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AİMSAD Mesajı

Ağaç İşleme Makine ve 
Yan Sanayisi İş Adamları 
Derneği (AİMSAD) 
Genel Sekreteri
Arif Onur KAÇAK

Değerli Sektör Paydaşları, 

Yeni yılda AİMSAD Dergisi’nin 10. Sayısı ile karşı-
nızda olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.
2016 yılını dolu dolu geçirdiğimize inanıyor ve bir-
çok faaliyet gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşı-
yoruz. AİMSAD’ın kuruluşundan bu yana gerçek-
leştirdiği faaliyetlerin etkinliğini ve çeşitliliğini arttır-
mak; AİMSAD Tüzüğü çerçevesinde belirlenen
amaçlar doğrultusunda üye firma görüşlerini de ala-
rak sektöre katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak
hedefiyle oluşturulan komiteler 2016 yılı çalışmalarını
tamamladı. Gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili detaylı
bilgiyi ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz. Bu çerçe-
vede, AİMSAD faaliyetlerine destek olup, vakit ayıran
tüm komite üyelerimize ayrıca teşekkür etmek iste-
rim.
2016 yılının en önemli olaylarından bir tanesi, 2014
yılında AİMSAD’ın kurulur kurulmaz üyesi olduğu
Eumabois – Avrupa Ağaç İşleme Makinesi Üreticileri
Federasyonu’nun Yönetim Kurulu Üyesi olunması-
dır. Eumabois’te yer almamız Türkiye ağaç işleme
makineleri sektörüne önemli avantajlar getirmekle
birlikte, en fazla üretim ve ihracat gerçekleştiren Al-
manya ve İtalya’nın tecrübelerinden istifade edebil-
memiz ve AİMSAD’ın hedeflerinden biri olan
modern üretim teknolojileri alanında gelişme sağla-
mak adına faydalı olacak. Ayrıca, ülkemizde yaşanan
standardizasyon, gümrük gibi sorunları doğrudan il-
gili yerlere ulaştırarak, daha kısa sürede çözüm bul-
mayı hedefliyoruz. Bu vesile ile diğer ülke
dernekleriyle olan ilişkiler artacağından, üreticileri-
mizin yeni pazarlara açılması ve yurtdışında bu der-
neklere üye olan firmalarla çözüm ortaklıkları
kurulması hususunda da yeni işbirliklerinin oluşaca-
ğını düşünüyorum.
Bir diğer husus ise, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı uhdesinde kurulmuş olan Makine Teknik
Komitesi (MAKTEK) toplantılarına bir süredir göz-
lemci statüsüyle katılıyorduk. Ancak, 5 Aralık 2016
tarihinde gerçekleştirilen MAKTEK toplantısında
AİMSAD’ın asil üyelik başvurusu oybirliği ile kabul
edilmiş ve asil üyeliğimiz gerçekleşmiştir. Sektörü-
müze hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Sizlere, 2016 yılı sektör istatistikleri hakkında da bilgi
vermek isterim. 2016 yılı sonunda genel makine ih-
racatı 12,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve bir ön-
ceki yıla göre %1 azalma göstermiştir. İthalat ise 27,1
milyar dolar olmuş ve bir önceki yıla göre %6,3 artış
yaşanmıştır. Bu rakamlardan yola çıkarak, genel ma-
kine sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı ise

%45 seviyesinde olduğu görülmektedir. Bu bağ-
lamda, ağaç işleme makinesi rakamlarını ele aldığı-
mızda, 2016 yılı sonunda ihracatımız 69,6 milyon
dolar, ithalatımız ise 75 milyon dolar olarak gerçek-
leşmiştir. Bir önceki yıla göre kıyasladığımızda ise ih-
racatımız %7,7 artış, ithalatımız ise %22 azalış
göstermiştir. 2016 yılı sonunda üretimimizin ise 183
milyon dolar, yurtiçi satış rakamının ise 188 milyon
dolar olduğu tahmin edilmektedir.
2016 yılı rakamlarına göre Ağaç İşleme Makinesi sek-
töründe ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %92 ola-
rak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, normal
şartlarda genel makine içerisinde %1’lik bir paya sahip
olan Ağaç İşleme Makineleri, ithalatı karşılama oranı
en yüksek alt sektörlerden biri haline geldi. Öte yan-
dan, ihracatımızda ilk beş ülke Cezayir, İran, Bulga-
ristan, Irak ve Özbekistan; ithalatımız da ise ilk beş
ülke İtalya, Almanya, Çin, Avusturya ve İspanya’dır.
2017 yılında İran, Dubai, Almanya, Hindistan,
Rusya ve Çin ülkelerinde gerçekleştirilecek olan fu-
arlara katılım sağlayarak, AİMSAD olarak bizlerde
gerek üyelerimizi gerekse sektörü tanıtmak adına ça-
lışmalarımıza devam edeceğiz. 
Son olarak, 11-15 Nisan 2017 tarihleri arasında
İzmir Yeni Fuar Alanı’nda (Fuarizmir) gerçekleştiri-
lecek olan Ağaç İşleme Makinesi ve yanı sıra eş za-
manlı olarak düzenlenecek Mobilya Yan Sanayi,
Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi
Fuarları için hazırlarımızın tüm hızıyla devam etti-
ğini ve sektörün büyük ilgi gösterdiğini belirtmek is-
terim. Bu iki fuarda elde edilecek olan sinerjiyle ham
ürünün işlenmesinden son tüketiciye ulaşımına kadar
tüm ağaç işleme – mobilya yan sanayi sektörü bir
araya gelecek. Sizleri de bu vesileyle fuarımıza davet
etmek isterim.
AİMSAD Dergisi’nin bu sayısında sizler ile paylaştı-
ğımız daha birçok önemli konumuz, işlediğimiz bir
dizi sektörel dosyamız, ülke ve pazar analizlerimiz
bulunuyor. Bu sayıda sizler için “Laminat Parke Üre-
tim Makineleri”ni inceledik. Kapak dosyası ve sektör
incelemesinin ardından, bu alanda faaliyet gösteren
başlıca firmalardan birisi olan Vezirköprü Orman
Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. Marka ve Ürün Geliş-
tirme Müdürü Mehmet Karahasanoğlu ile gerçek-
leştirilen röportaja yer verdik. Alternatif pazar olarak
sizi; Meksika’ya, dünya turu kapsamında ise Küba’ya
götürüyoruz. Keyifle okumanızı diliyorum.

Saygılarımla.
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Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar AİMSAD’ın izni alınarak, 

kaynak belirtilerek, alıntı yapılarak kullanılabilir.

AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

Türkiye laminat parke sektörü son 5 yıldır
hem çeşitliliğini arttırıcı ürün geliştirme
çalışmalarına imza atıyor, hem de yurtdışı
pazarlarında rekabet şansını yükseltiyor.
İlk etapta iç pazara hitap ederek büyüyen
laminat parke sektörü, iç pazarın
ihtiyaçlarına cevap vermesinin ardından
şimdi de kapasitesini ihracat pazarları 
ile doldurmaya hazırlanıyor. “İhracatta 
yapılacak çok iş var” diyen yetkililer, 
“İç pazarda belli bir doygunluğa ulaştık,
şimdiki hedef ihracat” mesajı veriyorlar.
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“Makina Teknik Komitesinin Olu-
şumu ve Görevlerine Dair Tebliğ”
çerçevesinde görev yapmakta olan
Makina Teknik Komitesi’nin
(MAKTEK) 27. Toplantısı,  5 Ara-
lık 2016’da Ankara’da gerçekleşti-
rildi. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın yeni binasında yapılan
toplantıda, ağaç işleme ve yan sanayi
sektörünü AİMSAD Genel Sekre-
teri Arif Onur Kaçak temsil etti.
MAKTEK’in 27. Toplantısı; 2006/
42/AT sayılı Makine Emniyet Yö-
netmeliği kapsamında yer alan ko-
nularda ve makinelerle ilgili
olabilecek diğer teknik mevzuat ve
uygulamalar ile sektörel hususlarda
karşılaşılabilecek sorunların çözüm-

lenmesi için ilgili kamu kurum ve
kuruluşları, ilgili sivil toplum kuru-
luşları ve makine sanayi temsilcileri-
nin katılımıyla gerçekleştirildi. T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
(BSTB), Sanayi Genel Müdürlüğü
(SGM), Sektörler I Daire Başkanı
Fuat Şimşek yönetiminde yapılan
toplantının ilk gündem maddesi çer-
çevesinde, AİMSAD’ın MAKTEK’e
asil üyelik başvurusu gündeme
alındı ve yapılan oylama sonucunda
oybirliği ile kabul edildi. 
İkinci gündem maddesi çerçeve-
sinde ise 2017-2020 yıllarını kapsa-
yan ve AR-GE ve İnovasyon,
Rekabet Gücünün Geliştirilmesi ve
Dış Ticaret Açığının Giderilmesi,

Finansmana Kolay Erişim, Akıllı
Üretim ile İnsan Kaynağının Geliş-
tirilmesi gibi 5 ana başlıktan oluşan
Makine Strateji Belgesi’nin onay
için Bakanlıkta olduğu ve çok yakın
zamanda yayımlanmasının beklen-
diği bilgisi paylaşıldı.
Toplantıda ayrıca, zorunlu kapsamda
olan standartların zorunluluktan kal-
dırılması, Piyasa Gözetimi ve Dene-
timi Şube Müdürlüğü tarafından
2016 yılı denetim faaliyetleri sonuç-
ları ve koordinasyonunun Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan yürütülen D-8 Teşkilatı’nın 9-11
Mayıs 2016 tarihleri arasında Mı-
sır’da gerçekleştirilen 5. Toplantı-
sında alınan kararlar görüşüldü.

Haberler
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AİMSAD 2016 yılını, bünye-
sindeki Fuar Komitesi,
Basın, Yayın ve Tanıtım Ko-

mitesi, Eğitim ve Satış Sonrası Hiz-
metler Komitesi, İmalatçılar Komi-
tesi, İthalatçılar Komitesi ve Ta-
kımcılar Komitesi ile yoğun bir faa-
liyet ajandasıyla yine dolu dolu
geçirdi. 
AİMSAD’ın kuruluşundan bu yana
gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkinliğini
ve çeşitliliğini arttırmak; AİMSAD
Tüzüğü çerçevesinde belirlenen
amaçlar doğrultusunda üye firma
görüşlerini de alarak sektöre katkı
sağlayacak çalışmalarda bulunmak
hedefiyle oluşturduğu komiteler
2016 yılı çalışmalarını tamamlaya-
rak, 2017 faaliyetlerine başladı.
AİMSAD’ın hali hazırda aktif ola-

rak görev yapan altı komitesi bulu-
nuyor. AİMSAD Komiteleri çalış-
malarını, AİMSAD Yönetim Kurulu
tarafından 15 Eylül 2015 tarihinde
kabul edilen “AİMSAD Komitele-
ri’nin İşleyiş Usulü ve Çalışma Esas-
ları” çerçevesinde yürütüyor.
Komitelerin kuruluş amaçları ve
2016 yılı faaliyetleri ise şu şekilde:

Fuar Komitesi: Başta her yıl ekim
ayında İstanbul’da, TÜYAP Büyük-
çekmece Fuar ve Kongre Mer-
kezi’nde REED TÜYAP Fuarcılık
A.Ş. organizatörlüğünde gerçekleş-
tirilen Ağaç İşleme Makinesi Fuarı
ile TÜYAP Fuarcılık organizatörlü-
ğünde Anadolu illerinde gerçekleş-
tirilen Ağaç İşleme Makinesi Fuarı
olmak üzere, yurt içinde ve yurt dı-

şında AİMSAD tarafından destekle-
nen fuarlar ile ilgili koordinasyon ve
iyileştirme çalışmalarını yürütmek
üzere kurulmuş komitedir. 
AİMSAD üye firmalarından aldığı
görüş ve talepler doğrultusunda
fuar organizatörü firmalar ile tesis
ettiği “Ortak Fuar Komiteleri” va-
sıtasıyla söz konusu münferit fuar-
ların başarılı geçmesi yönünde
çalışmalar yapıyor. 2016 yılında
kendi içinde üç toplantı yapan Fuar
Komitesi, ortak fuar komiteleri çer-
çevesinde ise beş toplantı gerçekleş-
tirdi.

Basın, Yayın ve Tanıtım Komitesi:
AİMSAD’ın resmi süreli yayın or-
ganı olan ve iki ayda bir yayımlanan
AİMSAD Dergisi başta olmak üzere

Haberler
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

mevcut ve gelecekte yayımlanabilecek
tüm AİMSAD yayınlarının süreçle-
rinden, AİMSAD’ın kurumsal inter-
net sitelerinden, yazılı ve görsel basın
ile olan ilişkilerinden ve AİMSAD faa-
liyetlerinin tanıtımından sorumlu
olmak üzere kurulmuş komitedir.
2016’da Ağaç İşleme Makinesi Fua-
rı’na katılan 48 AİMSAD Üyesi
firma stantlarının 360 Derece video
ve resimleri ile firma yetkilileriyle rö-
portaj yapılması çalışmasına imza
attı. Fuar sonunda ortaya çıkan Ta-
nıtım Filmi, sektör tarafından beğe-
niyle izlendi. 
Basın-Yayın ve Tanıtım Komitesi’nin
diğer bir çalışması ise İthalatçılar Ko-
mitesinde ortaya atılan fikir çerçeve-
sinde Şubat ayı içinde faaliyete
geçecek olan www.aimsadstore.com
sitesi oldu. 2016 yılında kendi içinde
14 toplantı yapan Basın-Yayın ve Ta-
nıtım Komitesi,  2017 yılındaki ilk iki
toplantısını ise 26 Ocak tarihinde İs-
tanbul’da gerçekleştirdi.

Eğitim ve Satış Sonrası Hizmet-
ler Komitesi: AİMSAD’ın eğitim
faaliyetlerinden sorumlu olmak ve
AİMSAD üye firmalarının satış
sonrası hizmetlerini gerçekleştirir-
ken yaşadıkları sıkıntıların çözü-
müne yönelik faaliyetler ger-
çekleştirmek üzere kurulmuş komi-
tedir. Komite halihazırda, AİMSAD
üyesi firmaların ve müşterilerinin
satış sonrası hizmetler konusunda
yaşadıkları sıkıntıları tespit ederek,
gerekli çalışmalara başlamak üzere
hazırlıklar yapıyor. Ayrıca, Türkiye
çapındaki tüm akademisyen ve yük-
sek okul öğretmenlerini kapsayan
ve güncel teknolojilerle ilgili bir se-
miner çalışması yürütüyor. Bunlara
ek olarak, Komite’nin 2017 yılı
programı içinde; sektöre yönelik
olarak farklı konularda bilgilen-
dirme niteliğinde eğitim, panel ve

seminer gerçekleştirmesi de yer alı-
yor. 2016 yılında kendi içinde üç
toplantı yapan Eğitim ve Satış Son-
rası Hizmetler Komitesi,  2017 yı-
lında da İstanbul’da iki toplantı
gerçekleştirmiştir. 

İmalatçılar Komitesi: AİMSAD
Tüzüğü’nde belirtilen; imalatçı fir-
maların geliştirilmesine, katma de-
ğeri yüksek ürünlerin imalatı
yönünde desteklenmesine, ihracatın
artırılmasına ve imal edilen ürünle-
rin yurt dışına satışında kaliteli
“Türk Makinesi” algısının oluştu-
rulmasına yönelik projeler oluştur-
mak amacıyla kurulmuş komitedir.
Üreticilerin komite tarafından belir-
lenen kriterler çerçevesinde denet-
lenmesi ve kriterlere uyan firmaların
sertifikalandırılması yönündeki ça-
lışmalarına devam eden Komite,
2016 yılında kendi içinde dört top-
lantı gerçekleştirdi.

İthalatçılar Komitesi: İthalatçılar
Komitesi, ithalatta karşılaşılan so-
runlar, gümrüklerde yaşanan geçici

depolama sıkıntıları, müşteriler ta-
rafından talep edilen ve makinenin
çalışması için gerekli olan yağ itha-
latında yaşanan sorunlar, fuarlara
geçici kabul ile getirilen makineler
için ödenen teminatların iadesinin
uzun sürmesi gibi konuları ele
almak ve çözümlemek üzere kurul-
muş komitedir. Komite 2016 yı-
lında, AİMSAD üyelerinin stok-
larında bulunan yeni ve kullanılmış
ürünlerin yurtdışı satışına yönelik
bir portal oluşturulması fikrini or-
taya attı ve AİMSAD Yönetim Ku-
rulu’nun bu fikri benimsemesiyle
çalışmalar başlatıldı. Komite, kendi
içinde 2016 yılında iki toplantı ger-
çekleştirdi.

Takımcılar Komitesi: Kesici takım
ve takım tutucu imalatçısı ve satıcısı
konumundaki AİMSAD üye firma-
ları için eğitim, istatistik, teknik, iş
güvenliği ve benzeri alanlarda çalış-
malar yapmak ve projeler geliştir-
mek üzere kurulmuş komitedir.
Takımcılar Komitesi, 2016 yılında
kendi içinde 2 toplantı yaptı.
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Türkiye Makine ve Teçhizat
İmalatı Meclisi, sektörün
güncel gelişmelerini görüş-

mek üzere 17 Ocak 2017 tarihinde
Ankara’da TOBB Genel Mer-
kezi’nde bir araya geldi.
Kutlu Karavelioğlu başkanlığında
gerçekleştirilen toplantıya AİMSAD’ı
temsilen Genel Sekreter Arif Onur
Kaçak katılım sağladı. Toplantının
ilk bölümünde Makine İhracatçılar
Birliği (MAİB) Strateji Danışmanı
Alper Karakurt tarafından Post
Keynesyen politikalar ışığında 2017
Türk Makine Sektörü isimli bir
rapor ve Orta Anadolu İhracatçılar
Birliği (OAİB) Makine Şube Mü-
dürü Mehtap Önal tarafından ise
Makine Sektöründe İhracat Ra-

kamlarının Değerlendirmesi isimli
bir rapor sunumu yapıldı.
Daha sonra Meclis Başkan Yardım-
cısı Zeynep Erkunt Armağan tara-
fından makine sektöründeki kadın
gücünün vurgulanması için yapıl-
ması hedeflenen çalışmalar hak-
kında detaylı bilgi verildi. 
Meclis üyeleri AİMSAD, TAR-
MAKBİR, İMDER ve TİAD der-

neklerinin oluşturduğu mevzuat
komitesinde görüşülen konular ile
ilgili komite başkanı Cenap Eke ta-
rafından bilgiler verilerek, meclis
üyelerinin görüşleri alındı. Ayrıca
komite çalışmalarının devam etti-
ğini ve Şubat ayı içinde tekrar bir
araya gelinerek, görüşülemeyen
diğer konuların da ele alınacağını
açıkladı.

Makine sektörü, Onur
Ödülleri Gecesi'nde bir
araya geldi. Üretimde

yarım asrı aşan Türkiye’nin Maki-
necileri, Onur Ödülü’nün sahibi
oldu.
Sektörde 50 yılı geride bırakan fir-
maları Türkiye'nin Makinecileri,
Onur Ödülleri Gecesi'nde buluştu.
Türkiye sanayisinin gelişiminde öncü
rol oynayan firmalara plaket takdim
edilen gecede AİMSAD’ı temsilen
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Sabri Erol ve Genel Sekreter Arif
Onur Kaçak yer aldı. Gecede, Ma-
kine İhracatçıları Birliği resmi dergisi

Moment Expo'nun da 100. sayı
lansmanı gerçekleştirildi. 
Kuruluşundan günümüze makine
sektöründe 50 yılı geride bırakan
firmaların ödül gecesinde, kendi alt
sektörlerinde lider marka temsilci-
lerinin yanı sıra sektör temsilcileri
bir araya geldi. Yarım asrı geride bı-
rakan ve Onur Ödülü alan makine
üreticilerinin arasında     AİMSAD
üyelerinden Törk Makine, ABM
Grup, Üstünkarlı ve Turanlar fir-
ması da yer aldı. 
Makine sektörü tarihinin Türki-
ye'nin sanayileşme yolculuğuyla
eşzamanlı olarak yazıldığını belir-

ten Makine İhracatçıları Birliği
Başkanı Adnan Dalgakıran, “Sek-
törümüzün geçmişi, kendi hayal-
lerinin peşinden koşan girişimcilik
öyküle- riyle dolu. Zoru başaran,
sanayiye yön veren firmalarımız 50
yıldan fazla bir süredir Türk sana-
yiine yön veriyor. Biz bu geceyi
onların onuruna düzenledik, onlar
da katılımlarıyla bizleri onurlan-
dırdılar. Türkiye'nin Makinecileri
olarak Onur Ödülleri gecemizde,
şirketlerimizin kurucularıyla ve
sektör temsilcilerimizle bir araya
gelmekten mutluluk duyuyoruz”
dedi.

Üretimde yarım asrı aşan Türkiye’nin Makinecileri, 

Onur Ödülü’nün sahibi oldu

Haberler













TBMM tarafından yakın za-
manda kabul edilen ve reka-
betin, özellikle uluslararası

arenada rekabet etmenin, olmazsa
olmazı olan patent alınması; marka,
tasarım ve coğrafi işaretlerinin tesci-
liyle ilgili “Yeni Sınai Mülkiyet Ka-
nunu”, girişimcilere ihtiyaç duyulan
desteği verecek. Uluslararası düzen-
lemelerle uyumlu hale getirilen ilgili
mevzuat, pek çok yeniliği ve hukuki
alt yapıyı içeriyor. Bu gelişmeler ile
girişimcilerin, rekabet edebilirlik ka-
zanmaları için gerekli adımları ata-
bilmelerine fırsat vermesi ve
cesaretlendirmesi amaçlanıyor. 

Geçmiş uygulamaların, yapılma şe-
killeri nedeniyle zaman kayıplarını,
yüksek maliyetleri ve işlem zorlukla-
rını beraberinde getiriyor. Tüm bu
durumlar özellikle patent alınma-
sında caydırıcı rol oynarken, pek çok
patentin raflarda kalmasına, sanayiye
aktarılamamasına neden oluyordu.
Markaların kullanılmayacak alanlar
için dahi patent tescil ettirmeleri de
yeni girişimlerin önünde bir bariyer
oluşturuyordu. Yeni Sınai Mülkiyet
Kanunu, teknolojideki baş döndü-
rücü gelişmelerin tüm yaşam alanla-
rını etkilediği günümüz ortamında,
doğru üst strateji ve politikalarla des-
teklendiği takdirde faydalı olabilecek.
Girişimciler yeni kanun ile markala-
rını daha kolay, daha kısa zamanda ve
daha ekonomik olarak tescil ettirebi-
lecekler. Bu durumda iş yaşamı için
önemli bir zorluğun ortadan kalk-
ması ve daha güvenli bir iş ortamının
oluşmasını sağlayacak. Yeni kanun ile
patent alımında, tüm patentler ince-
lemeli olacak. Türk Patent Enstitüsü
inceleme yapabilme yetkisine sahip
olduğundan, patentler uluslararası
nitelik kazanacak.  Başvuru, inceleme
ve patentleme süreleri kısalacak, ma-
liyetler inecek ve işlemlerin yürütül-
mesi kolaylaşacak. Patente konu
buluşlarda, emeği geçen paydaşlarla
ilgili patent başvuruları, hak ve yü-
kümlülükler ile lisanslama konuları,
açıklık kazanacak. Ortak patent alma

ve kullanma imkanları getirilecek.
Yüksek öğrenim kurumlarında ger-
çekleştirilen buluşların patentlenme-
sinde kurum ile buluşu yapanın
hakları netleştirildi. Kamu destekli
buluşların patent hakkının buluşu
yapana ait olduğu ancak kullanım ve
gelir paylaşımı konularında özel an-
laşmalarla düzenlemeler yapılacağı
hükümleri getirildi. 
Ayrıca Yeni kanun ile birlikte kulla-
nılmayan markaların tesciliyle başka
girişimcilerin engellenmesinin önüne
geçilecek. Kullanılmayan tescilli mar-
kalara itiraz edilebilecek ve 5 yıl
içinde kullanılmayan markalar başka
girişimciler tarafından tescil ettirile-
rek kullanılabilecek. Böylece piyasada
fiilen kullanılmayan markaların ya-
rattığı tıkanıklık ortadan kaldırılacak.

“Sınai mülkiyet yasa tasarısı
dönüm noktası niteliğinde”

10 Ocak’ta yayınlanan yasa ile birlikte
Türk Patent Enstitüsü’nün ismi Türk
Patent ve Marka Kurumu olarak de-
ğişti. Türk Patent ve Marka Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Ku-
rum’un küresel anlamda bir otorite
merkezi sayıldığına dikkat çekerek,
“İnovatif aktivitenin, patentli ve sür-
dürülebilir ürünler gibi somut gös-
tergelerinin giderek önem kazandığı
günümüzde AR-GE ve inovasyon
döngüsüne, sınai mülkiyet hakları
için tescil mercii olarak katkıda bulu-
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nuyoruz. 2016 yılında tarihi bir ba-
şarıya imza atarak WIPO (Dünya
Fikri Mülkiyet Örgütü) nezdinde
dünya çapındaki 22 uluslararası araş-
tırma-inceleme otoritesinden biri ola-
rak atandık” diye konuştu.
Bilim ve Teknoloji Genel Müdür-
lüğü ile Teknoloji ve Lisans Yöneti-
cileri Derneği iş birliğinde AR-GE
Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme
Bölgelerinin Sınai Mülkiyet Kapasi-
telerinin Geliştirilmesi Projesi’ni yü-
rüttüklerini belirten Asan, “Geçti-
ğimiz günlerde TBMM Genel Ku-
rulunda kabul edilen Sınai Mülkiyet
Yasa Tasarısı’nı hazırladık.  Bu siste-
mimiz açısından dönüm noktası ni-
teliğinde bir çalışma. Bugüne kadar
ayrı ayrı kanun hükmündeki karar-
nameler vasıtasıyla yürütülen işlem-
ler tek çatı altında toplanarak sağlam

bir yasal zemine oturtuldu. Güçlü
bir hukuki yapının yanı sıra daha
etkin işleyen bir sistem oluşturul-
ması yönünde düzenlemeler yapıldı.
Küresel ekonominin en önemli di-
namolarından birinin inovasyon ve
bu unsurun ancak sınai mülkiyet
haklarının güvencesinde geliştirile-
bilir” dedi. 
Dünya Fikri Mülkiyet Örgü-
tü’nün (WIPO) 2015 verilerinde
yerli başvuru sahipleri tarafından
yapılan patent başvurusu sayısına
göre Türkiye’nin dünyada 15’inci
sırada yer aldığını aktaran Habip
Asan, kuruma yapılan patent baş-
vurularının 2016 yılının Kasım ayı
sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 22 artış
gösterdiğini ve 14 bini aştığını
söyledi. 

“AR-GE’de 60 milyar dolarlık 
harcama hedefleniyor”  
Türkiye’de AR-GE yatırımlarına yö-
nelik harcamaların GSYH’ye oranı-
nın 2023 yılında yüzde 3'e
çıkarılmasının hedeflendiğini vurgu-
layan Habip Asan, “60 milyar dolar-
lık AR-GE harcamasına ulaşılması
planlanıyor. Bu konuda başarıya ula-
şılmasında sınai mülkiyet hedefleri-
nin tutturulması etkili olacak. 50 bin
yerli patent başvurusu, Türk tasarımı
imajının küreselde yerleşmesi,
GSMH’nin yüzde 50’sine denk
gelen fikri ürün portföyünün oluş-
ması ve 10 küresel markanın ortaya
çıkarılması şeklinde belirlenen sınai
mülkiyet hedefinin gerçekleştirilmesi
için ilgili tüm aktörlere önemli so-
rumluluklar düşüyor” açıklamasında
bulundu.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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678 sayılı KHK ile yürürlüğe giren
‘Cazibe Merkezleri Programı’, yatı-
rımcılar için birçok desteği hayata
geçirecek. Türkiye’nin daha az geliş-
miş bölgelerindeki yatırım ortamını
canlandırıp istihdam, üretim ve ihra-
catı artırmayı ve böylece bölgeler
arası gelişmişlik farklarını azaltmayı
amaçlayan programla, devlet böl-
gede 60 milyar TL altyapı yatırımı
gerçekleştirecek. Anahtar teslimi fab-
rikalar özel sektöre uygun süre ve
koşullarda kiralanacak. Bölgede yatı-
rımcının ürettiği ürünlere “devlet
alım garantisi” sağlanacak. Yatırım ve
işletme döneminde yatırımcıya faiz-
siz kredi temin edilecek. Gelişmiş il-
lerden emek yoğun sektörlerdeki
fabrikaların cazibe merkezlerine ta-
şınması teşvik  edilecek. Her bir fab-
rika için 1 milyon liraya kadar
taşınma desteği verilecek. Taşınan
fabrikalar 6'ncı bölge teşviklerinden
yararlandırılacak. Cazibe merkezleri,
belirlenen 5 bölge ve 8 cazibe mer-
kezinde toplam 23 il bulunuyor ve
bu illerde 12.6 milyon vatandaş yaşı-
yor. Hükümet proje ile bölgede 5

ana sorun olan işsizlik, düşük geliş-
mişlik, düşük ihracat, yüksek göç
oranı ve mülteci sorununu çözmeyi
hedefliyor. Açıklanan Program kap-
samında yatırımlar, bakanlıkların ya-
pacağı doğrudan yatırımlar;
kamunun özel sektöre sağlayacağı
teşvik, destek ve muafiyetler; özel
sektörün yapacağı teşvikli yatırımlar
olmak üzere 3 kalem üzerinden top-
lamda 140 milyar TL gerçekleştirile-
cek.

