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AİMSAD Mesajı

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

Değerli Sektör Paydaşları, 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve yaklaşmakta olan
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en
içten dileklerimle kutlayarak yazıma başlamak isti-
yorum.
Dergimizin 11. Sayısı ile yeniden karşınızda olmak-
tan büyük memnuniyet duymaktayım.
Sizlere geçtiğimiz süre içerisinde öne çıkan faaliyet-
lerimiz hakkında bilgi vermek isterim. Öncelikle
yurtdışı fuar katılımlarımız tüm hızıyla devam edi-
yor. Bu kapsamda, 6-9 Şubat 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirilen İran Woodexpo Fuarı ile 7-9 Mart
2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Dubai
Woodshow fuarlarına katılım sağladık. Kendi adı-
mıza iyi geçirdiğimiz fuarlarda otuza yakın yerli ma-
kine talebi aldık ve bu talepleri oluşturduğumuz
mesaj grupları üzerinden fuar sırasında anında ilet-
tik. Üyelerimizin bu uygulamadan memnun olduk-
larını görmek, bizleri de mutlu etti.
Bir önceki sayımızdaki yazımda, TÜİK rakamlarına
göre sektörümüzün ithalatı ile ihracatı arasında 4-5
milyon dolar fark kaldığını belirtmiştim. Bu yıl ara-
daki farkı kapatarak rekor kırmak istiyoruz. Bu farkı
kapatabilmemiz için ise önemli bir fırsat var bu sene:
Ligna Fuarı. Otuz dört Türk firması, toplamda
2.800 metrekare ile katılım sağlayacak. Bunun on
dokuzu AİMSAD üyesi olup, üyelerimizin toplam
metrekaresi ise 2.100 metrekaredir. Bizlerde bu
kadar yoğun katılım sağlanan fuar için 2017 yılı yeni
üye kataloğumuz ve Ligna Fuarına özel fuar gaze-
temizle katılım sağlayarak, katılımcı firmaların tanı-
tımına destek olacağız.
Yurtdışı fuarlarının yanı sıra, yurtiçinde de ağaç iş-
leme makinesi sektörünü temsil etmeye devam edi-
yoruz. Şubat ayında gerçekleştirilen Makine İmalat
Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Genel
Sekreterler toplantısına katılım sağladım. Toplan-
tıda, eğitim, AB projeleri, Makine Tanıtım Grubu
faaliyetleri ve Dünya Gazetesi MAKFED eki hak-
kında görüş alışverişinde bulunduk. Yine şubat ayı
içerisinde gerçekleştirilen TOBB Makine ve Teçhi-
zat İmalatı Meclisi Mevzuat Komitesi toplantısında
ise sektör sorunları görüşülürken, yatırım teşvik bel-
gesi kapsamında ikinci el/kullanılmış makine itha-
latının teşvik edilmemesi, yerli ürün alan
yatırımcılara amortisman desteği sunulması ve fir-
maların kendi operasyonlarıyla gerçekleştirdikleri ki-
ralama işlemleri için KDV teşviki verilmesi konuları
tarafımca gündeme getirildi. Gündeme gelen bu
hususlar, mevzuat komitesince uygun görüldü ve

sektör meclisi başkanlığı onayına sunulması karar-
laştırıldı.
Öte yandan, 8-12 Nisan 2017 tarihleri arasında
AİMSAD desteği ve TÜYAP organizatörlüğünde
İzmir yeni fuar alanında gerçekleştirilecek olan
İZWOOD – Ağaç İşleme Makinesi Fuarı’nda ger-
çekleştireceğimiz projeler hakkında bilgi vermek is-
terim. AİMSAD önderliğinde; MOSDER,
MAKSDER ve MDF-Yonga Levha Sanayicileri
Derneği’nin destekleri ile kurulacak olan üretim
hattında fuar boyunca 2 farklı ölçüde elbise dolap-
ları üreterek, İzmir Valiliği’ne bağlı çocuk yuvala-
rına hibe edeceğiz. Bu vesile ile, bize destek veren
başta TÜYAP olmak üzere, diğer tüm dernekleri-
mize teşekkür ederim. Diğer projemiz ise; Türkiye
çapında Ağaç İşleri, Orman Endüstri ve Orman
Mühendislikleri ile Mobilya ve Dekorasyon bölümü
olan 49 Üniversite ve Meslek Yüksek Okullarında
görev yapan 100 akademisyenimize fuarın son iki
günü Ağaç İşleme Teknoloji Paneli düzenleyeceğiz.
Böylelikle, ağaç işleme teknolojilerindeki son geliş-
meleri akademisyenlerimiz vasıtası ile öğrencilere
aktarmış olacağız. Umuyorum ki, her iki projemiz-
den de güzel sonuçlar alacağız. Dergimizin içeri-
ğinde her iki projeyle ilgili detaylı bilgilere
ulaşabilirsiniz.
Keyifle okuyacağınızı düşündüğüm dergimizde siz-
ler ile paylaştığımız daha birçok önemli konumuz,
ülke ve pazar analizlerimiz bulunuyor. Milli Müca-
delenin gizli kahramanları olan Türk Kadınlarının hi-
kayeleri ve Unimak Makine Satış Müdürü Duygu
Coşkun ile kadınların iş hayatı üzerine yaptığımız
özel röportajımızı okuyabilirsiniz. Alternatif pazar
olarak sizi; Avusturya’ya, dünya turu kapsamında ise
Avustralya’ya götürüyoruz. Gezi bölümümüzde ise
rüzgarın destanlar fısıldadığı şehir olan Çanakkale’nin
hem turizmini hem de tarihini işledik. Bu vesile ile,
savunan orduların taarruz edenleri yenilgiye uğrat-
mış olduğu tek örnek olan Çanakkale Savaşları Şe-
hitlerimizi ve bu zaferlerin bize hediye ettiği Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum.
Son olarak, yakın zamanda ebediyete uğurladığı-
mız; Makine İmalatçıları Birliği (MİB) kurucula-
rından ve genel sekreterlerinden olan, birlikte
çalışma şerefine erişmiş olduğum değerli büyüğüm
Sayın Arslan Sanır’ın yakınları ile MİB camiasına
başsağlığı dileklerimi iletmek isterim.

Saygılarımla.
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AİMSAD Dergisi ücretsizdir.
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İZWOOD 2017 Fuarı, 8-12 Nisan
2017 tarihleri arasında fuarizmir
Gaziemir’de, ağaç işleme makineleri,
mobilya ve orman ürünleri 
endüstrilerini bir araya getiriyor. Bu 
yıl sektörün en önemli tedarik 
noktalarından biri olacak İZWOOD
Fuarı’na 50’nin üzerinde şehirden ve
40’a yakın ülkeden yaklaşık 40 bin
civarında ziyaretçinin katılması 
hedefleniyor.
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AİMSAD, bu yıl 6-9 Şubat
2017 tarihleri arasında Tah-
ran’da Milad e Noor Co.

organizatörlüğünde gerçekleştirilen
8. Woodexpo Ağaç İşleme Makine
Fuarı’na, REED TÜYAP ile birlikte
ortak stantla katılım sağladı.

Toplam alanı 33 bin metrekare olan
İran Woodexpo Fuarı’nda Almanya,
Avusturya, İtalya, İngiltere, Tür-
kiye, Japonya, Ukrayna, Malezya,
Tayvan, Güney Kore, Çin, Fransa ve
Birleşik Arap Emirlikleri katılım
gösteren ülkeler arasında yerlerini
aldı. Toplamda 13 farklı ülkenin ka-
tıldığı fuarda, 461 şirket 16 salonda
kurdukları stantlarla ağaç işleme
makinelerindeki son teknolojiye ait
ürünlerini görücüye çıkardı.  42 bin
civarında ziyaretçinin katıldığı fu-
arda sert ve yumuşak kereste, ağaç
işleme makineleri ve ekipmanları,
döşemelik, kontrplak, ağaç kap-

lama, MDF, laminat ve parke, pano
ve giydirme, boya, tutkal ve zamk
gibi pek çok çeşit ürün ve bu ürün-
lerle ilişkili makineler vitrine çıktı.
Uluslararası çapta sektörün bir araya
geldiği, dünyanın birçok ülkesinden
katılımın gerçekleştiği Woodexpo’ya,
Türk firmaları da iştirak etti. Fuara
AİMSAD’ın yanı sıra üye firmalar-
dan ABM Grup, Ankes, Törk Ma-
kine, Turanlar ile Leitz ve Biesse
firmaları katıldı. Fuarda, Türk firma-
larına gösterilen ilgi ve samimiyet
sektördeki diğer Türk firmaları için
de İran pazarına girme konusunda
cesaret kaynağı oldu. 

Haberler

ABM MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. ANKES KESİCİ TAKIM SANAYİ VE
TİC. LTD.ŞTİ.

LEİTZ TÖRK MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.

BIESSE

TURANLAR MAKİNE SAN. VE 
TİC. A.Ş.
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MTC 161 Takım Tezgah-
ları altında faaliyet göste-
ren SC4 Ağaç İşleme

Makineleri Ayna Komitesi, Başkan
ve Başkan Vekili seçimi ve diğer ko-
mite faaliyetlerini görüşmek üzere
24 Şubat 2017 tarihinde AİMSAD
ev sahipliğinde bir araya geldi.
Toplantıda, Türk Standartları Ensti-
tüsü (TSE) temsilcisi Öner Bahadır
ve Ferhat Arslan tarafından uluslar-
arası sektörel standardizasyonun
oluşturulma süreçlerinde söz sahibi
olmanın önemi ifade edildi.  Bu çer-
çevede, gelişmiş ve bazı gelişmekte
olan ülkelerin uluslararası arenadaki
standardizasyon çalışmalarına katkı
sağladığı ve standartların hazırlık sü-
reçlerini etkilediği belirtilirken; maa-
lesef bazı ülkelerin bu konularda
muhtelif sebeplerden ötürü geri
planda kaldığı vurgulandı. Uluslar-
arası sektörel standardizasyonun,

Türkiye gibi küresel pazarlarda re-
kabet eden, Avrupa ülkeleri ile en-
tegrasyon gibi iddialı hedefleri olan
ülkeler için daha da büyük önem ta-
şıdığı katılımcılar tarafından ortak
görüş olarak sunuldu. 
Ağaç işleme sektörü ile ilgili stan-
dartların da ağırlıklı olarak Uluslar-
arası Standardizasyon Kuruluşu
(ISO) bünyesindeki TC 39 numa-
ralı “Takım Tezgahları Komitesi”;
bu komiteye bağlı olarak görev
yapan ve SC 4 olarak bilinen “Ağaç
İşleme Makineleri Alt Komitesi”; ve
SC 4 altında tesis edilmiş olup WG
1 (automatic machines) ve WG 2
(manuel feed machines) olarak anı-
lan iki ayrı Çalışma Grubu tarafın-
dan şekillendirildiği ifade edildi.

Komite Başkanı yine 
Kenan Arıcı oldu
Bu kapsam da,  1 Şubat 2016 tarihi

itibariyle faaliyete geçen ve teknik
adıyla “MTC 161 – ISO/TC 39
“Takım tezgahları ve ISO/TC
39/SC 4 – Ağaç İşleme Makine-
leri” olarak bilinen Ağaç İşleme
Makineleri ve Yan Sanayi Ayna Ko-
mitesi; AİMSAD önderliğinde ve
Makine İmalatçılar Birliği (MİB) ile
İstanbul Üniversitesi (İÜ), Orman
Fakültesi işbirliği ile oluşturuldu.
Ayna Komitesi’nde AİMSAD’ı Yö-
netim Kurulu Sayman Üyesi Kenan
Arıcı, Genel Sekreter Arif Onur
Kaçak ve İdari İşler Uzmanı Yavuz
Tıkız; MİB’i Genel Sekreter M.
Nail Türker; İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi’ni ise Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Tuncer Dilik temsil
ediyor. Toplantıda, AİMSAD Yöne-
tim Kurulu Sayman Üyesi Kenan
Arıcı’nın Başkan, Prof. Dr. Tuncer
Dilik’in ise Başkan Vekili seçilme-
sine karar verildi. 

Haberler
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Almanya’nın Hannover şeh-
rinde düzenlenen ve bu yıl
45 ülkeden bin 500'den

fazla katılımcının yer alacağı Ligna
Fuarı, 22-26 Mayıs 2017 tarihleri
arasında kapılarını profesyonel ziya-
retçilere açmaya hazırlanıyor. Katı-
lımcı firmaların 122 bin metre-
kareden fazla bir alanda yeniliklerini
90 ülkeden gelen ziyaretçilerle bu-
luşturacağı fuarda, Almanya dışında
İtalya, Avusturya, İspanya, Türkiye,
Danimarka, Çin, İsveç, Hollanda ve
İsviçre’den de katılım olacak. Fuarın
odak konularını; Endüstri 4.0 yo-
lunda entegre üretim, plastik ve
kompozitlerin işlenmesi ve “Kaynak-
lara ve Teknolojiye Erişim” temasıyla
gerçekleştirilecek olan Wood In-
dustry Summit oluşturacak.

“Türk firmalarının 
katılımı her yıl artıyor”
İstanbul’da CVK Park Bosphorus
Otel’de düzenlenen basın toplantı-
sında, Ligna 2017’nin odak nokta-
ları ve yenilikleri açıklandı.
Toplantıda konuşan Deutsche
Messe AG Uluslararası Ticaret Fu-
arları ve Global Satıştan Sorumlu
Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexan-

der Wurst, fuarda Türk firmalarının
katılımlarının her yıl artış gösterme-
sinden dolayı mutluluk duydukla-
rını dile getirdi. Türkiye'den 31
katılımcının yaklaşık 3 bin metreka-
relik bir alan için rezervasyon ger-
çekleştirdiğini bildiren Wurst,
“Türkiye, geçtiğimiz fuara göre
şimdiden stand alanı olarak en çok
büyüme gösteren ülkeler arasında
yer alıyor" dedi. Ligna 2017’nin ye-
nilenen yerleşim planına da değinen
Wurst, etkinliğin geleceğin Endüst-
ri 4.0 dünyasında başarıya ulaşmak
için ahşap endüstrisinin sahip olması
gereken tüm teknolojileri kapsadı-
ğına dikkat çekti. Ağaç işleme sek-
törü pazarının güncel durumu
hakkında bilgi veren VDMA Ağaç
İşleme Makinaları Üreticileri Birliği
Pazarlama Müdürü Dominik
Wolfschuetz de, “Ligna 2017 ile
birlikte, ağaç işleme makinaları sek-
törünün satış hacminde yüzde 5’lik
bir artış ve 3 milyar Euro’luk bir
üretim gerçekleşmesini bekliyoruz”
dedi.

“Fuarı desteklemeye 
devam edeceğiz”
AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur
Kaçak ise, konuşmasında 31 katı-
lımcı firmanın 19’unun AİMSAD
üyesi olduğunu söyledi. Ligna’yı bu
yıl ve gelecek yıllarda da destekleye-
ceklerini ifade eden Kaçak, fuarın
sektöre büyük katkı sağladığını vur-
guladı. 2016 yılı sonunda Tür-
kiye’nin ihracatı ile ithalatı arasında
sadece 5 milyon dolarlık fark kaldı-
ğını söyleyen Kaçak, “Bu farkı ka-
patmak için hem AİMSAD hem de

sektör firmalarımız gerekli çabayı
göstererek, 2017 yılı sonunda bir
ilke imza atmak istiyoruz. Bunun
gerçekleşebilmesindeki en büyük
platformlardan biri olarak Ligna’yı
görüyoruz. Bu nedenle Ligna Fua-
rı’na daha çok Türk firmanın katıl-
masını sağlamak ve sektör ihracatına
katkıda bulunmak üzere, Hannover
Messe Türkiye ekibiyle yakaladığı-
mız güzel sinerji sayesinde her fır-
satta bir araya gelerek, AİMSAD
olarak fuara nasıl katkı sunabileceği-
mizi görüştük. Bu görüşmelerimi-
zin neticesi olarak, öncelikle hem
üye hem de üye olmayan firmalara
Ligna Fuarı’na neden katılmaları
gerektiğini duyurularla ve yüz yüze
aktarmaya çalıştık” dedi. 
2015 yılında 2 bin metrekare olan
Türk firma katılımının, bu yıl 2 bin
750 metrekareye ulaştığını açıklayan
Kaçak,  “Bu metrekarenin yüzde
75’i yani 2 bin 100 metrekaresi
AİMSAD üyesi olan 19 firma tara-
fından ayrıldığı görülüyor. Diğer ta-
raftan, Makine Tanıtım Grubu’nun
Ligna’ya destek vermesi yönünde
ilk görüşmemizi 2015 yılı Eylül
ayında gerçekleştirdik. Yapılan tüm
görüşmeler neticesinde, Makine Ta-
nıtım Grubu Ligna Fuarı’nı destek
kapsamına aldı. Bu destek çerçeve-
sinde, ciddi bir bütçe ayırarak Ligna
Fuarı sırasında fuar alanı genelinde,
hol girişlerinde, shuttle araçlarını
giydirme, stand ile katılım gibi rek-
lam çalışmaları gerçekleştirilecek.
Özellikle 2017 yılı için bu desteğin
katılımcı Türk firmalar açısından
çok kıymetli olduğunu söylememiz
gerek” şeklinde konuştu.

Haberler
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Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı
Meclisi’nin Mevzuat Komitesi, 2017
yılı ikinci toplantısı gerçekleştirildi.
Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı
Meclisi’nin Mevzuat Komitesi, sek-
törün güncel sorunlarını ele almak, il-
gili mevzuatlarda görüş ve önerileri
oluşturmak üzere 14 Şubat 2017 ta-
rihinde Ankara’daki TOBB Genel
Merkezi’nde bir araya geldi. Toplan-
tıya AİMSAD’ı temsilen Genel Se-
kreter Arif Onur Kaçak ve İdari İşler
Uzmanı Yavuz Tıkız katılım sağladı.
Cenap Eke başkanlığında gerçekleş-

tirilen toplantıda AİMSAD’ın yanı
sıra MİB, TİAD ve OAİB temsilcileri
de yer alırken, toplantının ilk bölü-
münde yerli malı destekleri konu-
sunda kamu kurumları ihalelerinde
yerli ürünlere yüzde 15 oranına kadar
avantaj tanınmasını zorunlu kılan Ka-
nun’un maksadına uygun bir şekilde
uygulanması için izlenecek yol ma-

saya yatırıldı. Toplantının ikinci bölü-
münde ise AİMSAD temsilcileri tara-
fından, yatırım teşvik belgesi
kapsamında ikinci el/kullanılmış ma-
kine ithalatının teşvik edilmemesi,
yerli ürün alan yatırımcılara amortis-
man desteği sunulması ve firmaların
kendi operasyonlarıyla gerçekleştir-
dikleri kiralama işlemleri için KDV
teşviki verilmesi konuları gündeme
getirildi. Gündeme gelen bu husus-
lar, mevzuat komitesince uygun gö-
rüldü ve sektör meclisi başkanlığı
onayına sunulması kararlaştırıldı.

