ahşap ürünleri,
kimyasallar ve bir dizi sivil ve askeri
imalat ürünleri geliyor. 2013 yılında
527,3 milyar dolar, 2014 yılında ise
520,3 milyar dolar ihracat gerçek-
leştiren Rusya; ihracatının yüzde
10,7’sini Hollanda’ya, yüzde
8,2’sini Almanya’ya, yüzde 6,8’ini
Çin’e yapıyor. Rusya’nın diğer ihra-
cat yaptığı ülkeler arasında İtalya,
Ukrayna, Türkiye, Belarus, Japonya
var. Rusya’nın ithalatında ise geçen
yıl bir miktar artış olduğu dikkat çe-
kiyor. 2013 yılında 315 milyar dolar,
2014 yılında ise 323,9 milyar dolar
olan ithalattaki başlıca ürünleri ma-
kine, araçlar, farmasötik ürünler,
plastik, yarı mamul metal ürünleri,
et, meyve ve yemiş, optik ve tıbbi
araçlar, demir, çelik oluşturuyor.

En büyük sorun,
gelir dağılımındaki adaletsizlik
Ülkenin işgücü, 2015 yılı tahminine
göre 75 milyon. 2013 yılında yüzde
5,5 olan işsizlik oranı 2014’te yüzde
4,9’a düştü. Ülkedeki işgücünün
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yüzde 62,5’i hizmetler, yüzde 27,8’i
endüstri, yüzde 9,7’si tarım sektö-
ründe yer alıyor. Ülkedeki kişi başına
GSYH miktarı ise 2014 yılında yak-
laşık 24 bin 800 dolar oldu. 
Rusya'daki sosyo ekonomik anlam-
daki en önemli sorun, gelir dağılı-
mındaki adaletsizlik. Üstelik bu
sorun giderek büyüyor. 
Geçtiğimiz 10 yıl içinde toplumun
en zengin yüzde 20’lik kesiminin
toplam GSYİH içinden almış ol-
duğu pay yüzde 46’dan yüzde 50
seviyesinin üzerine çıktı. Bununla
birlikte diğer tüm sosyo ekonomik

kesimlerde ise
görece yok-
sulluk oluştu.
2013 yılı ra-
k a m l a r ı n a
göre ülkede

n ü f u s u n

yüzde 11’i yoksulluk sınırının al-
tında yaşıyor.

Ekonomi bu yılın ilk 
beş ayında yüzde 3.2 daraldı
Petrol fiyatlarının birden artması se-
bebiyle 1998-2008 yılları arasında
ortalama yüzde 7 büyüme yaşayan
ekonomi, son dönemde ise petrol fi-
yatlarının düşmesi, Rusya bankaları
ile firmalarının dayandıkları yabancı
kredilerin kesilmesi ile ekonomik an-
lamda zor günler yaşıyor. Ayrıca
bunlara Ukrayna krizi ve yaptırımla-
rın da eklenmesiyle sıkıntılı bir dö-
nemden geçen Rusya ekonomisi,
2015 yılında küçülmeye devam edi-
yor. 
Geçen yıl ülke ekonomisinin
2015’te daralacağı tahmininde bu-
lunarak makroekonomik  tahminle-
rini revize eden Rusya Ekonomi
Bakanlığı, ülke ekonomisinin 2015
yılında yüzde 3 oranında daralaca-
ğını ve 2030'a kadar ortalama yüzde
2,5 büyüme yaşanacağını öngördü.

Ekonominin 2015 yılının ilk beş
ayında ise yüzde 3.2 daraldığını
açıklayan Rusya Ekonomi Ba-
kanı Alexei Ulyukayev, daralma-
nın ikinci ve üçüncü çeyreklerde

yüzde 3.5 ile yüzde 4 arasında
gerçekleşmesini beklediğini

ve dördüncü çeyrekte de bu daral-
manın yüzde 2 civarında olacağını
tahmin ettiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ise ekonomideki gelişmeleri daha
ılımlı yorumluyor. Yaptığı açıklama-
larda, derin bir krize girmesi bekle-
nen Rus ekonomisindeki negatif
dalgalanmayı durdurmayı başararak,
bulundukları zor durumdan çıkmaya
başladıklarını söyleyen Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin, düşen pet-
rol fiyatlarına rağmen Rusya’daki en-
flasyonu kontrol altına aldıklarını
belirterek, dış sermayenin ülkelerine
girişi konusundaki engelleri de kal-
dırdıklarını vurguluyor.  Politik bas-
kılara rağmen Rusya ile ticari
ilişkilerini devam ettiren ülkelere te-
şekkür eden Putin, “Brezilya, Hin-
distan, Çin ve Güney Afrika
Cumhuriyeti (BRICS) gibi dünya-
daki yeni ekonomi merkezleriyle iş-
birliğini arttırıyor olmamız, batılı
ortaklarımıza sırt çevirdiğimiz anla-
mına gelmiyor” yorumunu yapıyor.