Kalkınma Bankası 
şirketlere iştirak edebilecek
Sağlanacak destekler, Hazine Müste-
şarlığı bütçesinden Türkiye Kal-
kınma Bankası’na aktarılacak
kaynaktan karşılanacak. Banka, prog-
ram kapsamında arsa temini, altyapı
işleri ve bina inşaatı ile ilgili iş ve iş-
lemler için söz konusu kaynağı, ön-
celikle kurulacak Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlıklarına, il özel
idarelerine, belediyelere olmak
üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına
veya organize sanayi bölgeleri tüzel
kişiliklerine kullandırabilecek.

‘Cazibe Merkezi’ olarak belirlenen
illere yapılacak yatırımlara sağlana-
cak 10 önemli destek şöyle sıralandı:
n Danışmanlık hizmeti desteği,
n Anahtar teslim fabrika binası yapım
desteği,
n Faizsiz yatırım kredisi desteği,
n Faiz indirimli işletme kredisi desteği,
n Halen faaliyette bulunan üretim
tesisini Cazibe Merkezleri Programı
kapsamındaki illere taşımak isteyen
yatırımcılara üretim tesislerini taşıma
desteği,
n Hazine taşınmazlarının ‘çağrı mer-
kezi ve veri merkezi’ yapımı için tahsisi,
nKamuya, mahalli idarelere, KİT’lere,
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına
ait atıl durumdaki kamu binalarının
çağrı ve veri merkezi olarak kullanımı
için tahsisi,
n Çağrı ve veri merkezi binası yapım
desteği,
n Çağrı ve veri merkezlerinde ihtiyaç
duyulan telekomünikasyon altyapısı
için çağrı ve veri merkezleri yatırım
desteği,
n Veri merkezleri için ayrıca enerji
desteği.

Haberler

Özel sektöre anahtar teslim fabrika desteği:
Açıklanan Programın en dikkat çekici özelliği özel sek-
töre verilecek  yatırım desteklerinde kendini gösteriyor.
Desteklerin detayı şöyle:
n 23 ilde fabrika binaları kamu tarafından inşa edilecek.
n Devlet yaptığı fabrika binalarını özel sektöre uygun
süre ve koşullarda kiralayacak.

n Her yıl 5 bölgede 80, 10 yılda toplam 800 fabrika ku-
rulacak.
n Fabrikalar, 10 bin metrekare büyüklüğünde olacak.
n Fabrikalarda ortalama 500 kişi olmak üzere yılda top-
lam 40 bin kişilik istihdam yaratılacak.
nBu kapsamda yıllık 391.6 milyon lira kamu desteği verilecek.
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Kısaca sanayinin dijitalleşmesi
olarak tanımlanan “Endüs-
tri 4.0”, bugün hayal bile

edemediğimiz çözümlerin üretil-
mesi, kaynak kullanımının iyileştiril-
mesi, verimliliğin ve karlılığın
artırılması anlamında oldukça parlak
bir gelecek vaat ediyor. Dijital dö-
nüşümün en büyük dalgası Endüstri
4.0 olarak adlandırılan bu yeni sa-
nayi devriminin, iş ve sosyal yaşamda
getireceği köklü değişimlerle çağa
damgasını vuracağı tartışmasız bir
gerçek. 2017’nin Türk sanayisi ve
KOBİ’leri için Sanayi 4.0’ı anlama
yılı olacağını vurgulayan iş yönetimi
uzmanları, akıllı fabrika kavramları-
nın öğrenilmesinin gerektiği bir sü-
rece girildiğine dikkat çekiyorlar.
2017 yılında dünya sanayisini şekil-
lendirecek gelişmeler arasında; Sa-
nayi 4.0 süreci, yapay zeka tekno-
lojilerinin kullanımı, akıllı fabrika ya-
tırımları, disiplinlerarası işbirlikleri
yer alıyor. Dünya ekonomisini etki-
leyen bu gelişmeler Türk sanayini ve
özellikle KOBİ’leri çok yakından il-
gilendiriyor. Uzmanlar, 2017’de sa-
nayi sektöründe yapılması gereken-
leri ve öncelikleri şöyle sıralıyor: 

2017 Sanayi 4.0’a 
hazırlık yılı olmalı 
Dünya sanayisini değiştiren ve 4. Sa-
nayi Devrimi olarak nitelendirilen
Sanayi 4.0’a hazırlık çalışmaları,
büyük işletmeler kadar KOBİ’ler
için de hayati önem taşıyor. Üre-
timde yapay zeka teknolojilerinin
kullanım imkanlarının araştırılması,
üç boyutlu yazıcılarla üretimin geti-
receği faydalar 2017’de daha fazla il-

gilenilmesi gereken konular arasında
yer almalı. 

Akıllı fabrikalara geçiş 
stratejileri düşünülmeli
Sanayimiz ve özellikle KOBİ’leri-
miz, dünya devlerinin uyguladığı
tüm üretim süreçlerinin akıllı sis-
temlerle kontrol edildiği, esnek ve
akıllı fabrika sistemlerini öğrenmeli-
dir. KOBİ’ler de akıllı sistemlerin
kontrol ettiği, seri üretimin yerini
daha az miktarlarda ve kişiye özel
üretime bıraktığı akıllı fabrikalara
geçiş stratejileri oluşturmalıdır. Fi-
kirlerin, daha hızlı ürüne çevrildiği,
esnek, küçük, dinamik ve akıllı fab-
rikaların sayısının artacağı unutul-
mamalıdır. 

Üretim sistemi ve süreçleri 
gözden geçirilmeli
Akıllı fabrikalar ile verimlilik artışı ve
yüksek kalite seviyesiyle esnek üre-
tim yakalanacak ve sistemler arasında
entegrasyon gibi süreçlerin izlenebi-
lirliği artacak. Bu sistemlerde yaka-
lanacak rekabet avantajını ancak aynı
yönde sistem kuran ve geliştiren fir-
malar yakalayabilecek. Hızlıca kendi
üretim sistemimizi ve süreçleri göz-
den geçirmeliyiz. 

Disiplinlerarası etkileşim artmalı
Sanayi 4.0 hazırlık süreciyle birlikte
fabrikalar ve inovasyon merkezleri
başta olmak üzere çok sayıda disip-
linden insan, dijital olarak birbirine
bağlanarak, zor ve karmaşık işleri
sanal ortamda paylaşacak ve ortak-
laşa üretim gerçekleştirecek. Tek ba-
şına hareket eden firmaların yaşama
şansı her gün azalacak. Bu nedenle
firmaların değişim stratejilerine
uygun, dahil olabilecekleri eko-sis-
temleri araştırması gerekiyor. 

KOBİ’ler ve inovasyon şirketleri
temasta olmalı
2016 yılında Resmi Gazete’de ya-
yınlanan AR-GE ve Tasarım Faali-
yetlerinin Desteklenmesine İlişkin
Yönetmelik, sanayi kuruluşlarına
özellikle de KOBİ’lere önemli fır-
satlar sunuyor. 
Kanunla faaliyete geçecek inovasyon
şirketleri, KOBİ’lerin de büyük şir-
ketler gibi yeni ve yenilikçi ürün ge-
liştirmesine imkan tanıyacak. Talepte
bulunan KOBİ'ler dolaylı olarak
destekten yararlanabileceği için ku-
rulan inovasyon şirketleri ile yakın
temasta olmalıdır.

2017’de Türk sanayisinin 
öncelikleri neler olacak?

Haberler
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Türkiye Mobilya Sektör Mec-
lisi Başkanı Davut Doğan,
mobilya sektöründe 35 bin

kadar üretici firma olduğunu, pera-
kende işi yapan firmalarla birlikte bu

sayının 65 bini bulduğunu açıklaya-
rak, “Mobilya teşvik edilirse, Türkiye
için yeni bir lokomotif sektör olabi-
lir" diye konuştu.  Mobilya sektö-
ründe direkt 250 bin, dolaylı olarak
500 bin kişinin istihdam edildiğini
söyleyen Davut Doğan, “Mobilya
aynı zamanda emek yoğun bir sektör.
İşsizliğin yükseldiği bu dönemde sek-
törün daha fazla istihdam edilmesi
için özel önem verilen sektörler ara-
sında yer alması ve desteklenmesi ge-
rekiyor. Sektörde çok firma var.
Yüzde 50 kadar da kayıt dışılık oldu-
ğunu öngörüyoruz. Haksız rekabe-
tin ve kayıt dışılığın önlenmesi için
KDV indirimi kaçınılmaz görünü-
yor” şeklinde konuştu. Üretilen mo-
bilyaların yüzde 60’ının koltuk,
kanepe ve yataktan oluştuğuna dik-
kat çeken Doğan,  “Aldığımız kumaş

ve tekstil ürünlerinde KDV yüzde 8
oranında. Mobilya sektöründe de
KDV’nin yüzde 8’e veya yüzde 10’a
düşürülmesi durumunda, haksız re-
kabet ortadan kalkacak ve devletin
KDV’den ve kurumlar vergisinden
dolayı gelirleri artacaktır” görüşünü
dile getirdi.Mobilya sektörünün itha-
latın 3 katı kadar ihracat yaptığını da
belirten Doğan, şöyle konuştu: “Sek-
törümüz dış ticaret açığı vermiyor. Şu
anda dünya üretiminde 17’nci sıra-
dayız. Ancak, sektör desteklenir ve
rekabet gücü arttırılırsa dünyada ilk
5’te yer alabiliriz. Mobilya sosyal ve
göçü önleyen bir sektör, emek depo-
sudur. Yurdumuzun her yöresinde
bir mobilya imalatçısı görebilirsiniz.
Ancak, vergi kaçaklarının önlenmesi
ve haksız rekabet için sektörde KDV
indirimi yapılmalıdır.”

Haberler

KOBİ'ye kefalet müjdesi
İhracatçıların teminat bulma sı-

kıntısını çözmek için Kredi Ga-
ranti Fonu, Türk Eximbank'tan

gelen KOBİ'nin yaklaşık 8 milyon li-
ralık kredisi için kefalet imkanı sağla-
yabilecek. Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, Kredi Garanti Fonu
(KGF) ve Türk Eximbank arasında
imzalanan protokolle ihracatçı KO-
Bİ'lere Hazine kefaletiyle kullandırı-
lacak Eximbank kredilerinin yüzde
100'ünün KGF teminatı kapsamına

alınacağını belirtti. Bakan Zeybekci
"Kredi Garanti Fonu, Türk Exim-
bank'tan gelen bir ihracatçı KO-
Bİ'nin yaklaşık 8 milyon liralık
kredisi için kefalet imkanı sağlayabi-
lecek" dedi. İhracatçıların finansman
ihtiyaçlarını çözeceklerini vadettikle-
rini anımsatan Zeybekci, kapasitesin-
den daha fazla sipariş alıp, satış
fırsatını kaçırmak istemeyen ihracat-
çılar için devreye girerek teminat ih-
tiyaçlarını yüzde 100 gidererek

onların Eximbank kredilerinden ya-
rarlanmasını sağladıklarını ifade etti.
Türk Eximbank ile KGF arasında yü-
rütülen işbirliği sayesinde 10 yılda
bugüne kadar 450 milyon liralık ke-
falet sağlandığını dile getiren Zey-
bekci, bu tutarın artırılmasını
istediklerini ifade etti. Zeybekci, hü-
kümetin ihracatın geliştirilmesi ama-
cıyla KGF tarafından sunulan Hazine
destekli kefalet sisteminin kapsamı-
nın genişletildiğini de söyledi. 
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“2017’de büyümeden ve ihracattan daha umutluyuz”

Haberler

Türk mobilya sektörünün
Avrupa ve Körfez ülkelerin-
deki gelişimine değinen

MODOKO Yönetim Kurulu Baş-
kanı İ. Etem Özçelik, 2017’de sek-
törün büyüme oranını yüzde 8-10
olarak planladıklarını açıkladı. Yeni
yılda yurt içi ve yurt dışı fuarlarla ih-
racat rakamlarını ise 2016’ya oranla
yüzde 15 artırmayı hedeflediklerini
kaydeden Özçelik, “2016 yılı bek-
lediğimizin ötesinde gelişmelere
sahne oldu. Gerek yurt içindeki sı-
kıntılar, gerekse Avrupa’daki eko-
nomik sıkıntılar göz önünde
bulundurulduğunda biz mobilya
sektörü temsilcileri çalışmalarımızda
gösterdiğimiz başarıyla 2016 yılını
büyüme ile kapatırken, 2017 yılı ra-
kamlarından da umutluyuz” dedi. 
Mobilyanın ekonomik kalkınmada
önemli paya sahip olduğunu dile
getiren Özçelik, “Daha önceki yıl-

larda karşılaştığımız ithal mobilya
tehlikesi için aldığımız tedbirler ve
destekler bugün bu büyümenin de
temellerini oluşturdu. Bizlerin Türk
mobilya zanaatkarları olarak yaptı-
rımlarımızı her dönemde sürdür-
meye, sektörün büyümesi için
elimizi taşın altına koymaya hazır
olduğumuzu belirtmeye ihtiyacımız
var. Mobilya demek sadece üretim
yapıp satmak anlamına gelmemek-
tedir. Temsil ettiğiniz sektörün ihti-
yaçları noktasında da birleştirici ve
yapıcı bir rol oynamak da gerekir.
MODOKO olarak temsil ettiğimiz
bu sektörde hep daha iyi hizmet an-
layışını benimsedik. Çalışmalarımızı
da yurt dışına gururla tanıttık.
Bugün geldiğimiz nokta bunun
göstergesidir” dedi.

“Türkiye’de kişi başı 
mobilya harcaması 65 dolar”
Türkiye'de kişi başına düşen mo-
bilya harcamasının üretici fiyatlarıyla
65 dolar civarında olduğunu söyle-
yen İ. Etem Özçelik, "2015 yılında
Amerika'da kişi başına yıllık mobilya
tüketimi 420, Fransa'da 295, İngil-

tere ve Avrupa'da ise 240 dolar ci-
varında oldu. Bu rakamlara bakıldı-
ğında da ülkemizde kişi başına
mobilya harcaması şehirleşme ve
gelir seviyesindeki artışla birlikte yu-
karıya doğru bir ivme kazanıyor"
dedi. 
Özellikle konut ve ofis sektöründeki
gelişmelerin, kentsel dönüşüm ça-
lışmalarının mobilya ve perakende
pazarının olumlu etkilediğini belir-
ten Özçelik, "Mobilya pazarındaki
büyümenin devam edeceğini tah-
min ediyoruz" diye konuştu. 
Mobilya sektörünü ve pazarın geli-
şimini dünya trendleri, teknoloji ve
tüketici satın alma alışkanlıklarının
belirlediğini ifade eden Özçelik,
halen Türkiye'de ortalama mobilya
yenileme alışkanlığının 7-8 yıl civa-
rında olduğunu söyleyerek, "Göç
alan metropollerde daha küçük
yaşam alanlarına olan talepler ve
modüler yapının tercih edilmesin-
den dolayı mobilya değiştirme alış-
kanlığı, ihtiyaçtan çok yenileme ve
isteğe özel mobilyaya geçiş gibi ne-
denlere doğru kayıyor" yorumunu
yaptı. 
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Laminat parkede tam 
kapasitenin yolu ihracattan
geçiyor
Türkiye laminat parke sektörü son 5 yıldır hem çeşitliliğini arttırıcı ürün geliştirme çalışmalarına imza
atıyor, hem de yurtdışı pazarlarında rekabet şansını yükseltiyor. İlk etapta iç pazara hitap ederek büyüyen
laminat parke sektörü, iç pazarın ihtiyaçlarına cevap vermesinin ardından şimdi de kapasitesini ihracat
pazarları ile doldurmaya hazırlanıyor. Laminat parke sektörünün ihracatını çok daha fazla artırabilecek
imkana sahip olduğuna dikkat çeken firma yetkilileri, sektörün kapasitesini tam olarak kullanması için
yegane yolun ihracat olduğuna vurgu yapıyorlar. “İhracatta yapılacak çok iş var” diyen yetkililer, “İç
pazarda belli bir doygunluğa ulaştık, şimdiki hedef ihracat” mesajı veriyorlar. 
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Zemin dekorasyon sektö-
ründe pazar payı açısın-
dan lider durumundaki

ahşap ürünleri, uzun ömürlü ol-
ması ve sağlığa hiçbir zararı bu-
lunmaması nedeniyle insanlığın
en eski dönemlerinden beri kul-
lanılıyor. Ağaç türlerinin gelişen
teknoloji ve imalat sanayisinde,
makinelerle en iyi şekilde işlene-
bilen parke, bu avantajıyla zemin
dekorasyon sektör pazarındaki
taş, seramik, marley ve diğer sen-
tetik ürünlere kıyasla sürekli ön
planda kalıyor. 
Ahşap parke tarihinin çok eskiye
dayanması ve üretimi için gerekli
olan ağaç türlerinin fazla oluşu,
ahşap parke ürün çeşidinin de sa-
yısını artırıyor. En çok satılan ve
bilinen ahşap parke türleri ara-
sında klasik masif parke, rabıtalı
çam ve sedir döşeme, laminat
parke, lamine parke ve merbau,
teak, bambu gibi ithal masif par-
keler başı çekiyor. Bunların hari-
cinde çok özel, hatta kişiye özel,
sanatsal boyutu ön planda olan,
yüksek teknolojiler ile üretilen
ahşap parke ürünleri de üretiliyor.
Laminat parke, bu ahşap parke
ürünleri içinde son yıllarda en
hızlı gelişim gösteren ürün ol-
masıyla dikkat çekmekte.  Lami-
nat parkeyi, ağaçlara alternatif
olarak, ağaç yan mamullerinin
bir şekilde dönüştürülmesiyle,
ağaç görüntüsünü elde etmek
amacıyla üretilen, son 10-15
yılın ürünü olarak tanımlayabili-
riz. Zemin dekorasyon sektörü-
nün en çok tercih edilen,
ekonomik, pratik ve dekoratif bir
ürünü olarak kabul edilen lami-
nat parkenin üretiminde, ağaç
sektörünün yan ürünleri olan
kırpıntı, talaş gibi artıklar kulla-
nılıyor. Bunlar yüksek ısıl işlemler
altında birleştirilerek, parkenin

orta tabakasındaki yüksek daya-
nımlı ağaç lifleri (HDF) oluştu-
ruyor. Daha sonra HDF
tabakasının üzeri dekor kağıtı ve
yüksek kalitede koruma tabakası
ile kaplanarak laminat parke
hazır hale geliyor.
Kısa zamanda montajı yapılabi-
len, ekonomik bir ürün olan la-
minat parkenin, içinde eşya
olmasına rağmen rahatlıkla mon-
tajı yapılabiliyor. Laminat parke-
nin döşenmesinde en önemli
unsur, zemin düzgünlüğü. Dö-
şenecek zemin düz ve terazide
olması,  montajın kalitesini doğ-
rudan etkiliyor. Bu yüzden ze-
minde bozuk yerler varsa
mutlaka düzeltilmesi gerekiyor.

Kalın oluşu, 
dayanıklılığını göstermiyor
Laminat parkeler genel olarak
kullanım sınıfı olarak bilinen bir
kriter ile ayrılırlar. Kullanım sınıfı
iki haneli bir rakamdan oluşur ve
bu rakam büyüdükçe parkenin
dayanımı ve aşınma sınıfı artar.
Genel olarak konutlarda kullanı-
lan malzemeler 23 ve üzeri, ticari
mekanlarda kullanılan malzeme-
lerde 31 (AC3) ve üzeri kullanım
sınıfına sahip olmalıdır. Yoğun
trafiğe ve neme maruz kalan alan-
lar için üretilen standart dışı ola-
rak tabir edilebilecek ürünlerde
ise suya ve neme dayanımı daha
yüksek ve yoğunluğu daha fazla
olan yeşil HDF kullanılabilir.
Genel kanının aksine, laminat
parkenin kullanım ve dayanı-
mında ürün kalınlığının hiçbir
önemi yoktur. Parkenin daya-
nımı ve kalitesini belirleyen orta
tabakasındaki HDF (taşıyıcı ta-
baka), melamin balans tabakası
(nem tutucu) ve yüzeydeki ko-
ruyucu overlay tabakasıdır. Kali-
tesiz bir overlay kullanılarak



üretilen ürünün yüzeyinde oluşacak
problemler ürünün kalınlığından
bağımsızdır.

Montajı kolay, 
kullanımı sağlıklı…
Laminat parkelerin en önemli özel-
liklerinden birinin başında, içeri-
ğinde yüzde 90’lara varan ağaç
malzemesi kullanılması nedeniyle
çevre dostu olması geliyor. Kolay te-
mizlenmesi ve leke tutmaz hijyenik
oluşunun yanı sıra çizilmeye, darbe-
lere ve sürtünmeye karşı da daya-
nıklı. Sabit ışık kaynaklarının neden
olduğu renk solmalarının görülme-
diği laminat parke, aleve karşı diren-
çli ve alttan ısıtma sistemlerinde
kullanılan en uygun zemin kapla-
ması. “Bir günde zemin" sloganıyla
satışa sunularak dikkatleri üzerinde
toplayan dekorasyon ürünü laminat
parke, müşteriyi bu özelliğiyle fazla-
sıyla etkiliyor ve tercih edilmesini
sağlıyor. Bugün laminat parke tek-
nolojisi öyle safhalara geldi ki, iş yer-
lerinde, sinema, konferans salon-
larında, yoğun trafiğin yaşandığı yer-
lerde güvenle montajı yapılabiliyor. 

Tüketici ve sektör, 
laminat parkeyi sevdi
1990’lı yılların başında dünyaya Al-
manya’dan yayılmaya başlayan lami-
nat parke, Türkiye’ye 1994 yılından
itibaren giriş yaptı. O güne kadar
klasik parkeler meşe, kayın gibi çok
özel ağaçlardan yapılıyordu. Lami-
nat parke ise atıl ağaçların sanayiye
kazandırılması ile üretilmeye baş-
landı. Parkede, masiften daha ran-
tabl fabrikasyon üretilen, sıkış-
tırılmış ağaç teknolojisine geçiş ol-
ması dünyada olduğu gibi Türkiye
pazarında da laminat parke tüketi-
mini yaygınlaştırdı, satışı hızlan-
dırdı. Tüketim ve satışların yanı sıra
üretim ayağında da teşvik edici ge-
lişmeler yaşandı. 1999-2000 yılla-

Kapak Dosyası
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LAMİNAT PARKE NASIL ÜRETİLİR?
n İlk aşama: Hammadde
Laminat parke nasıl üretilir dendiğinde akla gelen ilk hammadde ağaçlardır. Laminat parkeler ta-
laşların işlenmesinden yapılacağı için öncelikle ağaçlar toplanır, kesilir, düzenlenir.
n İkinci aşama: Talaş
Ağaçlar toplanıp işleme konduktan sonra kabukları makinelerden geçerek soyulur ve ardından
talaş elde edilir. Bu talaşlar çeşitli aşamalardan geçirilerek arındırılır.
n Üçüncü aşama: Tabakalar
Laminat parkeler dört ana tabakadan oluşur. Her tabakanın ayrı bir işlevi vardır. Talaş işlenerek
parkelerin katmanları oluşturulur.
n Dördüncü aşama: Desen / Baskı
Parkenin en önemli tabakalarından biri parkenin görüntüsünü oluşturan desen, dekor
tabakasıdır. Bu tabaka için, özel olarak hazırlanan baskılar her bir parkeye seri şekilde uygulanır.
n Son aşama: Parke kesim
Tüm aşamalardan geçen laminat parkeler üretimin sonuna doğru kesim makinesine giderek
döşemeye hazır hale getirilir. Çeşitli oranlarda kesilen parkeler, numune çalışmalarından sonra
paketlenerek mağazalara satışa gönderilir.



rında devletin orman politikaların-
daki değişikliği laminat parke üreti-
mine olan ilgiyi artırdı. Devlet,
ağaçların bilinçsiz kesilmemesi için
çevre reformu yaparak, kesimlerde
kısıtlama yapılması ve kaliteli ağaçla-
rın korunması kararını aldı. Bu kara-
rın bir sonucu olarak kaliteli ağaçların
fiyatlarının yükselmesi, laminat parke
pazarının kapılarını iyice açtı. 
Türkiye’de klasik parkeden laminat
parkeye geçiş süreci, özellikle 1994
ila 2000 yılları arasında yaşandı. Dişi
erkek yuvaların birbirine tutkallan-
masıyla montajın yapıldığı parke-
lerde, 2000’li yıllar inovatif bir
gelişime sahne oldu. Avrupa’da kilit
sistemi geliştirildi ve çok önemli bir
değişime yol açan bu inovasyon, pa-
zarı ve kullanımı daha da artırdı.
Zemin döşemesinde şu anda kuru
zeminler sektöründe yüzde 95’e
yakın oranda laminat parke kullanı-
lıyor. Estetik ve görsel anlamda me-
kana ayrıcalık katan, dekorasyonun
değişmez parçası laminat parkeler,
doğru uygulandığında yıllarca kulla-
nılabiliyor. Ev ve işyerlerinde gör-
meye alışık olduğumuz laminat
parkeler, yerden ısıtmalı ve soğut-
malı mekanizmalara uyum sağla-
ması, şık görüntü kazandırması, halı
ve kilim ihtiyacını ortadan kaldırıp
modern bir kullanım sunması ve te-
mizliğiyle pratik olmasından ötürü
tercih ediliyor. Tüm bu özellikleriyle
zemin döşemelerinin vazgeçilmezi
olan parkede talep, laminata doğru
kayıyor. Özellikle son yıllarda inşaat
sektöründeki hareketliliğin de
olumlu etkilerinin görüldüğü lami-
nat parke pazarı, her yıl büyüme
gösteriyor. Bugün Türkiye zemin
döşemelerindeki pastanın çok büyük
payını laminat parke oluşturuyor. 

Sektör, dünyada rekabet 
edecek güce ulaştı
Türkiye laminat parke sektörü, tek-

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

LAMİNAT PARKE İLE LAMİNE PARKE ARASINDAKİ FARKLAR
Laminat parke, sıkıştırılmış odun talaşı üzerine reçine emdirilmiş kağıt baskı ile kaplama işlemidir. En üst
tabakasına da cila yapılmıştır. Kısaca sunta ya da MDF yüzeylerinin desenli kağıt ile kaplama işlemidir. İste-
diğiniz renk ve desende yapılabilmektedir. Fiyatı ve güzel görüntüsü ile çoğu kişinin tercihi haline gelmiştir.
Yeniden cilalama işlemi bu parkede yapılamaz.
Lamine parke ise, %100 ağaçtan üretilmektedir. Laminat parkedeki gibi preslenmiş odun talaşları kul-
lanılmaz. Ana madde olan ağaç olduğu gibi kullanılır. 3 katmandan oluşmaktadır. Üst katman 3-6 mm,
orta katman 8-10 mm, alt katman 2-3 mm olur. Bu katmanlar birbirine 90 derece dik gelecek şekilde
yerleştirilir ve böylece dayanıklılığı arttırılır. Üst katman 4-5 mm ağaç olduğu için tekrar cilalama işlemi
yapılabilir. 