Haberler

MAKFED Başkan Yardım-
cısı Kutlu Karaveli-
oğlu’nun başkanlığında

yapılan toplantıda,  MAKFED, Ma-
kine Tanıtım Grubu ve Makine Sa-
nayi Sektör Platformu Üyesi
Dernekler arasındaki işbirliği ve
projeler ele alındı. MAKFED Baş-
kan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu,
Türk makine sektörünün genel du-

rumu hakkında kısa bir bilgi vere-
rek, Makine Tanıtım Grubu’nun
(MTG) gerçekleştirdiği faaliyetler
ile Makine Sanayi Sektör Platfor-
mu’nun (MSSP) destekleri hak-
kında bir sunum paylaştı.
Daha sonra, MAKFED’e üye olmak
isteyen kuruluşların durumu değer-
lendirilerek, diğer derneklerden
görüş alındı. Bu kapsamda yapılan
değerlendirme sonucu, her sektör-
den bir temsilci derneğin seçilmesi
hususunun uygun olacağı görüşüne
varıldı. Aynı zamanda MAKFED
faaliyetlerinin yürütülmesi husu-
sunda, derneklerin genel sekreterleri
üzerlerine düşen görevleri ve her

türlü sorumluluğu almaya hazır ol-
duklarını ifade ettiler. 
MAKFED’in Avrupa Birliği destekli
SMART START Projesi hakkında
da bilgilendirme yapılarak, beş ül-
kede (Türkiye, Sırbistan, Karadağ,
Makedonya ve Bosna Hersek) faali-
yet gösteren sivil toplum kuruluşla-
rını sosyal girişimciliğe teşvik etmek
için mikro hibe desteği sunmayı
amaçlayan bir çalışma olduğu ifade
edildi. Toplantının ilerleyen bölüm-
lerinde MAKFED Dünya Gazetesi
Eki yayını, MAKFED Akademi
Projesi, MYK MEYEM Projesi ve
Nükleer Sanayi Derneği İşbirliği
konularına yer verildi.

MAKFED’te yılın ilk Genel 
Sekreterler Toplantısı yapıldı
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Türkiye’de makine imalat sek-
törünü 27 yıldır bir araya ge-
tiren Makina İmalatçıları

Birliği tarafından düzenlenen Endüs-
tri 4.0 ve Akıllı Fabrikaların Yol Ha-
ritası Zirvesi, ERP, MES ve
FESTO’nun desteğiyle İstanbul The
Green Park Pendik Oteli’nde yapıldı.
Makine sektöründe Endüstri 4.0 ile
yaşanacak değişimlerin tartışıldığı zir-
vede teknoloji kullanımı, verimlilik ve
geleceğin üretim teknolojileri de ma-
saya yatırıldı. Zirveye AİMSAD'ı
temsilen Genel Sekreter Arif Onur
Kaçak ile İdari İşler Sorumlusu Ezgi
Kurt ve İdari İşler Uzmanı Yavuz
Tıkız katıldı.

Özkayan: “Bilgi çağından 
akıl çağına geçiyoruz”
Makina İmalatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Özkayan ko-
nuşmasına bilgi çağından akıl çağına
geçtiğimizi söyleyip, bu çağa yani En-
düstri 4.0’a geçiş için işletmelerin ne
kadar hazır olduğunu sorarak başladı.
Bu çağın yaratacağı fırsatları, gelişen
ekonomilerden biri olan Türkiye’nin
değerlendirmesinin çok önemli ol-
duğunun altını çizen Özkayan, “Bu-

harlı makinelerden, seri imalata geçiş,
bilgisayarların ortaya çıkması ile oto-
masyon, bilişim iletişim teknolojileri,
bulut teknolojisi, nesnelerin interneti,
veri analitiği üzerinden yapay zeka ve
otonom çalışan fabrikalar... Bütün bu
gelişmelerin sonucunda insan zekası
ve yapay zekanın bütünleştirildiği
fabrikalar ile rekabet yapmanın zor-
luklarını hissetmeye başladık. Sadece
AR-GE odaklı inovasyon, teknolojik
ürün üretimi, verimliliğin ve karlılı-
ğın artışı, buna rağmen maliyetlerin
sürekli düşürülmesine odaklanan iş-
letmelerin yaşayabileceği bir döneme
girdik” dedi. 
Maltepe Üniversitesi Akademisyenle-
rinden Dr. Halefşan Sümen ise yap-
tığı konuşmada Endüstri 4.0’ın
tanımı ve tarihçesini anlattı. Sümen,
inovasyonun “ticari değeri olan yeni-
lik” anlamına geldiğini söyleyerek,
faydası maliyetin üzerine çıkan uygu-
lamalar geliştirmemiz gerektiğinin al-
tını çizdi. Sümen “Siz teknolojiyi
yönetemezseniz teknoloji sizi yöne-
tir. Biz de Endüstri 4.0’ı yönetmeyi
başarmalıyız” dedi.  
Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrikaların Yol
Haritası Zirvesi’nde konuşma yapan
ERP ve MES Komiteleri Direktörü
Göker Sarp, Endüstri 4.0 ile birlikte
üretimde değişen rollere değindi.
Sarp, “Sosyal medya kullanımı her
geçen gün artıyor, mobil kullanım da
artıyor. Ancak bugün daha değişik
konular konuşmaya başladık. Artık
işin içine yapay zeka girdi. Günü-

müzde firmalar, müşteriler ve teda-
rikçilerimiz ile entegrasyon konuşu-
luyor. E-mailler, Word dokümanları
ve Excel tabloları ile şirketlerimizi yö-
netmeye çalışıyoruz. Bu biçimde ku-
rumsallaşmamız mümkün değil’
dedi. 

Akyüz: “Geleceğin 
petrolü veri olacak”
Zirvenin bir diğer konuşmacısı olan,
Festo Teknik Müdürü Fikret Akyüz,
Endüstri 4.0 ile siber sistemlerle üre-
tim yapan, sanal dünyayla gerçek
dünyayı birleştiren ve farklı ürün çe-
şidine adapte olabilen daha ekonomik
bir üretim modelinin planlandığını
söyledi. Akyüz, “Endüstri 4.0 ile ağa
bağlanmış bir üretimden söz ediyo-
ruz. Verimlilik artışı ve rekabet gücü
hedefleniyor. Veri çok önemli, gele-
ceğin petrolü veri olacak. Ancak veri-
lerin incelenmesi, analiz edilmesi ve
kullanılması lazım. Endüstri 4.0 ile
daha karmaşık durumlarda karar ala-
bilen insan gücüne ihtiyacımız var.
Çalışanların Endüstri 4.0’a uygun
olarak eğitilmesi önemli” dedi. 
Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrikaların Yol
Haritası Zirvesi, Milenyum Danış-
manlık Üretim Sistemleri Danışmanı
Kenan Berkdemir’in moderatörlü-
ğünde, Armolis Genel Müdürü Mus-
tafa Karadeniz, İletişim Yazılım
Genel Müdürü Tuncer Hatunoğlu
ve Trinoks Genel Müdürü Cüneyt
Gargin’in katıldığı  “Endüstri 4.0’a
Hazır Mıyız?” paneli ile sona erdi.

Haberler
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Mevsim ve takvim etkisin-
den arındırılmış sanayinin
alt sektörleri (2010=100

temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı
Ocak ayında madencilik ve taşocak-
çılığı sektörü endeksi bir önceki aya
göre yüzde 4,1 azalırken, imalat sa-
nayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve
elektrik, gaz, buhar ve iklimlen-
dirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi ise yüzde 1,5 arttı. 
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 2,6 arttı. Takvim
etkisinden arındırılmış sanayinin alt

sektörleri (2010=100 temel yıllı) in-
celendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında
madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 13,7 azalırken, imalat
sanayi sektörü endeksi yüzde 2,8 ve
elektrik, gaz, buhar ve iklimlen-
dirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi yüzde 7,2 arttı.

En yüksek artış 
yüzde 18,0 ile 
mobilya imalatında
Mevsim ve takvim etkisinden arın-

dırılmış ana sanayi grupları (MIGs)
incelendiğinde, 2017 yılı Ocak
ayında bir önceki aya göre en yük-
sek artış yüzde 3,7 ile enerjide ger-
çekleşti.
Mevsim ve takvim etkisinden arın-
dırılmış imalat sanayi alt sektörleri
incelendiğinde, 2017 yılı Ocak
ayında bir önceki aya göre en yük-
sek artış yüzde18,0 ile mobilya ima-
latında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde
12,5 ile fabrikasyon metal ürünleri
imalatı (makine ve teçhizat hariç) ve

yüzde 11,2 ile kok kömürü ve rafine
edilmiş petrol ürünleri imalatı takip
etti.
En yüksek azalış bilgisayar, elektro-
nik ve optik ürünlerde gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkisinden arın-
dırılmış imalat sanayi alt sektörleri
incelendiğinde, 2017 yılı Ocak
ayında bir önceki aya göre en yük-
sek azalış yüzde 15,9 ile bilgisayar-
ların, elektronik ve optik ürünlerin
imalatında gerçekleşti. Bu azalışı,
yüzde 4,5 ile deri ve ilgili ürünlerin
imalatı ve diğer imalatlar takip etti.

Haberler
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Türkiye mobilya sektörüne ev
sahipliği yapan MOSDER’in
4 Şubat 2017 tarihinde ger-

çekleşen 9. Olağan Genel Kurulu
Toplantısı’nda yönetim değişikliği
yaşandı. Mobilya sektörü temsilcile-
rinin yer aldığı seçimli genel kurulda
iki aday yarıştı. Hararetli geçen genel
kurul sonrası Yataş Grup CEO’su
Nuri Öztaşkın’ın divana sunduğu
liste, geçer oy alarak görevi İsmail
Doğan’dan devraldı ve mobilya sek-
törünün yüzde 70’ini temsil eden
MOSDER’in yeni başkanı seçildi. 
MOSDER’in yeni başkanı Nuri Öz-
taşkın, herkesle ortaklaşa çalışarak
MOSDER’de yeni bir çağ açmak is-
tediklerini söyledi. Öztaşkın, “Sek-
törümüzün sorunlarına çözüm

sunmak için girdiğimiz bu yolda he-
deflerimizi hep yüksek tuttuk ve sek-
törümüzün sesi olmayı kendimize
ilke edindik. Ve şimdi de bu sesimizi
MOSDER’e taşımanın mutluluğu
içerisindeyiz. Sektörümüzün so-
runlarına çözüm önerisi sunmak
hepimizin görevi. Her şey çok yeni

ve önümüzde uzun ve heyecanlı
bir dönem bizi bekliyor. Bu dö-
nemde hem fuarımız hem de sek-
törümüz adına iyi işler çıkarmak
için yoğun çalışmalar gerçekleşti-
receğiz. Dolayısıyla bu görevi bize
emanet eden herkese çok teşekkür
ederim” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) bağlı
sektör meclislerinde yapılan

başkanlık divanı seçimleri tamam-
landı. TOBB Türkiye Mobilya
Meclisi’nin başkanlığına Ersa Mo-
bilya Yönetim Kurulu Üyesi Ercan
Ata seçildi. 2006 yılından beri Mec-
lis Başkan Yardımcısı olarak görev
yapan Ata, aynı zamanda 8 yıldır
Ofis Mobilyası Sanayici ve İş
Adamları Derneği’nin (OMSİAD)
de başkanlığını yürütüyor.
Avrupa Ofis Mobilya Federasyonu

(FEMB) Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan Ata, Mobilya Federasyonu
(MOSFED) Başkan Yardımcılı-
ğı’nın yanı sıra, DEİK Suudi Ara-
bistan Yürütme Kurulu Üyeliği,
Katar Yürütme Kurulu Başkan Yar-
dımcılığı ve Ankara Sanayi Odası
(ASO) Meclis Üyeliği görevlerini
sürdürüyor. Konuyla ilgili bir açık-
lama yapan Ercan Ata, TOBB gibi
Türk iş dünyasının kalbi niteliğin-
deki bir kurumda meclis başkanlığı
bayrağını devralmaktan büyük
mutluluk duyduğunu dile getirdi.

TOBB Türkiye Mobilya Meclisi
başkanlığına Ercan Ata seçildi

Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın çağrıları
sonrasında işsizliğin azaltıl-

ması ve istihdamın artırılması hedef-
lerine yönelik olarak Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet
Müezzinoğlu, 6 Ocak 2017 tari-
hinde Konya'da “Çalışma Hayatında
Milli Seferberlik” programını baş-
lattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Şubat
2017 tarihinde Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye
Ekonomi Şurası'nda özel sektörde
faaliyet gösteren işverenlerin oluştu-
racakları ilave istihdam için destek-
leneceklerini açıklaması da iş dün-
yasında büyük yankı ve destek
buldu. 9 Şubat 2017 tarih ve 687
Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
söz konusu istihdam teşviki birçok
yeni uygulamayı beraberinde getiri-
yor.
Özel sektör işverenleri, 31 Aralık
2017 tarihine kadar 2016’nın Aralık
ayına ilişkin aylık prim ve hizmet
belgelerindeki sigortalı sayısına ilave

aldıkları her bir sigortalı için bu teş-
vikten yararlanacaklar. 
İşverenlerin 1 Şubat 2017 tarihin-
den itibaren mevcut çalışanlarına
ilave alacakları sigortalıların;  İŞ-
KUR'a kayıtlı işsiz olmaları ve işe
alındıkları tarihten önceki üç aya iliş-
kin Sosyal Güvenlik Kurumuna ve-
rilen aylık prim ve hizmet
belgelerinde veya muhtasar ve prim
hizmet beyannamelerinde kayıtlı si-
gortalılar dışında olmaları gerekiyor.
Uygulanacak teşvikle işverenler,
mevcut çalışanlarına ilave olarak işe
alacakları her 1 sigortalı için sadece
1.404 TL ödeyecek olup, geriye
kalan 773 TL tutarındaki prim ve
vergi yükümlülükleri devlet tarafın-
dan karşılanacak. Başka bir deyişle,
ilave istihdam edilen her 1 kişi için
işverenlerin maliyeti 773 TL azala-
cak. Teşvik uygulaması 31 Aralık
2017 tarihine kadar geçerli olacak.
Bu teşvikten yararlanacak işverenler;
aynı sigortalı için aynı dönemde
diğer sigorta primi teşvik, destek ve
indirimlerden yararlanamayacaklar.

Haberler

İlave istihdama teşvik
9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı KHK ile ilave istihdam ücret teşviki yürürlüğe girdi.
Buna göre işverenler 2016 yılı Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirdikleri sigortalı sayısına ilave
olarak çalıştırdıkları son 3 ay çalışması olmayan her bir kişi ve çalıştırdıkları her gün için 22,22 TL tutarında ücret
teşviki, 31 Aralık 2017 tarihe kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Bu teşvikin tutarı işverenlerin
Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyeceği sigorta primlerinden her ay mahsup edilecek. Bu kapsamda ilave
çalıştırılan her sigortalının ücreti nedeniyle asgari geçim indirimi mahsup edildikten sonra yükümlü olacağı
gelir vergisi 1 Şubat 2017 tarihinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar terkin ediliyor.

İSTİHDAM DESTEKLERİ
1. 687 Sayılı KHK ile Getirilen
Yeni Prim Teşviki
*İlave İstihdam Ücret Teşviki 
*İlave İstihdam Gelir Vergisi
Teşviki

2. İŞKUR Aktif İşgücü 
Programları 
*Mesleki Eğitim Kursları
*İşbaşı Eğitim Programları
*İşbaşı Eğitim Programları Kap-
samında İşveren Sigorta Prim
Teşviki
*Toplum Yararına Programlar 
*UMEM Projesi
*Çalışanların Mesleki Eğitimi
*Engelli İstihdam Teşvikleri

3. AR-GE Faaliyetleri İstihdam 
Teşviki
4. Kadın ve Genç İstihdamına 
Teşvik
5. KOSGEB Nitelikli Eleman 
Desteği
6. SGK Teşvikleri 
*5 Puanlık Prim İndirimi
*Yurt Dışına Gönderilen İşçiye
Teşvik
*İşsizlik Ödeneği Alanlara Teşvik
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2016 yılında 777 milyon do-
larlık ihracat rakamına ulaşan
İnegöl, bu alanda 11’i bü-

yükşehir statüsünde olmak üzere 62
ili geçme başarısı gösterdi. İnegöl il-
çesi ayrıca, sadece mobilya ihracatı
ile 55 kenti geride bıraktı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İne-
göl Ticaret ve Sanayi Odası’ndan
(İTSO) alınan bilgilere göre, İnegöl
geçen yılı 777 milyon dolar ihracat
ve 344 milyon dolar ithalat rakamla-
rına ulaştı. Mobilya üretiminde mer-
kez konumunda bulunan İnegöl,
geçen yıl 433 milyon dolar dış ticaret
fazlası verirken, bu ihracat rakamları

ile birçok kentin önüne geçmiş oldu.
İnegöl, 2016 yılında 777 milyon
dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu
alanda Balıkesir, Diyarbakır, Şanlı-
urfa’nın da aralarında bulunduğu
11 büyükşehiri geride bıraktı. Top-
lam ihracatta 62 ili geride bırakan
İnegöl ilçesi, ihracat sıralamasında
850 milyon dolar ihracat rakamına
sahip olan Kahramanmaraş ilinden
sonra geliyor. İnegöl, 723 milyon
dolar ihracat rakamına sahip olan
Tekirdağ ilinin ise önünde yer aldı.
Sadece mobilya ihracatı göz
önünde alınmasıyla oluşan sırala-
mada bile üst sıralarda bulunan İne-

göl, bu alanda 55 kenti geride bı-
rakmayı başardı. İrili ufaklı top-
lamda bin 500 atölye ve fabrikanın
bulunduğu İnegöl’de yaklaşık 30
bin kişiye istihdam sağlanıyor.
İTSO Başkanı Metin Anıl, konuya
ilişkin olarak açıklama yaptı. İne-
göl’ün ihracatının ithalatın çok üze-
rinde olduğunu aktaran Metin Anıl,
bunun sebebi olarak katma değeri
yüksek üretimi gösterdi. Son olarak
iller sıralamasında 62 ili geride bı-
raktıklarından dolayı mutlu olduk-
larını söyleyen Anıl, 2017 yılında
daha üst sıralara çıkmak istediklerini
dile getirdi.

Haberler

Yurtdışından ithal edilmekte
olan döner koltuk sandalye
ile birlikte bürolarda kulla-

nılan çeşitten metal mobilyalar
gibi bir takım eşyaların ithalatı es-
nasında ek gümrük vergisi alına-
cağı açıklandı.
Bakanlar Kurulunun “İthalat Re-
jimi Kararına Ek Kararda Değişik-
lik Yapılmasın Dair Karar”ı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Buna göre, yüksekliği ayar-
lanabilen oturmaya mahsus döner
koltuk ve sandalyeler, kamış, se-
petçi söğüdü bambu veya benzeri
maddelerden oturmaya mahsus

mobilyalar, dişçilik veya berber
koltukları, bürolarda kullanılan
türden metal mobilyalar, plastik
maddeden mobilyalar gibi bazı eş-
yaların ithalatında ilave gümrük
vergisi alınacak.
Avrupa Birliği (AB) ve EFTA
üyesi ülkeler, İsrail, Makedonya,
Bosna Hersek, Fas, Batı Şeria ve
Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gür-
cistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili,
Sırbistan, Karadağ, Kosova, Mol-
dova, Güney Kore, Morityus ve
Malezya dışındaki ülke ve bölge-
lerden ithal edilecek söz konusu
ürünler için yüzde 15 ile yüzde 30

arasında değişen oranlarda ilave
gümrük vergisi uygulanacak. Öte
yandan, Bakanlar Kurulunun İtha-
lat Rejimi Kararına Ek Kararı’da
Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. Karara göre, to-
humlukların dışındaki nohutların
ithalatından 1 Temmuz 2017’ye
kadar gümrük vergisi alınmayacak.
Bu ürünün ithalatı için söz konusu
tarihten sonra, AB ve EFTA, Ma-
lezya, D-8 ülkeleri ve diğer ülke-
lerden yapılacak ithalata yüzde
19,3, Güney Kore’den yapılacak
ithalata ise yüzde 10,5 gümrük
vergisi uygulanacak.