Batı ile ambargo savaşları
Öte yandan ülke ekonomisinin sey-
rini etkileyen bir diğer konuyu; Av-
rupa Birliği, ABD ve birçok diğer
ülkenin 2014 yılının Mart ayında
Kırım'ı işgal eden Rusya’ya karşı uy-
guladığı yaptırımlar oluşturuyor. 
İlk olarak petrol fiyatlarının dünya
genelinde düşmesiyle başlayan eko-
nomideki sarsıntı, Ukrayna iç sava-
şına müdahil olmasının ardından
ABD ve AB ülkelerinin Rusya'ya
karşı uyguladığı ambargolar ve ülke-
den sermaye kaçışının hızlanması
nedeniyle kriz çanlarının çalmasına
yol açtı. Gerçi Batı ile Rusya arasın-
daki bu ekonomik savaşın her iki ta-

Dünya Turu
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rafa da zarar verdiği biliniyor. Ancak
rakamlar henüz netleşmiş değil.
Ruslar bu rakamları açıklamaktan ıs-
rarla kaçınsa da nihayet Maliye Ba-
kanı Anton Siluanov, ülkesinin
2014'te yaptırımlar nedeniyle 40
milyar dolar kaybettiğini açıkladı.
Ambargolar nedeniyle Batı ile Rus-
ya'nın dış ticaretinin düşmesi so-
nucu Batı ülkelerinin kaybının da
yine 40 milyar dolar civarında ol-
duğu tahmin ediliyor. Ancak Rus-
ya'nın bu kayba ek olarak, Maliye
Bakanı Siluanov'un bildirdiği ra-
kamlara göre, petrol fiyatlarının düş-
mesi nedeniyle 2014'te 90-100
milyar dolar kaybettiği, ülkeden ser-
maye çıkışının ise 130 milyar doları
bulduğu göz önüne alınmak duru-
munda. Kaldı ki, petrol fiyatlarındaki
düşüşün de Rusya karşıtı blokun bir
yaptırımı olduğu görüşü hakim. 
Tüm bu gelişmelerle birlikte ruble,
2015'te dünyada en çok değer kay-
beden para birimi oldu. Yaklaşık
yüzde 50 oranında devalüasyona
uğrayan ruble hem siyasi, hem de
ekonomik krizdeki Ukrayna’nın
para birimi grivna'dan bile daha fazla
değer kaybetmiş oldu. 

Rusya AB'ye yaptırımları uzattı 
Bu yılın haziran ayında gerçekleştiri-
len AB dışişleri bakanlarının Lük-
semburg'taki toplantısında, "Ukray-
na'nın doğusunda istikrarı bozucu
rolüne" cevaben Rusya’ya yönelik
2014 yılından bu yana uygulanan
ekonomik yaptırımların uzatılması

kararlaştırıldı. AB'nin Rusya'ya yöne-
lik geçen yıl temmuz ayında hayata
geçirdiği ekonomik yaptırımların sü-
resi, temmuz ayında dolacaktı. Av-
rupa Birliği (AB), Ukrayna'daki krizle
ilgili Moskova yönetimine baskıyı
sürdürmek amacıyla Rusya'ya yöne-
lik ekonomik yaptırımları 31 Ocak
2016’ya kadar uzattı. 
Avrupa Birliği'nin (AB)  yaptırımla-
rına karşılık Avrupa ülkelerinde gıda
ürünleri ithalatını durduran Rus-
ya’dan da jet yanıt hemen geldi.
AB’nin Rusya'ya yönelik yaptırımları
uzatmasına ilişkin, "mütekabiliyet il-
kesine" göre hareket edeceğini açık-
layan Moskova yönetimi, 6 Ağustos
2014'te aldıkları kısıtlayıcı önlemler
paketinin süresini uzatacaklarını bil-
dirdi. Geçtiğimiz haftalarda Krem-
lin Basın Merkezinden yapılan
açıklamada, Putin'in, Başbakan
Dmitri Medvedev tarafından, Rus-
ya'nın AB'ye karşı kısıtlayıcı önlem
alınmasına ilişkin kararnamenin ge-
çerliliğinin uzatılması yönünde Dev-
let Başkanı'na gönderdiği teklifi
değerlendirdiği ve ilgili kararname-
nin süresini 24 Haziran'dan itibaren
bir yıl daha uzatma kararı aldığı be-
lirtildi.
Tarafların, yaptırımlarla ilgili gelecek
döneme ilişkin yaptığı açıklamalar da
oldukça dikkat çekiyor. Rusya Dev-
let Başkanı Vladimir Putin, yaptı-
rımların sona ermesini beklememek
gerektiğini, çünkü bu uygulamanın
politik ve stratejik bir sorundan kay-
naklandığını vurguluyor. 