LAMİNAT PARKE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
n Ekonomik bir üründür. Diğer zemin dekorasyon ürünlerine göre fiyat ucuz ve caziptir.
n Desen ve renk açısından çeşit yelpazesi çok geniştir.
n Antibakteriyel olması ve toz tutmayan özelliği nedeniyle sağlıklıdır.
n Doğal parlaklık vermesi nedeniyle estetiktir.
n Yerden ısıtmaya uygundur.
n Mikro çizilmelere karşı dayanıklıdır.
n Kaymaz.
n Çevre dostudur.
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noloji ve ürün kalitesindeki yetkinli-
ğiyle dünya pazarında önemli bir
avantaj yakalıyor. Parke üretiminde
güçlü bir sanayi yapısının olması, iç
pazardaki müşteriler için ürün çeşit-
liliği ve farklı fiyat alternatifleri sağlı-
yor. Aynı zamanda mevcut üretim
kapasitesine sahip olan Türkiye’deki
parke üretim sanayisi, dünya paza-
rında rekabet edebilecek bir konuma
da ulaştı.
Türkiye, kapasite olarak MDF,
yonga levha ve laminat parke üreti-
minde dünya sıralamasında ilk 5’te
yer alıyor. TOBB veri tabanına ka-
yıtlı masif parke, laminat parke ve la-
mine parke üreten küçük-büyük
işletme sayısı toplam 144 olup, bu
işletmelerde 10 binden fazla kişi is-
tihdam ediliyor. Sektördeki toplam

üretim miktarı yıllık 120 milyon
metrekare civarında bulunuyor. 

İhracatın öne açık, 
yeter ki doğru yapılanılsın 
Türkiye laminat parke sektörü yurt-
dışındaki rekabet sistemi içinde özel-
likle son 5 yıldır kendini gösterir hale
geldi. İlk etapta iç pazara hitap ede-
rek büyüyen laminat parke sektörü,
iç pazarın ihtiyaçlarına cevap verme-
sinin ardından kapasitesini ihracat
pazarları ile doldurmaya hazırlanıyor.
Türkiye’de laminat parke üretim
miktarına bakıldığında, pazarın kapa-
sitesi üzerinde gerçekleştiği dikkat
çekiyor. Türkiye ihtiyacının üzerinde
üretim olduğu için de, firmalar yurt-
dışına satış yapıyorlar. Bu da Türki-
ye’de parke sektörünün kapasitesini
tam olarak kullanması için yegane
yolun ihracat olduğunu gösteriyor.
Laminat parke sektörünün ihracatını
daha çok artırma şansının bulundu-
ğuna dikkat çeken sektördeki firma
yetkilileri, dünya pazarında rolünü
genişletebilecek potansiyeli olan sek-
törün ihracatta çok işinin olduğuna
vurgu yapıyorlar. “İç pazarda belli bir
doygunluğa ulaştık, şimdiki hedef
ihracat” diyen sektör yetkilileri, ihra-

cat yolunu daha çok açmak için izle-
necek stratejileri ise şöyle aktarıyor-
lar: “Hedeflenen pazarlardaki
oyuncular üzerinden yürümek
doğru olabilir.  Bazı pazarlarda bilin-
çli yapılanıp depo açarak, yarı mamul
üreterek de söz sahibi olunabilir. İh-
racatın öne açık, yeter ki doğru yapı-
lanılsın, doğru partnerlerle yola
çıkılsın.”

Laminat parke üretiminde 
kullanılan makinelerde 
ithalat 2015’te rekor büyüdü
Laminat parke üretimi sektöründe
kullanılan ahşap ve mobilya makine-
lerinin 2014 yılı sonunda toplam it-
halatı 142 milyon dolar, ihracatı ise
59 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2015 yılında ise ihracat gerileyerek
48 milyon dolar, ithalat ise artış gös-
tererek 198 milyon dolar oldu.
Toplam rakamlar içinde en büyük
payı ağaç işleme presleri aldı. Ağaç
işleme preslerinin 2014 yılı sonunda
ithalatı 38 milyon dolar, ihracatı ise
1.5 milyon dolar oldu. 2015 yılında
ise ithalat rekor bir büyüme gerçek-
leştirerek 129 milyon dolar, ihracat
ise 2.2 milyon dolar olarak gerçek-
leşti.

Kapak Dosyası

LAMİNAT PARKE 
ÜRÜNÜNDE DİKKAT 
ETMENİZ GEREKENLER
n Laminat parke döşenecek zemin
tam düz ve terazide olmalıdır.
n Laminat parke şapı atılmalıdır.
Laminat parke montajı yapılırken
dikkat edilmesi gereken ilk unsur
zemin düzgünlüğüdür. 
n Zemin düzgünlüğü ile montajın
kalitesi doğru orantılıdır. Teknik
yapısı ile laminat parke ürünü, zemin
şapı hatalarına, diğer zemin deko-
rasyon ürünlerinden çok daha fazla
duyarlıdır.
n Laminat parke şapı atıldıktan
sonra çok iyi kuruması gerekmekte-
dir.
n Kuruma hava sıcaklık durumuna
göre 10-15 gün arası zaman alması
en büyük dezavantajıdır.
n İyice kurumadan üzerinde laminat
parke montajı yapılan zeminlerde,
rutubete bağlı şişme ve kabarma
sorunları yaşanabilir.
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Kapak Röportajı

Ormanları yok etmeden kurumuş dal ve ağaçlardan yeni nesil parkeler ürettiklerini söyleyen Vezirköprü Orman
Ürünleri ve Kağıt San. A.Ş. Marka ve Ürün Geliştirme Müdürü Mehmet Karahasanoğlu, “Biz doğamızı seviyoruz.
Nesillerimizin ağaçların gölgesinde büyümesini istiyoruz. Laminat parkeciler ormanların bir anlamda çöpçüsüdür.
Gerçek bir doğa dostu olan sektör, MDF ve HDF için hiç değerli ağaç kesmediği gibi ormandaki en artık mal-
zemeleri kullanıp sanayiye kazandırıyor, katma değer yaratıyor” diyor. 

Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt San. A.Ş. Marka ve Ürün Geliştirme Müdürü
Mehmet Karahasanoğlu:

“Ormanların artıklarından 
ekonomiye katma değer yaratıyoruz”



Trabzon kökenli Hasan, Fuat
ve Nihat Turan kardeşler ta-
rafından kurulan Vezirköprü

Orman Ürünleri ve Kağıt San.
A.Ş.’nin Marka ve Ürün Geliştirme
Müdürü olan Mehmet Karahasa-
noğlu, sektördeki 20 yıllık iş hayatı-
nın büyük bir bölümünü laminat
parke alanında çalışarak geçirmiş. Bu
nedenle de laminat parkenin Türki-
ye’deki geçmişini ve gelişim süreçle-
rini yakından takip eden ve bilen akla
gelen ilk isimlerden biri olan makine
mühendisi Karahasanoğlu, profesyo-
nel yöneticiliğinin yanı sıra aynı za-
manda sektördeki bilirkişiliğiyle
Orman Ürünleri Sanayici İşadamları
Derneği’ne (ORSİAD) de Yönetim
Kurulu Eğitim Başkanlığı yapıyor.
Sektörde güç birliğinin oluşturula-
rak sorunların çözülmesi konusunda
ORSİAD çatısı altında önemli pro-
jelere imza atan Karahasanoğlu ile
bu sayıdaki kapak konumuz olan la-
minat parkenin Türkiye’deki gelişi-
mini konuşmak hem de Turanlar
Grup hakkında bilgi almak için Ve-
zirköprü Orman Ürünleri’nin İs-
tanbul Halkalı’daki fabrikasında bir
röportaj gerçekleştirdik. 
Röportajımızda 1990’lı yılların ba-
şında dünyaya Almanya’dan yayıl-
maya başlayan laminat parkenin,
Türkiye’ye 1994 yılından itibaren
giriş yaptığını hatırlatan Karahasa-
noğlu, ithalat ile ihtiyacın karşılan-
dığı iç piyasada zamanla yerli
firmaların nasıl üretime başladığını
anlattı. Bu süreçte kaliteli ağaçların
kesimini engelleyen devletin
orman politikalarındaki değişikli-
ğin büyük etkisinin olduğunu ak-
taran Karahasanoğlu, “O güne
kadar klasik masif parkeler meşe,
kayın gibi çok özel ağaçlardan ya-
pılıyordu. Laminat parke ise atıl
ağaçların sanayiye kazandırılması
ile üretilmeye başlandı.

Parkede, masiften daha rantabl fab-
rikasyon üretilen, sıkıştırılmış ağaç
teknolojisine geçiş olması dünyada
olduğu gibi Türkiye pazarında da la-
minat parke tüketimini yaygınlaş-
tırdı, satışı hızlandırdı. Laminat
parkeciler ormanların bir anlamda
çöpçüsüdür. Biz ormandaki en artık
malzemeleri kullanıp sanayiye ka-
zandırıyoruz. Bu malzemeleri parça-
layıp ufacık lif haline getirip, tutkalla
karıştırıp presleyerek laminat parke
yapıyoruz.  Gerçek bir doğa dostu
olan sektörümüz, MDF ve HDF
için hiç değerli ağaç kesmediği gibi
ormandaki en artık malzemeleri kul-
lanıp sanayiye kazandırıyor, katma
değer yaratıyor” dedi.
Lamine ve laminat parkede 120 mil-
yon metrekarelik bir iç pazar hac-
mine sahip olan Türkiye’nin bu
sektörde ihracat pazarına yöneldiğini
ve dış satışlarını her geçen gün arttı-
ğını dile getiren Mehmet Karahasa-
noğlu, sorularımızı şöyle yanıtladı.

Turanlar Grup’un orman ürün-
leri sektöründeki faaliyetleri ne
zaman başladı? Bize grup bünye-
sindeki firmaları tanıtarak, faali-
yetleri hakkında bilgi verir
misiniz?
Turanlar, ahşap sektörünün odundan
mamul tüm ürünlerinin farklı firma-
larda toplandığı bir grup şirketi ola-

rak faaliyet gösteriyor. Grubumuz 4
firmadan oluşmakta.  En eski firma-
mız Pelit Arslan 1949 yılında ku-
ruldu. Ardından da Vezirköprü ve
Pelit Kalıp firmaları bünyemizde faa-
liyet göstermeye başladı. Ayrıca Tu-
ranlar A.Ş. ismiyle turizm sektöründe
yer alan bir firmamız daha var.
Özetle grup ahşap sektöründeki üre-
tim faaliyetlerini, Vezir Köprü Orman
Ürünleri ve Kâğıt Sanayi A.Ş., Pelit
Arslan Kontrplak Fabrikası A.Ş. ve
Pelit Kalıp Sistemleri olmak üzere 3
şirketi üzerinden yürütüyor. İlk fir-
mamız olan Pelit Arslan, laminat
yüzey yani o dönemdeki formika
malzemesinin üretimiyle faaliyete
başladı. Pazarda o dönemde sadece
sunta vardı. Sunta üzerine bir dolap
ya da mobilya ürünlerinin üretimi ya-
pılırken, mobilya üreticileri formika
dediğimiz malzemeyi bizden alıp,
ürünleri kaplıyorlardı.  Pelit Arslan
bünyesinde, kontrplak, laminat ve
özellikle otobüs, tren ve yat dekoras-
yonunda kullanılması zorunlu olan
yanmaz B1 sınıfı compact laminat ve
kontrplak üretimini gerçekleştiriyo-
ruz. Pelit Arslan, bu alanda Tür-
kiye’de üretici olarak kurulmuş en
eski iki firmadan biridir. Bir diğer
özelliği ise kurulduğu günden bu-
güne kadar faaliyetini sürdüren tek
firmadır. Bugün firmamızda 70 yıl
önce üretilen ürünlerimizin bugünkü
şartlara ve dünyadaki teknolojik geliş-
melere ayak uyduracak şekilde gelişti-
rilmiş hallerini üretmeye devam
ediyoruz. Ve aynı zamanda dünyanın
birçok ülkesine de ihracat yapıyoruz. 

Peli Parquet markasıyla laminat
parke sektörüne girişiniz nasıl
oldu?
Grubumuzun dönüm noktalarından
biri, 1990’ların başında Türkiye’de
orman ürünleri sektörünün önde
gelen entegre tesislerinden biri olan
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Parke üretimindeki maki-
neler çok hassas. Kilit açma yu-
valarında mikron düzeyinde
çalışmak gerekiyor ve sürat
ağırlıklı çalışılıyor. Bu işi Türki-
ye’de deneyen birkaç makineci
oldu, ancak devam ettirmedi.
Biz de firma olarak makineleri-
mizi Türkiye’de yerlisi olmadığı
için Almanya’dan alıyoruz.  

“

“
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Samsun Vezirköprü’deki üretim te-
sisinin özelleştirmeden satın alın-
ması oldu. Özelleştirmeler baş-
ladığında devletin elinde 20 tane
orman ürünleri işleme fabrikası
vardı. Özelleştirme sırasında Pelit
Arslan firması, Vezirköprü’deki sa-
tışa talip olup ve bu fabrikayı satın
aldı. Satın alınan fabrikanın üze-
rine, günün şartlarına uygun olarak
yeniden bir yenileme çalışması ya-
pıldı. Sunta, ahşap kesme ve kont-
raplak fabrikası o dönemde
sektörün ihtiyacı olan ana kalem-
lerdi. Vezirköprü Orman Ürünleri
firmasını kurarak, formika ile başla-
yan üretimine yeni ürünler eklemiş
oldu. Sunta ve MDF ile taşıyıcı
malzemeleri de portföyüne katarak,
entegre bir tesis haline geldi. Vezir-
köprü satın alındıktan sonra aynı
araziye 1994 yılında MDF tesisi ku-
ruldu. Turanlar Grup, Vezirköprü
Orman Ürünleri tesisinde tutkal
hammaddesinden başlayarak lami-
nat parke, MDF, sunta, kontraplak
ve kereste başta olmak üzere birçok
farklı ürünü tek bir noktada üreti-
yor. Bugün Pelit ağacından gelen
“Peli” ifadesini markamızın önüne
alarak sektörde güçlü bir isim ha-

line geldik. Şirketler grubunun vit-
rini sayılan Peli Parquet ile toplam
sektör üretiminin yaklaşık yüzde
20’sini gerçekleştiriyoruz. Bu
marka ile yaptığımız ürünler Vezir
Köprü Orman Ürünleri ve Kâğıt
Sanayi A.Ş firması adı altında Sam-
sun Vezirköprü’deki fabrikamızda
üretiliyor. Peli Parquet’in 2016 yı-
lında üretim kapasitesini 12 milyon
metrekareden 22 milyon metreka-
reye yükseltecek üretime yönelik
yatırımlar yaptık. Otomasyon, üre-
tim, depolama ve teknolojik altya-
pıya yaptığımız yatırımlarla üretimi
giderek butikleştirdik.

Üretime ilk başladığınız yıllarda
Türkiye’de laminat parke üretimi
hangi aşamadaydı?
Yurtdışından ithal geliyordu, Türki-
ye’de üretici yoktu.  1990’lı yılların
başında laminat parke dünyaya ya-
yılmaya başladı. Öncüsü de Almanya
oldu. Laminat Türkiye’ye 1994 yı-
lından itibaren giriş yaptı. O güne
kadar klasik parkeler meşe, kayın
gibi çok özel ağaçlardan yapılıyordu.
Laminat parke ise atıl ağaçların sa-
nayiye kazandırılması ile üretilmeye
başlandı. Dünyada parkede, masif-

ten daha rantabl fabrikasyon üreti-
len, sıkıştırılmış ağaç teknolojisine
geçiş oldu. Turanlar Grup, o dö-
nemde dünyadaki bu gelişmeleri ya-
kından izlediği için de yatırımlarını
geleceğe dönük planladı. MDF fab-
rikasındaki hatları da dünyadaki bu
geçiş sürecine adapte olacak şekilde
kurdu. O dönemde çok öngörülü
yatırım hayata geçirildi. 1990’lı yıl-
larda bizim dışımızda MDF üreten
başka fabrikalar vardı, ancak onlar
parke üretecek kaliteye ve hatlara
sahip değillerdi.  

Peli Parquet markasıyla kaç çeşit
ürününüz var?
Peli markamızın 20’nin üzerinde
ürünü var. Sektörde Turanlar Grup
bünyesindeki bütün ürün gruplarını
tek yapı altında üreten başka bir
firma yok. Bu yönüyle tekiz. Bizim
en büyük özelliğimiz tüm ürün
gruplarımızı aynı marka altında  hiz-
met vermemiz. Bir projenin ahşapla
ilgili temelden çatıya kadar her türlü
ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bunu
yapan başka bir tesis yok.  Bu da
bize çok büyük avantajlar sağlıyor.
Müşteriyi temelden tanıyıp sonuna
kadar ürün talebine cevap verebile-



cek kapasiteye sahibiz. Bu şekilde
sektörü her yönüyle takip altında
tutabiliyoruz.   

Ahşap ürünlerini kaç fabrikada
gerçekleştiriyorsunuz?
İstanbul iki, Vezirköprü’de bir fab-
rikamız var. İstanbul Halkalı’da 40-
50 dönümlük bir arazi üzerinde iki
fabrikamız bulunuyor. Bu tesislerde
Pelit Arslan firmasına ait yüzey la-
minatı ve kontraplak üretimi yapılı-
yor. Bir de demir grubuyla birlikte
üretim yapan Pelit Kalıp firmasının
üretimi var. Bu tesiste de inşaatların
demir direkleri, kalıp malzemeleri
gibi taşıyıcı ürünler üretiliyor. Ve-
zirköprü tesisimiz ise bizim ana ge-
mimiz durumunda. Orada sunta,
suntalam, MDF, MDFlam, kont-
raplak, laminat parke ve profil  üre-
tim hatları var. Profil hattında
laminat parke için gerekli olan sü-
pürgeliklerimizi, özel profilleri
kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan
hiçbir şey almamıza gerek kalmı-
yor, tüm ürünleri kendimiz üreti-
yoruz.  Ürünün üretilmesi için
gerekli olan hammaddeyi de ken-
disi üreten entegre bir tesisiz. Ve-
zirköprü’de bu ürünleri de
üretiyoruz. Tutkal çok önemli bir
malzeme, onu da kendi bünye-
mizde yapıyoruz. Vezirköprü’de
bulunan bir diğer fabrikamızda ise
özel bir üretim yapıyoruz. Bu fab-
rikada ahşaptan üretilen selüloz iş-
lenerek ince kağıt haline getiriliyor.
Bu kağıt da poşet çayların filtre ka-
ğıdı olarak kullanılıyor. Bu üretimi
yapan dünyada 4 firmadan biriyiz.
Türkiye’deki ise tek üreticiyiz. Üre-
timin yarısından fazlasını 60-70 ül-
keye ihraç ediyoruz.

Turanlar Grup’un yeni yatırım-
ları olacak mı?
Grubumuz aile şirketi olması ne-
deniyle kredi ile yatırım yapmayı

tercih etmiyor. Hep öz sermaye ile
büyüyen bir şirketiz. Peli Parke
olarak geri dönüşüme büyük önem
veriyoruz. Atıl enerji kayıplarının
önüne geçmek için fabrikamıza
kojenerasyon sistemleri kurduk,
enerji verimliliği sayesinde 2016
yılında kapasite artırımına gittik.
Vezirköprü fabrikamız her an-
lamda hammadde ve atıklarının
değerlendiği bir tesis oldu. 2016
yılı sonunda yeni bir yatırımı ha-
yata geçirdik. HDF kapasitemizi
yüzde 15-20 oranında büyütecek
bir yatırım yaptık. Mevcut hat üze-
rinde verimliliği artıran bir çalış-
maydı. Oluşan fazla kapasitemizi
2017 yılında ihracatta kullanaca-
ğız. 2017’de pazarı daha çok ge-
nişletmek için devletin de
desteklediği dünya fuarlarında yer
almak istiyoruz. Yurtdışındaki pa-
zarları genişletmek için çalışmala-
rımız var. Yurtdışı bayilerimizle bu
konuda ortak ziyaret ve çalışmalar
yapıyoruz. 

İç pazarın yanı sıra yurtdışı paza-
rında ne gibi çalışmalar yapıyor-
sunuz?
Şu anda hem plaka hem de laminat
parke açısından dünyaya üretim ya-
pıyoruz. Firmamız üretiminin yüzde
15’ini Yunanistan, Mısır, İran, Irak,
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkme-
nistan’a ihraç ediyor. Öte yandan
Peli Parke olarak, Avrupa Birliği
üyesi ülkeler arasında malların ser-
best dolaşımını sağlamak amacıyla
kullanılan “CE” işareti standart
gerekliliklerini yerine getirdik. Av-
rupa Birliği'nin “Yeni Yaklaşım Di-
rektiflerine” uygunluk işareti olan
“CE” standardı gerekliliklerine
uygun olarak testlere tabi tutulup
“CE” işaretini ürünlerinde kullan-
maya hak kazandık. Böylece ürünle-
rimiz AB pazarına da girme hakkına
sahip oldu. İç pazar ve dış pazarda

ürünün geliştirilmesi, fiziki ve dış yü-
zeyinin iyileştirilmesi üzerine her yıl
çalışma yapıyoruz. Tüketicinin daha
çok hoşuna giderek ne yapabilirizi
sorgulayıp hayata geçiriyoruz. Ra-
kipten farklı ürünler geliştiriyoruz.
Bu çalışmalar bize satışları artırma-
mızı ve daha farklı satış kaynaklarını
yakalamada önümüzü açıyor.  

Yeni ürün çalışmalarınız hakkında
bilgi verir misiniz?
Grup olarak sektöre önderlik eden
yeni ürünleri vitrine çıkarıyoruz.
Her yıl dekorlarımızda yüzde 20’lik
iyileştirme yaparız. Mevcut dekor-
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Sektör artık büyümez. Sektörde geçmiş
yıllarda 6-7 oyuncu vardı. Ama şimdi
sektörün kapasite büyükleri arasında
Kastamonu Entegre, Çamsan, Turanlar
Grup ve SFC var. Şu anda Türkiye’deki
üretim 5 firma tarafından yapılıyor. 

“ “
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ları yenileştirerek bayiye sunarız.
Ayrıca farklı koleksiyonlar getirerek
bayinin pazardan daha çok pay al-
masını sağlıyoruz. Yenilikler konu-
sunda öne çıkan bir yapımız var.
Sektörde 5 firma var ama çeşitlilik
ve ürün yelpazesini aktif olarak kul-
lanan sektördeki tek firmayız diye-
bilirim. Türkiye fiyat odaklı bir
pazar. Genç nesil önümüzü açacak.
Tüm dünyada internet mecrası in-
sanların ürün tercihini etkiliyor. Biz
de firma olarak sosyal mecrayı kul-
lanan aktif bir firmayız.

Biraz da sektör hakkında konuş-
mak isteriz. Sektörün en eski isim-
lerinden biri olarak laminat
parkenin Türkiye’deki gelişim hi-
kayesini bize anlatır mısınız?
Sektöre girdiğim 1994’lü yıllarda la-
minat parke Türkiye’ye yeni yeni
giriş yapıyordu. İlk olarak Türkiye
ithal laminat parkelerle tanıştı. O dö-
nemde yerli üretici henüz yoktu.
1996’da Çamsan firması MDF üre-
timinin yanı sıra laminat parke
üretme kararı aldı. Yerli bir üreticinin
buna girmesi pazarı tetikledi. Pa-
zarda tüketim açısından yaygınlık
sağladı, satışı hızlandırdı. Öte yandan

1999-2000 yıllarında da devletin
orman politikalarında değişikliği de
laminat parke üretimine olan ilgiyi
artırdı.

Orman politikalarında nasıl bir
değişim yaşandı da pazar bir anda
büyüme gösterdi?
Laminat parkeciler ormanların bir
anlamda çöpçüsüdür. Biz ormandaki
en artık malzemeleri kullanıp sana-
yiye kazandırıyoruz. Bu malzemeleri
parçalayıp ufacık lif haline getirip,
tutkalla karıştırıp presleyerek laminat
parke yapıyoruz.  O yıllarda devlet,
ağaç kesimlerinde çevre reformu
yaptı. O reform doğrultusunda ağaç-
ların kesilmesi ve kaliteli ağaçların
korunması kararı alındı. Klasik par-
kede kullanılan 70-80 cm’lik meşe ve
kayın ağaçları sektörün en kaliteli
ağaçlarıydı. Bu ağaçların kesimi yeni
reformla birlikte devlet tarafından
durduruldu. Bu da bu tür ağaçların
fiyatlarını artınca, yeni nesil laminat
parkenin önü bir anda açıldı. Sektö-
rün bu noktaya gelmesi çevreci bir
yasadan kaynaklandı. Kaliteli ağaçla-
rın fiyatlarının yükselmesi zemin sek-
törünün kapısını kapatırken, laminat
parkeye pazarın kapılarını açtı. 

Yıllar itibariyle sektörde yaşanan
değişimlerin başında neler geldi
peki?
Türkiye’de sektör 1994 ile 2000 yılları
arasında klasik parkeden laminat par-
keye geçiş süreci yaşadı. 2000 yılından
sonra inovatif bir değişim yaşandı sek-
törde. 2000’li yıllara kadar parkeler
dişi erkek yuvaların birbirine tutkal-
lanmasıyla montaj ediliyordu. Ustanın
iyi kalite tutkal kullanmaması, germeyi
iyi yapamaması gibi detaylar, klasik
parkede karşımıza sorunlar çıkarı-
yordu. Parkenin kendisini salması, par-
keler arasında boşlukların oluşması
gibi sıkıntılar yaşatıyordu. Sektör ken-
dini renove etti ve Avrupa’da kilit sis-
temi geliştirildi. Çok önemli bu
inovasyon, pazarı ve kullanımı da çok
genişletti. Zemin döşemesinde şu
anda kuru zeminler sektöründe yüzde
95’e yakın oranda laminat parke kul-
lanılıyor. Alternatifi yok. Marley kulla-
nılıyordu, o da kalmadı. 

Sektör gelecek dönemde büyür mü
sizce?
Sektör artık büyümez. Sektörde geç-
miş yıllarda 6-7 oyuncu vardı. Ama
şimdi sektörün kapasite büyükleri ara-
sında Kastamonu Entegre, Çamsan,

Kapak Röportajı

Sektör ihracat yolunu daha çok açmak
için ne gibi stratejiler izlemeli?
İhracatta daha çok yolumuz var. Hedeflenen
pazarlardaki oyuncular üzerinden yürümek
doğru olabilir.  Bazı pazarlarda bilinçli yapıla-
nıp depo açarak, yarı mamul üreterek de söz
sahibi olunabilir. Yurtdışı firmaların bizlere
göre tek farklılığı tüm dünyaya yaygın ihracat
pazarlarının olması. Onların üretime ve ihra-
cata daha önce başlamaları. Farklı kültürlerde
fabrika kurmuşlar.  Alman bir firma hem
ABD’ye, hem Çin’e hem Rusya’ya fabrika
kurmuş. Kültürlere göre mal üreten bir ya-
bancı rakiple biz tabi ki aynı seviyede olamayız.
Biz ancak şunu yapabiliriz, çok iyi partnerler
bulabiliriz. İhracatın öne açık, yeter ki doğru
yapılanalım, doğru partnerlerle yola çıkalım. 
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Turanlar Grup ve SFC var. Şu anda
Türkiye’deki üretim 5 firma tarafın-
dan yapılıyor. Üretim miktarına ba-
kıldığında, pazarın kapasitesi
üzerinde gerçekleştiği dikkat çekiyor.
Türkiye ihtiyacının üzerinde üretim
olduğu için de, firmalar yurtdışına
satış yapıyorlar. Türkiye’de parke sek-
törünün kapasitelerini tam olarak
kullanmasının yegane yolu, ihracat. 

Türk laminat parke üreticilerinin
ihracat şansı olduğunu düşünüyor
musunuz? 
Türkiye’nin daha fazla ihracat yapma
şansı oldukça yüksek. Türkiye bu
ürün grubundaki çeşitliliğini ve yurt-
dışı pazarında rekabet sistemi içinde
yer almasını son 5 yıl içinde gerçek-
leştirdi. Daha önce Türkiye pazarına
hitap ederek büyüdü, iç pazarın ihti-
yaçlarını doldurdu. Şimdi bunları
yaptıktan sonra dünya pazarında ro-
lünü genişletebilir. Avrupa’daki fuar-
lara katılmamız bizim oralarda daha
çok gözükmemiz Türkiye’nin bu ko-
nuda iyi bir oyuncu olmasını artıra-
cak. İhracatta yapılacak çok işimiz var.
İç pazarda belli bir doygunluğa ulaş-
tık, şimdiki hedef ihracat. 