Bazı mobilyaların ithalatından 
ek gümrük vergisi alınacak
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Her yıl 8 Mart'ta kutlanan
ve Birleşmiş Milletler tara-
fından tanımlanmış olan

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya
Emekçi Kadınlar Günü, insan hakları
temelinde kadınların siyasi ve sosyal
bilincinin geliştirilmesine, ekonomik,
siyasi ve sosyal başarılarının kutlandığı
uluslararası bir gün. Bu günün dü-
zenlenmesinin temelinde ise hazinli
bir hikaye yatıyor. 
8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin
New York kentinde 40 bin dokuma
işçisi daha iyi çalışma koşulları iste-
miyle bir tekstil fabrikasında greve
başladı. Ancak polisin önce saldır-
dığı ve ardından fabrikaya kilitlediği
kadın işçilerin, çıkan yangında fab-
rika önünde kurulan barikatlardan
kaçamaması sonucunda 129’u can
verdi. Cenazelerine 10 binden fazla
kişinin katıldığı bu üzücü olay, Ka-
dınlar Günü’nün de çıkış tarihi oldu.
26-27 Ağustos 1910 tarihinde Da-
nimarka'da 2. Enternasyonale bağlı
kadınlar toplantısında, Almanya Sos-
yal Demokrat Partisi önderlerinden
Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihin-
deki tekstil fabrikası yangınında ölen
kadın işçiler anısına 8 Mart'ın
Dünya Kadınlar Günü olarak anıl-

ması önerisini getirdi ve öneri oybir-
liğiyle kabul edildi. 1921 yılında
Moskova'da yapılan 3. Uluslararası
Kadınlar Konferansı'nda, Kadınlar
Günü’nün tarihi 8 Mart olarak ka-
rarlaştırıldı. 8 Mart, 1. ve 2. Dünya
Savaşı yıllarında bazı ülkelerde kut-
lanması yasaklansa da, 1960'lı yılla-
rın sonlarında Amerika Birleşik
Devletleri'nde kutlanmaya başladı
ve oldukça güçlü şekilde gündeme
gelmeyi başardı. Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 yı-
lında 8 Mart tarihinin Dünya Ka-
dınlar Günü olarak kutlanmasını
kabul etti. 
Türkiye'de ise, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü 1921 yı-
lında ilk defa Kadınlar Günü olarak
kutlandı. 1975 yılında ise daha da
yaygınlaştı ve kutlamalar kapalı me-
kanlardan sokaklara taşındı. Ancak
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden

sonra dört yıl süreyle herhangi bir
kutlama yapılmadı. 1984'ten itiba-
ren ise her yıl çeşitli kadın örgütleri
tarafından "Dünya Kadınlar Günü"
kutlanmaya devam ediliyor.

Kadınlar istihdama 
daha çok katılmak istiyor
Özellikle son yıllarda günümüzün
modern yaşamı ve ekonomik şartları
kadınların da iş hayatında yer alma-
sına olanak sundu. Kadın, evinden
çıkarak iş hayatına adım attı ve ken-
disine bir yer bulma ve orada var
olma çabası içine girdi. Ancak iş ha-
yatında erkek egemen politik ve stra-
tejik yapının var olması sebebiyle,
kadınlar çok daha fazla strese maruz
kalıyor. Kadınların çalıştıkları ortam-
larda sıklıkla karşılaştıkları stres kay-
nakları; cinsiyet ayrımı, şiddet, cinsel
taciz, aile yaşamındaki sorumluluk-
larla iş yaşamının getirdiği sorumlu-
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lukların çatışması olarak sıralanabili-
yor. 
İş hayatı kadının saygınlığı, ekono-
mik özgürlüğü ve öz güvenine katkı
sağlarken, öte yandan geleneksel de-
ğerlere dayalı tutumlar kadın için çe-
şitli sorunları beraberinde getiriyor.
Birçok engelle karşılaşmasına rağ-
men kendisini eve hapsetmek iste-
meyen kadınlar, iş hayatının
sunduğu ekonomik özgürlük, yeni
bir sosyal çevre, özgüven ve kişiliği-
nin gelişmesi, toplumdaki statüsü-
nün yükselmesi gibi etkenlerden
kopmadan çalışma hayatının içinde
var olmaya devam etmek istiyor.

Türkiye’de kadın istihdam oranı
halen AB hedeflerinin altında 
Peki istihdama katılmak isteyen
Türk kadını, istediği yeri kendine
edinebilmiş mi? Bu sorunun ceva-
bını, bünyesindeki 31 kadın derneği
ile Türkiye’nin en büyük örgütlü
kadın gücü olan Türk Girişim ve İş
Dünyası Konfederasyonu’nun
(TÜRKONFED), 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü öncesinde yayımla-
dığı 3. İş Dünyasında Kadın Raporu
veriyor. 
Rapora göre Türkiye, 2007-2015
yılları arasında düzenli ücretli işlerde,
2 milyon 160 bin kadına net iş sağ-
layarak “Kadın İstihdamını En Fazla
Artıran Ülkeler” sıralamasında 63
ülke içinde yüzde 77’lik oranla bi-
rinci sırada yer aldı. Yaşanan olumlu
gelişmeler ile Türkiye’de kadın istih-
dam oranının arttığını ancak bu ora-
nın halen AB hedeflerinin oldukça

altında olduğunu ortaya koyan
rapor; yaklaşık 20 milyon kadının
başta ev işleri olmak üzere hala çe-
şitli gerekçelerle iş gücüne dâhil ol-
madığına dikkat çekiyor. 
Diğer yandan, kadınların iş gücüne
katılımında en önemli belirleyici
olan eğitim ve okullaşma oranla-
rında son sekiz yılda önemli bir artış
olduğu; yükseköğretimde 2007 yı-
lında kız çocuklarında yüzde 18,7
olan okullaşma oranının 2015 yı-
lında yüzde 41,1 seviyesine ulaştığı
belirtildi. 2015 yılı itibariyle üniver-
site mezunu kadınlarda iş gücüne
katılım oranı ise yüzde 71,6 olarak
tespit edildi.

Bakım Sigortası’na yönelik
düzenleme çok önemli
Türkiye’de yüzde 32 seviyelerinde
olan kadının iş gücüne katılım ora-
nını yüzde 50’ler seviyesine çıkarta-
bilmek için alınacak daha çok yol
var. Raporun sonuçları, ülkemizde
kadın istihdamı konusunda önemli
aşamalar kaydedildiğini ortaya koysa
da hem istihdam hem de iş gücüne
katılımda hala gelişmiş ülkelere
oranla çok düşük rakamlarda kaldı-
ğımızı gösteriyor. Her 10 girişimci-
den sadece birinin kadın olduğu
ülkemizde, eğitim başta olmak
üzere, düşük ücret ve çocuk bakım
hizmetleri ile ilgili yetersizlikler ka-
dınların iş gücüne katılımını olum-
suz etkileyen faktörlerin başında yer
alıyor. 
Uluslararası araştırmalar, 2025’e
kadar kadınların eşit katılımının sağ-

landığı en iyi senaryoda, küresel dü-
zeyde toplam GSYH’de yüzde
11’lik, yani 12 trilyon dolarlık bir
artış öngörüyor. Kadınların ekono-
mik ve toplumsal hayata katılımının
önündeki engellerin ortadan kaldı-
rılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği-
nin sağlanması ile kadın
istihdamında yaratılacak olan artış
sayesinde, Türkiye’nin küresel reka-
bette önünün açılacağı vurgulanıyor.
Bu noktada hükümetten kadın is-
tihdamının artmasını sağlayacak
Bakım Sigortası’nın hayata geçiril-
mesi konusunda gerekli düzenleme-
leri yapması bekleniyor. Kreşlerin
yaygınlaştırılması, aile ödenekleri ve
kadınların kayıtlı çalışmaları için
kamu altyapısının geliştirilmesi, en
başta da Bakım Sigortası’nın hayata
geçirilmesi büyük önem taşıyor. 

Kadın yönetici sayısı düşüyor
Türkiye’de işveren kadınların
toplam işverenlere oranı 2007
yılında yüzde 6,2 iken 2015
yılında yüzde 1,8’lik artışla
yüzde 8’e ulaştı. Bu oran, 
Avrupa’da pek çok ülkenin
yakaladığı yüzde 25’lik oranın
oldukça altında kalıyor. Kadın
istihdamındaki artışa karşılık
orta ve üst düzey kadın yönetici
sayısının yeterince artmadığı
hatta oransal olarak düştüğü ise
dikkat çeken diğer bir unsur
oldu. Toplam istihdam içinde
2007 yılında kadınların yüzde
18’i orta veya üst düzey 
yönetici iken, 2015 yılında söz
konusu oranın yüzde 14’e kadar
gerilediği görüldü. Bu durumun
da genç kadınların iş gücüne
katılmalarından dolayı kadın
yönetici sayısının toplamdaki
payının azalmasından 
kaynaklandığı tespiti yapılıyor. 



Kurtuluş Savaşı’nın kazanıl-
masında hiç şüphesiz, Türk
kadınının cephe gerisinde

yaptığı büyük hizmetlerin ve gös-
terdikleri fedakârlıkların rolü çok
büyüktür. Millî Mücadele’ye erkek
kadar hizmet eden kadınlarımız,
yeri geldiğinde cephede Mehmet-
çikle omuz omuza düşmana karşı
savaşmayı da bildi, düşmana esir
düşüp işkenceye maruz kalsa bile
mücadelesine sonuna kadar devam
etmeyi de…  
Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 19 Mayıs 1919’da Anado-
lu’ya çıkarak başlattığı kurtuluş
hareketi içinde yer alan binlerce
kadın, Cumhuriyetin temelinde
önemli pay sahibi oldu. Türk ka-

dınlarının bir kısmı cephede cesa-
retle savaşırken, cephe gerisinde
olanlar da boş durmadı; kocaları,
oğulları cephede savaşırken onlar da
Millî Mücadele’ye aktif olarak ka-
tıldı, savaşın yaralarını sardı. Cep-
heye sırtında, kağnısında cephane
taşıyanlar yanında, askere yiyecek,
giyecek hazırlamayı da severek ken-
disine vazife edinenler gene Türk
kadınları oldu.  
93 Harbi’nde Ruslarla mücadele
eden Nene Hatun ile başlayan Türk
kadınının memleketi düşmanlardan
kurtarma azmi Milli Mücadele'de
had safhaya ulaştı. Milli Mücadele’ye
halkın katılımını sağlamak için dü-
zenlenen mitinglere katılıp ateşli ko-
nuşmalar yapan Halide Edip Adıvar

gibi birçok kadının çabası, mücade-
leye katılıma büyük katkı sağladı.
Kurtuluş Savaşı’nın cephelerinde
görev alan fedakâr kadınlarımızdan
Kara Fatma, Süreyya Sülün, Baltaköy
kadınları, Şerife Bacı, Halime Çavuş,
Kavakdere Köylü Fatma, Kılavuz
Hatice, Asker Saime, Binbaşı Ayşe,
Küçük Nezahat, Tayyar Rahmiye,
Çete Emir Ayşe, Gördesli Makbule,
Seyidlerli Şehide ve daha yüzlercesi,
Kuvay-i Milliye'ye kahramanlıkları ile
destek oldular. Öte yandan mücade-
leye hazırlık günlerinde kadınlar ta-
rafından kurulan "Asri Kadınlar
Cemiyeti" ile Milli Mücadele günle-
rinde Sivas’ta kurulan "Anadolu Ka-
dınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti"
de verdiği desteklerle unutulmayan-
lar arasında yer aldı. Sivas Valisi Reşit
Paşa’nın eşi Melek Reşit Hanım ve
arkadaşları tarafından 1919’da kuru-
lan Anadolu Kadınları Müdafaa-i
Vatan Cemiyeti, açtığı birçok şube ile
para toplayarak orduya ve felakete
uğrayan bölgelere yardım etti.

Çanakkale’de erkek kılığına 
girip cephede savaştılar
Türk kadınlarının Çanakkale Sa-
vaşı’nda sadece cephe gerisinde yar-
dımda bulunduğu toplum tarafından
bilinen genel bir kanı olsa da bunun
ötesinde çok daha büyük çabaların
gösterildiği de bir gerçek. Türk ka-
dını, Çanakkale siperlerinde de Meh-
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Türk kadını, Milli Mücadele'de gerek cephede düşmana karşı yaptığı silahlı çatışmayla gerekse cephe
gerisindeki hizmetleriyle Mehmetçiğin çok büyük destekçisi oldu. 

Gerektiğinde düşmana
kurşun atmak dahil her
türlü cefaya katlanan 
Türk kadını, bu ülkenin
kazanılmasında en az
erkekler kadar ter ve kan
döktü. Mustafa Kemal
Atatürk de “Dünyada
hiçbir milletin kadını ‘Ben
Anadolu kadınından daha
fazla çalıştım, milletimi
kurtuluş ve zafere
götürmekte Anadolu
kadını kadar himmet 
gösterdim’ diyemez”
sözüyle Türk kadının 
kurtuluş savaşı esnasın-
daki mücadelesini 
onurlandırdı. 

metçik ile omuz omuza düşmanı va-
tandan atmak için savaştı.
Çanakkale Savaşı sürecinde Türk ka-
dını, daha ziyade cephe gerisinde
aktif bir rol üstlenmiştir. Sağlık hiz-
metlerinin sağlanmasında, askeriler
için kılık-kıyafet ihtiyacının hazırlan-
masında, cemiyetler vasıtasıyla yar-
dım toplanmasında ve kamuoyu
oluşumunda Türk kadını önemli hiz-
metlerde bulundu. Aynı zamanda
Çanakkale Savaşları’nda Türk kadın-
larından bazılarının da siperlerde düş-
man askerlerine büyük kayıplar
verdirdiğine dair Avustralya, Yeni Ze-
landa ve İngiliz arşivlerinde bilgi
mevcut. Bu bilgiler ışığında Çanak-
kale Savaşları’nda Türk kadınlarının
sanıldığının aksine sadece cephe geri-
sinde değil, siperlerde de düşmana
karşı Mehmetçiklerin yanında göğüs
göğüse çarpıştığı görülüyor.

Yeni Zelanda ve Avustralya arşivle-
rinde bununla ilgili bilgiler mevcut.
Ayrıca savaştaki düşman askerinin
yazdıkları mektup ve günlüklerde de
bu bilgi yer alıyor. Avustralya gazetesi
The Age’in 1915 senesinin Eylül
ayındaki bir sayısında şu şekilde bir
yazı yer aldı: “Erkek kılığındaki Türk
kadınları cephede çatışmalara katıldı.
Cephede olduğu kadar cephe geri-
sinde de askerlere mermi ve erzak ta-
şıyarak zafere katkıda bulundular.
Anafartalar 56. fırkada silahlı müca-
deleye katılmış kadınlardan biri Mü-
cahide Hatice Hanım’dır. Ahmet
diye çağrılıyordu ve gerek şarapnelle
gerekse kurşunla 9 farklı yerinden
yara almıştı. Nezahat Onbaşı da
Albay Hafız Hamit Beyin kızı idi ve 3
sene tüm savaşlara katılmıştı. 70. Alay
ile birlikte zafer yolunda siperlerde
mücadele etmişti.”
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Unimak Satış Müdürü Duygu Coşkun:
“Sektöre kadın eli değmesinin
artık zamanı geldi”   



Mart ayı, eli değdiği yere
bereket ve güzellik geti-
ren; toplumda, iş ve ev

hayatında birçok soruna göğüs gere-
rek var olma çabası gösteren kadın-
larımızın gününe ev sahipliği yapı-
yor. 8 Mart Kadınlar Günü dolayı-
sıyla, AİMSAD Dergisi’nin bu sayı-
sında, ağaç işleme makineleri
sektörünün en genç kadın temsilci-
lerinden birini konuk olarak ağırla-
dık. 
Sektörde genç jenerasyonun kadın
temsilcilerinden biri olarak 4 yıldır iş
hayatında bulunan Unimak Mühen-
dislik Hizmetleri Satış Müdürü
Duygu Coşkun, babasının öğrettik-
leri ve aile şirketinin getirdiği tecrü-
beyle sektöre hızlı bir giriş yaptı.
Çocukluğunda boş zamanlarını ba-
basının atölyesinde ya da fuarlarda
geçiren, üniversiteden mezun ol-
duktan sonra ise hemen satış depart-
manına katılan Duygu Coşkun, ağaç
işleme makineleri sektörünün genç
kadın yöneticilerinden. 
Babasının sıfırdan bugüne kadar ge-
tirdiği şirkette devralacağı bayrağı
daha iyi bir noktaya taşımayı hedef-
leyen 26 yaşındaki Duygu Coşkun
ile yaptığımız röportajda sektörde ve
Türkiye’de kadının yerini ve olması
gereken noktayı konuştuk. 

ÇOCUKKEN ÜZERİNE 
OTURDUĞUM MAKİNELERİN
ŞİMDİ SATIŞINI YAPIYORUM

Duygu Hanım öncelikle biraz sizi
tanıyabilir miyiz? Ne zamandır
sektördesiniz?

Ben 4 yıldır iş hayatındayım. Bahçe-
şehir Üniversitesi Halkla İlişkiler ve
Pazarlama Bölümü’nden mezun
oldum. Okuldan mezun olur olmaz
da ailemin desteğiyle iş hayatına giriş
yaptım. Bitirdiğim yıl hemen yazın
işe başladım. Aslında babamın yanı
sıra annemin de Unimak’ta finans
müdürü olarak çalışması, benim de
çocukluğumdan beri işle ilgili geliş-
meleri yakından takip etmemi sağ-
ladı. Aile şirketi olduğumuz için
çocukluğumdan beri fabrikada
çokça zaman geçirdim. Annem de
babam da küçüklüğümden beri beni
iş konusunda eğittiler. Çocukluğum
profil kaplama makinelerinin ara-
sında geçti. Babam fuarlara götürdü
beni sürekli. O zamanlar istemeye-
rek giderdim fuarlara, canım çok sı-
kılırdı, ama şimdi o günlerin çok
faydasını görüyorum. Çocukken fu-
arlarda dilimleme makinesinin, bo-
binlerin üzerinde otururken, şimdi

müşteriye o makineyle ilgili tanıtım
yapıyorum. 
Öte yandan bizim evde sadece iş ko-
nuşulur, bütün sohbetimiz iş üze-
rinde döner. Kısacası hep işle
büyüdüm. Psikolojik olarak işe ha-
zırlandım. Mezun olunca iş hayatım
başladı. Tüketicilik bitti, üretici olma
dönemi başladı. Ailemin bana ver-
diği eğitimden de kaynaklı olarak,
tüketici olmayı pek sevmedim, üre-
tici olmayı tercih ettim. 

Babanızın bu noktada etkisi fazla-
dır sanıyorum. Nizamettin Bey’in
kızı olarak sektöre giriş yapmanın
zorlukları ya da kolaylıkları neler
oldu?
Babam hem alaylı hem de mek-
tepli bir mühendis. 42 yıldır bu
mesleğin içinde. Gerçekten babam
diye söylemiyorum, kendisi sektö-
rün duayenlerinden. Onun için
kendimi şanslı hissediyorum
çünkü iyi bir hocanın elinde yetiş-
tim. Ben henüz yolun başındayım,
edinmem gereken pek çok tecrübe
var. Ama bu noktaya gelmek bile
zordu. Yaşıtlarıma göre bir yol kat
ettiysem eğer Nizamettin Bey’in
kızı unvanıyla olmadı. Tam tersi
her şey benim için daha zordu
çünkü babam çok mükemmeliyet-
çidir, disiplinlidir, askeri düzende
yetiştirir. Hatayı hoş görür ama bir
daha o hatayı yapmamak kaydıyla.
Dolayısıyla benim için sektörde
tutunmak daha zordu. 4 yıldır sek-
törün içindeyim, işimi çok seviyo-
rum ve bırakmaya da hiç niyetim
yok. 
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Ağaç işleme makineleri sektörünün en genç kadın yöneticilerinden olan 26 yaşındaki Duygu
Coşkun, babası Nizamettin Coşkun’un kurduğu şirkette Satış Müdürlüğü görevini 4 yıldır
yürütüyor. Sayıları çok az olan kadın yöneticilerin sektörde daha çok temsil edilmesi gerektiğini
söyleyen Coşkun, kadın girişimcilere ve genç jenerasyona destek vermeye her zaman hazır
olduğunu vurguluyor. 