Ancak Putin, Rusya’da İran’da ol-
duğu gibi on yıllar boyunca yaptırım
uygulama deneyimi olmayacağını
ifade ederek, “Bizim hem ülkemiz
hem de ekonomimiz daha büyük,
hem de İran’a göre daha fazla doğal
gazımız var. Bu nedenle Rusya, İran
değil” yorumunda bulunuyor.
Kanada Başbakanı Stephen Joseph
Harper ise, barış sağlanıncaya, Rus-
ya’nın işgalci güçlerinin Ukrayna
topraklarından tamamen çekilinceye
ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü
sağlanıncaya kadar yaptırımların ar-
tarak devam edeceğini belirtiyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin’e, tüm
askeri varlığını Doğu Ukrayna’dan
derhal geri çekmesi çağrısında bulu-
nan Harper, "Putin, isyancılara as-
keri destek vermeyi kesmeli ve
Minsk Anlaşması hükümlerine uy-
malıdır" mesajını veriyor.
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Rusya’nın öne çıkan sektörleri
-Kömür, petrol, gaz, kimyasal ve metaller üreten madencilik ve maden çıkarma endüstrileri; 
-Hadde makinesinden yüksek performanslı uçak ve uzay araçlarına kadar her şekilde makine imalatı; 
-Savunma endüstrileri (radar, füze üretimi, gelişmiş elektronik parçalar dahil), gemi yapımı; 
-Kara ve demir yolu taşıması ekipmanları; iletişim ekipmanları; 
-Tarım makineleri, traktörler ve inşaat ekipmanları; 
-Elektrik enerjisi üretim ve aktarım ekipmanları; 
-Tıbbi ve bilimsel aletler; 
-Dayanıklı tüketim malları, tekstil, gıda maddeleri.

Devlet Başkanı
Vladimir Putin
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Ajanda

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü sergi salonunda dü-
zenlenen, “Doğu’nun Merkezine Seyahat” sergisi, gezginlerin 18. yüzyılda baş-
layan ve sonraki yüzyılda dönüşerek devam eden, Doğu topraklarına
yolculuklarının İstanbul merkezli öyküsünü anlatıyor. Ekrem Işın ve Catherine
Pinguet eş küratörlüğünde gerçekleşen sergi, kitle turizmi ve seyahat kültürü-
nün 1850-1950 yılları arasındaki değişimine odaklanıyor. Sergide, Osmanlı dö-

nemi fotoğrafları ve efemera alanında dünyanın önde gelen koleksiyoncularından biri olan Pierre de Gigord’un
koleksiyonundan derlenen, aralarında fotoğraf, kartpostal, afiş, ilan, broşür, yemek menüleri ve objelerin bulun-
duğu 160 eser izleyiciyle buluşuyor. Gigord’un özellikle eski İstanbul’a ait kültürel ve kent görsellerini içeren ko-
leksiyonu, meraklılara Osmanlı’nın son dönem ve Türkiye Cumhuriyeti’nin erken dönem manzaralarını sunuyor.  

Doğu’nun Merkezine Seyahat

İstanbul bir dünya starını ağırlamaya hazırlanıyor. Pop müziğin asi romantiği Enri-
que Iglesias, Sex&Love turnesi kapsamında 19 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta!
Albümleriyle dünya çapında 100 milyondan fazla satış grafiği yakalayan ve sahip ol-
duğu onlarca Grammy ile milyonlarca müzikseverin kalbini fetheden Enrique Igle-
sias, Sex&Love turnesi kapsamında İstanbul'da. Muhteşem sahne şovları ve
olağanüstü performansı ile Unilife ve VolumeUp organizasyonuyla 19 Ağustos ak-
şamı KüçükÇiftlik Park'ta 2015 yazının unutulmaz gecelerinden biri gerçekleşecek. Eşsiz bir vokal olmasının yanı
sıra, sahnede yarattığı atmosfer ile her performansında hayranlarını şaşırtacak bir sürpriz yapan Iglesias'ın en se-
vilen şarkılarını paylaşacağı gece, şüphesiz bu yaza damgasını vuracak.

Enrique Iglesias
Tarih: 19 Ağustos 2015, 19:00  -  Yer: KüçükÇiftlik Park, İstanbul 

Fotoğrafçılık alanında birçok önemli ödüle sahip olan Amerikalı fotoğrafçı Steve
McCurry, günümüzün en iyi görsel yapımcılarından biri olarak kabul ediliyor.
Özel olarak derlenmiş olan bu sergi, sanatçının son 30 yılda dünyanın farklı bir-
çok yerinde çektiği en çok bilinen ve hatırlanan çalışmalarını bir araya getiriyor.
McCurry, benzersiz bir kabiliyetle aştığı dil ve kültürel sınırların ötesinde insani
deneyimlerin kısacık anlarına odaklanıyor. Bizlere zeki bir gözle sunduğu form
ve renkler, şekil ve simetrilerle başka dünyaların içine açtığı pencereler sunuyor.

Steve McCurry ile Söyleşi 

Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen 22'inci Uluslararası Aspen-
dos Opera ve Bale Festivali, 5 Ağustos-28 Eylül tarihleri arasında Aspen-
dos Antik Tiyatrosu'nun iki bin yıllık tarihi dokusunda muhteşem eserlerle
sanatseverlerin karşısında olacak. Anadolu kültürü ve Anadolu’da doğarak
dünyaya yayılan uygarlıkların oluşturduğu Evrensel Dünya Kültürü 22 yıl-
dır her yaz doğduğu topraklardan dünyaya sesleniyor.

22. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
Tarih: 5 Ağustos-28 Eylül 2015  -  Yer: Aspendos Antik Tiyatrosu


