Peki sektörde yaşanan sıkıntıları dile
getirmek gerekirse, öncelikle hangi
konuyu vurgulamak istersiniz?
Parke denilen emtia, son tüketiciye
giden bir üründür. Firmanın vermiş
olduğu kalite değeri, pazardaki bili-
nirliği, AR-GE çalışmaları, kime nasıl
ulaşacağı konusundaki stratejisi çok
önemlidir. Türkiye’de üretilen mal-
lar Avrupa ile yarışacak seviyede. Al-
manlarla aynı normda üretim
yapılıyor Türkiye’de de. Alman hangi
makine ile üretim yapıyorsa biz de
makineyle üretim yapıyoruz, Alman
kilit açıyorsa aynısı biz de yapıyoruz. 
Ancak Türkiye’deki müşteri portföyü
hâlâ ataerkil seçim sistemiyle parke alı-
mını yürütüyor maalesef. Türkiye’de

laminat parke usta sistemi üzerinden
son tüketiciyle buluşuyor. Ama dün-
yada böyle değil. Artık parke lego gibi
çok kolay döşenir. 2000 yılından bu
yana kilitli sisteme dönüldüğü için
parke döşenmesi sırasında eskisi gibi
tutkal kullanılmıyor. Bu nedenle de
Avrupa’da parke döşemek için hiç
kimse evine usta çağırmaz, kendi uy-
gular. Türkiye’de ise parkeler hala us-
talar tarafından döşeniyor. Ve bu
konuda da bazı sıkıntılar yaşanıyor.

Nasıl sıkıntılar bunlar, biraz bilgi
verir misiniz?
Türkiye’de 10 binin üzerinde usta
var. Bu ustaları bir sivil toplum kuru-
luşu çatısı altında topladık. Bu yapıya
ustalar, bayiler, satıcılar, üreticiler
dahil olsun ve 30-40 bin kişilik bir
aile olalım istedik. Aynı zamanda bu
sektöre emeğe geçenlerin bir kaliteye
kavuşmasını sağlamak amaçlandı. As-
gari standartları olsun, yaptırım uy-
gulama yetkisi olsun istedik. Ustalar
bizim için sektör için çok önemli.
Çünkü usta bu işi iyi yapamazsa, bayi
de satıcı da üretici de tüketici de zarar
görüyor. Oluşturduğumuz yapı-
lanma ile ustalara eğitim verelim, ye-
niden yapılanma içine girelim dedik.
Bunu hayata geçirmek için de ilk
adım olarak devletin verdiği mesleki
yeterlilik belgesi onayını aldık. Şimdi
mesleki yeterlilikle ilgili kuralları ha-
zırlıyoruz. Ardından bununla eğitim
okulları kurulacak. Ustaya yeni so-
rumluluklar getiren bir sistem oluş-
turulacak. ORSİAD adı altında bu
çalışmaları yürüteceğiz. Derneğe ka-
yıtlı ustaların eğitiminden verdiği hiz-
mete kadar her şeyini biz
denetleyeceğiz. Laminatla ilgili gelen
şikayetlerin yaklaşık yüzde 70-80’i
ustaların uygulama hatalarından kay-
naklanıyor. Müşterinin ve ürünün
markanın zarar görmemesi için usta-
ların eğitimi çok önemli. 22 senedir
bu sektör laminat parke satıyor ama

hala ustalık kısmındaki sorunları çö-
zebilmiş değil.

Turanlar Grup olarak parke üreti-
minde yerli makine kullanıyor mu-
sunuz?
Hız ve hassasiyet bu ürünleri üreten
makinelerin en önemli özellikleri.
Parke üretimindeki makineler çok
hassas. Kilit açma yuvalarında mikron
düzeyinde çalışmak gerekiyor ve
sürat ağırlıklı çalışılıyor. Üretim hat-
tından dakikada 100 metre tül parke
paneli çıkıyor. Bu da yaklaşık 80 tane
panel anlamına gelir. Bu işi Tür-
kiye’de deneyen birkaç makineci
oldu, ancak devam ettirmedi. Biz
makinelerimizi Türkiye’de yerlisi ol-
madığı için Almanya’dan alıyoruz.
Türkiye’deki tesislerin elindeki ma-
kinelerin hepsi Alman kökenli maki-
nelerdir. Avrupa’da Almanya,
Uzakdoğu’da Çin hakim pazara.

Sektörde yerli makinelerin olma-
masının nedenleri nedir?
Bu yatırımlar büyük çaplı.  Laminat
parke üretmek için mevcut fabrika
içinde 5-6 tane küçük tesis kurmak
lazım.  HDF’yi üretince malı zımpara
hattına almak gerekiyor. Farklı bir hattı
olan, oradan kaplama hattı gerekiyor.
Bunların hepsi otomatik, az insan gü-
cüyle üretim yapılan tesisler. Bu hatları
tek tek alırsan maliyetler ve riskler artı-
yor. Entegre kurman halinde tesis ve-
rimli hale geliyor. O yüzden Türk
makinecileri üretime tam olarak gire-
miyor. Öte yandan kısıtlı sayıdaki alıcı-
nın olduğu bir pazarda yabancı güçlü
rakiplerin olması, yerli makinecilerin
bu alanda üretim yapmasını engelliyor.
5-6 adet üretici firmanın olduğu iç pa-
zarda makine satma potansiyeli yok.
Makine firmalarını bu nedenle haklı
görüyorum. Bu sektörün ihtiyacı olan
ana makinelerin üretiminin dışında, bu
makinelerin renove edilmesi sürecinde
yerli üreticilerden destek alınabilir. 
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Adının kaynağı Karsaklardan
gelen Kars, Türkiye’deki en
eski Türkçe il adı olma un-

vanına sahip olmasının yanı sıra
Anadolu’nun en eski yerleşme mer-
kezlerinden de biri. Huriler, Urar-
tular, İskitler’in ardından Karsaklı-
lar’ın M.Ö. 2. yüzyıldan M.S. 5.
yüzyıl ortalarına kadar hüküm sür-
düğü Kars, bu tarihten sonra Sasa-
niler, Selçuklular, Gürcüler, Moğol-
lar ve Osmanlı İmparatorluğu bün-
yesine katıldı. 
Osmanlı döneminde 1853-1856 ta-
rihleri arasında Rusya ile yapılan

Kırım Savaşı devam ederken, 14
Haziran 1855 tarihinde Rus Ordu-
ları doğu sınırlarımızı aşarak Kars’ı
kuşattı. Müşir Mehmed Vasıf Paşa
komutasındaki Osmanlı ordusu 135
gün süren Rus kuşatmasına karşı
Kars halkı ile birlikte kahramanca
bir savunma yaparak 29 Eylül 1855
günü Kars Zaferi’ni kazandı. Bu
zafer nedeniyle, verilen Kars Zafer
Madalyası aynı zamanda Ana-
dolu’da bir şehre verilen ilk gazilik
madalyası oldu. Bir dönem Osmanlı
topraklarında kalan Kars, 1877 yı-
lında Rusya tarafından işgal edildi.

O tarihten 1918 yılına kadar 40 yıl
Rus işgali altında kaldıktan sonra
Türkiye Cumhuriyeti topraklarına
katılan Kars, 30 Ekim 1920'de
Kazım Karabekir Paşa idaresindeki
Türk askerinin Ermeni kuvvetlerini
yenmesi sonucu, yeni Türkiye dev-
letinin kazandığı ilk askeri ve siyasi
zaferle anavatana kavuştu. O dö-
nemde Türkiye'nin 64 vilayetinden
birisi olan ve 1992 yılına kadar aynı
kalan Kars’ın sınırları ve nüfusu,
kendisine bağlı birer ilçe olan Arda-
han ve Iğdır’ın il olarak ayrılmasıyla
1992'de değişti.

Marka kent Kars, 
turizm gelirlerini artırma hedefinde

Gezi
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Ana geçim kaynağı hayvancılık,
alternatifi arıcılık…
Kars, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en
soğuk bölgesinde yer alıyor. Kışla-
rın uzun ve sert geçtiği şehir, Tür-
kiye’de soğukların en bariz olduğu
ve uzun sürdüğü yerlerden. Geçi-
mini tarım ve hayvancılık faaliyetleri
ile sağlayanların oranının çok yük-
sek olduğu şehirdeki ekonomi
büyük oranda, tahıl tarımı ve gele-
neksel mera hayvancılığına dayalı.
Kars ve yöresi, geniş otlak ve çayır-
larıyla geçmişten beri ülkemiz hay-
vancılığının odağı oldu. İklim ve
coğrafi şartların kısıtladığı bitkisel
üretimden elde edilen gelirin yeter-
sizliği, buna karşılık mera ve çayır-
ların fazlalığı Kars'ta doğal olarak
hayvancılığa yönelimi getirdi. 
Öte yandan Kars, Türkiye'nin arıcı-
lıkta önde gelen illerinden biri. Bitki
örtüsünün arıcılığa elverişli olması,
çiçek türü ve bolluğu, eşsiz lezzet ve
kalitede bal üretimine uygun bir
ortam oluşturuyor. 

Kristal kar özelliğiyle 
kayakçıların tercihi
Kars, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı'nın sürdürdüğü Marka Kent Pro-
jesi'nde kültür turizminin canlan-
dırılması amacıyla turizm gelirini ar-
tırmak için belirlenen 15 marka
kentten biri. Bu nedenle de şehre
2023 yılına kadar 50 milyon TL’lik
yatırım yapılacak.  Rus mimarisin-
deki taş yapı evleri, Ani Harabeleri,
Kars Kalesi, ilk Türk Camii Ebu
Menucihr ve Havariler Kilisesi, Sa-
rıkamış Turizm Merkezi, halı ve ki-
limleri, kaşar peyniri, balı ile
turizmde ön plana çıkmayı amaçla-
yan Kars, turizmiyle birlikte istihda-
mını da gelirini de artırmanın
hesaplarını yapıyor. 
Kışın ve karın yoğun olduğu
Kars’ın, kayak turizmine yönelik he-
defleri de oldukça fazla. Kar kalitesi

ve kayak pistleri açısından dünyanın
en uygun tesisleri arasında gösteri-
len Sarıkamış Kayak Merkezi,
Kars’ın gözbebeği olmasının yanı
sıra Türkiye’nin en önemli kayak
merkezlerinden de biri. Çamurlu
Dağı’nda yer alan Sarıkamış Kayak
Merkezi’nde toplam 844 metre
uzunluğunda bir teleski tesis mev-
cut. Kış sporları ve kış turizmi bakı-
mından Türkiye’nin 1. derece
öncelikli 5 merkezinden biri olan
Kars-Sarıkamış Cıbıltepe Kayak
Merkezi, çevresi ünlü sarıçam or-
manları ile kaplı, 2 bin 200-2 bin
900 metre yüksekliğindeki bir plato
üzerinde yer alıyor. 
Kış boyunca karla kaplı olan Sarıka-
mış’ta en uygun kayak mevsimi 10
Aralık-10 Nisan tarihleri arasında.
Sadece Alp Dağları’na mahsus “kris-
tal kar” özelliği ile kayak sporu için
son derece elverişli olan Sarıkamış;
Alp Disiplini, Kuzey Disiplini ve Tur
Kayağı için çok uygun koşullara
sahip. Yurtiçi ve yurtdışından çok sa-
yıda kayakseverin kış sezonu bo-
yunca tercih ettiği kayak merkezi, 12
km uzunluğunda ve 5 etaptan olu-
şuyor. Günde 5 bin kayakçıyı ağırla-
yacak kapasitedeki Sarıkamış Kayak
Merkezi, çevresinde bulunan konak-
lama tesisleri ile tatile uygun yapıda.
Habitat Otel, Çamkar Otel, White
Park Otel, Dolina Otel, Snow Life
Otel kayak merkezinde konaklama
yapılabilecek otellerden. Turizm ha-
reketlerini canlandırarak turizm ge-
lirlerini arttıracak özellikteki
Cıbıltepe’nin muhteşem bir doğal
güzelliği mevcut.  Sarıkamış’ın kış
turizmi yanında piknik ve mesire yeri
alanı bakımından da zengin bir yöre
olması, kış mevsimindeki ilginin
yazın da devam etmesini sağlıyor. 

Tarihin izlerini mimari 
yapılarda görmek mümkün
Köklü tarihi geçmişi, gelenek ve gö-

renekleri, arkeolojik alanları, etkile-
yici mimari yapıları, doğal güzel- lik-
leri, kayak merkezi ve lezzetli
yemekleri ile şehir; her türlü beklen-
tiyi karşılayacak düzeyde.
Özellikle tarihi zenginliği yansıtan
mimari yapıları, Kars’a gelen turist-
lerin en çok ilgisini çeken noktaları
oluşturuyor. Büyük Katedral, şehrin
en merak edilen tarihi değerlerinin
başında geliyor. Yazıtlara ve tarihçi-
lere göre katedralin temelleri Bagratlı
Kralı II. Sembat tarafından M.S. 990
yılında atılmış, ancak Kral Sembat öl-
dükten sonra kiliseyi eşi kraliçe Kat-
ranide tarafından 1001 yılında
bitirilmiş. 1060'lı yıllarda Sultan Al-
parslan'ın Anı bölgesini fethetme-
siyle birlikte katedral camiye
çevrilmiş. Hatta fethin ilk namazı bu

YAPMADAN DÖNMEYİN!
n Ani Harabeleri’ni ve Kars Müzesi’ni
gezmeden,
n Sarıkamış Şehitliği’ni ziyaret etmeden,
n Kars Kalesi’nden manzarayı
seyretmeden,
n Taş Köprü’yü, şehir merkezindeki
hamamları, Beylerbeyi Sarayı’nı, Baltık 
mimarisine özgü yapıları görmeden,
n Kars Kafkas halısı almadan, 
n Kafkas Halk Oyunları seyretmeden, 
n Sarıkamış'ta kayak yapmadan,
n Bir nevruz bayramına katılıp yedi 
levinden payını almadan,
n Tandırda kaz ve erişte pilavının tadına
bakmadan,
n Kars kaşar ve bal almadan,
n Kent merkezindeki Evliya ve Yusuf
Paşa Camilerini ve Fethiye Camisini
görmeden,
n Kağızman Kurbanağa Mağarası duvar-
larındaki Paleolitik döneme ait kaya 
resimlerine dokunmadan. 
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katedralde kılınmış. Katedralin ismi
de camiye çevrildikten sonra Fethiye
Camii olarak değiştirilmiş.
1896 yılında yapılmış olan Katerina
Köşkü ise,  Yukarı Sarıkamış bölge-
sine doğru yönelen ziyaretçileri tüm
ihtişamıyla karşılıyor. Bu güzide ya-
pının en önemli özelliği, yekpare
ağaçtan yapılmış olması ve çivi kulla-
nılmadan inşa edilmesi. Hâlâ bu
özelliğini koruyan köşk, Osmanlı-
Rus Savaşı’nın (1877-1878) ardın-
dan Kars ve çevresinde 40 yıl devam
eden Rus işgali döneminin birçok
izini taşıyor. Özgün mimarisi ile zi-
yaretçilerini kendine hayran bırakan
Katerina Köşkü, bulunduğu konum
nedeniyle Sarıkamış’ı gören harika
bir manzaraya sahip. Yapılış tarihi net
olarak bilinmese de 1914 yılında Rus
Çarı II. Nikola ve eşinin konakladığı
köşkün, 1900-1902 yıllarında inşa
edildiği düşünülüyor.

Kars Kalesi’nden 
şehrin havasını soluyun
Kars’ta şehir dokusunu hissetmek
için en iyi noktalardan biri, Kars Ka-
lesi. Şehir merkezine kuş bakışı bak-
mak ve şehrin havasını solumak için
tercih edilen kale, 1153 yılında inşa
edilmiş. Su Kapısı ya da Çeribaşı Ka-
pısı, Kağızman Kapısı ve Behram Ka-
pısı olmak üzere 3 kapısı olan kalenin
içerisinde 12. yüzyıldan kalma Celal
Baba Türbesi de bulunuyor. Askeri
koğuşlar, tarlalar, cephanelik ve mes-
citle geniş bir alanda kurulu olan ka-
ledeki kafede oturup şehri
seyretmenin keyfini çıkarabilirsiniz.
Kars Kalesi’nin güneyindeki Havari-
ler Kilisesi, şehir merkezindeki en
görkemli Ermeni kiliselerinden biri.
Bagratlı Krallığı dönemine uzanan
kilise 937 yılında inşa edilmiş. Konik
biçimli kubbesi ve bazalt kesme taş
kaplamasıyla bölge mimarisini yansı-
tan yapı etkileyici güzelliğe sahip.

Kars Kalesi’ne çıkış güzergahında,
Evliya Camii ve Hasan-ı Harakani
Türbesi’nin yanı başında bulunan
Havariler Kilisesi, yakın döneme
kadar camii olarak kullanılmış. Res-
torasyon ve çevre düzenlemelerinin
devam ettiği kilise, Kars’ta mutlaka
görülmesi gereken yerler arasında.

Doğayla buluşma adresi, 
Çıldır Gölü
Kars ile Ardahan arasında yer alan
Çıldır Gölü’nün tamamı kış aylarında
donuyor. Bölgeye kış sezonunda ge-
lenlerin mutlaka ziyaret ettiği Çıldır
Gölü’nün her köşesi, bu etkileyici
doğa olayına tanıklık etmek için
uygun. Çıldır Gölü, kızaklı at turu ve
buz tutan gölde balık avı gibi heye-
can verici aktivitelere ev sahipliği ya-
pıyor.  Kars’ın Arpaçay ilçesi ile
Ardahan’ın Çıldır ilçesi boyunca uza-
nan gölde avlanan, yerel halkın sarı
balık ya da şafak balığı dediği balığın
tadına bakmadan dönmeyin. Gürül
gürül akan Kars Çayı üzerindeki Taş
Köprü, şehrin en iyi duraklardan biri.
Kale İçi Mahallesi ile Sukapı Mahal-
lesi’ni birleştiren köprü, 1579 yılında
Osmanlı Padişahı III. Murat döne-
minde yaptırılmış. Kars Kalesi’nden
şehre bakıldığında ilk göze çarpan ya-
pılardan biri olan Taş Köprü, Kars
Çayı üzerindeki geçişi sağlıyor.

Örenyeri gezmek isteyenleri
Ani Antik Kenti bekliyor
Ermenistan-Türkiye sınırında, Arpa-
çay Nehri’nin kıyısında bulunan Ani
Antik Kenti (Ani Harabeleri) Kars’ın
en çok tanınan gezilecek yerlerinden.
4 bin 500 metreyi aşan uzunluğa ve
8 metreye ulaşan yüksekliğe sahip
surlarla çevrili antik kent, tadına
doyum olmayan ve her saniyesinde
insanı zaman yolculuğuna sürükle-
yen özellikte. Kars’a 42 km uzaklık-
taki Ocaklı Köyü sınırları içinde yer

KARS’A GÖÇLE GELEN 
KAŞARIN ÖYKÜSÜ…
Kars gravyerinin ve kaşarının 127 yıllık,
göçler sonucu bugünlere gelmiş bir geçmişi
var. Kars’ta kaşarın ilk üretimi 1800’lerin
sonuna denk geliyor. İsviçre'den gelen bir
aile, Kars’taki ilk mandırayı kuran kişiler
olmuş. Önce Alpler’den Kafkasya'ya
oradan da Kars'a gelen İsviçreliler, 1890'da
Boğatepe'de ilk mandırayı kurmuşlar. Ve ilk
Kars gravyeri ve kaşarı burada yapılmış.
Kars, Ruslar'ın eline geçince İsviçreli, Alman
ve Rus işadamları Kars'ta peynir üretmeyi
sürdürmüş.
Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği ile
Tarih Vakfı'nın ortaklaşa yürüttükleri 'Kars
Peynirciliğinin Tarihinin Araştırılması ve
Yazımı Aracılığıyla Bölgenin Eko-Kültür
Turizminin Desteklenmesi' başlıklı proje,
bu geçmişle ilgili birçok çalışmaya imza attı.
Projenin Koordinatörü İlhan Koçulu, şu bil-
gileri verdi: “19. yüzyıldan itibaren Çarlık
Rusya'ya yerleşen ve köyler kuran Alman
ve İsviçreli girişimciler arasında, İsviçreli
peynir ustaları ve mandıra sahipleri de bu-
lunuyordu. Önce Güney Kafkasya'da
bugünkü Gürcistan, Ermenistan ve Azer-
baycan topraklarına yerleşen peynirciler,
mandıralar inşa ettiler. 93 Harbi olarak da
anılan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın
ardından, bu peynir üretim merkezlerinin
arasına Rus hakimiyetine giren Kars ve Ar-
dahan'ın çeşitli köyleri de eklendi.
Mandıralardaki üretim ve beraberinde
gelişen ticari ilişkiler karşılıklı bir öğrenme
sürecini başlattı ve zamanla İsviçre peynirini
Kafkasya sütüyle üretmeyi öğrenen
Malakan, Ermeni, Gürcü, Rum ve Karapa-
pak ustalar yetişti. Bugün eskisi gibi aynı
yoğunlukta olmasa da bölgede gravyer,
kaşar ve diğer peynirlerin üretimi devam
ediyor. Yüksek rakımlı yaylaların zengin
bitkileriyle beslenen yerli ırk ineklerin
sütüyle üretilen Kars peynirciliğindeki
çeşitleri Kars gravyeri, Kars kaşarı ve çeçil
peyniri olarak söyleyebiliriz. Evlerde yapılan
13-14 tane peynir var. Artık hiç yapıl-
mayanlar da var. Onlarla beraber Kars’taki
peynir sayısı 20 çeşidi geçiyor.”
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alan Ani Ören Yeri, Türkiye ile Er-
menistan sınırını ayıran Arpaçay
Nehri’nin batı yakasında Türkiye
sınırlarında volkanik bir tüf tabakası
üzerine kurulmuş bir ortaçağ şehri. 
Antik kent, tarih boyunca Anado-
lu’nun geçiş güzergahında güvenli
bir geçiş kapısı görünü- mündey-
miş. En eski tarihi M.Ö. 5000 yılla-
rına kadar uzanan ören yeri,
Anadolu’ya İpek Yolu üzerinden
girişte ilk konaklama merkezi oldu-
ğundan aynı zamanda bir ticaret
merkezi de olmuş. ‘1001 kilise
şehri’ veya ‘40 kapılı şehir’ diye de
adlandırılan Ani'nin ilk keşfi
1880'lere uzanan bir yeraltı şehri
de var. Bu yeraltı şehrinde 823 yapı
ve mağara bulunuyor. Şehir suru, 8
kadar kilise ve bir cami, Ani'de
halen ayakta duran eserlerin en
önemlileri. Ani'deki en önemli
İslam eseri olan Menuçihr Camii,
1072 yılında Şeddadî emiri Menu-
çihr tarafından yaptırılmış. Menu-
çihr Camii, Türk fethinden sonra
Türkiye topraklarında inşa edilen
en eski cami olmasıyla dikkati çeki-
yor. Geçmişten günümüze ‘Ani bir
dünya ama dünya bir Ani değil’ sö-
züyle anılan şehir, 6. yüzyıldan bu
yana yerleşimin görüldüğü, farklı
inanç grupları ve etnik yapılardan
insanların yaşadığı, çok kültürlü bir
yapıya sahip. Antik kent içerisinde
görülmesi gereken yapılar arasında,
Tigran Honents Kilisesi, Büyük
Katedral, Manucehr Camii, Bakire-
ler Manastırı, Kız Kalesi, Gagik Ki-

lisesi, Abdulhamrants Kilisesi, Ateş-
gede, Selçuklu Sarayı, Gürcü Kili-
sesi, İpek Yolu Köprüsü ve Surp
Amenap’rkitch Kilisesi bulunuyor.

Kars mutfağının 
ünlüleri; kaz ve kaşar
Doğu Anadolu ve Karadeniz bölge-
lerinin mutfaklarından örnekler bu-
labileceğiniz Kars'ta birbirinden
güzel alternatif lezzetler tatmak
mümkün.  Kültürü ve tarihi ile ol-
dukça zengin olan kentin, mutfağı
da pek çok farklı lezzeti barındırıyor.
Yörede kültür etkileşimlerinin en
belirgin örnekleri beslenme biçi-
minde görülür. İşgal döneminde
yöreye yeni tarım yöntemlerinin ya-
nında, değişik bitki türleri de geti-

rildi. Bunların en önemlisi "kartol"
ya da "kartop" denilen ak patatestir.
Yine Malakanların "kapusta" dedik-
leri turşu türü yaygınlık kazan- mış-
tır. Kete de bunlar arasındadır.
İklimin serin oluşu yazları kom-
posto, ayran türü katıkları, kışın da
turşu ve tatlıları öne çıkarmaktadır.
Hemen her tür bitkiden turşu yapı-



Gezi
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lır. Örneğin “gaz ayağı” denen
yabani bir bitki turşu malzemele-
rindendir. 
Türkiye'nin en lezzetli eski kaşar
peyniri Kars'ta yapılır. Kars’ın en
meşhur yiyeceği olan Kars kaşarı,
geleneksel olarak inek ve koyun
sütünden, genellikle nisan ve
mayıs aylarında üretilir. Kars ka-
şarı genellikle sarımtırak renkte ve
tekerlek şeklinde olur ve bu te-
kerlek ortalama olarak 12 kilo-
gram gelir. Kaşar peyniri
hazırlandıktan sonra altı ay kadar
çuval içinde buzhanede bekletilip
eskimesi sağlanır. Kabuk bağlaya-
rak eskitilen kaşara ‘elleme pey-
niri’ denir. Bekleme esnasında dış
yüzeyi küflenen peynir çok lez-
zetli olur ve tadını bu küften alır.
Kaşar peyniri soğuk bir yerde iki
hatta üç yıl saklanabilir. Kaşar dı-
şında gravyer de Kars’ın en ünlü
peynirleri arasında yer alır.

“Ye kaz etini, 
gör lezzetini” 
Kars’la özdeşleşmiş bir diğer lez-
zet de kaz eti. Öyle ki halk ara-
sında “ye kaz etini, gör lezzetini”
diye bir tabir var. Doğu yöresinde
özellikle Kars ve Ardahan illerinin
köylerinde aile bütçesine katkıda
bulunmak amacıyla yetiştirilen
kazlar, meraların yeşil otlarını yi-
yerek, dağlardan eriyip gelen kar
sularını içerek büyüyor. Gezip do-
laştıkları ve doğal olarak beslen-
dikleri için bu yörelerin kazları
oldukça lezzetli. Kazın kesimi ge-
nelde yılbaşından sonra yapılır.
Kazın ayağı kara değdiği zaman
tek ayak üstünde durur. Onun
lezzeti oradan gelir. Kaz, kar gö-
rürse daha lezzetli olur. Karlı ha-
vayı gördükten sonra kesilip
işlenmesinin ardından dondurula-
rak ülkenin dört bir yanından alıcı
buluyor.