Sektörde zamanla yönetimi
devralacak genç jenerasyon
üyelerinin tanışması ve iş 

ilişkisi kurmasının önemine
değinen Duygu Coşkun, 

gençleri bir araya getirecek bir
platformun kurulması

konusunda hamiliği yapması
için AİMSAD yönetimine

çağrıda bulundu. Coşkun, bu
yapının kurulmasından hayata
geçirilmesine kadar her türlü
aşamada çalışmaya ve yer 
almaya talip olduğunu da 

açıkladı. 



Röportaj
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YURTDIŞINDA 
SHOWROOMLAR 
AÇMAK İSTİYORUM

Satış müdürü olduktan sonra de-
partmanınızda neler değişti.
Kadın eli nelere değdi?
Şu anda satış ekibinin başındayım.
Benden yaşça daha büyük ve daha
tecrübeli olanlara göre satışı çok iyi
yönetemiyor olabilirim ama yine de
iyi bir şeyler yaptığımı düşünüyo-
rum. Gelen geri bildirim ve sipariş-
lerden ve kurduğum iletişimden
bunu anlıyorum. Makine sektörün-
dekiler genelde makineyi üretir ve
satar. Ama artık sadece üretmek
değil o ürettiğinizi sunmak da çok
önemli günümüzde. Ben üniversi-
tede pazarlama alanında eğitim gör-
düm ve bu gördüklerimi de
şirketimizde uyguladım. Logonun
dizaynından rengine, promosyon-
lardan afiş ve broşürlere kadar marka
ile ilgili her türlü ekipman ve dokü-
manı elden geçirdim ve yeniledim.
Kısaca bugüne kadar hiç kadın eli ve
gözü değmemiş pazarlama konula-
rında görsele, estetiğe ve marka bü-
tünlüğüne yönelik çalışmalar
yaptım.

Babanız sıfırdan başlayıp şirketi
bugünlere getirdi. İkinci jeneras-

yon olarak bayrağı siz devralacak-
sınız. Emanetiniz maddi ve man-
evi değeri çok fazla. Bu mirası
devralıp bayrağı nereye götürmek
istiyorsunuz? Gelecekle ilgili ha-
yalleriniz neler? 
Dediğiniz gibi babam sıfırdan
gelip bugün 50’den fazla ülkeye
ihracat yapan konusunda lider bir
şirket ve tanınır bir marka oluş-
turdu. Zamanla bu bayrağı ben
devralacağım. Bayrak devri benim
açımdan çok mutluluk ve gurur
verici.  Öte yandan zor bir yanı da
var; aldığım bu bayrağı daha ileriye
götürmem gerekiyor. Biliyorsunuz
makineyi satmakla bitmiyor, satış
sonra hizmet ve servis de vermek,
ürünü sattıktan sonra takibini yap-
mak gerekiyor. Müşterinin hiç affı
yoktur. O yüzden yüzde 100
memnun etme amacıyla iş yapıyo-
ruz. Benim hayalim ve amacım,
hem bu memnuniyeti en üst sevi-
yede tutmak, hem ihracat yaptığı-
mız ülke sayısını artırmak hem de
yurtdışında kendimize ait showro-
omlar açmak. Satış ve satış sonrası
hizmetler verebileceğimiz, marka-
mızın vitrini olacak showroomlar
açmak istiyorum. Bunun için he-
deflediğimiz ülkeler var. Daha çok
ihracat yapmak ve uluslararası
marka olabilmenin en önemli yol-

larından birinin bu olduğunu dü-
şünüyorum.  Ayrıca Amerika’yı
çok önemsiyorum. Çok büyük bir
pazar. Girmeyi başardık ama bizim
için devamı daha önemli.  ABD’ye
geçtiğimiz haftalarda 8 konteyner-
lik makine hattı satışımız oldu. Bu
ülkeye ihracatımızın artarak sür-
mesini amaçlıyorum. 

KADIN OLDUĞUM İÇİN 
BENİMLE HİÇ GÖRÜŞMEK 
İSTEMEYEN MÜŞTERİLER
OLDU

Ağaç işleme makineleri sektörü
erkek egemen bir sektör. Kadın
temsilci sayısı oldukça az. Sizce
sektörün kadın yönetici ve giri-
şimcilere kapısı açık mı? Şu anda
sektördeki sanayici profiline bak-
tığınızda zihniyet değişikliği ol-
duğunu hissediyor musunuz?
Bundan 7-8 yıl öncesinde sektör,
kadın yöneticilere pek hazır değilmiş.
Ama şimdilerde ufak da olsa kadınla-
rın varlığı sektörde artıyor. Sanırım
eskiden oluşan bu zihniyeti kırmaya
başladık. Mesela ben sektöre ilk gir-
diğim zamanlarda daha benim bilgi-
min ne derecede olduğunu görüp
fark etmeden, sadece kadın olduğum
için hiç görüşmek istemeyen müşte-
rilerimiz olurdu. Ama şu anda farklı-

Kadın girişimcilere tecrübelerimi 
aktarmaya hazırım
Şu ana kadar sektörde kendi yaşıtım bir kadın yö-
neticiyle henüz tanışmadım.  Öte yandan benim
bildiğim ikinci jenerasyon kadın üst düzey yönetici
yok. Galiba tekim. Ama bunu kıracağım. Beni gören
diğer firma sahiplerinin ikinci jenerasyon kızları da
sektöre girmek isteyebilir. Ya da bu işi yapmak
isteyen kadın girişimcilere cesaret verir. Genç jene-
rasyon yada girişimci olsun bu sektöre girmek isteyen
her kadına tecrübelerimi aktarmaya ve yol göster-
meye hazırım. 

“ 

“



laştı, kadın yöneticiyle iletişime daha
açık olduklarını görüyorum. Hatta
Türkiye’de benimle telefonla konu-
şup da, ‘siz bu sektörde konuştuğum
ilk kadınsınız, lütfen sektöre devam
edin, başarılarınızın devamını dilerim’
diyenler oluyor.  Kadınların iş haya-
tında daha düzenli, disiplinli ve işini
takip eder olmalarının farkına vardık-
larını düşünüyorum. 

Sadece Türkiye için değil de yurt-
dışı için de bu soruyu sormak is-
terim. Sektörün uluslar arası
haritasına baktığınızda  kadınlarla
iletişim kurma noktasında nasıl
bir yaklaşım var?
ABD ve Avrupa ülkeleri kadınlarla
çalışmaya daha yatkın. Ortadoğu ise
kadınla çalışmak istemiyor. Karşısında
erkek görmek istiyor. Ama buna rağ-
men ben yılmıyorum. Ne kadar
erkek görmek istese de, saçlarımı ge-

riye toplayıp oturuyorum masaya.
Çünkü ben bırakmadıkça, o bu du-
rumu kabul etmek zorunda kalacak.
Zaten bendeki kararlılığı görenler
çok fazla itiraz edemiyorlar. Sanırım
yavaş yavaş kırıyorum bu algıyı.

TAKDİR EDİCİ SÖZLERİ 
DUYMAK BANA GÜÇ VERDİ

Hiç umudunuzun kırıldığı za-
manlar olmadı mı peki?
Oldu tabi ama geçtim artık o evre-
leri. Bazen küçük de olsa aklıma ‘bu
sektörde erkekler hakim, acaba
kadın olarak kendime yer bulama-
yacak mıyım?’ diye düşünmüyor de-
ğildim. ‘Acaba yanlış mı yapıyorum’
dediğim zamanlar oldu. Ama takdir
edici sözleri duymak bana güç verdi.
Başlattığım ve bitirdiğim satışlar
beni sektörde kalmam için çok fazla
motive etti.  Bugün geldiğim nokta

itibarıyla artık hiç yılmam diye dü-
şünüyorum. Ben yaptığım işi çok
seviyorum, onun yanında bir üretici
olmayı seviyorum. Babam bize bu
alışkanlığı çok güzel aşıladı. 

Türkiye’de kadının iş hayatına
katılım oranını yeterli buluyor
musunuz? Bu anlamda nasıl bir
süreçten geçiyoruz?
Hükümetin kadının iş hayatına gir-
mesini destekleyici aldığı kararlar ve
uygulamalar var. Ama ne yazık ki
hala AB standartlarının çok altında
bir kadın çalışan sayısına sahibiz.
Bence henüz emekleme aşamasın-
dayız.  Ancak ilerleyen süreçte Tür-
kiye’deki çalışan kadın sayısının çok
daha hızlı artacağını düşünüyorum.
Çünkü kadınlar çok bilinçleniyor.
Bence iş hayatı cinsiyete bakmamalı.
İş hayatında kadınlar olarak her
türlü eşitliği istiyoruz.  Bir de ka-
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dınlar birbirlerini görerek örnek alı-
yor ve ona göre hareket ediyorlar.
Birbirlerini görüp teşvik ediyorlar. 

BENİ ÖRNEK ALIP DA
SEKTÖRE GİRENLER OLURSA
SEVE SEVE DESTEK VERİRİM

Siz, sektörde az sayıdaki kadın
yöneticiden birisiniz. Bu sayı art-
sın ister misiniz?
Kadın elinin değdiği her yer değişi-
yor, güzelleşiyor gerçekten. Biliyor-
sunuz kadınlar hem istihdam
edildikleri şirkette hem bulunduk-
ları sektörde verimliliği artırıyor.
Ağaç işleme makineleri sektörüne
kadın eli değmesinin artık zamanı
geldi.  Değse güzel olur.  Ben sek-
törde  genç jenerasyon arasında bir
örneğim aslında. Sektörde ikinci je-

nerasyondan eğitimini tamamlamak
üzere olan ya da sektöre girmeyi
düşünen kadınlar olursa çok mutlu
olurum. Kadınların birbirlerini
örnek alma güdüleri çok yüksek.
Beni örnek alıp da girenler olursa
seve seve destek de veririm. 

Bu noktada sektörde genç jene-
rasyondaki kadın yönetici aday-
larına ne tavsiyelerde bulunur-
sunuz?
Kadınlar çok sistematik. Aynı anda
birden fazla şeyi düşünüp yönetebi-
liyor.  Kadının bu yetisi, iş haya-
tında da başarı getiriyor. Çocuk
yetiştirmek gibi çok önemli bir gör-
evi üstleniyoruz, üstüne bir de iş
hayatına giriyoruz. Her ikisinde de
başarılı olmamız bekleniyor ve hata
yapma toleransı yok.  Evde anne ve

eş, iş yerinde yöneticilik yapıp, arta
kalan zamanda sosyal alana bile
zaman ayırabiliyoruz. Bu kadar ye-
tenekli iken kadınların babadan ya
da eşten bir beklenti içine girme-
mesi, iş hayatına atılması gerekti-
ğine inanıyorum. Üstelik üniversite
eğitimi alıp yıllarca okuduktan
sonra maddi-manevi verilen tüm
emeklerin karşılığının alınacağı tek
yer iş hayatıdır. İş hayatının tadı
gerçekten çok güzel. Kendine
güven duygusu, kendi paranı ka-
zanma keyfi, iş hayatındaki hare-
ketlilik insana çok şey katıyor.
Okulu bitirip de evde oturan ka-
dınların, iş hayatının keyfini mut-
laka bir kez tatmaları gerektiğini
düşünüyorum. Zaten bu keyfi
alınca eminim yaptıkları işi bıraka-
mayacaklar.

Röportaj

“Sektördeki genç jenerasyon için AİMSAD çatısı altında 
bir  platform kurulmalı”
AİMSAD, babamın dernek üyeliğinden ve faaliyetlerinden gördüğüm
kadarıyla sektörde çok önemli çalışmalara ve projelere imza atıyor. Bence
sektörün zaten böyle bir derneğe kesinlikle ihtiyacı vardı. AİMSAD
sayesinde sektörde insanlar birbirleri ile yeni yeni tanışmaya başladı.
Firma kurucusu olup yıllardır sektörde olan sanayiciler bile yeni tanışıyor.
Ben bu tanışma sürecinin genç jenerasyon tarafından da gerçekleşmesi
gerektiğine inanıyorum. Dernek çatısı altında, sektörde sayıları giderek
artan ve artacak olan ikinci yada üçüncü jenerasyon gençlerin yer aldığı
bir komite yada birlikteliğin olması gerektiğini düşünüyorum. Gençlerin
sektöre adapte edilmesi, bir network oluşturulması için bir araya
gelmemiz çok önemli bir adım olur. Biz gençler sektörde bayrağı 
devralmaya geliyoruz. Sektörde güç birliği oluşturmak, birbirimizi 
tanımak, bir iş bağı kurmak için, gençlere ve dernek yönetimine çağrıda
bulunmak istiyorum. Gençleri bir araya getirecek bir platform dernek 
altında kurulsun, ben bu yapının oluşturulmasından hayata geçirilmesine
ve sürdürülmesine kadar her türlü aşamada çalışmaya ve yer almaya 
talibim. Bu oluşumun içinde en başta yer almaya ve gerekirse görev bile
üstlenmeye hazırım. Kuracağımız bu birliktelik, sektöre adım atacak genç
jenerasyonun büyük destekçisi olacaktır. Periyodik olarak yapılacak
toplantılara katılan her yeni bir kişi, sektör adına büyük bir kazanç 
olacaktır. Sektördeki tanışıklık, hem firmalara hem de kişilere yeni kapılar
açacaktır. Hepimiz genciz, aynı yollardan yürüyeceğiz. Zorlukları aşma
konusunda herkesin deneyimlerini anlatacağı bir ortam oluşturmalıyız.
Bunu başarırsak dernek ve sektör adına çok ciddi bir sinerji oluşur.
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Kapak Dosyası

İZWOOD Fuarı, sektörün 
Anadolu buluşmalarının 
ilk durağı olacak
İZWOOD 2017 Fuarı, 8-12 Nisan 2017 tarihleri arasında fuarizmir Gaziemir’de, ağaç işleme
makineleri, mobilya ve orman ürünleri endüstrilerini bir araya getiriyor. Bu yıl sektörün en
önemli tedarik noktalarından biri olacak İZWOOD Fuarı’na 50’nin üzerinde şehirden ve 40’a
yakın ülkeden yaklaşık  40 bin civarında ziyaretçinin katılması hedefleniyor.
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TÜYAP Fuar ve Fuarcılık
Hizmetleri A.Ş. ve AİMSAD
(Ağaç İşleme Makine ve Yan

Sanayisi İş Adamları Derneği) işbir-
liği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi,
İZFAŞ, Ege Bölgesi Sanayi Odası ile
İzmir Ticaret Odası desteğiyle dü-
zenlenen İZWOOD 2017 İzmir
Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Ta-
kımlar, El Aletleri Fuarı, sektörü bir
araya getirmek için gün sayıyor. 8-12
Nisan 2017 tarihleri arasında fuariz-
mir Gaziemir’de düzenlenen fuar
kapsamında; orman endüstrisi için
makine, teknik donanım ve hizmet-
ler, ağaç işleme makineleri, yüzey iş-
lemleri makineleri, ağaç kesme
makineleri, elektrikli ve mekanik el
aletleri, mobilya üretim makineleri
hem yerli hem de yabancı alıcılar için
vitrine çıkacak. 
İstanbul TÜYAP’taki fuarın ardın-
dan Anadolu’da fuar organize etme
fikrinden yola çıkılarak düzenlenen
İZWOOD, sektörün önde gelen fir-
maları ile sektörel dernek ve kuru-
luşlarına İzmir’de ev sahipliği
yapacak.  Aynı zamanda, aynı alanda
eş zamanlı olarak düzenlenen İzmir
Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları,
Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolo-
jisi Fuarı da İZWOOD katılımcıları
için fırsat olacak.  İzmir Mobilya Yan
Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürün-
leri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı kap-
samında ahşap orman ürünleri,
mobilya aksesuarları, kimyasal mal-
zemeler, boya, vernik, cila ve ren-
klendiriciler, oturma grubu ve yatak
üretim malzemeleri, üretim alet,
ekipman ve yardımcı ürünleri sergi-
lenecek. Aynı anda yapılacak iki fu-
ardan elde edilecek sinerjiyle ham
ürünün işlenmesinden son tüketiciye
ulaşımına kadar tüm ağaç işleme-
mobilya yan sanayi sektörü bir araya
gelecek. 
Fuarizmir’in B salonunda 23 bin
metrekare alanda gerçekleşecek olan

İZWOOD’a 50’nin üzerinde şehir-
den ve 40’a yakın ülkeden yaklaşık
40 bin civarında ziyaretçinin katıl-
ması hedefleniyor. Katılımcı olarak
Türkiye’nin en büyük üretici ve it-
halatçı markalarının davet edildiği
fuara, gerek makine imalatçısı, gerek
ithalatçısı ya da mobilya yan sanayi
ve aksesuarları konusunda önemli bir
katılım bekleniyor. 

Panel, sanayici ve eğitimci 
ayağını bir araya getirecek
Sektördeki en son yeniliklerin sergi-
leneceği İZWOOD, aynı zamanda
AİMSAD’ın organize ettiği panel ve
etkinliklere de ev sahipliği yapacak.
Eğitim kurumları ile sektör arasın-
daki etkileşimin artırılması ve sektö-
rel eğitimin eğitmenlerden
öğrencilere doğru yayılımının ger-
çekleşmesinin amaçlandığı Ağaç İş-
leme Makineleri Paneli, 11 Nisan
tarihinde fuarizmir alanında düzen-
lenecek. Otomasyon sistemleri, mo-
bilya ve ahşap sektöründe yazılım
sistemlerine yönelik gelişmeler, ke-
sici takımlardaki gelişmeler, toz top-
lama sistemlerindeki gelişmeler,
yüzey işleme teknolojileri, modüler
mobilya, mobilya ve ahşap sektö-
ründe nanoteknoloji uygulamalarına
yönelik çalışmalar gibi birçok başlı-
ğın ele alınacağı panel, 8 adet otu-
rumdan oluşacak. 
Sektörden konuyla ilgili yetkililerin
25 dakikalık konuşmalar yapacağı
panele, ülkenin dört bir tarafındaki
üniversitelerin orman fakülteleri,
ağaç işleme, mobilyayla ilişkili bö-
lümlerinden ve sektörün meslek
yüksek okullarından 100’e yakın öğ-
retim görevlisi davet edildi. Sektör-
deki eğitimcilerin, firmaları ve
ürünleri yakından tanıyıp görebile-
cekleri İZWOOD’taki panel, sektö-
rün eğitim ve sanayici ayağının bir
araya geldiği katılımı en yüksek or-
ganizasyonlarından biri olacak. 

Panelin ardından 12 Nisan tari-
hinde ise panele katılan eğitimcilere
İZWOOD gezdirilecek.

Neden İzmir?
Geçen yıl ilk kez yapılan işbirliği çer-
çevesinde, sektörün derneği AİMSAD
ile TÜYAP’ın birlikte düzenlemeye
başladığı Ağaç İşleme Makineleri
Fuarları, beraberinde yeni işbirlikle-
rine de kapı açtı. İşbirliği sonucunda
ortaya çıkan sinerjiyle Anadolu fuar-
ları fikrinin ilk hayat bulduğu şehir
İzmir oldu. Şehrin ve çevresinin sek-
tör için çok önemli bir potansiyele
sahip olması, Anadolu fuarlarının ilk
kez İzmir’de düzenleniyor olmasını
da beraberinde getirdi. Bölgedeki
imalat, ihracat rakamlarının tüm fir-
malar için büyük bir pazar oluştur-
ması, İzmir’in fuarcılık altyapısının
olması, Anadolu fuarlarının ilk du-
rağı olması açısından İzmir’i daha
çok ön plana çıkarttı. Aynı zamanda
İzmir’in yeni fuar alanı da gerek tek-
nik altyapısı gerekse ölçeğiyle bu
fuarın İzmir’de yapılmasına vesile
oldu. 
Bu yıl İzmir’le başlanan Anadolu fu-
arlarının gelecek yıl Bursa veya
Konya şehirlerinde de yapılması
amaçlanıyor. Bu şekilde Anado-
lu’daki girişimcinin, yatırımcının
ayağına giderek artık zorlaşan ma-
kine satışlarının hızlanması, sektörün
satış politikalarını yeniden gözden
geçirmesi hedefleniyor.



AİMSAD ile yapılan işbirliği
çerçevesinde İstanbul’daki
büyük uluslararası Ağaç İş-

leme Makineleri Fuarı’nın yanında
ilkbahar aylarında Anadolu’da da
bir fuar organize etme fikrinde bir-
leştiklerini dile getiren TÜYAP
Anadolu Fuarları Genel Müdürü
İlhan Ersözlü, ilk fuarın İzmir’de
yapılmasının hedeflendiğini, İz-
mir’den sonra ise dernekle beraber

farklı şehirleri de ele alacaklarını
açıkladı. İzmir ve çevresinin sektör
için çok önemli ve potansiyeli olan
bir bölge olduğuna dikkat çeken
Ersözlü, “İZWOOD, yılın ortasın-
daki Almanya fuarları öncesinde bir
hareket kazandıracak ve katılımcı-
lara yeni pazarları ve yeni müşteri-
leri yakalama şansı yaratacak. Gerek
yurtiçi gerekse yurtdışından getire-
ceğimiz on binlerce ziyaretçiyle iş

bağlantıları kurularak siparişler ve-
rilecek” diye konuştu. 

Ersözlü sorularımıza şu yanıtları
verdi:
29 yıldır fuar düzenleyen bir sek-
tör olan ağaç işleme makineleri
ve yan sanayi sektörünün geli-
şimi ve büyümesi için fuarcılığın
ne derece önemli olduğunu kı-
saca aktarır mısınız? Fuarların
yıllar itibarıyla sektörün gelişi-
mine ne gibi katkıları olmuştur?
TÜYAP Fuarcılık olarak ağaç iş-
leme sektörünün ilk fuarını hazırla-
yarak sektörün gelişimine, deği-
şimine destek olmak için yola çık-
tık. 29 yıldır düzenlediğimiz Ağaç
İşleme Makineleri ve İntermob fu-
arlarıyla sektörün ihracat, imalat ve
istihdamına önemli katkılar sağla-
dık. Fuarlarımız her yıl sektörlere
önemli artılar kazandırıyor. Fuar ve-
silesiyle yurt içi ve yurt dışından ge-
tirdiğimiz on binlerce profesyonel
ziyaretçi yaptıkları iş bağlantılarıyla
sektörün büyümesine pozitif kat-
kılar sağladı. Yıllar itibarıyla da bu
katkı gözle görülür bir şekilde
arttı. 29 yıl önce fuarlarımıza baş-
ladığımızda sektörün ihracat ra-
kamlarıyla bugün gelinen ihracat
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rakamları arasında çok büyük fark-
lar oluştu. 

Geçen yıl ilk kez sektörün der-
neği olan AİMSAD ile yaptığınız
işbirliği, Ağaç İşleme Makineleri,
Kesici Takımlar, El Aletleri  Fua-
rı'na nasıl bir etki ve fayda sağ-
ladı? İşbirliğinin gelecek dönem
meyveleri neler olacaktır?
Geçtiğimiz yıl sektörün derneği
AİMSAD ile yaptığımız işbirliği çer-
çevesinde Ağaç İşleme Makineleri
Fuarları’nı artık birlikte düzenle-
meye başladık. Tabii bu büyük bir
sinerji yarattı. Sektörün en önemli
sivil toplum kuruluşu AİMSAD ile
fuarcılık sektörünün en büyüğü
TÜYAP’ın güçlerini birleştirmesi
Ağaç İşleme Makineleri Fuarı’nın
da büyümesine, kurumsallaşmasına,
etkili, verimli, büyük bir platform
olmasına öncülük etti. Tabii bu iş-
birliğinin yıllarca devam edecek sağ-
lıklı ve başarılı bir zemine oturması
tüm taraflar için de büyük fayda sağ-
layacak. Bu işbirliğinin gelecek dö-
nemlerde de sadece İstanbul değil,
İstanbul dışındaki fuarlarda da
devam edeceğini öngörüyoruz.   

Bu işbirliğinin bir uzantısı olarak
bu yıl ilk kez düzenlenecek olan
İZWOOD Fuarı fikrinin doğuş
hikayesini ve çıkış noktasını anla-
tır mısınız? Sektörün bu doğrul-
tuda bir talebi oldu mu?
İZWOOD 2017 hangi amaçlarla
ve kapsamda gerçekleşecek, hedef-
ler nelerdir? 
İZWOOD bu işbirliğinin ilk meyve-
sidir. İzmir’de fuar düzenleme ko-
nusu AİMSAD fuar komitesiyle
yaptığımız görüşmelerden sonra or-
taya çıktı. İstanbul’daki büyük ulus-
lararası Ağaç İşleme Makineleri
Fuarı’nın yanında ilkbahar aylarında
İstanbul dışında Anadolu’nun bir

şehrinde bir fuar yapma konusu or-
taya atıldı. İlk fuarın da İzmir’de ya-
pılması hedeflendi. Tabii İzmir’den
sonra dernekle beraber farklı şehirleri
de sonraki dönemlerde ele alacağız. 

İZWOOD 2017’nin büyüklüğü,
katılımcı ve ziyaretçi sayısı hedef-
leri ile fuar sürecinde yapılacak
organizasyonlar hakkında bilgi
verir misiniz? Yabancı katılımcı
ve ziyaretçi açısından ilgi ve po-
tansiyel nedir?
İZWOOD fuarizmir’in B salo-
nunda 23 bin metrekare alanda ger-
çekleşecek. Katılımcı ve ziyaretçiyle
ilgili hedeflerimiz büyük, yaklaşık
40 bin civarında bir ziyaretçiyi, 40’a
yakın ülke, 50’nin üzerinde şehir-
den hedefliyoruz. Katılımcı olarak
da Türkiye’nin en büyük üretici ve
ithalatçı markalarının bu fuarda yer
aldığını görüyoruz. Gerek makine
imalatçısı, gerek ithalatçısı ya da
mobilya yan sanayi ve aksesuarları
konusunda önemli bir katılım bekli-
yoruz.

Fuarların Anadolu’ya açılma fikri
için ilk olarak niçin İzmir seçildi?
İzmir’in önemini ve özelliğini ak-
tarır mısınız?
İzmir ve çevresi bu sektör için çok
önemli ve potansiyeli olan bir
bölge. Bu bölgedeki imalat, ihracat
rakamları tüm firmalar için büyük
bir pazar olmasını sağlıyor. İzmir’in
fuarcılık altyapısı olması, bir fuar
şehri ve kültürü olması, aynı za-
manda fuarcılık mesleğindeki tetik-
leyici önemli unsurların (konak-
lama, ulaşım, turizm gibi) olması,
İzmir’i daha ön plana çıkarttı. Aynı
zamanda İzmir’in yeni fuar alanı da
gerek teknik altyapısı gerekse ölçe-
ğiyle bu fuarın İzmir’de yapılma-
sına vesile olmuştur. Ek olarak
İzmir’in herkes için kabul görmüş

bir şehir olması da ilk olmasında et-
kili oldu.    

İZWOOD 2017’nin sektöre bu
yıl nasıl bir katkı sağlaması ama-
cındasınız? Diğer fuarlardan ne
gibi farkları ve özellikleri olacak?
Sektör temsilcilerine fuara katı-
lım konusunda ne gibi tavsiye ve
önerilerde bulunmak istersiniz?
Fuar şu anki durgunluk ortamında
sektöre büyük moral ve motivasyon
verecektir. Yılın ortasındaki Al-
manya fuarları öncesinde bir hare-
ket kazandıracak ve katılımcılara
yeni pazarları ve yeni müşterileri ya-
kalama şansı yaratacak. Gerek yur-
tiçi gerekse yurtdışından getirece-
ğimiz on binlerce ziyaretçiyle iş
bağlantıları kurularak siparişler veri-
lecek. Ülkemizde ekonomik bir dur-
gunluk yaşanırken İZWOOD’un
çok anlamlı bir görev yerine getire-
ceğine inanıyoruz. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Gelecek yıllarda başka illerde
de fuarlar düzenlenecek mi? 
Yapılacak olan fuarların
tarih, şehir ve hedeflerini ak-
tarır mısınız?
İzmir’den sonra, gelecek yıl Bursa
ve Konya şehirlerine de gitmeyi
planlıyoruz. Bu şekilde Ana-
dolu’daki girişimcinin, yatırımcı-
nın ayağına giderek artık zorlaşan
makine satışlarının hızlanması,
sektörün satış politikalarını yeni-
den gözden geçirmesi düşüncele-
rinin bir öğneğini uygulayacağız.
Konya ve Bursa hedefleniyor
çünkü öncelikle bu illerdeki fuar
merkezlerimiz bu fuarın makine-
lerini sergileyebilecek, çalıştırabi-
lecek gerekli her türlü altyapıya
sahip. Bursa ve/veya Konya konu-
sunda AİMSAD ile birlikte değer-
lendirmeler yapacağız.
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Mobilya Üretimi Sosyal
Projesi’ne yönelik üre-
tim için fuar alanında

yaklaşık bin metrekarelik bir bölüm
ayrılacağını dile getiren AİMSAD
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Erol, bu bölümde  makine parkuru,
montaj ve depolama alanlarının
oluşturulacağını ve fuar boyunca 2
farklı ölçüde 100 elbise dolabının
üretileceğini söyledi. Üretilen do-
lapların İzmir Valiliğine bağlı Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı himaye-
sindeki çocuk yuvalarına hibe edile-
ceğini açıklayan Erol, “Diğer
fuarlarımızda da farklı projeler yap-
mayı düşünüyoruz. Hedefimiz ise
birbirine hizmet eden sektörlerin

dernekleriyle de birçok alanda proje
geliştirip, devamlılığı sağlamaktır.
14-18 Ekim 2017 tarihleri arasında
İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirilecek olan 30’uncu Ağaç
İşleme Makinesi Fuarı’nda da böyle
bir proje yapmak istiyoruz” açıkla-
masında bulundu. 

Erol, sorularımıza şu yanıtları verdi:
AİMSAD’ın fikir babalığını yap-
tığı, MOSDER, MAKSDER ve
MDF Yonga Levha Sanayicileri
Derneği ile birlikte ortak bir
proje olarak hayata geçirilecek
olan ‘Mobilya Üretimi Sosyal
Projesi’ hakkında kısaca bilgi
verir misiniz, bu fikir nasıl

doğdu? Proje haline getirilmesi
sürecini ve hedeflerinizi anlatır
mısınız?
Bu projenin bir benzerini ilk olarak
Polonya’da gördük. Daha sonra ül-
kemiz şartlarına uyarlayarak, İzmir
Fuarı’nda hayata geçirilmesine yö-
nelik TÜYAP ile ilk görüşmemizi
gerçekleştirdik. TÜYAP’tan da alı-
nan olumlu cevaba istinaden tüm
sektörün nasıl bir araya geleceği ko-
nusunu geliştirip, daha sonra bir
toplantıda projemizi MOSDER,
MAKSDER ve MDF Yonga Levha
Sanayicileri Derneği’ne sunduk.
Diğer derneklerimizin de projemizi
destekleme kararı alması akabinde
her derneğin üzerine düşen görevleri
tespit ettik. Bu bağlamda, AİMSAD
olarak bizler üretimde kullanılacak
olan makinelerin sağlanması;
MOSDER’in ürün tasarlanması,
imalat ve montaj sürecinin yönetil-
mesi; MDF Yonga Levha Sanayici-
leri Derneği’nin işlenecek panelleri
temin etmesi; MAKSDER tarafın-
dan ise ortaya çıkan elbise dolapları-
nın aksesuarlarının karşılanması
yönünde fikir birliğine vardık.
TÜYAP tarafından da üretim hattı
için bin metrekarelik bir alan, tek-
nik destek ve tanıtım hususlarında
destek alacağız. Bu projeyle, tüm
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sektör taraflarının bir araya gelerek
hem ortak proje yürütme algısını
geliştirme hem de küçük de olsa
bizim de sektör olarak yetim çocuk-
larımıza bir katkımız olsun istedik.

Üretim için fuarda bir bölüm mü
ayrılacak? Bu proje kapsamında
fuar boyunca hangi kurumlara
yaklaşık kaç adetlik elbise dolabı
üretilip hibe edilecek?
Üretim için fuar alanında yaklaşık
bin metrekarelik bir bölüm ayrılacak.
Bu alanda makine parkuru, montaj
ve depolama alanlarını oluşturarak,
fuar boyunca 2 farklı ölçüde 100 el-
bise dolabını üretip, İzmir Valiliğine
bağlı Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığına himayesindeki çocuk yuva-
larına hibe edeceğiz.  

Diğer sektör fuarlarında da bu pro-
jeye imza atacak mısınız? Gelenek-
selleşen bir sosyal proje olacak mı? 
Diğer fuarlarımızda da farklı proje-
ler yapmayı hedefliyoruz. Üyeleri-
mizin desteğiyle üç sene gibi kısa
bir zamanda çok iş başardık. Şim-
diki hedefimiz ise birbirine hizmet
eden sektörlerin dernekleriyle de
birçok alanda proje geliştirip, de-
vamlılığı sağlamaktır.  Bunun yanı
sıra, 14-18 Ekim 2017 tarihleri
arasında İstanbul TÜYAP Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan
Ağaç İşleme Makinesi Fuarımızın
30’uncusu gerçekleştirilecek. Fua-
rımızın 30’uncu senesi olması se-
bebiyle bir proje yapmak istiyoruz. 

Projenin dışında İZWOOD 2017
ile ilgili de fikirlerinizi almak iste-
riz. Fuarın çıkış noktasını, hayata
geçirilme nedenlerini, hedeflerini
kısaca aktarır mısınız?
Yıllar önce İzmir’de sektör olarak
bir ay süren panayırlar yapardık.
Daha sonra fuarcılık anlayışı ihti-
saslaşmaya yönelince tüm gücü-

müzü İstanbul Fuarı için harca-
maya başladık. AİMSAD’ın kurul-
ması sonrasında sektör bir araya
geldi ve güç birlikteliği yaptı. Bu
gücü de arkamıza alarak, Yönetim
Kurulumuz ve Fuar Komitemiz ile
aynı yıl içerisinde biri ilkbaharda
Anadolu’da biri ise hali hazırda
ekim ayında İstanbul’da gerçekleş-
tirilen fuarla birlikte iki fuara des-
tek vermek üzere bir karar aldık.
Bunun akabinde, uzun yıllardır
sektörümüze hizmet veren ve biz-
leri çok iyi tanıyan bir ekibe sahip
olan TÜYAP ile görüşmeler ger-
çekleştirerek, nihayetinde fuar
alanı makine sergilemeye uygun
olan ve her yıl farklı şehirler olmak
üzere Anadolu fuarlarının yapıl-
ması konusunda işbirliği yaptık.
Bunun ilkinin İzmir olması konu-
sundaki öneriyi neredeyse hiç dü-
şünmeden kabul ettik. Çünkü
uzun yıllardır makine fuarı yap-
maya müsait bir fuar alanı yoktu
İzmir’de. Yeni fuar alanı ile birlikte
İzmir, İstanbul’dan sonra Türki-
ye’nin en büyük ikinci fuar alanına
kavuştu. Böylelikle, makinelerimi-
zin sergilenmesi için teknik olarak
da müsait bir fuar alanı ile İzmir ve
civarındaki illerimizde faaliyet gös-
teren mobilyacılarımıza son tekno-
loji ürünlerimizi daha iyi
koşullarda sunacağız.

Son olarak sektörün 2017 yılı
sonu üretim, ihracat ve ithalat ra-
kamlarına ilişkin tahmini hedef-
leri nelerdir? Yıl sonu sektörün
büyüme oranı nedir?
Son yıllarda ihracatımız düşüşe
geçmiş olsa da 2016 yılı sonunda
yıl içerisinde yaşanan tüm olum-
suzluklara rağmen bir önceki yıla
göre yüzde 10 artarak 70 milyon
dolar olarak gerçekleşti. Buradan
hareketle 2017 yılı sonunda ihra-
catımızın son 5 yıllık ortalamayı

yakalayarak, 80 milyon dolar ola-
cağını düşünüyorum. 2016 yılı so-
nunda açıklanan TÜİK’in ihracat
ve ithalat verilerine göre ihracatı-
mızın ithalatı oranı yüzde 95 oldu.
Genel makine sektörünün ortala-
masının yüzde 50 olduğunu düşü-
nürsek, bizim için rekor bir durum
sayılabilir. Üretimimiz ise 2016 yılı
sonunda 175 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Bu yılsonunda üreti-
mimizin 200 milyon doları rahatça
yakalayacağını düşünüyorum.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

İZWOOD’da farklı projeleri-
niz var mı? 
İZWOOD Fuarı’nda sosyal sorum-
luluk projemiz dışında fuarın son iki
gününde, Ahşap İşleme Teknolojisi
ile Mobilya ve Yan Sanayi gelişim se-
rüvenini bilimsel bir platformda pay-
laşmak, bu sayede de mesleki ve
teknik eğitimi geleceğe güçlü bir şe-
kilde taşımak için ortak bir bilinç
oluşturmak amacı ile “AİMSAD
Ağaç İşleme Teknolojileri Paneli-
İzmir 2017” isimli bir panel düzen-
lenecek. Bu panele, Türkiye gen-
elindeki 48 üniversitenin Orman /
Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç
İşleri Endüstri Mühendisliği Fakül-
teleri ile Meslek Yüksek Okullarının
Ağaç İşleri / Mobilya ve Dekorasyon
Bölümü’nde görev yapan yaklaşık
100 akademisyenimiz davet edildi.
Kendilerine otomasyon sistemleri,
kesici takımlar, CAD/CAM yazılım-
ları, Yüzey işlemi makineleri, mo-
bilya aksesuarları ve nanoteknoloji
konularında, sektör firmaları temsil-
cileri tarafından sunumlar gerçekleş-
tirilecek. Bu paneli gerçekleş-
tirmemizdeki amacımız ise son tek-
noloji ürünleri üreten sektör temsil-
cilerinden, doğrudan bilgileri
akademisyenlerimize aktarabilmek,
dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımızın
da akademisyenlerimiz tarafından
bilgilendirilmelerini sağlamak olacak.
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Mobilya Üretimi Sosyal
AİMSAD Eğitim ve Satış
Sonrası Hizmetler Komi-

tesi Başkanı Dr. Serkan Necipoğlu,
11-12 Nisan tarihlerinde İZWOOD
Fuarı’nda yapılacak Ağaç İşleme Tek-
nolojileri Paneli ile sektörü eğitim ça-
tısı altında buluşturacaklarını söyle-
yerek, “Sektörün en büyük sorunla-
rının başında, sektörde çalışmak
üzere eğitim kurumlarımızda yetişti-
rilen personelin mezuniyet sonrası
sektöre kazandırılamaması geliyor.
Komite olarak yapacağımız etkinlik-
lerle sektör ile eğitim kurumlarımız
arasındaki köprüleri güçlendireceğiz”
diye konuştu. Eğitim kurumları ile
sektör arasında sürekli bir iletişim ve
etkileşimin gerekli olduğuna dikkat
çeken Necipoğlu, sektörde bu ihti-
yacı gidermek için üniversite ve yük-

sekokullarla işbirliği yaparak bu paneli
organize ettiklerini açıkladı. 