KARS'A ÖZGÜ YEMEKLER
Kars’ın birçok yöresel yemeği mevcut. Adıyla da lezzetiyle de oldukça farklı yemekler arasında kuymak, pişi, ekmek aşı, haşıl, hengel, bozbaş, piti, er-
işte, Kars böreği, kaz çorbası, karsambaç, Kars helvası, üzümlü süzme pilav, elma dolması, kaz etli pilav, hörre çorbası, Kars yahnisi yer alıyor. Fırsatınız
varsa pek çoğunu mutlaka tatmanızı öneririz. Çıldır Gölü ve civarında sarıbalığın da tadına bakabilirsiniz. 
Kaz Dolması
Kars’ın en meşhur yemeğidir. Aslında yılbaşında yapılan hindi dolmasına benzer. Ancak kaz etiyle pişirilir. İçi için bulgur kullanılır. Bulgur pilavı kaynatılan
kazın suyuyla pişirilir. Önce haşlanan kaz eti daha sonra pirincinin katılmasıyla fırına verilir. Kars’ta bu yemeği çok iyi yapan lokantalar bulabilirsiniz.
Hangel
Kars yöresine özgü bir nevi iri makarnaya benzer yemektir. Önce bir hamur hazırlanır. Sonra hamur birkaç parçaya bölünür. Ve yufka şeklinde açılır.
Hamurlar sıcak su içerisinde pişirilir. Ardından üzerine sarımsaklı yoğurt ilave edilerek servis edilir. Üzerine tereyağında kavrulmuş soğanlar eklenir.
Elma Dolması
Elmalar ortadan ikiye ayrılır. İçi oyulan elmaların içerisine ceviz ve pudra şekeri katılır. Tereyağı da katıldıktan sonra az su içerisinde pişirilir. Yassı bir
tencerede pişirilir. Hafif bir tatlıdır aynı zamanda vitaminlidir.
Haşıl
Yapımı basit aynı zamanda vitaminli bir yemektir. Kış için hazırlanan bulgur suda pişirilir ve süzgeçten süzülerek tepsiye dökülür. Daha sonra bu karışımın
üzerine tereyağı ve sarımsaklı yoğurt dökülerek hazır hale getirilir.
Umaç Helvası
Önce hamur su katılarak bekletilir. Sonrasında kızgın yağ içerisinde dökülür. Rengi pembeleşince üzerine şeker katılır. Karıştırılır ve servise sunulur. Üz-
erine ceviz de ilave edilir. Un helvasının biraz farklı yapılmış şeklidir.
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Kars, tarihi boyunca Rusya ile bir-
çok kez çatışma yaşadı. Ancak bun-
lar içinde en üzücüsü 1914-1915
yıllarında yaşanan Sarıkamış Hare-
kâtı oldu. Birinci Dünya Savaşı sıra-
sında Osmanlı İmparatorluğu ve
Rusya İmparatorluğu arasında Sarı-
kamış'ta gerçekleşen kara çatışma-
ları, Osmanlı İmparatorluğu için
başarısızlıkla sonuçlanan bir askerî
girişim olarak tarihe yazıldı. 
Birinci Dünya Savaşı’nın başlarında
Osmanlı donanmasına bağlı Yavuz
ve Midilli zırhlıları Rusya’nın Kara-
deniz limanlarını bombaladığında
Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’na
savaş ilan etti. Bir Rus kolordusu,
işgal altındaki Sarıkamış’tan Erzu-
rum yönünde ilerlemeye başladı.
Osmanlı birlikleri sayıca az olmala-
rına rağmen, Köprüköy’de beklen-
medik bir başarı kazandılar ve Rus
birliklerini gerilettiler. Ardından Er-
zurum’daki 3. Ordu, genel bir sal-
dırı başlatarak Rus birliklerine ağır
kayıplar verdirdi. İşgal altında olan
Artvin de kurtarıldı. Bu gelişmenin
ardından Enver Paşa; Kars, Batum,
Ardahan ve Rusya’daki Türkleri
kurtarmak amacıyla Sarıkamış’a ya-
pılacak büyük bir saldırının hazırlık-
larına başladı. Harekatı Alman genel
kurmay da destekliyordu. Çünkü
Kafkas’ta böyle bir harekatın başla-
ması üzerine Doğu Avrupa’da
Alman ordusuna karşı savaşan Rus
kuvvetlerinin bir bölümünün As-
ya’ya çekileceğini umu- yordu. 
Doğu Cephesi komutanlığını üze-
rine alan Enver Paşa ve yardımcısı
Alman Generali Bronzart, Aralık
1914’te Erzurum’a gitti. Hazırla-
nan plana göre saldırı çok geniş bir
cepheye yöneltiliyordu. Ana güçler
Sarıkamış’a, bir kolordu Batum’a,
başka bir birlik de İran üzerinden

geçerek cephenin güney kanadına
saldıracaktı. 22 Aralık’ta harekete
geçen 9. ve 10. kolordular Oltu ve
Bardız yönünde ilerleyerek Ruslar’a
büyük kayıplar verdirdiler. Bunun
ardından Enver Paşa, 9. Kolor-
du’nun kendisine yetişmesini bekle-
meden, bu kolordunun 29.
tümeniyle birlikte hızla Sarıkamış’a
yöneldi. Ama 4 gün sonra Sarıkamış
önlerine geldiğinde (26 Aralık), gü-
cünün yetersiz kalacağını düşünerek
9. ve 10. kolorduları beklemeye baş-
ladı. 
Bu bekleyiş savaşın gidişatını değiş-
tirdi. 9. ve 10. Kolorduları Sarıka-
mış ve Allahüekber dağlarını aşarken
ağır kış koşullarına uygun donanım-
ları olmadığı için çok büyük kayıplar
verdi. 1914 yılının 15-22 Aralık ta-
rihleri arasında, Sarıkamış yakının-
daki Allahuekber dağlarında, Kars’ı
Ruslardan geri almak için harekâta
katılan 60 bin asker donarak öldü.
Savaşın en hazin kısmı Osmanlı ka-
yıplarının birçoğunun Ruslar ile ya-
pılan çarpışmalarda değil de ağır
soğuk hava koşulları yüzünden öl-
mesi oldu.
Gene de 29 Aralık’ta saldırı başladı;
hatta küçük bir güç Sarıkamış’a
girdi. Ama bu üstünlük iki saat

sürdü. Rus Türkistan Kolordusu ko-
mutanı Yudeniç’in karşı saldırısı so-
nucunda 9. Kolordu çekilmeye bile
fırsat bulamadan teslim oldu. Enver
Paşa ise 10. ve 11. kolordulardan
arta kalan güçlerle 5 Ocak 1915’te
Bardız’a çekildi. 
Sarıkamış kuşatma harekâtı aşırı
soğuk ve açlık yüzünden, hedef ele
geçirilemeden, 5 Ocak 1915’de
sona erdi. Sarıkamış yenilgisi, Os-
manlılar için bir dönüm noktası
oldu. Rus orduları 1915 başlarından
sonra Doğu Anadolu’yu sürekli
baskı altında tuttular ve Erzurum’u
ardından da Erzincan’ı işgal ettiler.
Rusların cephe gerisindeki Türkler’e
uyguladığı büyük baskı yüzünden
binlerce kişi batıya göç etti. 
Savaştan sonra İstanbul’a dönen
Enver Paşa uzun bir süre Sarıkamış
hakkında herhangi bir haber, bildiri
veya yayın yapılmasını engelleyerek
sansür uyguladı ve Osmanlı halkı
savaşta olup bitenleri uzun yıllar
sonra öğrenebildi. 1918 Mart
ayında Brest-Litovsk Antlaşması ile
Sarıkamış ve Kars geri alındı, ama
aynı yılın Ekim ayında Mondros
Mütarekesi uyarınca eski sınırlara
dönüldü ve topraklar yine elden
çıktı.

Sarıkamış 60 bin askerin hüznünü taşıyor
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Sektörün Sesi

“Ağaç gübre vermezseniz büyümez,
bu sektörün gübresi de bilgi ve eğitimdir”
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Ağaç işleme makineleri sektö-
ründeki en büyük ihtiyacın
eğitim olduğunu söyleyen 40
yıla ulaşan sanayicilik tecrübe-
sine sahip Airpak Havalandırma
ve Filtre Sistemleri Ltd. Şir-
keti’nin Genel Müdürü Mustafa
İştotan, eğitimin sektör için öne-
mini, “Ağaca gübre vermezseniz
büyümez, bu sektörün gübresi
de bilgi ve eğitimdir” diyerek
açıklıyor. Endüstri meslek lise-
lerinin sayısının ve etkinliğinin
artırılması gerektiğine dikkat
çeken İştotan, “Sektör, endüstri
meslek liselerini mutlaka besle-
meli” tavsiyesinde bulunuyor.

Airpak Havalandırma ve
Filtre Sistemleri Ltd. Şirke-
ti’nin Genel Müdürü Mus-

tafa İştotan, sanayiciliği babasından
devralıp oğullarına aktaran bir sana-
yici. 1958 yılında babası Osman İş-
totan’ın kurduğu firmayı geliştirdiği
ürünler ve yeni işbirlikleriyle büyü-
terek bugünlere getiren Mustafa İş-
totan, şimdi şirketin üçüncü
jenerasyonu olan büyük oğluyla bir-
likte üretim ve satışları artıcı yeni ya-
tırımlara hazırlanıyor.
1976 yılında Sultanahmet Sanat
Okulu’nun ağaç işleri bölümünden
mezun olduktan sonra genç yaşta
babasının yanında sanayiciliğe adım
atan Mustafa İştotan, 40 yıllık sana-
yicilik geçmişiyle sadece Türk sana-
yisinin değil ağaç işleme makineleri
sektörünün de gelişimini yakından
takip etme fırsatı yakalamış. Sektö-
rün son 10 yılda büyük bir değişim
gösterdiğini vurgulayan İştotan, bu
gelişimin devamlılığını sürdürmesi
için en önemli itici gücün eğitim ol-
duğuna inanıyor. “Çağımızın en
büyük meziyeti ve silahı, bilgi.
Gübresiz ağaç büyümez, sektörün
gübresi de bilgi ve eğitim. Eğer
bilgi yoksa hiçbir gelişme sağlana-
maz” diyen İştotan, bu noktada
sektöre de büyük görevler düştü-
ğünü de sözlerine ekliyor.
Sektöre, bir araya gelip hem meslek
liselerini revize etmek hem de yeni
okulların açılmasına destek olmak
konusunda çağrıda bulunan İşto-
tan, “Sektörün kaliteli üretim yapa-
bilmesi için kaliteli çalışanlara sahip
olması gerek. Bir sanat okulu me-
zunu olarak geçtiğimiz yıllarda bir
endüstri meslek lisesine gittim ve
çok üzüldüm. İçler acısı bir durum-
daydı okuldaki makinelerin hali.
Ben her yıl makine fuarına katılan
firmaların kendi aralarında toplanıp
en az 5 adet makineyi endüstri mes-

lek liselerine hibe etmeleri gerekti-
ğini düşünüyorum. Bu okulların
ağaç işleri bölümü öğrencilerinin
fuarlardaki stantlarda görev alınma-
sının çok faydalı olacağına inanıyo-
rum. Öğrenciler sektörü tanımıyor.
Böylece öğrenciler bu mesleği
görüp tanır. Öte yandan firmaların
cüzi fiyatlarla bu okullara makine
verebilirler ya da daha yenisini aldığı
makinenin eski olanını bu liselere
verebilirler”  önerilerini dile getiri-
yor. 
Mustafa İştotan, İstanbul Beylik-
düzü Birlik Sanayi Sitesi’ndeki üre-
tim tesisinde yaptığımız görüşmede
hem firma faaliyetleri hakkında bilgi
verdi, hem de sektörün gelişimi
adına tavsiyelerde bulundu.

Şirketinizi tanımamız için kısaca
ilk kurulduğu dönemi ve faali-
yetlerinizi aktarır mısınız?
Babam toz toplama filtreleme işle-
rini yapan İstanbul’daki ilk firmalar-
dan biri olan “Osman İştotan
İzolasyon Havalandırma” adıyla
1958 yılında kurmuş. Bu alanda
üretim yapan çok kimse yokmuş o
dönemde. İlk temsilcisi de babam
oldu diyebilirim. İlk üretimlerini
Yedikule Suriçi ve ardından Bakır-
köy Osmaniye’deki atölyelerimizde
yaptı. O dönemde babamın esas iş
konuları izolasyon ve sac kaplama iş-
çiliğiydi. Eskiden izolasyon ve hava-
landırma sistemleri Almanya’dan ya
da diğer ülkelerden demonte olarak
parça parça gelirmiş. Babam o par-
çaları toplayıp monte etmiş. İplik ve
mensucat fabrikalarının makineleri-
nin, toz toplama sistemlerinin mon-
tajlarını yapmış. Toz toplama tekstil
sektöründe doğan ve diğer sektör-
lere geçen bir sistem. Eskiden mo-
bilya sektöründe böyle bir sistem
yoktu. Önce tekstil, sonra gıda sek-
törü için doğmuş bir ihtiyaç. 



Biz de bu iki sektörle başladık faali-
yetlerimize. Mobilya sektörüne yö-
nelik ise ilk olarak Sefaköy ve
Haliç’teki kontraplak fabrikalarıyla
çalıştık.  Onların toz toplama filtre
ve kanal tesisatını yaptık. 

Peki sizin babanızla birlikte ça-
lışma hikayeniz nasıl oldu? 
Bu sektörün bana babamdan miras
kaldığını söyleyebilirim. İlk gördü-
ğüm tesis  11 yaşımda babamın iş
yaptığı Sefaköy’de  bir  kontraplak
fabrikasıydı. Ben 1976 yılında Sul-
tanahmet Sanat Okulu ağaç işleri
bölümünden mezun oldum, yani
bugünkü endüstri meslek lisesin-
den. Mezun olduğum gibi de baba-
mın yanında iş hayatım başladı. 40
yıldır bu sektördeyim. 1976 yılında
babamın yönlendirmesiyle bana ayrı
bir firma kurduk. Çünkü Tür-
kiye’deki mali durum bunu gerekti-
riyordu.  1980’lerde 9 kişiden fazla
işçi çalıştıran firmalar fon öderlerdi.
Babamın firmasında çalışan 15 işçi-
miz vardı. Gereksiz yere fon öde-
memek için babam “Sana da bir
firma kuralım, 4 işçi senin firmanın
üzerinde olsun” dedi. O vesileyle
ben de işveren oldum.  O zaman İş-
totanlar Yedek Parça Sanayi firma-
sıyla Otomarsan, BMC, Mercedes’e
otomotiv yedek parça üretimi yapı-
yorduk. 

Mobilya sektörüne yönelik çalış-
maya ne zaman başladınız?
Toz toplama sistemlerine yönelik iş-

lere1980 yılında başladım. 1984 yı-
lına kadar babamla birlikte çalıştım.
1984 yılında babam vefat edince
tüm işlerin yönetimi bana kaldı.
1984’te tekstilci mühendis bir bü-
yüğüm “Ben filtre torbaları yapıyo-
rum, sen de filtre yapabilirmisin?”
diye sordu.  Ben de tamam dedim
ve onun vasıtasıyla Kartal’daki Sin-
ger dikiş fabrikasına ilk filtremi üret-
tim. Bu üretimi kendi atölyemin
küçük olması nedeniyle başka bir
atölyede yapmak zorunda kaldım.
Doğu Sanayi Sitesi’nde 4 aylığına
tavanı yüksek olan bir atölye kirala-
dım ve orada ürettim. Singer’den
sonra yine Kartal’daki Toksoy fir-
masına filtre yaptım.Bu şekilde çalı-
şırken, makineciler duydular beni.
Toz kanalları, komple havalandırma
sistemleri konusunda İstanbul’da
çok büyük bir açık vardı.  İlk talep
Makel’den geldi. Ercan Ecemiş  ve
Fevzi Bozkurt  bana  yardımcı ol-
dular ve 1988-89 yıllarında Ma-
kel’in sattığı  makineler için üretim
yapmaya başladım.  O zamanlar se-
nede 3 tane filtreyi ancak yapabili-
yorduk. Ne zaman ki Türkiye’ye
CNC makine gelmeye başladı, işte
o zaman filtre sektörü bir anlamda
coştu. 

Nasıl bir süreç başladı sizin için o
tarihlerde?
Talepler ardarda gelmeye başladı.
Nuri Baylar, Ligno, FNT, Turhan
Mühendiislik gibi makine satıcısı  fir-
malarla  beraber Filtre   üretimi  yap-

tım. 1992 yılında TÜYAP Makine
Fuarı’ndaki standımda 36 tane filt-
rem vardı. Fuarda benden başka filt-
reci hatırlamıyorum. Bu fuarda 36
filtreyi de sattım. Bu alanda başkaca
firma olmadığı için ürettiğim tüm
filtreleri satardım. 1991 yılında Air-
pak Limited Şirketini kurdum. Daha
sonra Airpak markasıyla ürünlerimizi
üretip sattık. Bu arada otomotiv
yedek parça üretimi yaptığımız fir-
mayı kapattık. İzolasyon işlerinin
yanı sıra filtre üretimi daha ağır bastı.
Firmamızı piyasanın el verdiği öl-
çüde büyüttük.  O dönemlerde yurt-
dışından makine getirmek bugünkü
gibi kolay değildi. AB kararları doğ-
rultusunda gümrükler kaldırıldı ve
Avrupa’dan özellikle de Almanya ve
İtalya’dan makineler Türkiye’ye gel-
meye başladı. Makinelerle birlikte
üretimimiz arttı ve piyasaya daha
fazla cevap verir olduk. 1992 yılın-
dan beri Beylikdüzü’ndeki atölye-
mizde üretim yapıyoruz. Son 5 yıldır
da makine mühendisi olan oğlum
Alper İştotan ile birlikte çalışıyoruz.
Küçük oğlum Caner İştotan ise me-
katronik mühendisi oldu . Onun da
Tot Makine diye bir firması var ve
talaşlı imalat yapıyor. Ahşap sektörü
için briket ve kırma makineleri üreti-
yor. Ürettiği makineleri de genelde
yurt dışına satıyor.

Üretimdeki kapasiteniz ve ürün
çeşitleriniz neler?
Firma olarak çevreci filtre, kanal
sistemleri ve talaş siloları imalat ve
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Sektörün Sesi

Elimizdeki tüm maddi gücümüzü kurmayı planladığımız tesisin arsasını almak için harcadık. Bu
anlamda Türkiye’de çok yanlış bir sistem işliyor. “Bir konut alacağım” dediğinizde yüzde 0.9 faizle kredi
veriyorlar. “Bir arsa alacağım içine 5 katlı ev yapacağım” dediğinizde metrekaresi 100 TL’ye arsa bula-
biliyorsunuz. Fakat “Ben arsa alacağım ve bir tesis kurup makine yatırımı ve istihdam  yapacağım”
dediğimizde faiz iki katına, arsa fiyatı da 1000 TL’ye çıkıyor. Bu mantıkla ülkemizde işsizlik de düşmez,
sanayi de olmaz. Bir ülkenin yükünü taşıyan lokomotif sanayicidir. ABD, Avrupa  ülkeleri gibi   gelişmiş
ülkeler bugünlere sanayiyle, sanayiciyle geldiler.

“ “



AİMSADDERGİSİ 87

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

montajı  yapıyoruz. Ayda 8 adet
silo, 2 bin metre toz emme boru
kanal tesisatı üretim kapasitemiz
var. Sattığımız ürünlerin yüzde
80’ini  kendimiz imal ediyoruz.
Sadece galvaniz sac ve elektrik ak-
samını firma dışından temin edi-
yoruz. Bizim yaptığımız kadar
fazla çeşit imalatı kendi  bünye-
sinde üreten çok fazla firma yok.
Şu andaki tesisimiz 1500 metre-
kare büyüklüğe sahip. Kapasiteyi
artırmak amacıyla yeni bir tesis
kurma projemiz var. Elimizdeki
tüm maddi gücümüzü kurmayı
planladığımız tesisin arsasını almak
için harcadık. 

Yeni tesis kurma projenizle ilgili
ayrıntıları bizimle paylaşır mısı-
nız?
Hadımköy’de 5 bin metrekarelik
bir arsa satın aldık. Tüm ödememiz
bitince tesisimizi kurup üretimimizi
yeni tesisimize taşımayı planlıyoruz.
Teşvikler var ama miktarları bize
ivme katacak güçte değil. Yeni ku-
racağımız tesis 3 katlı olacak ve 12
bin metrekare büyüklüğe sahip ola-
cak.  Hedefimiz ürünlerimizi yurt-
dışına satmak. Şu anda yüzde  85
yurtiçine, yüzde 15 yurtdışına satış
yapıyoruz. Almanya, Bulgaristan,
Azerbaycan, İran Lübnan, İsrail,
Cezayir, Türkmenistan gibi ülke-
lere ihracatımız var. Biz mobilya
sektöründe  yatırım tedarikçisi  ola-
rak hizmet veriyoruz. 1988 yılın-
dan bugüne kadar da yaklaşık 2 bin
500 adet firmaya üretim yaptık.
Mobilya, gıda, tekstil, kimya sek-
törlerinin dışında daha farklı sek-
törlere de üretim yapmayı
planlıyoruz. Toplam üretimimiz
içinde mobilya sektörü yüzde
80’lik bir kısmı kapsıyor. Yüzde 20
oranında başka sektörlere hizmet
veriyoruz. Tür- kiye’de  diğer  sek-

törlerde  büyük kapasiteli fabrika
kuran firmalarla  tedarikçi olarak ça-
lışıyoruz. Kapasiteyi artırmakla bir-
likte yeni sektörlere de üretim
yapmak amacındayız. 

Şu anda piyasaya sürmeyi planla-
dığınız yeni bir ürün çalışmanız
var mı?
Tabii  var.  Biz Airpak  Ltd. olarak
inovasyona  çok  önem  veren  bir
yapı ve düşünceye sahibiz.    Mo-
bilya  sektöründe  de  bu tür  ino-
vasyonlar  çok  yaşanır. Türkiye’ye
önce kenar bantlama geldi, herkes
bir anda kenar bantlı malzeme
üretmeye başladı. Ardından post-
forming ve softforming makineleri
geldi, bu makineler sektördeki
ürünleri çeşitlendirdi. Sonra bu
ürünlerde doygunluk oldu ve 10
yıldır cila hatları ve masif hatlarını
getirmeye başladı sektör. Türkiye
bu konuda gelişiyor. Sektördeki fir-
malar eskiden yaptıkları ürünleri,
bugün yeni makinelerle ve teknolo-
jilerle daha iyi, daha hızlı ve daha
kaliteli yapmaya başladı. Biz de o
aşamadayız. Yeni makineler getire-
lim, kapasitemizi artıralım, kaliteli
ürünlerle dünyaya açılalım istiyo-
ruz.  

Dünyada sizin rakipleriniz kim-
ler?
Avrupa  işçilik yoğun  ürünlerin
imalatından yavaş yavaş çekiliyor.
Bütün sektörler gibi bizim sektörü-
müzde de doğuya doğru bir yö-
nelme var. Almanya, İtalya,
Danimarka  gibi  ülkeler bizim sek-
tördeki en önemli üç rakibimizi
oluşturuyorlar. Rakiplerimizin geli-
şim süreçlerini iyi incelemek lazım.
Örneğin Danimarka örnek  alınacak
bir ülke. Danimarka’nın nüfusu 5
milyon, sattıkları ürün Türkiye’nin
sattığı  ürünün 5 katı civarında.

“AİMSAD umulanın üzerinde bir
performans sergiliyor”
AİMSAD’a üye olduğumuz için bugün çok
memnunuz. Dernek, başarılı ve gayet güzel iş-
lere imza atıyor. Hatta umulanın da üzerinde
bir performans sergiliyor. Devamlı bizi bilgi-
lendiriyorlar. 40 yıldır bu piyasanın içinde
olunca tüm üyelerini  hemen hemen tanıyo-
rum. Güzel bir kurum yapısı var. Yeni bir der-
nek olmasına rağmen oldukça önemli bir yol
aldı. Aslında yapılanlara bakınca 2.5 yıllık bir
dernek gibi durmuyor. Tüm üyeler özverili ça-
lışıyor ama bu noktada tek bir şeyin daha
yoğun olarak yapılmasını talep edebilirim; o
da teknik eğitim.  AİMSAD’ın teknik eğitimle
ilgili daha çok çalışma ve projeler üreterek
bunların hayata geçirilmesinde yol gösterici
olmasını istiyorum. 
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Bizim nüfus 80 milyon ve oranlama
yaparsak  bizden 150 kat daha fazla
değer  üretiyorlar. Bunu da tekno-
loji , kaliteli eğitimli ve ömür boyu
eleman istihdam ederek ve devlet
desteği alarak başarıyorlar. Bizim
Danimarka’dan mal getirdiğimiz
JKF isimli bir marka ve Alman-
ya’dan Nestro firması  var. Onlardan

kanal sistemi parçaları ve büyük tip
filtreler alıyoruz. JKF’nin kurucu sa-
hibi 1962 yılında nalbantlık yaparak
bu işe başlamış. Bugün ise 35 bin
metrekarelik fabrikasında 450 kişi
çalışıyor. Fabrikanın bulunduğu köy
sadece  150 hane. Fabrikada çalı-
şanların bir kısmı şehirden köye ça-
lışmaya  geliyor.  JKF dünya markası

ve dünyaya mal satıyor. Bizim de
buradan kendimize ders çıkarma-
mız gerekiyor. Türkiye’deki güzel
girişimcilik öykülerinin sayısını ar-
tırmak lazım.   

İhracata yönelik ne gibi çalışma-
larınız olacak?
Şu an üretimimizin yüzde 15’ini
ihraç ediyoruz. Yeni fabrikayı kur-
duğumuzda toplam üretim içinde
ihracatın payını yüzde 50’ye çıkar-
mak istiyoruz. Çünkü yurtdışına
mal sattığımız sürece güçlüyüz.
Teknoloji ağırlıklı ve dijital kont-
rollü ürünler üretmek istiyoruz. Av-
rupa dijital çağına geçmiş durumda.
Dijital ve seri üretimlerle kazancı-
mızı artırıp yeni makineler satın
alma hedefindeyiz. Yatırımı üretime
döndüreceğiz. Doğu Bloku ve
Türki Cumhuriyetleri’ndeki mo-
bilya fabrikalarına girmeye çalışaca-
ğız. Öte yandan orta ve uzun
vadede Suriye ve Irak’taki savaşın
son bulmasıyla bu ülkeler de potan-
siyel iş sahaları haline gelecek.  Av-
rupa’daki filtre sistemlerinde Alman
ve Danimarkalılarla ortaklıklarımız
var. Almanya’da üretimi fizıbıl ol-
mayan bazı ürünleri Almanlarla bir-
likte yapıyoruz. 

Ağaç işleme sektörü, ihracat po-
tansiyelini sizce nasıl artırabilir?
Bunun için öncelikle teknoloji, ka-
lite ardından da dizayn ve tasarım
gerekiyor. Geri kalmış ülkelere mal
satabilirsiniz, bu ülkeler zaten ucuz
ne versen alacak noktada. Ama
bizim hedefimiz daha çok katma
değer sağlayacağımız pazarlara gir-
mek olmalı. Katma değeri yüksek
ülkelere gözümüzü dikmeliyiz. 

Firma olarak yerli makine kullan-
mayı tercih ediyor musunuz?
Sektörümüzde  çoğunlukla yerli

Sektörün Sesi

Mobilya çok çekirdek
bir sektördür. El işçiliği ve
ihracatı yoğun bir sek-
tördür. Biz mobilyada
dünyada İtalya’dan sonra
gelebiliriz. İtalya’nın geldiği
bu nokta, tasarımla ve
devlet desteğiyle oldu. Biz
de Türkiye olarak bu iki
önemli kriteri esas alıp,
ucuzluğa kaçmadan kali-
teden ödün vermeden
üretim yapmalıyız.

“ 

“ 
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makineler kullanıyoruz. Ama reka-
bete  dönük üretim yapabilmemiz
için gerekli olan makinelerimizin ta-
mamı Türkiye’de yok. Alman-
ya’daki rakiplerimiz 2 kişiyle günde
20 tane filtre yapabiliyorlar. Çok
güçlü makine hatları ve CNC üre-
tim merkezleri var. Türkiye’de
CNC üretim merkezi yapılmıyor.
Bu nedenle yurtdışından almamız
gerekiyor, bu konuda   devletimizin
gerçek sanayicilere kolaylıklar sağla-
ması  gerekli.

Türk sanayisindeki makineleşme
sürecini nasıl yorumlarsınız?  Ge-
lişen sanayi sektörü içinde ma-
kine kullanımının yeterli oldu-
ğunu düşünüyor musunuz?
Bunu ağaç işleme sektöründeki ge-
lişme ile anlatabilirim aslında. Ben
İnegöl’e 1980 yılların sonlarına
doğru   gittiğimde  mobilya  sektö-
ründe CNC makine hiç yok dene-
cek kadar azdı. Demir sobalarla
ısınan küçük atölyeler vardı. Şimdi
gidin İnegöl’e,  gurur verici  bir şe-
kilde her yer mobilya fabrikası  dolu.
Keza Eskişehir, İzmir, Adana, Mer-
sin, Trabzon, Iğdır, Kayseri’de çok
güzel mobilya fabrikaları var. Sektö-
rümüz çok büyüdü ama bu yeterli
değil. Çünkü bir makine almak
değil, onu doğru ve en verimli  şe-
kilde kullanmak önemlidir. 
Türkiye’de bazı makinelerin kullanı-
mında, altyapı eksikliğinden dolayı
çok büyük sıkıntılar var. Bilinçli ve
eğitimli makine kullanıcı sayısı Tür-
kiye’de ne yazık ki oldukça az. Bu da
makineden alınacak verimi düşürü-
yor. Bu noktada öncelikle makineyi
kullanan kişilerin eğitilmesi gerek.
Ancak bu noktada da Türkiye’deki
teknik  eleman  ve endüstri meslek
liselerinin sayısındaki azlık  büyük
sorun olarak karşımıza çıkıyor. İs-
tanbul’un büyüklüğüne göre eğitim

veren mesleki  teknik eğitim liseleri-
nin azlığı beni çok üzüyor.

Peki bu noktada ne yapılmasını
önerirsiniz?
Her şeyden önce kaliteli elemana ya-
tırım yaparak istihdam  sağlamamız
lazım. Kaliteli elemanın maliyetini
karşılamak için üretimimizi iyi plan-
lamamız gerek. Özellikle sektörde,
orman endüstri mühendislerine fır-
sat verilmeli. Aradığını bulamadığı
için sektör dışına çıkan orman mü-
hendisi çok arkadaşımız  var. Bu in-
sanlara değer verip söyledikleri
dikkate alınmalı. Kaliteye, kaliteli ve
eğitimli elemana önem vermek  ge-
rekli. Bu düşünce yapısı Türkiye’de
henüz tam oturmuş değil.
Sanayide ve sektörümüzde ara  ele-
man için  eğitim şart. Ağaca gübre
vermezseniz büyümez. Sektörün de
kaliteli üretim yapabilmesi için kali-
teli çalışanlara sahip olması gerek.
Sektörün bir araya gelip hem mev-
cut meslek liselerini revize etmeleri,
hem de yeni okulların açılmasına
destek vermeleri gerekiyor. Bir sanat
okulu mezunu olarak geçtiğimiz yıl-

larda bir endüstri meslek lisesine git-
tim ve çok üzüldüm. İçler acısı bir
durumdaydı okuldaki makinelerin
hali. Bu makineler sektörün deste-
ğiyle revize edilebilir. Biz  AirpakLtd
Olarak  elimizden gelen  katkıyı
yapmak için çaba  sarf ediyoruz.
Ben her yıl ahşap makine fuarına ka-
tılan firmaların kendi aralarında top-
lanıp en az 5 adet makineyi endüstri
meslek liselerine hibe etmeleri ge-
rektiğini düşünüyorum. Ayrıca sek-
tördeki  mobilya  imalatçısı firma-
ların cüzzi fiyatlarla bu okullara ma-
kine vermeleri ya da kullanım fazlası
olan makinelerini bu liselere verme-
leri mümkün olabilir.  Ayrıca bu
okulların ağaç işleri bölümü öğren-
cilerinin de sektöre kazandırılması
ve sektörle tanıştırılması gerek. Öğ-
renciler okudukları mesleği ne yazık
ki pek tanımıyor. Sektördeki firma-
ların bu lise öğrencilerini, sektör fu-
arlarındaki stantlarında görevli
olarak bulundurmasının çok faydalı
olacağına inanıyorum. Böylece ço-
cuklar bu mesleği, sektördeki firma-
ları, uluslararası piyasayı görüp daha
yakından  tanır ve severler.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Meksika, Kuzey Amerika
haritasında güçlenen
ekonomisiyle dikkat

çeken bir ülke. Geniş ABD toprak-
larının güneyinde olan Meksika,
Türkiye’nin neredeyse iki buçuk katı
yüzölçümüne ve 122 milyonluk bir
nüfusa sahip bulunuyor.  
Yükselen bir güç olarak nitelendirile-

bilecek Meksika’nın mevcut küresel
ekonomi politik sistem içindeki yeri
ve önemi, bu ülkeyle kurulacak siyasi,
ticari ve kültürel ilişkilerin niteliği açı-
sından önem taşıyor. Meksika’nın bir
yandan Latin Amerika ülkesi olması,
diğer yandan da Amerika Birleşik
Devletleri ile ekonomik ve güvenlik
ilişkileri gelişmiş bir komşu olması

dolayısıyla sahip olduğu özel ko-
numu, bu ülkeye ilgiyi artırıyor. Ay-
rıca sahip olduğu ticari ve ekonomik
potansiyel ve de zengin doğal kay-
nakları, Türkiye’nin Meksika ile ikili
ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alın-
masını gerekli kılıyor.
Meksika’nın NAFTA üyeliği ve AB
ile STA imzalamasının ardından,

Hedef ülke Meksika ile
ticaretimizin yolunu STA açacak
2050 yılında dünyanın en büyük 5 ekonomisi içinde yer almayı hedefleyen Meksika, 122
milyonluk nüfusu ve 1,2 milyar nüfusa ulaşan geniş bir hinterlanda sahip olmasıyla
Türkiye'deki üretici ve ihracatçılara önemli fırsatlar sunuyor. Avrupa kalitesinde Çin ile rekabet
edebilen fiyat seviyesi yakalayabilmesi, makine ve elektronik yan sanayisinin güçlü olması, iş
yapma kültürünün benzerliği gibi faktörler Türk firmalarının Meksika’ya yaptığı ticarette büyük
avantaj sağlıyor. Ancak bu avantajlara rağmen ticaretin yetersizliğine ve rakamların potansiyeli
tam olarak yansıtmadığına dikkat çeken yetkililer, Meksika pazarının Türk yatırımcılar için
barındırdığı fırsatların Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) imzalanmasıyla artacağını vurgu-
luyorlar. 
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Meksika ile Türkiye arasında dış tica-
reti ve diğer iktisadi ilişkileri geliştir-
mek üzere bazı önemli adımlar atıldı.
İki ülke arasında son yıllarda yoğun-
laşan temasların en önemli görüşme
maddesini ise, çok boyutlu bir ser-
best ticaret anlaşmasının imzalanması
oluşturuyor. Meksika ile sınırlı ilişki-
leri olan Türkiye, son birkaç yılda
özellikle Meksika ile bir STA imzala-
mak için kayda değer bir çaba harcı-
yor. Ancak, Türkiye’nin ısrarla
üzerinde durduğu bu anlaşmanın
imzalanması konusunda Meksika en
azından şimdilik, STA imzalama ko-
nusunda oldukça tereddütlü görü-
nüyor.  Bu olası anlaşma, Türkiye’nin
Meksika pazarı üzerinden ABD ve
Kanada pazarlarına ve hatta Meksi-
ka’nın serbest ticaret anlaşmasının ol-
duğu diğer 45 ülkenin pazarlarına
ulaşma imkânı sunuyor. Meksika’nın
Türkiye pazarına artan ilgisinin en
önemli sebeplerinin başında ise,
özellikle ABD pazarlarına bağımlılı-
ğını kırmayı hedeflemesi geliyor. Bu
ilgi, Türkiye üzerinden Ortadoğu,
Orta Asya ve Afrika pazarlarına da
açılma hedefini içinde barındırıyor. 

ABD’nin yeni başkanı
ekonomiyi endişelendiriyor
Yüzölçümü büyüklüğü açısından
Latin Amerika ülkeleri arasında Bre-
zilya ve Arjantin’den sonra üçüncü
sırada gelen Meksika, NAFTA ile
birlikte yaklaşık 450 milyon, diğer
ülkelerle imzalanan STA’lar dahil
edildiğinde ise 1,2 milyar nüfusa ula-
şan geniş bir hinterlanda sahip. Latin
Amerika’nın en güçlü ekonomilerin-
den Meksika, aynı zamanda Kuzey
Amerika'nın da bir anlamda giriş ka-
pısı. Nüfusu ve yüzölçümü büyüklü-
ğünün yanı sıra Latin Amerika ve
Karayip ülkelerini kapsayan coğraf-
yada yüksek ithalat ve ihracat rakam-
larıyla da dikkat çeken Meksika,
dünyada en büyük ekonomiler ara-

sındaki 14’üncülüğünü, dört yıl
içinde dünyanın ilk 10 ekonomisi
arasına girecek şekilde yeniden ko-
numlandırıyor. 2050 yılında dünya-
nın en büyük 5 ekonomisi içinde yer
almayı hedefleyen ülke, 1980’li yıl-
lardan itibaren geçirdiği ekonomik
dönüşümün ve 1994 yılında yürür-
lüğe giren Kuzey Amerika Serbest
Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) et-
kisiyle, ABD ve Kanada ile ticaretini
üç kat artıran liberal bir ekonomi ha-
line geldi. Ticaretinin yüzde
90’ından fazlasını Serbest Ticaret
Anlaşmaları ile yürüten Meksika’nın,
45 ülkeyi kapsayan 12 Serbest Tica-
ret Anlaşması yürürlükte bulunuyor.
Pazar çeşitlendirme çabalarına rağ-
men Meksika’nın en önemli ihraç
pazarını ABD oluşturuyor. Tarih bo-
yunca ABD ile yoğun ticari ilişki
içinde olan Meksika, son dönemde
bu ülke ile ticari ve siyasi açıdan sı-
kıntılı bir süreç yaşamakta. ABD baş-
kanlık seçimlerini kazanan Donald
Trump'ın dış politikaları arasında adı
sıkça geçen Meksika, Trump’ın sınıra
duvar örüleceğine ilişkin açıklaması,
dolar karşısında Meksika Pesosu’nda
ani düşüşlere ve ağır darbeye yol açtı.
Meksika’nın para birimi Peso,
Trump isminin telaffuzuna en çok
reaksiyon gösteren para birimi olur-
ken, Trump’ın NAFTA’da izleyeceği
yol da ekonomide tedirginlik yaratı-
yor. Trump Kanada, ABD ve Meksi-
ka’nın taraf olduğu bu anlaşmadan
ABD’nin ayrılmasını istiyor. Elbette
bu gelişme ABD ekonomisinin ya-
nında Meksika ekonomisi için de en-
dişeye neden olmakta. 

Ufukta daha zor 
günler görünüyor
Son yıllarda petrolün ülke ekonomi-
sindeki ağırlığı azaldı. Bu azalmayla
birlikte petrol gelirleri ihracat gelir-
lerinin yüzde 10’unu ve tüm kamu
gelirlerinin üçte birini oluşturuyor.

Latin Amerika ve Karayip ülkeleri
arasında ithalat ve ihracat rakamla-
rıyla en yüksek paya sahip Meksika,
bölge ihracatının ve ithalatının üçte
birini gerçekleştiriyor. 
Petrol fiyatları ve üretiminin düş-
mesi, kamu harcamaları ile inşaat faa-
liyetlerinin azalması nedeniyle 2014
yılında yalnızca yüzde 2,1 büyüme
kaydeden Meksika ekonomisi, 2015
yılında yüzde 2,3 oranında, 2016 yı-
lında ise yüzde 1,6 oranında büyüdü.
Meksikalı Finans Yöneticileri Ensti-
tüsü’nün (IMEF) öngörüsüne göre
ise 2017 yılında Meksika Gayrisafi
Milli Hasılası, ABD Başkanı olan
Trump'ın muhtemel politikalarından
dolayı en azında yüzde 2 oranında
azalacak. Meksika ekonomisinde,
2013 yılında yüzde 38,3 düzeyinde
olan kamu borcu 2015 yılında yüzde
42,3’e, 2016 yılı sonunda ise yüzde
45’e yükseldi. Kamu borç
stoğu/GSYİH oranının 2020 yılında
ise yüzde 51,7’ye yükseleceği öngö-
rülüyor. Kötüleşen makroekonomik
görünüm açık bir şekilde mikro dü-
zeyi de etkilerken, ABD başkanlık
seçim sonucu ülke ekonomisine be-
lirsizlikler getirmeye devam ediyor. 
Ülkenin Maliye Bakanı José Antonio
Meade hükümetin tasarrufları sıkı-
laştıracağının işaretlerini verdiği
2017 bütçesi ile harcamalarda 240
milyar Meksika pesoluk bir kısıntıya
gidileceği duyuruldu (yaklaşık 12,9
milyar ABD$ veya GSYH’nın yüzde
1,2’si). Bu rakam 2016 yılındaki 16
milyar Meksika pesoluk ve 2015 yı-



lındaki 14 milyar Meksika pesoluk
kısıntı rakamlarının oldukça üze-
rinde. Kısıntının büyük bir kısmı
kamuya ait petrol şirketi PEMEX’e
sağlanan finansmandan yapılacak.
Dolayısıyla, petrol şirketine yapılan
yatırımların azaltılması ile petrol
üretiminin azalacağı ve gelecekteki
vergi gelirlerinin düşeceği öngörü-
lüyor. ABD’ye ve petrole bağımlılı-
ğın azaltılması, yapısal reformlar,
güvenlik sorununun çözülmesi,
yüksek katma değerli sanayi üretimi
ve ihracatının teşviki, ihracat pazar-
larının çeşitlendirilmesi, kredi piya-
sasının genişletilmesi ve beşeri
sermayenin geliştirilmesi Mek-
sika’nın kısa ve orta vadede atması
gereken adımları arasında yer alı-
yor.

Üretimin kalbi, 
başkent Meksiko
Ülkede ekonomik faaliyetler, genel
olarak başkentte yoğunlaşıyor.
GSYİH’nin yüzde 20’sinin üretil-
diği başkent Meksiko’nun bağlı ol-
duğu eyalet, ağır sanayinin merkezi.
Kuzey sınırındaki altı eyalet (Baja
California, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León ve Tamauli-
pas), Meksika’nın imalat sanayinin;
özellikle ABD’ye ihraç edilen üre-
tim mallarının imal edildiği ve satıl-
dığı fabrikaların yoğunlaştığı
bölgelerin başında geliyor. Jalisco,
Puebla ve Guanajato refah seviyesi
yüksek olan ve imalat sanayinin ge-
liştiği diğer eyaletler arasında yer
alırken; Veracruz tarım ve petrol sa-
nayi ile öne çıkıyor. Meksika Körfe-
zi’ndeki eyaletlerden; özellikle
Quintana Roo turizm yönüyle ön
plana çıkıyor. 
2002 yılında mevcut Serbest Bölge
düzenlemesini uygulamaya geçiren
Meksika’da San Luis Potosi, Mexico
City, Monterrey ve Guanajuato’da
toplam dört adet serbest bölge faa-

liyet gösteriyor. Serbest bölgelerde
vergi muafiyetinden yararlanılması
için ürünün ihraç edilmesi bir ön-
koşul değil.  Serbest bölgelerin yanı
sıra, ülkede 541 adet sanayi parkı
bulunuyor ve bu bölgelerde sanayi-
nin verimli bir şekilde işlemesi için
kalite, altyapı, kentleşme ve hizmet-
ler bakımından uygun koşullar su-
nuluyor. Meksika’daki sanayi
parkları ile ilgili bilgi için www.ma-
quilaportal.com sitesinin ziyaret
edilebilir.
Meksika’da Ulusal Yabancı Ser-
maye Kayıt Bürosu’na önceden bil-
dirilmesi koşuluyla yabancı
yatırımcıların kârlarını kendi ülke-
lerine transfer etmesi serbest. Tek-
nolojik gelişime yönelik yatırımlar
ve AR-GE yatırımları için vergisiz
dönem gibi kolaylıklar söz konusu.
Meksika’da yabancı yatırım ser-
bestliği dikkat çeken bir uygulama.
Son yıllarda Çin ve Brezilya gibi ül-
kelerin gerisinde kalmamak için
pek çok sektörde yabancı yatırım
serbestliği sağlayan ülke, bu şekilde
özel sektördeki gücünü artırmayı
amaçlıyor. Yabancı yatırımların
büyük çoğunluğu ABD’ye hızlı
teslim avantajı nedeniyle kuzeydeki
eyaletlerde ve Yucatan yarımada-
sında, bir kısmı da Federal District
(Mexico City) ve çevresinde
yoğun. Finans, otomotiv ve elek-
tronik en fazla yatırım çeken sek-
törlerin başında geliyor. 

Dış ticaret açığı 
2015’te 4 kat arttı
2015 yılında 430 milyon dolar ih-
racat gerçekleştiren Meksika’nın
başlıca ihracatını; binek otomobil-
leri kara taşıtları aksamı, eşya taşı-
maya mahsus motorlu taşıtlar, ham
petrol, otomatik bilgi işlem maki-
neleri, TV alıcıları ve monitörler,
telefon cihazları, izole edilmiş tel ve
kablolar ve mobilya oluşturuyor.
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Başlıca ticaret ortakları: Amerika, Çin, Japonya, Güney Kore, Almanya
Başlıca ihracat kalemleri:  Plastik ve plastikten mamul eşya, motorlu
kara taşıtları, hububat,
Başlıca ithalat kalemleri: Nükleer reaktör, motorlu kara taşıtları, 
örülmemiş giyim eşyası
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Geçen yıl 434 milyon dolar ithalat
gerçekleştiren Meksika’nın 2015 yılı
ithalat karnesinde ise yüzde 93,3
petrol dışı sektörler, yüzde 6,2 ise
tarım ve gıda ürünleri dikkat çekiyor.
Kara taşıtları aksamı, işlenmiş petrol
ürünleri, elektronik entegre devreler
ve telefon cihazları ülke ithalatında
öne çıkan başlıca ürünler arasında
bulunuyor. Buna göre 2015 yılı dış
ticaret verilerine bakıldığında ülke
ihracatının yüzde 4,1, ithalatının da
yüzde 1,2 oranında azaldığı gö-
rüldü. Ülkenin dış ticaret açığı ise
aynı yıl 4 kat artarak 14,4 milyar do-
lara yükseldi.

Ticaret hacmimiz 
1.2 milyar dolar oldu 
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından
2016-2017 döneminde hedef ülke-
lerden biri olarak belirlenen Mek-
sika, nüfusunun yüzde 70’i 40 yaşın
altında olan genç nüfusu ile birçok
sektör açısından büyük bir potansi-
yele sahip. Meksika ile Türkiye’nin
ikili ticaretine ilişkin veriler incelen-
diğinde, bu ülkeye ihracatımızın yıl-
lar itibarıyla dalgalı bir seyir izlediği
görülüyor. 

Meksika’ya yaptığımız ihracat yüzde
31 artış gösterirken, ithalatın yüzde
6 düşüş yaşadığı 2014 yılında iki ülke
arasındaki ticaret hacmi 1.26 milyar
dolar seviyelerine yükseldi. 2015 yı-
lında ise Meksika’ya ihracatta yüzde
10 artış oldu ve bu ülkeden gerçek-
leştirilen ithalattaki yüzde 9 azalma-
nın etkisiyle Türkiye aleyhindeki dış
ticaret açığı yüzde 18 azaldı. Türkiye
ile Meksika arasındaki toplam ticaret
hacmi, 2015 yılında 1.2 milyar dolar
düzeyinde gerçekleşti. 2015’te Mek-
sika’ya yaptığımız ihracat 344 mil-
yon dolar, Meksika’dan yaptığımız
ithalat 860 milyon dolar oldu.  

STA’ların olmaması 
vergi yükünü artırıyor  
Türkiye ile Meksika arasında hâliha-
zırda Serbest Ticaret Anlaşması bu-
lunmaması nedeniyle Meksika’ya
yapılan ihracatta vergi yükü Avrupalı
ülkelere nispeten yüksek seyrediyor;
özellikle tekstil, makine ve oto yedek
parça sektörlerinde ticaret sapması
oluşuyor. Bu nedenle, daha önceden
Türkiye ile çalışan bazı Meksikalı fir-
malar yüksek vergi yükünden kur-
tulmak için tedarik kaynaklarını AB

İşadamlarının dikkat etmesi gereken hususlar
Meksikalılar iş görüşmelerinde ana dilleri olan İspan-
yolca konuşmayı tercih ettiklerinden, görüşmeye bir
tercüman ya da İspanyolca konuşabilen bir personel
ile katılması tavsiye ediliyor. Meksikalı işadamları için
güven ve kişisel ilişkiler oldukça önemlidir. Hiyerarşik
bir toplum olmasından dolayı kararlar ve sorumlu-
luklar üst düzey yöneticilerin yetkisindedir. 
Meksikalılar olumsuz görüşlerini doğrudan ifade et-
meyi tercih etmeyip, “Size daha sonra dönüş yapaca-
ğım” şeklinde dolaylı yanıtlar verebilirler. Unvanlar
oldukça önemlidir, unvan bilinmiyorsa hitapta Señor
(Bay) or Señorita (Bayan) kelimeleri kullanılabilir.
Meksikalılar iki soyadı (baba ve anne soyadı) kullanır-
lar. Meksika, ürün sınıflandırmasında Harmonize Sis-
temi kullanılıyor. Meksika Gümrük Kanunu’nda 2014
yılında yapılan bir değişiklik ile 2015 yılından itibaren
gümrük işlemlerinin gümrük komisyoncusu aracılı-
ğıyla yapılması zorunluluğu kaldırılmış olmakla birlikte;
önbildirim veya belgelendirme sürecinde yapılan ha-
talar, para cezası ve mala el koyulması ile sonuçlana-
bildiğinden bu konuda tecrübeli firmalar ile çalışılması
büyük önem taşıyor.
İthalatta İspanyolca olarak düzenlenmiş bir ticari fa-
tura, konşimento, gerekli ise ek vergilerin ödenece-
ğine dair garanti belgesi ve gerekli ise ürün güvenliği
gibi belgelere ek olarak “pedimento de importacion”
isteniyor. Bu belgeler lisanslı bir Meksikalı gümrük ko-
misyoncusu ya da ithalatçı tarafından düzenlenebilir.
Meksikalı ithalatçıların vergi düzenlemeleri için Maliye
ve Kamu Kredileri Bakanlığı (Hacienda) bünyesinde
“Padron the Importadores” listesine kayıt yaptırması
gerekli. Aynı kurum bünyesinde 400 farklı ürün grubu
için (tarım ürünleri, tekstil, kimyasallar, elektronik ve
oto yedek parçaları) sektör kayıtları da tutuluyor. 



ülkelerine kaydırdı. NAFTA’ya üye
diğer ülkeler olan ABD ve Kanada
ürünlerinin pazara tercihli gümrük
tarifeleri ile girmesi de Türk ürünle-
rinin söz konusu pazarda rekabet
avantajı kazanmasının önündeki en
büyük engeller.
Meksika ile Türkiye’nin ürün yelpa-
zesinin benzerlik göstermesi, bu ül-
keye ihracatımızda ürün çeşitliliğinin
artırılmasını kısıtlıyor. İki ülke arasın-
daki ekonomik ve ticari ilişkilerin ar-
tırılarak yeni iş birliği imkanlarının
yaratılması ve ticarete konu olan mal-
ların çeşitlendirilmesi için fuarlara ka-
tılım ve ticari heyetler yoluyla Türk
ürünlerinin bu pazarda yoğun bir şe-
kilde tanıtılması gerekiyor. Meksika-
lıların ülkemize gösterdiği yoğun
ilgiye rağmen pazarda Türk malı
imajının yaratılamamış olması, coğ-
rafi uzaklık ve doğrudan uçak sefer-
lerinin yapılmaması nedeniyle
karşılıklı ziyaretlerin güçlüğü ve
uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele
önlemleri nedeniyle Meksika’da
gümrük prosedürlerinin uzun sür-
mesi ise pazara girişte diğer engeller
arasında gösteriliyor.

“En önemli önceliğimiz 
STA’nın imzalanması olmalı”
Meksika pazarının Türk yatırımcılar
için barındırdığı fırsatların Serbest
Ticaret Anlaşması’nın imzalanma-
sıyla artacağını belirten Türkiye-
Meksika İş Konseyi Yürütme Kurulu
Başkanı Albert Saydam, “Meksika
büyük yatırım hedefleri ve program-
ları olan bir ülke ve kayda değer fır-
satlar barındırıyor. Serbest Ticaret
Anlaşması’nın imzalanması halinde
tekstil, tarım, otomotiv, altyapı ve
enerji sektörleri en çok potansiyel ba-
rındıran sektörler olacak. Bu nedenle
en önemli önceliğimiz Serbest Tica-
ret Anlaşması’nın (STA) imzalanma-
sıdır” dedi.  Meksika’nın Ekonomi
Bakanlığı tarafından 2016-2017 dö-
neminde hedef ülkelerden biri olarak
belirlendiğine dikkat çeken Saydam,
“Meksika ile Türkiye arasında Tür-
kiye aleyhine bir dış ticaret açığı
mevcut. Gerek Meksika gerekse
Türkiye, aralarındaki yatırımlarda
potansiyeli yeterince yansıtamıyor-
lar” yorumunda bulundu. 
İki ülke arasındaki ticari ilişkiyi anla-
tan Saydam, sözlerine şöyle devam
etti: “Coğrafi açıdan uzak olması se-
bebiyle Meksika’ya uzun yıllar ihra-
catçımız ve yatırımcımız yeterli ilgiyi
göstermedi. Hâlihazırda dünyanın
14. büyük ekonomisi olan Mek-
sika’da son yıllarda yaşanan gelişme-
ler ekonomik ilişkilerin ivme
kazandığı ve derinleşmeye başladı-
ğını göstermekte. Borusan Holding,
Borusan Mannesmann Meksika’da
yapılacak 33 milyon ABD doları
kontrat bedeli olan Tuxpan-Tula
Gaz Boru Hattı Projesi’ni kazanmayı
başardı. Tüm bunlara rağmen iki
ülke arasındaki ekonomik potansiyeli
tam anlamıyla ortaya çıkarabilmek
için bir serbest ticaret anlaşması ya da
gümrük vergilerinin kaldırılması ya
da kademeli olarak düşürülmesini

düzenleyen bir anlaşmaya ihtiyaç
var.”

“Makine ve elektronik yan 
sanayimizin güçlü olması 
Meksika pazarı için büyük avantaj”
Türkiye’nin Meksika ticari ve yatırım
ilişkilerinin geliştirilmesinde öne
çıkan faktörlerden bahseden Say-
dam, “Türkiye’nin güçlü yanlarına
ilişkin yapılan analizde öne çıkan fak-
törler var. Türkiye’nin önde gelen
otomotiv ve elektronik üreticilerin-
den biri olması, Meksika’nın ithala-
tında önemli yer tutan malların
ihracatında Türkiye’nin rekabet gü-
cünün bulunması, Türkiye ile Mek-
sika’nın iş yapma kültürü olarak
birbirlerine benzemesi, Türkiye’nin
Avrupa kalitesinde Çin ile rekabet
edebilen fiyat seviyesinde ürünler
üretebilmesi olarak sıralanabilir” şek-
linde konuştu.
Saydam, Türkiye’nin transit ticaret
noktası olduğuna dikkat çekerek,
“Avrupa kalitesinde Çin ile rekabet
edebilen fiyat seviyesi yakalayabilme-
miz, makine ve elektronik yan sana-
yimizin güçlü olması, sanayide alt
yapımızın güçlü olması ve Tür-
kiye’nin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve
Türk Cumhuriyetleri’ne giriş kapısı
ve transit ticaret noktası olması Tür-
kiye’nin Meksika pazarındaki güçlü
yönlerini gösteriyor” dedi.
Meksika ile ticarette Türkiye adına
görülen dezavantajlarla ilgili konuşan
Albert Saydam, pazarın dezavantaj-
larını; iki ülke arasındaki coğrafi
uzaklık, 8 saatlik bir zaman farkı, ye-
tersiz lojistik altyapı, yüksek navlun
maliyetleri, direkt uçuşun olmaması,
Türk firmalarının daha yüksek kâr
marjı vadeden satışa ve yakın coğraf-
yaya konsantre olması, Meksika’nın
ABD pazarına bağımlılığının bizim
için ekstra riskler yaratması ve dil
problemi olarak özetledi.
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Meksika 1980’lerin sonlarına doğru
Ulusal Kalkınma Planı, özelleştirme,
yabancı sermaye ve vergi reformla-
rındaki uygulamaları ile ekonomisini
liberalleştirmeye başladı. 1994 yı-
lında NAFTA’nın yürürlüğe girme-
siyle dünyanın en büyük ekono-
mileri arasına girmiş oldu. 
Meksika’da halihazırda 22 milyon
civarında konut bulunuyor. 2025 yı-
lına kadar 42,2 milyon konutun in-
şasının hedeflendiği ülkedeki konut
açığı 6 milyon adet düzeyinde.
AVM, perakende mağazacılık, sa-
nayi üretim tesisi ve dağıtım mer-
kezi inşaatları da giderek artıyor.
Meksika İnşaat Sektörü Odası,
2015 yılında ise yüzde 2.7 oranında
büyüyen inşaat sektörünün 2016
yılı sonu itibariyle %1.5 ila %2 ara-
sında bir büyüdüğünü açıkladı.
Özel sektör “Emlak Yatırım Fon-
ları” yatırımlarının sektördeki bü-
yüme oranlarını yükselttiği
belirtiliyor. Öte yandan Dünya Tu-
rizm Örgütü’nün ziyaretçi sayısı ba-
kımından dünyada en popüler 10.
turizm olarak belirlediği Meksika,
Latin Amerika’nın en fazla sayıda

turist çeken ülkesi. Hükümetin
2018 yılında dünyada ilk 5 turizm
destinasyonu arasında yer almayı he-
deflemesi, bu sektördeki yatırımla-
rın da önünü açıyor. Hem inşaat
hem de turizm sektöründeki hare-
ketlilik ve beklentiler ise, mobilya
ürünleri ile ağaç işleme makinelerine
olan talebi artırıyor.
Ülkede makine sektörü, imalat sa-
nayinin üçte birini oluşturmakta.
Önemli bir paya ve ticaret hacmine
sahip olan makine sektörü, bu
alanda büyük fuarlara da ev sahipliği
yapıyor. 18-21 Ocak 2017 tarihleri
arasında Meksiko City’de 23. kez
düzenlenen Magna Expo Mueblera
Mobilya, Ağaç Mamulleri ve
Orman Sanayi Makineleri, Ağaç İş-
lemeler Ve Malzemeleri Fuarı, Mek-
sika’nın en büyük mobilya ve yan
sanayi fuarı olarak biliniyor. Orta ve
Kuzey Amerika pazarında yer
almak, mevcut konumunu güçlen-
dirmek isteyen Türk üretici ve ihra-
catçıları için büyük fırsatlar sunan
fuar, rekabet gücünü ve ihracatını
artırmak isteyenler için en doğru
fuar özelliğini taşıyor.  