Necipoğlu, panelin içeriği ve komite
çalışmaları hakkındaki sorularımıza şu
yanıtları verdi:
Panelin düzenlemesindeki çıkış
noktanız neydi, açıklar mısınız?
Ağaç İşleme Teknolojileri Paneli,
AİMSAD Eğitim ve Satış Sonrası
Hizmetler Komitesi’nin ilk etkinli-
ğini ve projesini oluşturuyor. Bu pro-
jeyi hayata geçirerek eğitimle ilgili
sektöre hizmette bulunmayı ve sek-
törde iş yaptığımız şirket ve kurum-
lara destek olmayı amaçlıyoruz. Bunu
da üniversite ve yüksekokullarla bir-
likte işbirliği yaparak hayata geçir-
meye karar verdik. Eğitim kurumları
sektörle ilgili bazı akademik çalışma-
lar yapsalar da bunu sanayiciyle pay-

laşacak ortamları pek bulamıyorlar.
Öte yandan sektöre eğitim veren bu
kurumlar sanayideki son gelişmeleri,
sektörün başı çeken ihtiyaçlarının
neler olduğu gibi konuları tam ola-
rak takip edemeyebiliyor. Bu açıkları
gidermek için eğitim kurumları ile
sektör arasında sürekli bir iletişim ve
etkileşim olmak zorunda. Biz   AİM-
SAD ve komitemiz olarak sektördeki
bu ihtiyacı gidermek için eğitim nok-
tasında katkı sağlamayı amaçladık.
Bunun için de öğretim görevlileri
odaklı bir proje üretmeyi tercih ettik. 

Neden öğrenciler yerine öğret-
menlerle bir araya gelmek istedi-
niz?
Çünkü bu şekilde daha çok öğren-
ciye ulaşmış olacağız. Biz sektördeki
gelişmeleri öğretimcilere anlatacağız,
onlar da gidip yüzlerce binlerce öğ-
renciye anlatacak. Panel için ülkenin
dört bir tarafındaki üniversitenin
orman fakülteleri, ağaç işleme, mo-
bilyayla ilişkili bölümlerinden ve mes-
lek yüksek okullarından 100’e yakın
öğretim görevlisi davet ettik. Panele
yüksek bir katılım bekliyoruz.  Öğ-
retmenlerin panelde konuşulan ko-
nuları ve bilgileri öğrencilere
aktarması için bazı çalışmalarımız da
var. Öğretmenler için panelde çekim
yapacağız. Tüm panel ve oturumlar
kayıt altına alınacak. Bu sunumların
elektronik versiyonlarını ve video ka-
yıtlarını öğretmenlere vereceğiz.
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Kendi sınıflarında bu paneli öğrenci-
lerine izletecek ve edindiği bilgileri
daha detaylı aktarabilecek. Böylece
içten ve geniş çaplı bir yayılım olacak. 

Komitenin somutlaşan başka bir
projesi var mı?
Gelecek dönemde bu panel benzeri
organizasyonları öğrencilerle de ger-
çekleştirmeyi düşünüyoruz. Öğren-
cilerle bir araya gelmek istiyoruz.
Ama tam olarak nasıl bir platform ve
ortamda olunacağını netleştirmedik,
çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca sektör-
deki çalışanlarımıza da eğitimler ver-
mek istiyoruz. AİMSAD’a üye
firmaların çalışanlarına ve teknik per-
soneline de eğitim vereceğiz. Bunun
için de eğitim veren özel firmalarla
görüşmelerimiz sürüyor. Teknik per-
sonelin otomasyon, hidrolik, pnöma-
tik gibi makine imalatına yönelik
eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı düşü-
nüyoruz. Öte yandan komitemizin
bünyesinde eğitimin yanı sıra satış
sonrası hizmetlere yönelik de çalış-
malar var. Satış sonrasını iyileştirmek
adına da faaliyetlerde bulunacağız. 

Peki nedir bu çalışmalar, satış son-
rasını iyileştirmek amacıyla neler
yapmayı planlıyorsunuz?
Amacımız satış sonrasındaki hizmet-
lerin kalitesini artırmak. Bunun için
de bir etiketleme sistemi getireceğiz
sektöre. Derneğin firmaya vereceği bu
etiket, o firmadan güvenilir ve sağlıklı

satış sonrası hizmet alınabileceğinin
işareti olacak. Bu sistem güven ve ka-
liteyi artıracak. Bazı denetim ve göze-
timler yaparak bir firmanın satış
sonrası hizmet vermeye yetkin olup
olmadığını ölçeceğiz. Bunun da
zaman içinde kontrolünü yaparak sü-
rekli olarak bu hizmeti sağlayıp sağla-
madığını ölçümlememiz mümkün
olacak. Bir şekilde takip sistemi kura-
cağız. Takibini yaptığımız etiket sa-
hibi firma, bu etiketi gururla taşıdığını
müşterilerine beyan edebilecek.  Bu
etiket, o firmanın bizim yaptığımız
denetimlerden başarıyla geçtiği, piya-
sadan olumlu dönüşler aldığı ya da
olumsuz bir dönüş almadığı anlamına
gelecek. Böyle bir uygulama ağaç iş-
leme makineleri sektöründe henüz
yok. Böylece sektörde daha güvenilir
bir alışveriş ortamı yaratacağız. 

Yapacağınız organizasyonlar ile
sektördeki eğitim eksikliğini hangi
açılardan gidereceksiniz?
Eğitim ilköğretimden başlıyor. Maa-
lesef Türkiye’de bu anlamda temel-
den gelen bir eğitim eksikliği var. Biz
dernek olarak ancak sektöre girenlere
temas edebiliriz. Sektöre girmeye
aday olan öğrencilere de işte bu panel
gibi etkinlikleri yaparak bilgi ulaştır-
maya çalışacağız. Okulların fakültele-
rindeki öğrencilere vereceğimiz
eğitimlerle, sektörün cazibesini artır-
mayı amaçlıyoruz. Öğrenciyi bilgi-
lendirmenin yanı sıra mezun

olduktan sonra onun başka iş alanla-
rına yönelmeyip sektörde kalmasını
da sağlamaya çalışıyoruz. Eğitilen in-
sanların doğru yerde ve sektörde kul-
lanılması ve değerlendirilmesini
sağlamış olacağız. Sonuçta gençleri
çeşitli alanlarda yetiştirmek için milli
servetimizi harcıyoruz. Eğitim bir to-
humdur. Bu tohumu ekin ve sabırla
bekleyin. Göreceksiniz ki bugün dü-
zeltmek için uğraştığınız pek çok şey
kendiliğinden düzelecek.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Panelde neler konuşulacak?
Paneli, İZWOOD Fuarı sırasında,
fuarizmir alanında yapacağız. 8
tane oturum planladık. Bunları
bir gün içinde tamamlayacağız.
Her konuşmacıya 25 dakikalık
konuşma süresi vereceğiz. Sek-
törden konuyla ilgili yetkililer ko-
nuşmacı olacak. Paneldeki
sunumlarda konuyla ilgili güncel
gelişmeler, bilinmesi gereken püf
noktalar gibi öğretim görevlileri-
nin o konuyla ve sektörle ilgili bil-
mesi gereken pek çok bilgiye yer
verilecek. Eğitim sırasında eği-
timcilerin öğrencilere aktardıkla-
rının yanı sıra sektördeki pratik
bilgiler de bulunuyor. Bilgi alışve-
rişinin yoğun olacağı bir panel
düzenleyeceğiz. Sektörün eğitim
ve sanayici ayağının bir araya gel-
diği katılımı en yüksek organizas-
yonlarından biri olacak. 















104 AİMSADDERGİSİ

Marmara'nın Ege Deni-
zi'ne karıştığı yerde bek-
leyen Çanakkale, Türki-

ye’nin en büyük adası olan Gök-
çeada ve turizm merkezi Bozcaa-
da’nın da ev sahibi. İstanbul'a
birkaç saat uzaklıkta bulunan kent,

Çanakkale Boğazı sayesinde Ana-
dolu ile Avrupa, Akdeniz ile Kara-
deniz arasındaki bağlantıyı sağlayan
iki doğal boğazdan biri. Coğrafi ko-
numunun getirdiği önem ve ben-
zersiz özelliklerinin yanı sıra,
binlerce yıllık tarihi zenginliği olan

şehir, hem kültürel mirasın hem de
masmavi denizinin güzelliğiyle yerli
ve yabancı turistlerin ilgi odakların-
dan biri durumunda. Çanakkale’nin
tarihi geçmişi MÖ 3000’li yıllara
kadar uzanıyor. İlk yerleşimin izleri
ise Kalkolitik Döneme ait. 

Rüzgarın destanlar
fısıldadığı şehir; Çanakkale

Gezi

Her santiminde bir şehit yatan, her zerresinde şehit kanı olan Çanakkale, günümüzde
dünyanın diğer ucundan bile insanlar tarafından ziyaret edilen, yaşanan dramı ve
kahramanlık ruhunu hissetmek isteyenlerin akınına uğruyor.
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Kurulduğu dönemde Hellespontos
ve Dardanel isimleriyle anılan ilin
bugünkü isminin kökeni yörede çok
gelişmiş olan çanak-çömlek zanaa-
tinden geliyor. Şehrin iki simgesi
hâline gelen Kale-i Sultaniye ile ça-
nakçılık özdeşleşince de şehir "Ça-
nakkale" olarak adlandırılmaya
başlanmış. Roma ve Bizans impara-
torluklarının egemenliğine tanıklık
eden Çanakkale, son olarak Os-
manlı hakimiyetine girmiş. Çanak-
kale’ye ait eski kalıntılar ve tarihi
izler hala araştırmalarla aydınlatıl-
maya devam ediyor. 
Her köşesi tarihin bir dönemine
tanık eden Çanakkale, gezilecek gö-
rülecek yerler bakımından oldukça
zengin içeriğe sahip illerimiz ara-
sında. Özellikle şehitlik herkes tara-
fından sık sık ziyaret edilen oldukça
etkileyici bölgelerden biri. Bunun
yanı sıra, yüzyıllar öncesinde kuru-
lan dünyaca ünlü antik kentleri de

şehrin sembolleri halinde. Kent,
kültür gezisinin yanı sıra sahip ol-
duğu doğal güzellikleriyle de tüm
dikkatleri üzerine çekiyor. Bu an-
lamda da Çanakkale’de gezip gö-
rülmesi gereken pek çok yer
bulunuyor. 

Yerli ve yabancı 
turistin ilgi odağında
Çanakkale, tarihi boyunca farklı
toplumların egemenliğinde kalmış
olmasıyla gerek mimarisinde gerek
yaşam tarzında onlardan izler taşı-
yor. 1970'li yıllardan itibaren yapıl-
maya başlayan ticari yatırımlarla
ildeki geleneksel toplum yapı, yerini
hızla modernize kente bıraktı. Ti-
cari yatırımlarla ulaşım kolaylaşır-
ken, şehrin görünümü de değişti.
Bugün Türkiye'nin en modern çev-
relerinden olan Çanakkale; geniş
kaldırımları, temiz caddeleri, ba-
kımlı binaları ile örnek bir şehir. 

YAPMADAN DÖNMEYİN!
n Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri
ziyaret etmeden, 
n Merkezdeki Çimenlik Kalesi'ne,
Arkeoloji Müzesi'ne, Aynalı Çarşı'ya ve
Troya Antik Kenti’ne uğramadan,
n Assos'da Athena Tapınağı'nı ve Hü-
davendigar Camisi'ni görmeden, 
n Antik limanda balık yemeden,
n Tarihte ilk güzellik yarışmasının
yapıldığı Kazdağları'nı gezmeden,
n Gökçeada'da çamur banyosu yap-
madan, 
n Peynir Kayalıklarını, Marmaros Şe-
lalesini, eski çamaşırhanelerini görme-
den,
n Çanakkale'nin meşhur Peynir Hel-
vası'nı ve Ezine peyniri yemeden,
n Bozcaada'nın muhteşem plajlarında
yüzmeden ve koylarında dalış yapmadan
sakın dönmeyin! 
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Gezi

Şehrin tarihi ve doğal güzellikleri
bakımından oldukça zengin olması,
turizmine de hareket getiriyor. Ça-
nakkale ilinde 1963 yılından beri
her yılın ağustos ayında Uluslararası
Troia Festivali ve çeşitli sanatsal faa-
liyetler yapılıyor. Her iki yılda bir
düzenlenen Uluslararası Çanakkale
Bienali de Çanakkale ilinin kültür,
sanat ve turizmine katkı sağlamaya
aday bir etkinlik.
Çanakkale ayrıca sadece Türkiye’de
değil dünyada da bilinen bir şehir.
Her yıl 25 Nisan'da düzenlenen
Anzak Günü'nde Avustralya ve Yeni
Zelanda'dan gelen binlerce turist
bölgeye akın ediyor. Turizm genel-
likle Çanakkale Savaşları'nın yaşan-
dığı Gelibolu, Truva Savaşı'na ev
sahipliği yapmış Truva Antik Kenti
ve Assos Antik Kenti üzerine odaklı.
Yine Çanakkale'de bulunan Gök-
çeada ve Bozcaada yaz aylarında
yerli ve yabancı turistin uğrak yerle-
rinden. Çanakkale'ye kara, hava ve
deniz yoluyla ulaşım mümkün.
Özellikle Çanakkale Havalima-
nı’ndan 2016 yılından itibaren gün-
lük Ankara ve İstanbul uçuşlarının
başlaması, hava ulaşımına ilgiyi artı-
rıyor.

Dünya Kültür Mirası 
Truva Antik Kenti 
Çanakkale’den Ezine’ye giderken
30. kilometrede Çıplak ve Tevfikiye
köylerine ayrılan yoldan içeri girip 5
kilometre batıya ilerlediğinizde ünlü
Truva Atı karşılıyor sizi. Home-
ros’un kaleminden çıkan meşhur İl-
yada Destanı’nda anlatılan Truva
Savaşı’nın yapıldığı antik kent olan
Troya, Troia ya da bizim bildiğimiz
adı ile Truva, işte burada yer alıyor. 
Truva Atı efsanesiyle ünlü, yüzyıllar
öncesine dayanan hikâyesiyle ilgi
çeken Truva Antik Kenti, MÖ
3000’lerde kurulmasıyla köklü bir

geçmişe sahip. 1996 yılında Milli
Park statüsüne ancak sokulabilmiş
olan antik kentten çıkarılan birçok
parça bugün maalesef Almanya ve
Rusya’ya kadar dağılmış durumda.
Tarihi milli park ilan edilerek 1998
yılından bu yana Dünya Miras Lis-
tesi’nde olan kent, tarihi dönemler
boyunca dokuz defa yıkılsa da yeni-
den inşa edilmiş. Kentin keşfi ise
1870 yılında ünlü arkeolog Schlie-
mann tarafından yapılmış. Bugün
şehrin simgelerinden olan Truva
Atı’nın yanı sıra Troya antik ken-
tinde çıkarılan eserleri görmek ister-
seniz, şehrin diğer kültür
miraslarının da sergilendiği müzeye
mutlaka uğramanızı tavsiye ederiz. 

Şehitler anıtlarla anılıyor
1915-1916 yıllarında İtilaf Devlet-
leri’nin birleşmiş ordularının hem
denizden hem de karadan bozguna
uğradığı, Osmanlı Devleti’nin zafe-
riyle sonuçlanan Çanakkale Savaşla-
rı’nın izlerini, şehirde fazlaca
görmek mümkün. Çanakkale Şehit-
leri Anıtı; Gelibolu Yarımadası'nda,
Çanakkale Boğazı'nın ucunda
Morto Koyu önündeki Hisarlık
Tepe üzerinde yer alıyor. 1915 yı-
lında I. Dünya Savaşı sırasında Ça-
nakkale Savaşları'nda şehit düşen
yaklaşık 253 bin şehidimizi simge-
leyen anıt, abidelerin en görkemlisi.
Dört ayak ve bir kubbeden oluşan
41.7 metre yüksekliğindeki anıt,
1960 tarihinden bu yana Çanakka-
le’de bulunuyor. 
57. Alay Şehitliği ise, Çanakkale’de
gezilecek yerlerin ilk sıralarında.
1992 yılında Mimar Nejat Dinçel
tarafından yaptırılan şehitliğin giri-
şinde, 108 yaşında hayatını kaybe-
den en yaşlı gazimiz, Hüseyin
Kaçmaz’ın bronz heykeli dikkat çe-
kiyor. 57. Alay Şehitleri’nin
1886’sının ismi burada yer alıyor. 

GEZİLECEK YERLER
n Troia (Merkez)
n Assos (Ayvacık)
n Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı
(Eceabat)
n Kazdağı (İda Dağı-Bayramiç)
n Bozcaada (Tenedos)
n Gökçeada (İmroz)
n Parion (Biga)
n Gelibolu Mevlevihanesi
n Yenice
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Özellikle Gelibolu’da çok sayıda şe-
hitlik ve hala kapanmamış siperler
mevcut.  Yapacağınız Gelibolu tu-
runda, Arıburnu ve Anzaklar’ın çı-
karma yaptığı koyu ziyaret edip,
hemen ardından Mehmetçiğe Saygı
Anıtı ve Kanlı Sırt bölgesi ile 57.
Alay Şehitliği’ni görebilirsiniz. Ata-
türk'ün gözetleme yeri, saatinin
parçalandığı yer, siperlerin ve Yeni
Zelanda anıt ve mezarlıklarının bu-
lunduğu Conkbayırı'nı gördükten
sonra; turunuza Şehitler Abidesi,
Morto Koyu, Panoramik Fransız
Anıtı, Seddülbahir Köyü, Seddülba-
hir’deki Özel 1915 Savaş Malzeme-
leri Müzesi, Yahya Çavuş Anıtı ile
devam edebilirsiniz. Ayrıca Şahin-
dere Hastane Şehitliği ile dillere
destan Seyit Onbaşı Anıtı’nı ziyaret
edip, ardından Mecidiye ve Namaz-
gah tabyalarının ve Kilitbahir Kale-
si’ni gezerek turunuzu tamam-
layabilirsiniz. 

Hediyenizi Aynalı Çarşı’dan
almayı unutmayın
Ünlü Çanakkale türküsünden do-
layı Çanakkale’ye gelenlerin ziyaret
etmek istedikleri mekânların ba-

şında Aynalı Çarşı geliyor. Günü-
müze erişebilmiş orijinal kapısı ve
kitabesiyle dikkat çeken bu çarşı,
1890 yılında Musevi Cemaati’nden
Eliyau Hallio tarafından yaptırılmış.
Aynalı Çarşı’ya bu isim, ayna deni-
len at gözlüklerinin çarşı içinde sa-
tılmasından dolayı verilmiş. Yakın
zamana kadar harap durumda olan
çarşının restorasyonu, 2007 yılında
tamamlandı. Çanakkale’ye özgü he-
diyelik eşyaların satıldığı çarşıya gi-
derseniz, hem kendiniz hem de
sevdikleriniz için şehre özel hediye-
likler alabilirsiniz. 