Fiyat ve kalite avantajı
Türk ürünlerini cazip kılıyor
Kanada ve ABD ile diğer Güney
Amerika ülkeleri arasındaki ticarette
geçiş bölgesi olan Meksika, zengin
ormanlara sahip olan ve orman
ürünlerinin işlendiği Brezilya, Ar-
jantin, Peru, Şili gibi ülkeler ile Ka-
nada ve ABD arasında bir köprü
durumunda. Bu da Meksika’da ağaç
işleme makineleri ile mobilya ürün-
lerinin satışını hızlandırırken, ham
mamul ile bitmiş ürün satışını da
mümkün kılıyor. Birçok ürün gibi
ağaç işleme makinelerini yoğun ola-
rak ithal eden Meksika, Türkiye için
oldukça cazip ve ikili ilişkilerin ge-
liştirilme potansiyeli olan bir ülke
profili çiziyor. 
Bu sektörlerde Türk firmaları Mek-
sika’nın uzaklığı ve pazarda iş yap-
manın zorlukları sebebiyle distri-
bütör firmalar ile birlikte çalışıyor.
Türk makinelerinin yüksek navlun
fiyatları ve pazar uzaklığı gibi deza-
vantajlarının dışında, kalite ve fiyat
konusunda oldukça avantajlı bir ko-
numu var. Fiyatına göre Alman ka-
litesi sunan Türk makineleri, aynı
zamanda özgün ürünleriyle de bu
pazarda rahatça alıcı bulabilecek
özelliklere sahip durumda. Meksika,
ağaç işleme makineleri sektörü için
iyi bir ortak ve alternatif pazar ola-
bilecek özelliğiyle Türk işadamlarına
fırsatlar sunuyor.

Sektörde ilişkileri geliştirecek potansiyel var
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Leitz Kesici Takımlar, 
inovasyon ve eğitimlerle Türk üreticilerine yön veriyor 

Eskimeyen Markalar



Almanya’da 1876 yılında ağaç
işleme takımları üretmek
üzere kurulan Leitz, şirketler

grubu haline gelerek bugün Avrupa,
Amerika ve Asya’da bulunan üretim
tesisleri ve sayısız satış-servis merke-
ziyle ahşap işleme sektöründeki üreti-
cilere dünya çapında hizmet veriyor.
Bünyesinde 4 bin 500’ün üzerinde
çalışanı olan ve yıllık 450 milyon Eu-
ro’luk ciro hacmine ulaşan Leitz, Tür-
kiye’deki faaliyetlerini ise 1993
yılından bu yana sürdürüyor. Gebze
OSB'de bulunan tesisinde  satış ve
modern tezgahlarla servis hizmetlerini
veren Leitz Kesici Takımlar, ürün
gruplarını oluşturan daire testereler,
parçalayıcılar, delikli ve şaftlı frezeler,
matkaplar, planya bıçakları, jilet bı-
çaklar, adaptör ve pensler ile Türk
ağaç işleme makine üreticilerinin en
önemli destekçilerinden biri. 
AİMSAD Dergisi’nin bu ayki sayı-
sında Leitz’in Türkiye’deki faaliyetle-
rini, 1993 yılından bu yana şirket
yapılanmasında görev alan Leitz Ke-
sici Takımlar San. ve Tic. AŞ. Genel
Müdürü Nejat Çankaya ve Genel
Müdür Yardımcısı Yesari Yerli ile yap-
tığımız röportajda konuştuk. Sohbe-
timizde sektörün gelişimine ve
geleceğine ilişkin öngörülerini de dile
getiren Nejat Çankaya ve Yesari Yerli,
Leitz’in misyonu olarak benimsediği
eğitim ve inovasyon çalışmalarının
Türkiye’deki ağaç işleme sektörüne ne
gibi katkılar yaptığını anlattılar. Le-
itz’in geniş ürün yelpazesi ve uzun yıl-
lar boyunca edindiği bilgi birikimiyle,
takımlar konusunda danışmanlık hiz-
meti verdiğini dile getiren Nejat Çan-
kaya, proje ve proses mühendisliği ile
de müşterilerinin en ekonomik ve ve-
rimli operasyonları yapabilmelerine
destek olduklarını kaydetti. Müşteri-
nin çalışanlarına eğitim hizmetleri ile
üretim mühendisliği alanındaki yeni-
likleri aktardıklarını ve kapsamlı pro-
ses yönetim sistemleri hakkında

bilgilendirme yaptıklarını açıklayan
Çankaya, “Leitz Kesici Takımlar’ın
sektördeki en önemli misyonlarından
biri eğitici çalışmalarının olması. Ka-
taloğumuzu açtığınız zaman ahşap iş-
leme sektörüyle ilgili ihtiyacınız olan
her türlü bilgiyi onun içinde bulabi-
lirsiniz. Bu katalogla verilen bilgilerin
yanı sıra eğitim ve satış çalışmalarımız
da sektöre önemli katkı yapıyor. Tür-
kiye’de müteşebbislerin üretime ya da
sektöre çok da bilinçli bir şekilde gir-
diğini ne yazık ki pek söyleyemeyiz.
Bir yerde hareket gören, hemen o
sektöre giriyor, yatırım yapıyor. Bu tür
örnekleri bizim hizmet verdiğimiz
sektörde de görmek mümkün. Bu ya-
tırımların atıl olmaması için, yatırım-
cıların ihtiyaçlarını en doğru şekilde
tespit edip, onlara gerekli takımları ve
ekipmanları sağlıyoruz. Yapmış ol-
dukları yatırımdan maksimum faydayı
en kısa zamanda almaları için çalışıyo-
ruz. Bizim bilgimizden istifade ede-
rek doğru üretim metotları ile doğru
üretim yapmayı öğretiyoruz. Leitz
Kesici Takımlar’ın Türk ahşap sanayi-
sine getirdiği en önemli katkılardan
biri, bu bilgi transferini sağlamış ol-
masıdır” dedi.

“Sektörde insana yatırım 
yapılması çok önemli”
Türkiye’deki yerli makine üreticisinin
ihtiyacına göre inovasyon yapan Le-
itz’in aynı zamanda eğitim çalışmala-
rını sürdürdüğüne dikkat çeken Yesari
Yerli, “Bir makine ancak içindeki
takım kadar çalışır, onu çalıştıran da o
makinenin başındaki elemandır. Ele-
manın kalitesi makineye, takıma ve or-
taya çıkan ürüne yansıyacaktır. Bunun
bilincinde olan yerli makine üreticile-
rimizle, ortak çalışmalarımızı artırarak
devam ettirmek istiyoruz. Sektörün
koşabilmesi için önemli unsurlar var.
Bunların başında da insana yatırım ge-
liyor. Sektörde insana yatırım yapıl-
ması çok önemli. Üniversiteler

eğitimle ilgili ihtiyacı gidermeye çalı-
şıyor. Bu konuda öncü oluyorlar. Ama
yeterli mi derseniz, hayır değil derim.
Zaten yeterli bulmaya başladığımız
anda yerimizde sayarız. Ne kadar ye-
tersiz bulursanız o kadar ileri gidersi-
niz. Pırıl pırıl gençler bu sektöre
girdiği sürece umut var demektir. Biz
Leitz Kesici Takımlar olarak şirketlere
ve bize talepte bulunan herkese zaten
bu eğitimleri veriyoruz. AİMSAD ça-
tısı altında da böyle bir organizasyon
yapabiliriz. Bizim amacımız, müşteri-
miz olsa da olmasa da bilgilenmesi ve
bunu doğru kullanmasıdır. Bizde bu
bilgi birikimi varsa, bu bilgi birikimine
ihtiyaç duyan biri varsa, bu mutlaka bir
yerde buluşacaktır” yorumunu yaptı.
Leitz Kesici Takımlar San. ve Tic. AŞ.
Genel Müdürü Nejat Çankaya ve
Genel Müdür Yardımcısı Yesari Yerli,
ağaç işleme sektörüne ve şirket faali-
yetlerine yönelik merak ettiğimiz so-
ruları ise şöyle yanıtladılar:

Öncelikle biraz Leitz’i tanıyalım.
Leitz Almanya’da ne zaman ku-
ruldu ve Türkiye’de ne zaman ya-
pılanmaya başladı? Bu yapılanma
içinde sizler nasıl görev aldınız?
Nejat Çankaya: Leitz, 1876 yılında
Almanya’da ağaç işleme takımları
üretmek amacıyla kurulmuş bir aile
şirketi. Bu sene 140. yılını kutluyor.
Bu süre içinde ahşap işleme sektörde
sürekli büyüyerek bir teknoloji lideri
olmuştur. Bugün dünyanın en büyük
ve en önde teknoloji geliştiren inova-
tif firmalarından biri durumunda. Le-
itz’in Türkiye’deki yapılanması ise
1993 yılında, Leitz’in dünya yapılan-
masında yeni bir satın alma sürecinde
gerçekleşti. Leitz firması Böhler Sert
Maden’in Avusturya’daki ana firma-
sını satın aldı. Böhler Sert Maden, sert
metal kesici uçlar üretiminde Türki-
ye’de 1967 yılından beri faaliyet gös-
teriyordu. Ben, Yesari beyle birlikte bu
firmada çalışıyorduk. Ben genel
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müdür  ve Yesari bey de üretim mü-
dürü idi. Ana firmamızın satın alın-
masıyla biz de Leitz şirketinin
bünyesine girmiş olduk. Leitz, Tür-
kiye’de  kendi firmasını kurdu. Yesari
beyle 23 senedir Leitz çatısı altında
birlikte çalışıyoruz. 

Yesari Yerli: Leitz dünyanın kendi
alanında önder firmalarından biri. 32
ülkede Türkiye gibi kendi firması var.
Öte yandan Almanya, Brezilya, Çin,
Avusturya gibi birçok ülkede üretim
tesisi var. Brezilya, Çin gibi fabrika-
larda sadece o ülkelerin pazar ihtiyaç-
larını karşılamak için üretim yapılıyor.
Türkiye’ye ise Almanya’daki fabrikada
üretilen ürünler geliyor. 32 ülkedeki
üretiminin yanı sıra 100’e yakın ül-
kede de temsilciliği bulunuyor. Tüm
dünyada günün her saniyesinde 20
mühendisi görüşme yapan, üzerinde
güneş batmayan bir şirketiz. Leitz
Kesici Takımlar ürünleri pencere doğ-
rama, masif işleme, panel levha üre-
timi, mobilya yapımı gibi farklı
endüstriyel alanlarda kullanılıyor.
Ürün gamımız masif ağaç, ağaç ürün-
ler ve plastik işleme takımları kullanan
tüm iş kollarını kapsıyor. Müşteri
portföyümüz ise ağaç ve plastik işleme
endüstrisindeki marangozlardan en-
düstriyel tesislere kadar uzanıyor. 

Leitz, Türkiye’de 1993 yılından
bu yana nasıl bir gelişim gösterdi?
Hangi özelliğinizin sizi pazarda
avantajlı kıldığını söyleyebilirsiniz?
Nejat Çankaya: Türkiye’de çok sağ-
lam adımlarla, sürekli artan bir grafikle
büyüdük. Servis hizmeti vermemiz en
önemli özelliğimiz. Kullanımdan do-
layı aşınmış takımları yenilemek, kul-
lanırken tahrip olan mamulleri
yenileştirmek ve o ürün ömrünü dol-
durana kadar müşteriye en iyi randı-
manla hizmet ve servis vermek bizim
prensibimizi oluşturuyor. Bunun için
de önemli bir teşkilatlanmamız var. 

Leitz’in felsefelerinden biri servis ile
müşteri memnuniyetini tam olarak
sağlamak. Bunu gerçekleştiren gezici
ekiplerimiz var. Kendi bölgelerindeki
Leitz müşterilerini dolaşarak aşınmış
ya da arızalanmış ürünleri toplayıp,
merkeze getiriyor. Merkezde büyük
ve son teknolojik imkanlara sahip bir
servis istasyonumuz var. Bu ürünleri
24 saat içinde onarıp yenileyerek tek-
rar müşterimize ulaştırıyoruz. Bu
hem müşteri memnuniyetini sağla-
mak; hem de ömrünü tamamlamış
takımlar yerine yenilerini temin etmek
imkanı getiriyor. İşte bu şekilde Le-
itz’in Türk pazarındaki büyümesi hız
kesmeden devam ediyor.

Türkiye’deki pazar payınız hak-
kında bilgi vermeniz mümkün mü?
Yesari Yerli: Bunu maalesef tam ve
doğru olarak söylememiz zor. Bunu
ölçmek mümkün değil. Çünkü bu
alanda kayıt dışı ekonomi çok fazla.

Kayıtlı olanların bile ne kadarlık üre-
tim yaptığını kısmen bilemiyoruz.
Ama Leitz olarak Türkiye pazarında
bizi tatmin edecek bir noktada oldu-
ğumuzu söyleyebiliriz. 

Uluslararası bir yapıya, satış ağına
sahip bir şirket olarak Türk paza-
rının avantajlarının neler oldu-
ğunu söyleyebilirsiniz? Türkiye
pazarının, firmalara ürünlerini ge-
liştirmeleri konusunda sağladığı
itici güçler neler?
Nejat Çankaya: Ekonomisi geliş-
mekte olan, nüfusu, özellikle de genç
nüfusu yüksek bir ülkeyiz. Bu özellik-
lere sahip olmak, ahşap ürünlerine ta-
lebi beraberinde getiriyor. Genç
nüfusun yoğunluğu, üniversite eğiti-
minin ve evliliklerin artması, hızlı yeni
yapılaşma  ağaç işleme sektörünü sü-
rekli büyüten önemli birer itici güç
durumundalar. Tüm bunlar  bu
alanda üretim yapan makina ve takım
üreticisi yabancı firmaları da Türki-
ye’ye doğru çekiyor. Böylece tekno-
loji ülkeye geliyor ve bu da firmalar
arasında rekabete neden oluyor.
Ahşap sektörümüz de bu gelişimden
istifade ediyor.

Yesari Yerli: Leitz şirketinin, tüm
dünyada uyguladığı bir misyonu var,
bu da inovasyon üzerine kurulu. Tür-
kiye’de de bu bilinçle hareket ediyo-
ruz. Dünya çapında global bir firma
olmanın gerekliliği ve bilinciyle, ino-
vasyonu ön planda tutuyoruz. Yeni
ürünler ve teknolojilerin yanı sıra bir-
çok teknoloji firmasıyla ortak çalışma-
larımız var. Bu çalışmalarla sektöre
ivme vermek bizim misyonlarımızdan
sadece biri. Standart ürünlerin dışında
sektörün ihtiyacı olan ve sektörü bir
adım daha ileri götürecek yeni ürün-
ler tasarlıyoruz. Bu ürünlerin makine
üreticileriyle yada üniversitelerle bir-
likte daha optimal hale getirilmesi için
çalışıyoruz. Almanya merkez tarafın-

Eskimeyen Markalar

Türkiye pazardaki dinamiz-
min orta vadede süreceğine
inanıyor musunuz? Pazarın
doygunluğa ulaşması için ne
kadar süreç var?
Nejat Çankaya: Türkiye’nin dö-
nemsel ve bildiğimiz  sıkıntıları
var. Bu süreçler her sektörü etkili-
yor ama bunun dışında Tür-
kiye’deki dinamizm sektörü
büyütmeye devam ediyor ve ede-
cek. Ben iç ve dış sıkıntılarımızın
aşılması sonrasında,   orta vadede
bile pazarda bir doygunluk olaca-
ğını düşünmüyorum. Sektörün
önü oldukça açık.

Yesari Yerli: İhtiyaçlar sürekli ola-
rak devam ediyor. Krizler ihtiyaç-
ları erteler ama asla ortadan
kaldırmaz. İhtiyaçlar tekrar pazara
döner gelir. Bu pazarın içinde
doygunluk olması söz konusu
değil henüz.
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dan inovasyonlar sonucunda ortaya
çıkan teknolojiler Türkiye’ye geliyor.
Bu hem bizim Türkiye’de yapılanma-
mızı güçlendirmemiz hem de Türk
ahşap işleme sektörü için çok büyük
avantaj. Almanya’da çıkan yeni ürünün
hemen Türkiye’ye gelmesi bize çok
katkı sağlıyor. Bu çalışmamızın bir diğer
yanı da şu; inovasyonu önemsemeyen
firma ya da kişilere tepsi içinde yeni
ürünler sunuyoruz. Ancak bu da Leitz
gibi bir firma olmanın bedellerinden
biri aslında. Kaçınılmaz bir durum ve
biz bundan şikayetçi de değiliz. Bu sü-
reci yaşatmaya devam edeceğiz. Çünkü
Türkiye enerji ve potansiyeliyle bu ça-
lışmaları fazlasıyla hak ediyor. 

Bu noktada Türkiye pazarının ener-
jisini biraz konuşalım isterseniz. Pa-
zarın mevcut gelişimini ve geleceğini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yesari Yerli: Türkiye’de girişimci sayısı
fazla ve bu girişimciler pazarda çok şey
yapmak istiyor. Ancak şunun altını
hemen çizmek istiyorum, sanayicilik ile
üreticilik birbirinden iki farklı olgudur.
Sanayicilik sadece üretmek değildir. Sa-
nayicilik, daha iyisini daha rantabıl üret-
mek için arayış içinde olmaktır.
Türkiye’de bu şekilde sanayici kimli-
ğine sahip kişi sayısı ne yazık ki fazla
değil.  Kişiler daha çok, gördüğü şeyi
daha önceden gördüğü gibi yapmaya
devam ettikleri, en kısa sürede sonuca
gitmeye çalıştıkları bir sistem yürütü-
yorlar.  Metal sektörü bu bakımdan
ahşap işleme sektöründen daha iyi du-
rumda. Ancak gelecekten umutluyuz.
Yeni neslin daha farklı bir eğitim almış
olmasından dolayı daha fazla sanayici
kimliğine sahip olacağını umut ediyo-
ruz. Bu şekilde dünyada Türk ahşap iş-
leme sektörü olarak daha çok adımızı
duyurabiliriz. Aslında şu anda şu şart-
larda bile, türlü olumsuzluklara rağ-
men, dünyada iyi bir konuma sahibiz.
Bir de bu olumsuzlukları aşarsak, gele-
ceğe daha eğitimli daha ileriyi görebilen

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İşadamları Derneği’nin
(AİMSAD)  etkinliklerini göz önüne aldığınızda nasıl bir
boşluğu doldurduğunu söylersiniz?
Nejat Çankaya: Sektörlerde AİMSAD gibi derneklerin olması çok ge-
rekli ve önemli. Dernekler, sektörlere birçok katkı sağlıyor. En basitin-
den fuarlarla ilgili organizasyonlarda etkin rol oynuyor. Sektörün
çıkarlarına uygun olarak ortak bir güç oluşturulup, politikalrın tespi-
tinde ağırlık koyulabiliyor. Genç bir dernek olan AİMSAD’ın bu ko-
nudaki çalışmalarını takip ve taktir ediyoruz. Öte yandan AİMSAD bu
noktada bu sektör için geç kalmış bir yapılanma. Sektörün problemle-
rini gündeme taşımak, konuşmak ve ortak bir noktada buluşturmak için
derneğin varlığını kesinlikle sürdürmesi gerekiyor. AİMSAD’ın bu ener-
jisini hiç kaybetmeden uzun seneler yaşamını sürdürmesini diliyorum. 

Yesari Yerli: AİMSAD sayesinde, tek ortak noktası birbirinin rakibi
olmak olan insanlar, bir masanın etrafında oturup, sektör adına ortak
fayda yaratmak için çalışıyorlar. İşbirliği yapıp emek harcıyorlar. Hepsi-
nin ortak amacı, sektörü biraz daha ileri götürmek. Benim de içinde
olduğum bu yapılanmada, sektör adına çalışmak herkese mutluluk ve-
riyor. AİMSAD’ın bu enerjiyle birçok yeni projeye daha imza atarak,
sektöre katkı sağlayacağına inanıyorum. 
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Nejat Çankaya
“Türkiye’deki dinamizm birçok pazarda yok”
Türkiye’deki büyüme, dünyadaki doymuş pazarlardan çok daha hızlı
geliyor. Şirket olarak ülkelerarası yaptığımız toplantılarda Türkiye’nin
ne kadar dinamik bir pazar olduğunu görüyoruz. Romanya, Bulgaris-
tan, Polonya gibi AB desteğiyle büyüme pozisyonundaki ülkelerde
bile Türkiye’deki dinamizm yok. Bu da Türkiye’nin nüfus yoğun-
luğundan kaynaklanıyor. Hızla artan nüfus üretim ve onun için gerekli
olan ekipmanlara talep doğuruyor. Öte yandan Türk makine üretici-
lerinin hem sayısı, hem kalitesi, hem de üretilen makine sayısı artıyor.
Bugün makine sektörüne baktığımızda birçok yerli markanın, yabancı
markalar kadar kaliteli olduğunu görüyoruz.  

kuşaklarla araştırmacı ve sanayici man-
tığıyla bakabilirsek, mutlaka çıta atla-
rız. Bu altyapı sektörde mevcut. 

Nejat Çankaya: Ahşap, marangoz-
lukla küçük atölyelerde başlayan bir
sektör. Zamanla sanayiye dönüşüp
maliyetlerin düşürülmesi şeklindeki
akıma Türkiye'nin de direnemeyip,
münferit atölyelerden farklı büyük-
lüklerde fabrikalara   geçme süreci ya-
şandı. Ancak sektör fabrika boyutuna
geçerken şahıs firması olma özelliğini
de bırakamadı. Şahıs firmaları, profes-
yonelleşme olmadan büyük ölçekli
üretime geçti ve bunun sıkıntıları ya-
şandı. Şimdi yeni jenerasyonlarla sek-
tör profesyonelleşmeye başladı. Bu da
sektöre ilerleme, dünyadaki gelişme-
leri daha iyi takip etme şansı ve imkanı
verecek. Kopyacılıktan çıkıp katma
değerli ürünler üretir hale gelinecek.
Türk firmaları artık yavaş yavaş bunun
ayrımına varmaya başlıyor. Bu kaçınıl-
maz bir durum. Metal sektöründe bu
çok daha önceden yaşandı. Onlar
daha önceden profesyonelleşip dün-
yayla daha önce entegre hale gelip, sa-
nayi olma aşamasına geçtiler. Türkiye
ahşap  sektöründe emekleme döne-
mini geçti;  yürüyoruz ama koşmaya
ihtiyacımız var.

Peki Türkiye bu alanda koşmak
için neler yapmalı? Devletten ne
gibi destekler görmeli? Yabancı

menşeli uluslararası bir şirket gö-
züyle Türk firmalarına bu noktada
neler önerirsiniz?
Yesari Yerli: Sektörün koşabilmesi
için önemli unsurlar var. Bunların ba-
şında da insana yatırım geliyor. Sek-
törde insana yatırım yapılması çok
önemli. Üniversiteler eğitimle ilgili ih-
tiyacı gidermeye çalışıyor. Bu konuda
öncülük yapıyorlar. Pırıl pırıl gençler
bu sektöre girdiği sürece umut var de-
mektir. Sektörü ileriye götüren bir
diğer etken de, yabancı firmaların satış
politikaları. Onlar ürünlerini anlatmak
için o kadar çaba sarf ediyorlar ki, bu
şekilde bilgi birikimi akıyor pazara. İn-
sanlar bunları değerlendirebildikleri
taktirde daha hızlı koşmamaları için
hiçbir neden yok. Devletin bu nok-
tada yapabileceği şeyler de var tabi.
Sağlayacağı vergi kolaylıkları ve yatı-
rım teşvikleri bunların başında geliyor.
Ama ben kişisel olarak devlete çok bel
bağlamamak gerektiğine inanıyorum.
Biz kendi işimizi kendimiz görmeli-
yiz. Her şeyden önce kendi gücü-
müzü bilip onun üzerine gitmemiz
lazım. 

Bir yerli makine üreticisinin Leitz
ürünlerini kullanması, o firmaya
ihracatta avantaj sağlıyor mu?
O firma için ‘Leitz’in marka değe-
rini bir anlamda kendine transfer
etmiş oluyor’ diyebilir miyiz?
Yesari Yerli: Kesinlikle dün olduğu

gibi gelecekte de bunu söylemek
mümkün. Yurtdışına satılan makine-
lerde Leitz ürünlerinin olması, kulla-
nıcıya büyük kolaylık ve güven
sağlıyor. Leitz ürünlerinin kullanıldığı
Türk makinesi satın alan yabancı bir
firma, kendi ülkesindeki Leitz merke-
zine gittiği zaman istediği her türlü
ürünü bulup, servis ihtiyacını karşıla-
yabiliyor. Uzakdoğu, Çin, Afrika ne-
resi olursa olsun, Leitz’in takımını
gidip oradan alabilirsiniz. Türkiye’den
satılan makinelerde Leitz ürünleri ve
o makine için özel üretilmiş Leitz
ürünlerini görmek mümkün. Binlerce
ürünümüz var. Bizim sadece standart
ürünler kataloğumuz 800 sayfadan
fazla. Yaptığımız özel üretim işlerini
ise bir katalog haline getirirsek bu sa-
yının üç katını bulabilir. Türkiye’deki
yerli makine üreticimizin ihtiyacına
göre Leitz olarak inovasyon yapıyo-
ruz.  Talep ettiklerinde makine üreti-
cilerine inovasyon çalışması gerçek-
leştiriyoruz. Elimizdeki standart ya da
özel üretim takımlarla, onların verim-
liliklerini ve kalitelerini artırmaya çalı-
şıyoruz. Birçok yerli makine
üreticimizle böyle çalıştık. Öte yan-
dan eğitimlerimiz de sürüyor. Bunun
bilincinde olan yerli makine üreticile-
rimizle, ortak çalışmalarımızı artırarak
devam ettirmek istiyoruz. 

Nejat Çankaya: Leitz’in sektördeki
en önemli misyonlarından biri de eği-
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tici çalışmalarının olması. Kataloğu-
muzu açtığınız zaman ahşap işleme
sektörüyle ilgili ihtiyacınız olan her
türlü bilgiyi onun içinde bulabilirsi-
niz. Bu katalogla verilen bilgilerin
yanı sıra eğitim ve satış çalışmalarımız
da sektöre önemli katkı yapıyor. Ku-
rulu kapasitelerin atıl olmaması için,
yatırımcıların ihtiyaçlarını en doğru
şekilde tespit edip, onlara gerekli ta-
kımları ve ekipmanları sağlıyoruz.
Yapmış oldukları yatırımdan maksi-
mum faydayı en kısa zamanda alma-
ları için çalışıyoruz. Bizim bilgile-
rimizden istifade etmelerini,  doğru
üretim metotları kullanmalarını sağ-
lamaya çalışıyoruz. Leitz’in Türk
ahşap sanayisine getirdiği en önemli
katkılardan biri de bu bilgi transferini
sağlamış olmasıdır.

Leitz olarak AİMSAD bünyesinde
eğitimler düzenlemek gibi bir dü-
şünceniz var mı?
Yesari Yerli: Sektörümüz için eğitim
çok önemli. Biz de bunun bilinciyle
Leitz olarak AİMSAD ile birlikte eği-
tim düzenlemeyi düşünüyoruz.
AİMSAD’ın alt komitelerinden birini
de eğitim komitesi oluşturuyor. Eği-
tim komitesi içinde bu konuları gün-
deme getiriyoruz. Biz Leitz olarak
şirketlere ve bize talepte bulunan her-
kese zaten bu eğitimleri veriyoruz.

Dernek çatısı altında da böyle bir or-
ganizasyon yapabiliriz. Bizim amacı-
mız, müşterimiz olsa da olmasa da
bilgilenmesi ve bunu doğru kullan-
masıdır. Bizde bu bilgi birikimi varsa,
bu bilgi birikimine ihtiyaç duyan biri
varsa, bu mutlaka bir yerde buluşa-
caktır. Bunun AİMSAD çatısı altında
olması da tabii ki mümkün.