Nerede ne yenir?
2012 verilerine göre ülkemizin ha-
vası en temiz kenti olarak kabul edi-
len Çanakkale’de sahil şeridi,
restoran ve kafeleriyle turistlerin
uğrak mekanlarının başında geliyor.
Çanakkale sahilinde boğaza karşı
kahvaltı ile güne  keyifli başlayabilir-
siniz. Çanakkale Çimenlik Kale-
si’nin hemen yakınında bulunan
çarşı caddesi girişinde hamur işi üre-
ten fırınlar bulunuyor. Çanakkale
Cumhuriyet Meydanı’nda şehirde
simit konusunda ün kazanmış



Gezi
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Nar Simit’in simitlerini de tavsiye
ederiz. Sahil boyunca her tarzda çok
çeşitli kafeteryalar yer alıyor. Çay
bahçelerinden lüks kafeteryalara
kadar aradığınız her hizmeti bulma-
nız mümkün. Bunlardan ayrı olarak
Özgürlük Parkı’na da uğranabilir.
Çanakkale’nin adeta çatısı konu-
munda kalan, şehrin en yüksek nok-

tası Aşıklar Tepesi mevkiinde bulu-
nan Özgürlük Parkı’ndaki çay bah-
çesinde, Çanakkale Boğazı’na kuş
bakışı çay keyfi yapabilirsiniz.
Çanakkale’deyseniz sahilinde deniz
manzaralı bir restoranda mutlaka
balık yemenizi öneririz. Sahilinde yer
alan, tarihe meydan okuyan Çanak-
kale’nin tarihi restoranı Yalova Res-

toran ile Kavala Restoran ve Damak
Tadı Restoran, Çanakkale’nin taze
deniz ürünlerinin tadına bakabilece-
ğiniz mekanların başında geliyor.
Balık dışında yöresel ev yemekleri
tercih etmek istediğinizde ise iskele
meydanından saat kulesine doğru
ilerlediğinizde etrafınızda bir kaç lo-
kanta görebilirsiniz. Yine aynı şekilde
feribotun tam karşısında ilerleyen ana
cadde üzerinde değişik lokantalar
bulunabilir.
Çanakkale sahilinde şehrin meşhur
tatlısı Peynir Helvası’nı yiyebileceğiniz
birçok tatlıcı ve pastane de bulunuyor.
Peynir helvası konusunda ün yapmış
Babalık, Hüsmenoğlu, Truva Süt
Ürünleri, Kadir Usta ve Samanyolu
Pastanesi gibi tesisler saat kulesi ve is-
kele meydanı civarında yer alıyor.

GURME SEYAHATİ YAPTIRACAK TATLARA SAHİP
Nice destansı ve tarihi olaya ev sahipliği yapan Çanakkale’ye gittiğinizde sizi; köklü bir kültür deryası, doğa harikası boğazı ve hiç adını duymadığınız nefis
tatlar bekliyor. Yolu düşmemiş olanlara gurme seyahat planı bile yaptıracak yemeklere sahip olan şehirdeki yöresel lezzetler arasında çorba, balık, seb-
zenin hakim olduğunu söylemek mümkün.  
Ovmaç çorbası: Soğan ve unun bir araya gelmesiyle oluşan, tercihe göre üzerine salçalı ya da kırmızı pul biberli bir sos hazırlanan ovmaç çorbası, az
malzemeyle yemek yapmanın çok daha fazla hüner gerektirdiğinin en lezzetli kanıtlarından. 
İskorpit çorbası: Denizin nimetlerinden bol bol faydalanan mutfaklardan olan Çanakkale, iskorpit balığından yapılan çorbasıyla iddiasını konuşturuyor.
İskorpite eşlik eden domates, un, havuç ve türlü çeşit yeşillik de işin içinde dahil olunca ortaya çok özel bir lezzet çıkıyor. Bu çorba, Çanakkale'ye yol-
unuz düşerse denemeden dönmemeniz gerekenler arasında başı çekiyor.
Tumbi: Çanakkale'nin yöresel lezzetlerinden biri olan tumbi, içinde göce, patlıcan, domates ve maydanoz gibi lezzetlerle hazırlanan bol sebzeli bir yemek.
Et yemeklerinden sıkılanlar için sıra dışı bir tarifle yapılan tumbi, tavada kavrulduktan sonra fırına veriliyor. 
Melki: Görüntüsü oldukça farklı olan bu yemek, aslında melki adlı bir mantarın başrolde olduğu nefis bir lezzet. Mantarların buluştuğu malzemeler
arasında ise soğan, salça ve tuz karabiber ikilisi bulunuyor. Az ve öz malzemeyle hazırlanabilecek en güzel ana yemeklerden sayılıyor.
Metez: Farklı yörelerde peynirle yapılanı olsa da Çanakkale usulü metez, genel olarak kıymanın lezzetiyle dolu bir yemek. Özenle hazırlanan ve yarım
ay şeklinde açılan hamurun içine önce kıymalı iç harcı yerleştiriliyor, ardından bu hamurlar 10 dakika kadar suda pişiriliyor ve salçalı sosla buluşuyor. Son-
rası sonsuz bir lezzet, damaktan silinmeyecek bir tat oluyor. 
Börülce köftesi: Börülcenin salatasından türlü türlü yemeğine kadar her halini görmüş olabilirsiniz ama ondan nefis köfteler yapılacağını belki de daha
önce hiç düşünmediniz. Çanakkale'nin en güzel ve farklı yöresel tatlarından olan börülce köftesi, şehre giden herkesin mutlaka yemesi gerekenlerden.  
Papaz yahnisi: Orijinal tarifinde izmaritgillerden sarpa adlı balığın kullanıldığı papaz yahnisi, sivri biber, soğan ve domates gibi mutfağın demirbaşı olan
malzemelerle hazırlanıyor. Üzüm korukları eklenince yemek, kendine has lezzetine kavuşuyor. 
Peynir helvası: Çanakkale usulü peynir helvası mutlaka denemeniz gereken tatlılardan. Üstelik peyniri bile özel olarak hazırlanıyor. Un, şeker ve
bolca ceviz içi kullanılarak hazırlanan bu helva, zeytinyağı ile yapılmasıyla farkını ortaya koyuyor. Soğuduktan sonra baklava dilimleri şeklinde ke-
silerek servis ediliyor. 
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Tarihin en kanlı, en efsanevi savaş-
larından biri olan Çanakkale Savaşı,
şair Mehmet Akif Ersoy'un "Ça-
nakkale Şehitlerine" yazdığı şii-
rinde yer alan bu dizelerdeki gibi
Türklerin gücünü kanıtlayan bir
zaferle sonuçlandı. Sadece Türk
milletini değil, savaşa katılan diğer
ulusları da derinden etkileyen, kur-
şunların havada çarpıştığı, Türk'ün
kahramanlığının resmi bir kanıtı
olan Çanakkale Savaşı, bir milletin
ruhuna işleyen destansı bir savaş
oldu. Bu mücadelede hayatlarını
kaybedenler yalnızca kendi özgür-
lükleri için değil, gelecek nesillerin

özgürlükleri için de savaşıp canla-
rını verdi. 
Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya
Savaşı sırasında 1915-1916 yılları
arasında Gelibolu Yarımadası'nda
Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf
Devletleri arasında yapılan deniz ve
kara muharebeleri olarak tarihe ya-
zıldı ve bağımsızlık savaşı olarak
geçti.  İtilaf Devletleri; Osmanlı
İmparatorluğu'nun başkenti İstan-
bul’u alarak İstanbul ve Çanakkale
boğazlarının kontrolünü ele geçir-
mek, Rusya’yla güvenli bir erzak
tedarik ve askeri ikmal yolu açmak,
başkent İstanbulʹu zapt etmek su-

retiyle Almanyaʹnın müttefiklerin-
den birini savaş dışı bırakarak İtti-
fak Devletleri’ni zayıflatmak
amaçları ile ilk hedef olarak Çanak-
kale Boğazı'nı seçtiler. Ancak saldı-
rıları başarısız oldu ve geri çekilmek
zorunda kaldılar. İtilaf Devletle-
ri’nin kara ve deniz savaşı sonu-
cunda ağır kayıplar vermesiyle
dünya, Türklerin gücüne ve vatan
sevgisine Çanakkale’de bir kez daha
şahit oldu. 

Önce deniz ardından 
kara zaferleri kazanıldı
Osmanlı İmparatorluğu, Alman-

Türk’ün gücüne
Çanakkale Savaşı Zaferi

Gezi

Sadece Türk milletini değil, savaşa katılan diğer ulusları da derinden etkileyen, kurşunların
havada çarpıştığı, Türk'ün kahramanlığının resmi bir kanıtı olan Çanakkale Savaşı, bir milletin ruhuna
işleyen destansı bir savaş olarak tarihe geçti.“ “ 
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ya'nın Rusya'ya savaş ilan ettiği 1
Ağustos 1914'ün hemen ertesi
günü, Almanya ile bir ittifak antlaş-
ması imzaladı. Bu antlaşma, impa-
ratorluğun eninde sonunda
Almanya'nın ana gücünü oluştur-
duğu İttifak Devletleri  safında fii-
len savaşa gireceği anlamına geldi.
Enver Paşa, fiilen savaşa girmeyi, se-
ferberliğin tamamlanmamış olması
ve Çanakkale Boğazı savunmasının
tamamlanmaması gibi gerekçelerle
ertelemeye çalıştı. Ancak Almanya,
bir an önce savaşa fiilen girilmesi
için baskılarını sürdürdü. Bu baskı-
lar, Akdeniz'de Britanya donanması
önünden çekilen Goeben ve Bres-
lau savaş gemilerinin İstanbul'a gel-
mesiyle bir oldu bittiye getirildi.
Daha sonra Osmanlı Donanma-
sı'na bağlı bir grup gemiyle Kara-
deniz'e açılan bu gemiler 27 Ekim
1914 tarihinde Rus limanlarını
bombalayınca Rusya, Osmanlı İm-
paratorluğu'na savaş ilan etti. Birle-
şik Krallık ve Fransa gemilerinden
oluşan bir donanmanın Boğaz'a
geniş çaplı saldırıları 1915 Şubat
ayında başladı. En güçlü saldırı ise
18 Mart 1915 günü uygulamaya
konuldu. Ancak Birleşik Donanma
ağır kayıplara uğradı ve deniz hare-
katından vazgeçmek zorunda kaldı. 
Deniz harekatıyla İstanbul'a ulaşı-
lamayacağı anlaşılınca, bir kara ha-
rekatıyla Çanakkale Boğazı'ndaki
Osmanlı sahil topçu bataryalarını
ele geçirmek planı gündeme geti-
rildi. Bu plan çerçevesinde hazırla-
nan Britanya ve Fransa kuvvetleri
25 Nisan 1915 şafağında Gelibolu
Yarımadası’nın güneyinde beş nok-
tada karaya çıkarıldı. Britanya ve
Fransa çıkarma kuvvetleri her ne
kadar Seddülbahir ve Arıburnu sa-
hillerinde köprübaşları oluşturmayı
başardılarsa da Osmanlı kuvvetleri-
nin inatçı savunmaları ve zaman

zaman giriştikleri karşı taarruzlar
sonucunda Gelibolu Yarımadası'nı
işgalde başarılı olamadılar. Bunun
üzerine sahildeki kuvvetler takviye
edilmek için Arıburnu'nun kuze-
yinde Suvla Koyu’na  6 Ağustos
1915 tarihinde yeni kuvvetlerle bir
üçüncü çıkarma yapıldı. Ancak 9
Ağustos'ta Kurmay Albay Mustafa
Kemal’in Birinci Anafartalar Muha-
rebesi olarak bilinen karşı taarru-
zunda İngiliz Komutanlığı ihtiyat
tümenini ateş hattına sürerek sa-
hilde tutunmayı ancak başarabildi.
Mustafa Kemal ertesi gün Kocaçi-
mentepe - Conk Bayırı hattında
yeni bir karşı taarruz gerçekleştirdi,
bu hattaki Anzak birliklerini de geri
attı. Britanya ve Anzak kuvvetleri-
nin İkinci Anafartalar Muharebesi
olarak bilinen genel taarruzları ise
Osmanlı savunmasını aşamadı.
Tüm bu gelişmelerin sonrasında
İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri
Gelibolu Yarımadası’nı 1915 yılı
Aralık ayı içinde tahliye etti.

Mustafa Kemal'in milli 
liderliğine zemin hazırladı
İngiltere ve Fransa ile Osmanlı ve

Alman orduları arasında geçen ve
iki taraftan toplam 500 binden
fazla insanın ölüm, firar, esir, sa-
katlanma ve hastalıklardan oluşan
kaybına neden olan savaşın ardın-
dan İtilaf Devletleri Çanakkale
Boğazı'nı geçemedi ve İstanbul'u
işgal edemedi. Pek çok tarihçinin,
Rusya'da zorda kalan çarlık rejimi-
nin devrilmesinde ve I. Dünya Sa-
vaşı’nın iki yıl uzamasında bu
olayın önemli payı olduğu görü-
şünde birleştiği Çanakkale Savaşı
sonunda, Rusya'nın müttefikle-
riyle irtibatı da önlenmiş oldu.
Mustafa Kemal Paşa'nın dediği
gibi savaşmaya değil ölmeye gel-
miş bir milletin kahramanlığını
gösteren bu savaşta, Mustafa
Kemal de Conkbayırı Anafartalar
ve Arıburnu'nda görev yaptı. Çı-
kartmanın ilk günü Conkbayı-
rı'ndaki müdahalesi ve savaşın son
aşamalarında üstlendiği görevler,
Mustafa Kemal'in askeri yetenek-
lerini ortaya çıkardı, "Anafartalar
Kahramanı" olarak tanınmasını
sağladı. Bu durum daha sonraları
Mustafa Kemal'in milli liderliğine
de zemin hazırladı. 
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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
Avrupa’nın en fakir ülkelerin-
den sayılan Avusturya, son 20

yılda dünyanın en zengin ülkeleri
arasında yer almayı başardı. Yaklaşık
84 bin kilometrekarelik yüzölçü-
müne ve 8 milyon 700 binlik nüfusa
sahip olan ülke, bugün kişi başına
düşen  39.380 Euro tutarında
GSYİH ile hem AB içinde, hem de
dünya genelinde en üst basamak-
larda bulunuyor.
Bir zamanlar Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’nun güç merkezi olan
Avusturya, 1. Dünya Savaşı’nın so-
nunda aldığı yenilgiyle küçük bir
cumhuriyete dönüştürüldü. 1938’de
Nazi Almanyası tarafından ilhak
edilmesi ve sonrasında 2. Dünya Sa-
vaşı’nda galip çıkan müttefik kuv-
vetlerince işgal edildiği 1945’ten
itibaren 10 yıllık süre boyunca Avus-
turya’nın statüsü belirsiz kaldı.
1955’te imzalanan kurucu anlaş-
mayla müttefik işgali sona erdi ve
Avusturya’nın bağımsızlığı tanındı.
1948 yılında yürürlüğe giren Mars-
hall Planı ile birlikte bağımsız hale

gelen ülkenin sanayi sektörü, ilk ola-
rak iktisadi devlet teşekkülleri ile
oluşturuldu. İşveren ve işçi temsilci-
lerinin sosyal ortak anlayış içinde ha-
reket etmelerinin büyük başarı
getirdiği Avusturya ekonomisi için,
1995 yılındaki AB üyeliği, Doğu
Bloku’nun yıkılması ve AB’nin
Doğu Avrupa ülkelerini de içine alan
genişlemesi önemli kilometre taşla-
rını oluşturdu. 

2016’da yaklaşık 
yüzde 1,7 büyüdü 
Avusturya’nın ekonomisi bugün yük-
sek oranda çeşitlenmiş olmakla bir-
likte, hizmetler sektörü katma değerin
ve istihdamın üçte ikisini yaratıyor.
Ülkede, diğer gelişmiş ülkelerin ak-
sine sanayi sektörü GSYiH’nın yakla-
şık üçte birini oluşturuyor. Tarım
sektörü ise tüm ekonomik faaliyetler-
den elde edilen hasılanın yüzde 2’sine
sahip bulunuyor.
Avusturya ekonomisi, dünyanın en
istikrarlı ülkelerinden biri olmasına
rağmen, son 15 yılda küresel krizle-
rin de etkisiyle iniş-çıkışlarla geçen

bir seyir izledi. 2000’li yılların orta-
sından itibaren ekonomisini güçlen-
diren ülke, 2006-2007 döneminde
büyümesini yüzde 3’ün üzerine çı-
karmayı başardı. Ancak 2008 yılında
patlak veren küresel ekonomik kri-
zin etkisiyle Avusturya ekonomisi
küçülmeye başladı. Krizin iyice his-
sedildiği ve etkilerinin devam ettiği
2009 yılında büyüme oranı yüzde -
3,6 oldu.  Büyüme oranındaki geri-
lemede, ekonomisinin bağımlı
olduğu ihracatındaki gerilemenin
büyük payı oldu. 2010 yılında ise
toparlanma dönemine geçilerek
yüzde 2,0 oranında büyüme kayde-
dildi. 2011’de yüzde 2,7 oranında
büyüyen Avusturya ekonomisi, Euro
bölgesindeki krizin talep daraltıcı et-
kisi sebebiyle 2012 yılında yüzde 0,9
oranında, 2013 yılında yüzde 0,3
oranında, 2014 yılında yüzde 0,4
oranında, 2015 yılında ise yüzde 0,9
oranında büyüdü. Avusturya İstatis-
tik Ofisi verilerine göre, ülkenin cari
fiyatlarla GSYİH’si 2015 yılında
artış göstererek 337,1 milyar Eu-
ro’ya ve kişi başına düşen  

Avusturya ile ticaret
Türkiye’yi ve Türk ürünlerini doğru anlatarak artacak
AB’ye yeni üye olan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ve Balkan ülkeleri ile gerçekleştirmiş
olduğu ticari ve ekonomik ilişkileri dikkate alındığında, bölge için kilit bir rol oynayan
Avusturya, Doğu Avrupa’ya geçişte önemli bir üs ve dağıtım yeri olması nedeniyle Türk
ihracatçılarına imkanlar sunuyor. Yüksek potansiyele sahip olan Avusturya’ya ihracatımızın
artırılabilmesi için Türkiye’nin ve Türk ürünlerinin doğru bir şekilde tanıtılması büyük
önem taşıyor. Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi yakınlık, yaklaşık 300 binin üzerinde Türk
kökenli vatandaşımızın oluşturduğu Türk toplumunun Avusturya’nın ticaret hayatında
yer alması, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacak unsurlar
olarak değerlendiriliyor. 

Alternatif Pazarlar
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GSYİH 39.380 Euro’ya ulaştı.
Avusturya ekonomisinde 2016 yılı-
nın üçüncü çeyreğinde bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3
büyüme gerçekleşirken, 2016 yılının
ikinci çeyreğine göre ise büyüme
yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Bü-
yüme oranlarında özellikle tüketici
harcamalarının etkili olduğunun be-
lirtildiği ülkede, 2016 yılında ekono-
minin yüzde 1,7 büyüdüğü tahmin
ediliyor.