Sektörle ve Leitz’le ilgili görüşleri-
nizin ardından, bir de sizden en
son 22-26 Ekim 2016 tarihleri
arasında eş zamanlı olarak gerçek-
leşen Ağaç İşleme Makinesi ve İn-
termob fuarları ile ilgili yorum
almak istiyorum. Sektör geçmiş
ekim ayında bir fuarı daha geride
bıraktı. Nasıl buldunuz 2016 yılı
fuar organizasyonunu?
Yesari Yerli: Biz Leitz olarak kurul-
duğumuz 1993 yılından bu yana
Ağaç İşleme Makinesi fuarına katılı-
yoruz ve bu fuar dışında yurtiçinde
başka bir fuara katılım yapmıyoruz.
Yıllar itibarıyla baktığımızda, fuar
kendi hinderlandını ciddi boyutta et-
kileyecek bir büyüklüğe geldi. Katı-
lımcılara ve ziyaretçilere, Avrupai
havayı Türkiye’de solutuyoruz. Fuar
çok güzel ama bazı sıkıntılarımız da
mevcut. Özellikle yer darlığı konu-
sunda sıkıntımız her yıl artıyor. Fuar
için daha büyük bir alana ihtiyaç var.

Diğer bir sorun yurtdışıyla ulaşımın
yeterince sağlıklı sağlanamaması. Fua-
rın düzen ve temizlik konusunda
ciddi sıkıntılar yaşandı. ReedTÜYAP
birlikteliğinin yansımalarını, sektörün
lokomotifi olan bir fuarda görmek is-
tiyoruz. Bizlere daha fazla olanak sun-
masını, katılımcıyı ve ziyaretçiyi de
daha fazla mutlu eden bir hizmet
bekliyoruz. Ağaç İşleme Makine ve
Yan Sanayisi İşadamları Derneği
(AİMSAD) bu sıkıntıların giderilmesi
için bazı adımlar atıyor. Fuar komite-
miz ReedTÜYAP’la omuz omuza ça-
lışıyor. Yapılan işbirliğiyle önümüz-
deki yıllarda daha iyi neticeler alacağı-
mıza inanıyorum.

Nejat Çankaya: Fuarın en önemli
sorunu yer yetersizliği. Yeni metreka-
reler açarak maliyetleri biraz daha dü-
şürmek gerekiyor. Bu sorun artık bizi
rahatsız edecek noktaya geldi. Dü-
zenlemeler var ama daha da kaliteli bir
fuar için bu sorunun bir an önce çö-
zülmesi gerek. Kalite detaylarda gizli-
dir. Fuarda bu detayların biraz ihmal
edildiğini düşünüyorum. Çok sık fu-
arların yapılması nedeniyle ince nok-
talar unutuluyor ya da tamamlana-
mıyor. Bu da genel duruma yansıyor.
Fuar eğer pahalıysa, onun karşılığını
hizmet olarak tam anlamıyla almak da
katılımcıların hakkı olmak gerekir.
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Yesari Yerli: 
“Sanayicilik ile üreticilik birbirinden farklıdır”
Türkiye’de girişimci sayısı fazla ve bu girişimciler pazarda çok şey
yapmak istiyor. Ancak şunun altını hemen çizmek istiyorum, sanayi-
cilik ile üreticilik birbirinden iki farklı olgudur. Sanayicilik sadece üret-
mek değildir. Sanayicilik daha iyisini daha rantabıl üretmek için arayış
içinde olmaktır. Türkiye’de bu şekilde sanayici kimliğine sahip kişi
sayısı ne yazık ki fazla değil.  Kişiler daha çok, gördüğü şeyi daha
önceden gördüğü gibi yapmaya devam ettikleri, en kısa sürede
sonuca gitmeye çalıştıkları bir sistem yürütüyorlar.  Metal sektörü bu
bakımdan ahşap işleme sektöründen daha iyi durumunda. Yeni nes-
lin daha farklı bir eğitim almış olmasından dolayı daha fazla sanayici
kimliğine sahip olacağını umut ediyoruz. 















Dünya Turu

Küba, ekonomisini 
yabancı yatırımlarla büyütme hedefinde

Hareketli ve coşkulu müzikleri,
renkli sokakları, mutlu insan-
ları, dünyaca ünlü puroları ile

akıllarda yer eden Küba, aynı zamanda
dünya tarihinin ün salan devrimlerden bi-
rinin de ev sahibi. 1959 yılında Fidel Cas-
tro önderliğinde bir ekip ile İspanya
-Batista yönetimini devirerek bağımsızlı-
ğına kavuşan Küba, bu süreçte kendine
Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nı örnek
almış bir ülke. 
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Tek parti egemenliğine dayanan sosyalist bir devlet yapısına ve merkeziyetçi bir ekonomiye
sahip Küba’da yabancı yatırımcı sayısının artırılması, son yıllarda ülkedeki ekonomi gündeminin
en önemli maddesini oluşturuyor. Yaşadığı ekonomik sorunları aşmak adına doğrudan yabancı
yatırım çekmeye ve altyapı yatırımlarına yönelik reformlar geliştiren Küba, yabancı yatırım
yasasını yürürlüğe aldı. Buna göre altyapı modernizasyonundan ihracat hacminin artmasına,
modern teknolojilerin ithalatından yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına kadar çeşitli
sektörlerde yabancı yatırımcıların ilgisi ülkeye çekilmek isteniyor. 
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Kurtuluş Savaşı'nda
Mustafa Kemal'in ‘‘Ya
İstiklal Ya Ölüm’’
sözü ile Küba Dev-
rimi sırasında diller-
den düşmeyen ‘‘Ya
Vatan Ya Ölüm’’ slo-
ganının büyük ben-
zerlik göstermesi de
bunun en önemli ka-
nıtlarından biri. Öte
yandan Türkiye dı-
şında Atatürk'ün hey-

kelini başkentinin ana caddelerinden
birine dikmiş olan tek ülke, yine
Küba. Havana’nın tarihi semtindeki
Puerto Caddesi’nde bulunan Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün büstü, aynı za-
manda ülkedeki tek yabancı devlet
başkanının büstü olma özelliğini ta-
şıyor. Büstün altında ise Türkçe ve İs-
panyolca olarak “Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kurucusu-Yurtta Barış,
Dünyada Barış” yazıyor. 
Geçen yıl hayatını kaybeden Küba li-
deri Fidel Castro, Atatürk’ün hayatını
anlatan bir kitap bastırıp Küba’da üc-
retsiz olarak dağıttıracak kadar Ata-
türk hayranıydı. Devrimlerini örnek
aldığı Atatürk’le ilgili düşüncelerini
pek çok platformda dile getiren Cas-
tro, 1996 yılında İstanbul’da konuk
olduğu Habitat Zirvesi'ndeki konuş-
masında Atatürk'e hayranlığını,
"Devrimci Kemal Atatürk, bizim esin
kaynağımız oldu. 1919'da Anado-
lu'dan emperyalistleri atmak için,
Bandırma gemisiyle Samsun'a çıktı.
Büyük bir zafer kazandı. Biz de tam
40 yıl sonra, ülkemizden faşistleri
kovmak için Granma gemisiyle Ha-
vana'ya çıktık. Biz de zaferle kucak-

laştık. Ben de devrim gerçekleştirdim.
Ama Atatürk'ün yaptıklarını yapa-
mazdım. Türkler sağdan sola doğru
yazarken Harf Devrimi ile tam tersi
yönde yazmaya başladı. Kıyafet Dev-
rimi ve Medeni Kanun'la kadınlara
getirilen statü çok önemliydi. Ona ve
devrimlerine hayranım. Kendinize
başka bir önder aramayın” cümlele-
riyle vurgulamıştı. 

İspanya ve ABD’nin hakimiyeti 
1959’da devrimle son buldu
Verdiği bağımsızlık mücadelesi so-
nucu 1959 yılından bu yana sosyalist
sistemle yönetilen Küba, birçok takı-
madanın yanı sıra Küba adasından
oluşuyor. Karayipler'de en geniş yüz-
ölçümüne sahip olmanın yanı sıra en
kalabalık ada milleti de olan Küba’da
nüfus yoğunluğu, ülkenin başkenti
Havana’da ve ikinci en büyük şehri
olan Santiago de Cuba’da bulunuyor. 
Yüzölçümü 110.861 kilometrekare
olan Küba’da toplam nüfus 11.2 mil-
yon. Uğradığı istilalar nedeniyle top-
rağında birden fazla etnik grubu
barındıran Küba halkının yüzde
50’ye yakın kesimi melez, yüzde 40’ı

Dünya Turu

Ülkede iki farklı para birimi kullanılıyor. Turistler için Con-
vertible Peso (CUC) yerel halk tarafından kullanılan Peso
(CUP).  Yasal ambargo nedeniyle ABD bankalarının kartları
Küba’da kullanılmıyor. Küba’da banka yok. Ülkede barınma
sağlık ve eğitim ücretsiz. Küba’da et, süt, tuz, pirinç, un ve yu-
murta devlet tarafından halka bedava veriliyor. 
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Avrupa kökenli, geri kalan kısmı da
Çinliler ve Afrikalılardan oluşuyor.
Uzun yıllar İspanya’nın sömürüsüne
maruz kalan devletin resmi dili de bu
nedenle İspanyolca. Kristof Ko-
lomb’un 1492’deki keşfiyle beraber
İspanya’nın parçası ilan edilen Küba,
bu dönemden itibaren sömürgelere
maruz kaldı. 1898 yılında İspanyol-
Amerikan Savaşı’nda İspanya yenildi
ve ardından imzalanan Paris Antlaş-
ması çerçevesinde Küba’nın bağım-
sızlığı 1 Ocak 1899’da ABD işgali
altında yürürlüğe girdi. Küba Devle-
ti’nin siyasal ve ekonomik çerçevesini
belirleyici önlemler alan ABD, ülke-
nin iç ve dış ilişkilerinde söz sahibi
olma ve Guantanamo Koyu’nda bir
deniz üssü kurma hakkını aldıktan
sonra birliklerini adadan çekti. ABD
kontrolü altında İspanya tarafından
yönetilen halk, sosyal alanda baskılara
dayanamadı ve 26 Temmuz 1959’da
aralarında Ernesto Guevera’nın da
bulunduğu Fidel Castro önderli-
ğinde ekip ile İspanya-Batista yöneti-
mini devirdi. Devrimle beraber
yönetimin başına geçen ve tek başına
Küba’yı yöneten Fidel Castro, 2006
yılında hastalığı nedeniyle yönetimi

kardeşi Raul Castro’ya devretti. Dev-
rimin kurucu liderlerinden Raul Cas-
tro 2008’de ulusal parlamento
tarafından seçilerek başkan oldu.
Raul, 2013’te ikinci kez seçildi,
2018’de aday olmayacağını duyurdu. 

Amaç, yabancı yatırımcıyla 
sanayiyi güçlendirmek
Devrim sonrası; devrime son derece
karşı çıkan ABD,  ticari ve ekonomik
alanda Küba’ya ambargo uyguladı.
Küba’nın SSBC ile ilişkilerinin iyi ol-
ması ABD ile gergin olan iplerin kop-
masına neden oldu. Ekonomik
anlamda müttefiği olan SSBC’nin
1991 yılında dağılması ise Küba’yı
zor duruma düşürdü,1990 itibariyle
ekonomik daralma başladı. Sovyetler
Birliği’nin yıkılması sonrasında yar-
dımların kesilmesiyle yaşam standar-
dını beklenen seviyeye getiremeyen
Küba’da iş gücünün büyük bir kısmı
tarım ve hayvancılık sektörlerinde ça-
lışıyor. Avrupa Birliği başta olmak
üzere gelen turistler ise Küba ekono-
misinde büyük rol oynuyor. Tek parti
egemenliğine dayanan sosyalist bir
devlet yapısına ve merkeziyetçi bir
ekonomiye sahip olan Küba’da, son

yıllarda doğrudan yabancı yatırım
çekme ve altyapı yatırımları bağla-
mında reformlar yapılmakta. İnşaası
devam eden, 957 milyon dolar mali-
yetle Küba’nın modern tarihi bo-
yunca gerçekleştirdiği en büyük
yatırımlardan biri olan Mariel Özel
Ekonomik Kalkınma Bölgesi ile Küba
yabancı yatırımcı çekmeye çalışırken,
sanayii ve ulaşım altyapısını güçlen-
dirmeyi amaçlıyor. Havana’ya 45 km
uzaklıktaki Mariel Limanı’na bitişik
Mariel Özel Kalkınma Bölgesi’ne,
Haziran 2015 itibarıyla 30 ülkeden
380’den fazla yatırım teklifi ulaştı. Ya-
tırım teklifleri genel itibarıyla otomo-
tiv, hafif sanayi, gıda, elektronik,
kimya, lojistik ve yenilenebilir enerji
alanlarından oluşuyor.

Mariel, Küba’nın dünyaya 
açılan kapısı olacak
Küba'nın ekonomik sorunlarını ha-
fifletmek için yabancı yatırımcıları
ülkeye çekmek konusunda attığı en
büyük adım, Karayipler'in ticaret
merkezi olma hedefini gündeme
getirdiği Mariel Limanı projesi.
Küba ekonomik sorunlarını hafiflet-
mek ve yabancı yatırımcıları ülkeye

Yabancı yatırım yasasıyla kurulmasına karar
verilen ve Küba’nın dünyaya açılan kapısı şek-
linde yorumlanan Mariel Özel Kalkınma Böl-
gesi, yatırımcılar için teklif ettiği vergi
indirimleri ve garantilerle Latin Amerika
pazarına girmek isteyen yatırımcılara önemli
fırsatlar sunuyor. 



çekmek için, Karayipler'in ticaret
merkezi olma hedefiyle Mariel Li-
manı projesini gündeme getirdi.
Özellikle tarım ve hizmet sektörle-
rinde Küba vatandaşlarına kendi he-
saplarına çalışma seçeneği getiren ve
hatta teşviklerle vatandaşları bu alan-
lara yönlendiren yasa ve yönetmelik
değişikliklerine ek olarak Küba Ulu-
sal Meclisi tarafından onaylanan 118
Nolu yabancı yatırım yasasının yü-
rürlüğe girmesi, ülke ekonomisi için
çok büyük bir adım olarak yorumla-
nıyor.  Yasa ile altyapı modernizas-
yonundan ihracat hacminin art-
masına, modern teknolojilerin itha-
latından yenilenebilir enerji kaynak-
larının kullanılmasına kadar çeşitli
sektörlerde yabancı yatırımcıların il-
gisi ülkeye çekilmek isteniyor. 
Yabancı yatırımcılar yalnızca eğitim,
sağlık ve savunma alanlarında faali-
yet gösteremeyecek. Yasada tüm
sektörlerde Küba vatandaşları için
yeni iş olanakları yaratılması da vur-
gulanmış bulunuyor. Yabancı yatırım
yasasında vurgulanan başlıklardan
birini de “Özel Kalkınma Bölgesi”
oluşturuyor. Aralarında Brezilya,
Çin, İspanya, Rusya ve İtalya da bu-
lunan 15’in üzerinde ülkeden yatı-
rımcılar Mariel Özel Kalkınma
Bölgesi’nde faaliyet göstermek için
girişimlerde bulundular bile. Baş-
kent Havana’nın 45 kilometre batı-
sında bulunan Mariel Limanı, ABD

kıyılarına en yakın liman olma özel-
liğini taşıyor. Bu özelliği Mariel li-
manını ABD ablukası olmadan evvel
iki ülke arasında ulaşım yolları ara-
sında önemli bir konuma yerleştiri-
yordu. Günümüzde Havana limanı
yaklaşım kanalı ancak 2500
TEU’luk 70'li yılların yük gemilerini
karşılayacak kapasitede. Amerika ti-
caret ağında Meksika Körfezi ve ci-
varında, ABD kıyıları dahil,
günümüzde kullanılan büyük yük
gemilerini karşılayabilecek bir liman
bulunmuyor. Bu durum Küba’daki
Mariel mega limanını ve yapımı
süren özel kalkınma bölgesini Kara-
yipler’in önemli ticaret noktaları ara-
sında öncelikli hale getiriyor.
Panama Kanalı’nın modernizasyonu
ile 12500 TEU’luk yük gemilerinin
transferi sağlanacak ve Küba’nın
Mariel limanı bu gemileri karşılaya-
bilecek. Böylece bölgenin ticaret ağı
üzerinde Mariel limanı birincil
önemde dağıtım merkezi ve mal-
zeme deposu özelliği gösterecek.
Küba’nın çeşitli Latin Amerika ülke-
leriyle yapmış olduğu ticaret anlaş-
maları ve Mariel’de faaliyet
gösterecek yatırımcılar için teklif et-
tiği vergi indirimleri ve garantiler,
Latin Amerika pazarına girmek iste-
yen yatırımcılara önemli fırsatlar su-
nuyor. Kübalılar belki de bu sebeple
Mariel için “Küba’nın dünyaya açı-
lan bir kapısı” diyorlar.

2017’de ekonomik büyüme
beklentisi yüzde 4,6
IMF’ye borcu olmayan nadir ülke-
ler arasında yer alan; Uluslararası
Para Fonu (IMF), Dünya Bankası 
ve diğer başlıca finans kuruluşlarına
üye olamadığından bu örgütlerden
doğrudan borç ve kredi temin ede-
meyen ülke, enerji ihtiyacının büyük
bölümünü Petrocaribe girişimi çer-
çevesinde Venezuela’dan karşılıyor.
Venezuela’da Hugo Chávez'in ikti-
dara gelmesiyle birlikte, bu ülkeyle
yapılan ekonomi anlaşmaları da Kü-
ba'nın zor koşullara karşın yeni bir
müttefik bulmasını ve bir ölçüde ra-
hatlamasını sağladı. 2004 yılı so-
nunda imzalanan işbirliği anlaşması
kapsamında Venezuela Küba’ya in-
dirimli fiyatlardan petrol ve petrol
ürünleri sağlıyor. Küba’nın Vene-
zuela’nın yanı sıra Çin ile olan ilişki-
leri de oldukça gelişmiş düzeyde.
Küba'nın en büyük dış ticaret part-
nerleri arasında başı Çin Halk Cum-
huriyeti, Kanada, İspanya ve
Hollanda çekiyor. 
Küba’nın, 2015 yılı itibariyle 1,6
milyar dolarlık ihracatı, 6,6 milyar
dolarlık ithalatı olup; toplam dış ti-
caret hacmi 8,2 milyar dolar oldu.
Küba’nın ihracatındaki önemli pa-
zarları Kanada, Çin, İspanya, Hol-
landa, Belçika ve Brezilya; itha-
latında ise başlıca pazarları Çin, İs-
panya, Brezilya, Kanada, Meksika,
ABD, İtalya,  Arjantin, Almanya,
Fransa ve Cezayir oluşturuyor. Kü-
ba’nın başlıca ihraç mallarını şeker,
nikel, kobalt, tütün, biyotıp ürün-
leri, deniz ürünleri, rom, narenciye;
ithal ürünleri ise petrol, petrol ma-
mulleri, gıda, makine ve teçhizat
oluşturuyor. 2015 yılında yüzde 4,
2016 yılında yüzde 3,7 oranında
büyüyen Küba ekonomisinde,
2017 yılında yüzde 4,6 oranında
büyüme kaydedileceği tahmin edi-
liyor.

Dünya Turu

120 AİMSADDERGİSİ





122 AİMSADDERGİSİ

Dünya Turu

1995 yılında Dünya Ticaret Örgü-
tü’ne (DTÖ) üye olan Küba, bu ta-
rihten itibaren gümrük vergilerinde
değişiklikler yaptı. MFN statüsüne
sahip olmayan ya da tercihli ticaret
anlaşması imzalamadığı ülkelere
daha yüksek oranda genel bir tarife
oranı uygulayan Küba, aralarında
Türkiye’nin de yer aldığı DTÖ’ye
üye ülkelere düşük bir gümrük tari-
fesi uygulanıyor. 

Sağlık ve eğitim hizmetleri 
en üst seviyede
Düşük ücret ve kişi başına gelire

sahip Küba, kendisinden daha yük-
sek gelirli ülkelerde yapılan sosyal
harcamalara kıyasla bir hayli önde
sosyalist politika izliyor. Tüm eko-
nomik sıkıntılara rağmen sosyal har-
camalarda kısıtlamaya gitmeyen
Küba, özellikle kamu harcamalarını
sağlık ve eğitim hizmetlerine aktarı-
yor. Yoğun kısıtlamalara rağmen sos-
yalist tavır izlemesiyle sağlık ve
eğitim harcamalarından taviz ver-
meyerek İnsani Refah Endeksi
(HDI) yüksek olan ülkeler arasında
yer alıyor. 177 ülke içinde 0.81 de-
ğeriyle 44. sırada yer alan ülke, 69.
sırada olan Türkiye’yi geride bırakı-
yor. Bunun yanı sıra okuma oranının
yüzde 99.8 olduğu Küba’da eğitim
zorunlu ve ücretsiz. ‘‘Evet başarabi-
lirim’’ sloganıyla eğitim için geliştir-
dikleri metotla UNESCO tara-
fından 5 kez ödüle layık görülen
Küba artık bu metodu kullanmıyor,
çünkü ülkede okuma yazma oranı
en üst seviyeye ulaşmış durumda.
Aynı zamanda sağlık hizmetleri de
ücretsiz sağlanıyor. 

Trump ile ilişkiler 
sonlanacak mı?
Donald Trump’ın başkanlık seçim-
lerinden galip çıkması, birçok ülke
gibi Küba’nın da Amerika Birleşik
Devletleri’yle ekonomik ilişkilerinin
geleceği konusunda endişe yarat-
makta. ABD’nin 50 yılı aşkın bir sü-
redir uyguladığı ekonomik, mali ve
ticari ambargonun kaldırılması ülke-
deki en büyük beklentiyi oluşturur-
ken,  ABD Başkanı seçilen Donald
Trump, seçim kampanyaları döne-
minde Küba’nın siyasi tutukluları
serbest bırakmaması ve dini özgür-
lükleri tanımaması durumunda
Obama yönetimince başlatılan ilişki-
leri sonlandıracağını açıklamıştı.
ABD’nin Küba’ya uyguladığı eko-
nomik ambargo hâlâ devam ediyor

olsa da en son Barack Obama yöne-
timinde iki sene önce iki ülke ara-
sında önemli bir adım atılmıştı.
Obama yönetimiyle yeniden ekono-
mik ve diplomatik ilişkilerin kısmen
de olsa başlaması büyük bir adım
olarak değerlendirilmişti. İki sene
önce Barack Obama ve Raul Cas-
tro’nun çabalarıyla başlayan ilişkiler
sonucunda, iki ülke arasında 54 yılın
ardından tarifeli yolcu uçağı seferleri
başlamış ve telekomünikasyon ala-
nında işbirliği sağlanmıştı. Diğer
yandan konaklama hizmeti sunan
Airbnb ve oteller zinciri Starwood,
Küba’ya yatırım yapmak için onay
almışlardı.
İki ülke arasında her ne kadar başla-
nan süreçte zaman zaman problem-
ler yaşansa da 88 yılın ardından
Obama’nın Küba’yı ziyaret etme-
siyle önemli bir adım atılmıştı. Fakat
Trump’ın başkan seçilmesi Küba’nın
uzun yıllardır beklediği, en azından
ekonomik ambargonun kaldırılması
yönünde şimdiye kadar atılan ve
gösterilen çabaların sonlanması an-
lamına gelebilir.

Türkiye-Küba 
ilişkileri gelişiyor
Herhangi bir sorunun yaşanmadığı
Küba ile Türkiye arasındaki ilişkiler
olumlu bir atmosferde seyretmekte.
Türkiye, BM Genel Kurulu’nda her
sene oylanan ve ABD tarafından Kü-
ba’ya uygulanan ambargonun kaldı-
rılması çağrısında bulunan karara
destek veriyor. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2015 yılı
Şubat ayında Küba’ya bir ziyaret
gerçekleştirmesi de iki ülke arasın-
daki ilişkilere güç verdi. Ülkemizden
Küba’ya Cumhurbaşkanı seviye-
sinde bir ilki teşkil eden bu ziyarette,
Küba ile turizm, altyapı yatırımları,
havayolu ulaşımı gibi muhtemel iş-
birliği imkanları ele alındı.
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Fuar Takvimi
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Kültürel Ajanda

Başrolünü Haldun Dormen’in oynadığı Moliere’in ölümsüz eseri Kibarlık
Budalası 8. yılında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. 17. yüzyıl Fran-
sa’sında, cahil, saf ama çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain’in bir tek
amacı vardır: Asilzade olmak… Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyi göze
alır. Soylu sınıfa girebilmek, soylu bir Markiz’i baştan çıkarabilmek için her şeyi
yapmak ve biricik kızını  da mutlaka bir “soylu” ile evlendirmek ister. Oysa kızı
bir başka gence aşıktır. Moilere, yarattığı bu olağanüstü tiplemenin etrafını,

onu sömürmeye çalışan Kont, ayakları yere basan karısı, sağduyunun ve samimiyetin temsilcileri hizmetçi ve uşak
ile bir dantel gibi örer.  Neredeyse her sözcük komik ve her durum gülünçtür oyunda. 
Türk Tiyatrosu’nun büyük ustası Haldun Dormen’in, yıllar sonra yeniden sahnelere döndüğü Kibarlık Buda-
lası’nın uyarlamasını İpek Kadılar yaptı. 

Moliere’in ölümsüz eseri Kibarlık Budalası

Bariton sesi ve derinlikli yorumuyla, Royal Opera House, Paris National
Opera, Vienna State Opera, Metropolitan Opera gibi konser salonlarının sık
ağırladığı isimlerden Matthias Goerne, İş Sanat’a konuk oluyor. Aynı za-
manda başarılı bir lied şarkıcısı da olan Matthias Goerne’ye; 30 yıla yaklaşan
tarihinde, her zaman prestijli sahnelerin aranan topluluklarından olan Frei-
burg Barok Orkestrası eşlik ediyor. Özellikle barok müziğin zor motiflerini
kusursuz bir şekilde çalarak üyelerinin ustalığını dinleyicilere kanıtlayan Frei-
burg Barok Orkestrası’nın konzertmeister’liğini ise Gottfried van der Goltz üstleniyor.

Barok müziğin zor motiflerine kusursuz dokunuş
Tarih: 17 Şubat 2017  Saat: 20:30  Yer: İş Sanat Kültür Merkezi - İstanbul

Yeşilçam'ın Mavi Boncuğu Emel Sayın “Başrolde Emel Sayın Film Müzikleri Kon-
seri” ile TİM Show Center’da sizleri bekliyor. Emel Sayın, başrolünde yer aldığı
filmlerin müziklerinden oluşan repertuarı ile Kültür ve Sanatın Merkezi TİM Show
Center’da sahne alacak. Canlı konser performansıyla hayranlarının karşısına çıkacak
olan Emel Sayın, Yeşilçam filmlerinde seslendirdiği şarkıların görüntüleri eşliğinde
gerçekleştireceği “Başrolde Emel Sayın Film Müzikleri Konseri”yle efsane bir geceye
imza atacak. 

Başrolde Emel Sayın Film Müzikleri

Tiyatrokare, 25. tiyatro sezonuna yeni bir komedi ile merhaba diyor. Dünya-
nın en ünlü starları tarafından yorumlanan oyunun başrollerinde, Ahududu ka-
dınları olarak bu kez Suna Keskin ve Melek Baykal var. 
Dünyada en çok sahnelenen oyunlardan olan, Joseph Kesselring’in “Arsenic
and Old Lace” adlı eseri, “Ahududu” adıyla usta tiyatrocu Nedim Saban tara-
fından yeniden derlenerek seyirciyle buluşuyor. Kara komedinin en iyi örnek-
lerinden sayılan “Ahududu”, insanları huzura kavuşturmak, yalnızlıklarından
kurtarmak için zehirleyen Müşfike ile Mürşide ve onların çevresindekilerin hikayesini anlatıyor. Oyundaki ahududu
kadınlarını Suna Keskin ve Melek Baykal oynuyor. Melek Baykal, yıllar sonra bu oyunla sahneye dönüyor. Oyu-
nun diğer rollerinde Cem Güler, Halim Ercan, Bülent Seyran, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu var.
Nedim Saban da bu oyunda, deli tiplemesiyle yıllar sonra, tiyatronun perde arkasından perde önüne geçiyor.  Ka-
labalık bir ekibin başarılı uyumunu yansıtan ve seyirciyi doyasıya güldüren oyun İstanbul, Ankara ve İzmir’de
nisan ayı sonuna kadar farklı mekanlarda sahnelenecek.

Ahududu, yeni yorumuyla sahnede!
Tarih: 18-19 Mart 2017  Yer: Ankara Şinasi Sahnesi
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