İç pazarın küçük olması 
ihracatın önemini artırıyor
1995’te Avrupa Birliği’ne tam üye

olan, 1999 yılında AB Ekonomik ve
Parasal Birliği’ne katılan ülkede,
ekonomik dengelerin sağlanması ve
pozitif büyüme oranlarına ulaşılma-
sında ihracatın artırılması büyük
önem taşıyor. Ticaretini büyük çapta
AB üyesi ülkelerle özellikle de Al-
manya ile yapan Avusturya için bu
ülkelerdeki ekonomik gelişmeler sü-
rekli dikkatle izleniyor. 
Küçük bir ulusal pazara sahip ol-
duklarından Avusturyalı firmaların
büyüme imkanı dış pazarlara bağlı
bulunuyor. Son 10 yılda Doğu’daki
eski komünist ülkelerin AB dış tica-
retine katılmasının sonucu olarak, ül-

kede mal ve hizmet ihracatının
GSYİH’deki payı giderek yükseliyor.
Trade map verilerine göre, 2015 yı-
lında Avusturya’nın yaklaşık 151 mil-
yar dolar ihracat, 154 milyar dolar
ithalat ile dış ticaret hacmi toplamı
305 milyar dolar oldu. Avusturya
İstatistik Kurumu geçici dış ticaret
verilerine göre, 2016 yılı Ocak-
Kasım döneminde ise Avusturya



121 milyar Euro ihracat, 124 mil-
yar Euro ithalat gerçekleştirdi. Bu
itibarla, bir önceki yılın aynı döne-
mine göre Avusturya’nın genel ih-
racatı yüzde 0,04 oranında
gerilerken, genel ithalatı yüzde 1,0
oranında arttı. 
Son yıllarda ülke ekonomisinin
nispeten cansız performans gös-
termesi bir dizi faktörden kaynak-
lanıyor. Bankacılık sektörünün
devam eden yeniden yapılanma-
sıyla ilgili maliyetleri, yatırımcı du-
yarlılığı ve kamu maliyesi üzerinde
yük olmaya devam ediyor. Banka-
larının çoğunlukla Orta ve Doğu
Avrupa ülkelerinde faaliyet göster-
mesi nedeniyle, Avrupa’daki fi-
nansal krizin etkileri Avusturya’da
güçlü bir biçimde hissedildi. Avus-
turya’nın mali pozisyonunun
Euro Alanı’ndaki diğer ülkelere
kıyasla daha iyi olmasına karşın,
ülkedeki büyük bankaların Orta ve
Doğu Avrupa’dan gelecek şoklara
açık olması ve Euro Alanı borç kri-
zinin yarattığı belirsizlik ekono-
miyi olumsuz yönde etkiledi.
Euro Bölgesi’ndeki krizin olum-
suz etkilerini gidermek ve kamu
borçlarının sürekli olarak artış gös-
termesi sonucu Hükümet tasarruf
tedbirleri uygulamak durumunda
kaldı. Ek gelir kaynakları yaratma-
sına yönelik tedbirlerin alınması,
dolaylı olarak bireylerin reel gelir-
lerini ve tüketim eğilimini olum-
suz şekilde etkiledi ve tüketiciler
de tasarruf eğilimine girerek har-
camaları kısma yoluna gitti. Ayrıca
Avusturyalıların diğer Euro Böl-
gesi ülkelerinin çoğuna göre daha
fazla tasarruf yapması, tüketici gü-
venini hala baskı altında tutuyor.
Petrol fiyatlarındaki gerileme ve
kriz dolayısıyla azalan talep so-
nucu ürünlerin toptan fiyatların-
daki yüzde 8’i aşan düşüşler 2009

yılında enflasyon oranının yüzde
0,5’e, hatta bazı aylarda eksilere
düşmesine neden oldu. 2010 yı-
lında petrol fiyatlarındaki artışın da
etkisiyle birlikte enflasyon
2010’da yüzde 1,9 olarak gerçek-
leşti. Dünya konjonktüründeki
gelişme sonucu artan petrol fiyat-
larının etkisiyle enflasyon 2012 yı-
lında yüzde 2,6, 2013 yılında
yüzde 2,1, 2015 yılında ise yüzde
0,8 seviyesinde gerçekleşti.
Avusturya, AB genelinde en düşük
işsizlik oranına sahip olmasının
yanı sıra kadın ve genç nüfusta iş-
sizliğinde de en düşük rakamlara
sahip AB ülkesi olarak dikkat çeki-
yor. Kriz döneminde bile işsizlik
oranında fazla artış kaydedilme-
mesinde, hükümetin işten çıkar-
maların önüne geçilmesi amacıyla
çalışma saatlerini yeniden düzen-
lemesinin etkili olduğu söylenebi-
lir. 2015 yılında yüzde 5,7 olan
işsizlik oranının ise 2016 yılında
yüzde 5,9 olması bekleniyor.

Tedbirler alındı
Avusturya, ekonomisinin en
önemli sorunlarından biri olan
kamu borçlarındaki artışı, aldığı
tedbirlerle son yıllarda kontrol al-
tına almaya çalışıyor. Ülkede, libe-
ralleşme ve özelleştirme yardımıyla
büyüme hızının yükselmesini sağ-
lamak ve reformlar sayesinde gele-
cek için sosyal sistemi güvence
altına almak için çok çeşitli tedbir-
ler alındı. Hükümetin bu sorunu
çözmek için almış olduğu tedbir-
lere ilaveten yeni tedbirler alması ve
gelir kaynakları yaratması bekleni-
yor. Ekonomik dengelerin sağlan-
ması ve pozitif büyüme oranlarına
ulaşılmasında ihracatın artırılması
büyük önem taşıyor. 
Avusturya, ekonomisini düzlüğe
çıkarmak için önlemler paketini
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Alternatif Pazarlar

Başlıca ticaret ortakları: Almanya, İtalya, Fransa, İsviçre, ABD, Çek
Cumhuriyeti
Başlıca ihracat kalemleri:  Makine ve aksamları, motorlu taşıtları ve
parçaları, kağıt ve mukavva, metal ürünler, kimyasallar, demir-çelik, tekstil,
gıda maddeleri
Başlıca ithalat kalemleri: Makine ve aksamları, motorlu taşıtlar, kimya-
sallar, metal ürünler, petrol ve petrol ürünleri, gıda maddeleri
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devreye soktu. Bu program çerçe-
vesinde  173 milyar Euro’ya ulaşan
merkezi hükümetin borç  yükünün
azaltılması ve bütçe açığının sıfıra
indirilmesi hedeflendi. Yapısal açığın
azaltılmasına ilişkin önlemler pake-
tinin yüzde 70’lik bir bölümü har-
camalardan yapılan kısıntılarla,
yüzde 30’luk bölümü ise ilave ver-
gilerle sağlandı. Paketin içindeki uy-
gulamalar arasında; yıllık gelirleri
150 bin Euro’nun üzerinde olanlar-
dan “Dayanışma Vergisi” adı altında
ilave vergi alınması, emlak alım sa-
tımlarında ilave vergi alınması, eya-
letlerin harcamalarını 5 milyar Euro
azaltması, erken emekliliğin zorlaş-
tırılması gibi birçok tedbir yer aldı. 
Öte yandan Mart 2012’de Avus-
turya Parlamentosu, 2016 yılına
kadar kamu finansmanını dengelen-
mesi yönünde 26,5 milyar Euro de-
ğerinde tasarruf edilmesini
amaçlayan kemer sıkma programını
kabul etti. Bu kapsamda, 2013 yı-
lında kamu sektöründe maaş zamla-
rının dondurulması, 2014’te ise
kamu çalışanlarının maaşlarında
düşük artışlar yapılması, emeklilik
sisteminde değişikliğe gidilmesi,
2014 yılı itibarıyla kamu sektöründe
öğretmenler ve polis başta olmak
üzere bazı meslek grupları dışında
işe alımların durdurulması, sağlık

hizmetlerinin reforme edilmesi gibi
birçok önlem planlandı. 

Doğrudan yabancı 
yatırımcıya kapısı açık
Avusturya otoritelerinin doğrudan
yabancı yatırımlarla (DYY) ilgili yak-
laşımı son derece olumlu. Yabancı-
ların şirketler ve mülkler üzerindeki
sahipliğiyle ilgili çok az sayıda spesi-
fik sınırlama var ve ilgili düzenleme-
ler yabancı ve yerli şirketler arasında
önemli bir ayrım yapmıyor. Avus-
turya, AB-15 ülkeleri arasındaki en
düşük oran olan yüzde 25’lik stan-
dart kurumlar vergisi oranıyla, fir-
malar için oldukça elverişli bir vergi
ortamı sunuyor. Yüksek-teknoloji
sektörlerinde yeni istihdam yaratan
veya araştırma faaliyetlerinin yoğun
olduğu alanlara yönelik yatırımların
ülkeye çekilmesine ağırlık veriliyor.
DYY’nin gittikçe artan bir payı ima-
lat sektöründen, üniversitelerle fir-
maların AR-GE birimleri arasındaki
güçlü bağların da desteğiyle, bilişim
teknolojileri (IT) ve eczacılık ürün-
leri gibi sektörlere, diğer yandan ti-
cari ve finansal hizmetlere kayıyor ve
Avusturya’ya gelen DYY’nin sektö-
rel yapısı değişiyor. UNCTAD veri-
lerine göre 2015 yılında
Avusturya’ya gelen doğrudan ya-
bancı yatırım miktarı 3.837 milyon

dolar, doğrudan yabancı yatırım
stoğu ise 164.784 milyon dolar
oldu. Avusturya’ya yatırım yapan
başlıca ülkeler arasında Hollanda
(%32,2), Rusya (%14,3), Lüksem-
burg (%12,5), Güney Kıbrıs (%8,5),
Fransa (%6,5), Japonya (%5,7),
Hong Kong (%4,2) ve İtalya (%3,8)
yer aldı. Ülkeye yapılan yatırımların
sektörel dağılımı ise ticaret (%38,7),
kimyasallar, petrol ürünleri ve ilaç
(%12,1), bilgi ve iletişim hizmetleri
(%9,4), ulaşım araçlarının üretimi
(%6,8), mesleki, bilimsel ve teknik
hizmet faaliyetleri  (%6,5), gayri-
menkul faaliyetleri  (%5,6) başı çekti.

İki ülke arasındaki potansiyel
mevcut rakamların çok üzerinde
Avusturya, AB’ye yeni üye olan Orta
ve Doğu Avrupa ülkeleri ve Balkan
ülkeleri ile gerçekleştirmiş olduğu

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Oto-
mobil, steyşın vagonlar, yarış araba-
ları, magnezit, erimiş yanmış manyezi,
meyve ve yenilen diğer bitki parçaları
konserveleri
Başlıca İthal Ürünlerimiz: Suni
devamsız lifler, su türbinleri, çarklar
vb. için regülatörler, insan ve hayvan
kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler



ticari ve ekonomik ilişkileri dikkate
alındığında, bölge için kilit bir rol
oynamakta. Doğu Avrupa’ya geçişte
önemli bir üs ve dağıtım yeri olması
nedeniyle Türk ihracatçıları açısın-
dan önemli imkanlar sunan Avus-
turya, Balkanlardaki komşu ve yakın
ülkeleri hedef ülkeler olarak seçmiş
olması nedeniyle aynı zamanda Tür-
kiye’ye rakip bir ülke konumunda
bulunuyor. Türkiye ve Avusturya,
ekonomik ve ticari alanlarda uzun
bir geçmişe dayanan ilişkilere sahip. 
Ancak mevcut ticari rakamlara ba-
kıldığında, potansiyelin dış ticaret
hacmini daha da artırmaya mümkün
kılacak düzeyde olduğunu ifade
etmek mümkün. Türkiye ile Avus-
turya arasındaki ticari ilişkilerde, bazı
firmaların uzun yıllara dayanan ge-
lenekselleşmiş beraberlikleri mevcut.
Öte yandan ilişkilerin tahminen ya-
rıdan fazlasında ise, konjonktürel
gelişmelerin getirdiği belli bir dö-
nemi kapsayan ve hatta bazen tek bir
partiye inhisar eden ticari ilişki türü
yaygın. Bu kısa soluklu ticari bera-
berliklerin sürekli olabilmesini temin
edecek Türk ürünlerini tanıtıcı faa-
liyetler ve fuarların düzenlenmesi
büyük önem taşıyor. Ayrıca iki ülke
iş adamlarını bir araya getirmek ve

yakınlaştırmak amacıyla ticaret oda-
ları arasındaki ilişkilerin daha da ge-
liştirilmesi ve ortak yatırımlarda
bulunulması ticaret hacmindeki ge-
lişmeye ek bir ivme kazandıracaktır.

Türk ürünlerinin 
doğru tanıtılması gerekiyor
Avusturya’ya ihracatımızın artırıla-
bilmesi için alınması gereken yeni
tedbirlerin başında, Türkiye’nin ve
Türk ürünlerinin doğru bir şekilde
tanıtılması büyük önem taşıyor. İki
ülke ilişkilerinin geçmişinin oldukça
gerilere gitmesine rağmen, Türk sa-
nayisi ve Türkiye’nin dünya piyasa-
larında rekabet edebilir potansiyel
ihraç ürünleri hakkında Avusturyalı
tüketicilerin ve dış ticaret ile uğraşan
firmaların yeterli bilgiye sahip olma-
larının sağlanması gerekiyor. Piya-
sada olan ürünlerle benzer kalitede
ve fiyat açısından daha avantajlı Türk
ürünlerinin Avusturya’ya sunumu-
nun sağlanmasının ihracatımızı
olumlu olarak etkileyeceğine deği-
nen yetkililer, bunu teminen Avus-
turya’da faaliyet gösteren mağaza
zincirleriyle işbirliği yapmanın
büyük önem taşıdığını vurguluyor-
lar. Öte yandan iki ülkenin girişim-
cileri yatırımlarına devam ediyorlar.
TCMB verilerine göre; 2014 yılında
ülkemize Avusturya’dan 50 milyon
dolarlık yabancı sermaye girişi ve
Türkiye’den Avusturya’ya 12 milyon
dolar yatırım yapıldı. 31 Aralık 2014
itibariyle ülkemizde 788 adet Avus-
turya kökenli firma faaliyet göster-
mektedir. Avusturya firmalarının
yatırımları ağırlıklı olarak İstanbul’da
gerçekleşmiş olup, İstanbul’u An-
kara ve diğer iller takip ediyor. Avus-
turya Ticaret Müşavirliğimiz
verilerine göre Avusturya’daki Türk
yatırımlarının toplamı 274 milyon
dolara tekabül etmekte. 
Gerek TCMB’nin yurtdışı doğru-

dan yatırım istatistiklerinde, gerek
Avusturya’nın resmi istatistiklerinde
Avusturya’daki ülkemiz menşeli ya-
tırımların 226 milyon dolar olduğu,
bu rakamın da, Müşavirliğimiz ka-
yıtlarındaki verilere yakın olduğu
görülüyor. 2015 yılında ise ülkemize
Avusturya’dan 45 milyon dolarlık
yabancı sermaye girişi ve Türki-
ye’den Avusturya’ya 44 milyon
dolar yatırım yapıldı. 31 Aralık 2015
itibariyle ülkemizde 832 adet Avus-
turya kökenli firma faaliyet gösteri-
yor. 

Türkiye, Avusturya karşısında 
216 milyon Euro 
dış ticaret fazlası verdi
Avusturya pazarında tekstil ve hazır-
giyim, meyve-sebze gibi geleneksel
ürünlerimizin yanı sıra makine, cihaz
ve aletler, mobilya, otomotiv yedek
parça ve aksamları, ev tekstili, demir-
çelik ürünleri, mermer, mücevher ve
inşaat malzemeleri ihraç ettiğimiz
ürünlerin başında geliyor. Viyana Ti-
caret Odası’nca yapılan bir anket ça-
lışmasında, Avusturyalı firmaların
Türkiye’yi tercih etmelerinin nedeni
olarak; mesafe, gümrük birliği ve
ürünlerimizin kalite ve fiyatlarının
belirleyici olduğu ortaya çıktı. Tür-
kiye’nin sahip olduğu coğrafi yakın-
lık, ekonomik-ticari ilişkilerin
geliştirilmesi için gerekli hukuki alt-
yapının hazır olması ve bir kısmı
Avusturya vatandaşlığına geçmiş
yaklaşık 300 binin üzerinde Türk
kökenli vatandaşımızın oluşturduğu
Türk toplumunun Avusturya’nın ti-
caret hayatında daha fazla yer alması,
iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişti-
rilmesine büyük katkı sağlayacak un-
surlar olarak değerlendiriliyor.
İki ülke arasındaki ticaret miktarla-
rına baktığımızda düşüş dikkat çeki-
yor. 2015 yılında Avusturya ile
ticaret hacmimiz bir önceki yılın
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Avusturya ile Türkiye arasındaki ikili
ilişkiler, ağaç işleme makineleri sek-
töründeki ticarete de yansıyor. Ağaç
oranının yüksek olması, mobilya en-
düstrisinin büyüklüğü ve Türk nüfus
ile girişimci sayısının fazla olması,
Türk ağaç işleme makine üreticileri
açısından pazara girişi kolaylaşıyor.
Avusturya’nın en değerli doğal kay-
nağı olan ekolojik çevresini, kirlilik
düzeylerini sistematik olarak düşür-
mek yoluyla korumak adına göster-
diği yoğun çabalar, ülkenin çevre
açısından en bilinçli Avrupa ülkeleri
arasında sayılmasını sağlıyor. Yaklaşık
yüzde 50’si ormanla kaplı olan ülke,
Orta Avrupa’nın en fazla ormana
sahip ülkesi konumunda bulunuyor.
Bu da Avusturya’yı, ağaç işleme ve
orman endüstrisi sektöründe etkin
bir noktaya ulaştırıyor. 
Mobilya Avusturya’nın ithalatındaki

önemli kalemlerden birini oluşturu-
yor. Pazara uygun ürünlerin sunul-
ması ve kaliteli hizmet sağlanması
halinde mobilya ürünlerine yönelik
ihracatın daha da artırılması müm-
kün gözüküyor. 
Avusturya mobilya endüstrisinde,
hemen hepsi özel sektör dahilinde
olan 53 firma faaliyet gösteriyor ve
toplam 6 bin 700 çalışan sektörde
istihdam ediliyor. 2011 yılında 2,29
milyar Euro olan sektördeki üretim
değeri 2015’te 1,84 milyar Euro
olarak gerçekleşti. Mobilya sektörü-
nün ihracat değerine baktığımızda
da bir düşüş dikkat çekiyor. Özel-
likle Almanya’ya yoğun olarak ihra-
cat yapan Avusturya mobilya
sektörünün, 2011 yılında yaklaşık
1,31 milyar Euro olan ihracatı
2015’te 829,5 milyon Euro’ya geri-
ledi. 

Geçen yıl sektör 
255 bin dolar ihracat yaptı
Türkiye ağaç işleme makineleri
sektörünün Avusturya’ya yaptığı
ihracata yıllar itibariyle baktığı-
mızda 2016 yılında bir artış ol-
duğu dikkat çekiyor. 2014 yılında
172 bin dolar Avusturya’ya ihracat
yapan sektör, 2015 yılında 129
bin dolar olan ihracatı 2106 yı-
lında 255 bin dolara çıkardı.  Sek-
törün geçen yıl Avusturya’ya
yönelik yaptığı ihracatta en yüksek
ürünü 122 bin dolar ile bantlama
makineleri oluşturdu. 2015 yı-
lında en yüksek ihracat ise taşlama,
zımparalama ve parlatma makine-
leri alanında yapıldı.  Bu ülkeyle
yapılacak sektörel indikatif potan-
siyel ticaret ise 2015 yılı için 63
milyon 537 bin dolar olduğu be-
lirtiliyor. 

aynı dönemine göre yüzde 12 aza-
larak 2 milyar 593 milyon dolar, ih-
racatımız yüzde 9,6 azalarak 1
milyar 25 milyon dolar, ithalatımız
yüzde 13,5 azalarak 1 milyar 568
milyon dolara geriledi.  
Avusturya İstatistik Kurumu geçici
dış ticaret verilerine göre, 2016 yılı
Ocak-Kasım döneminde ise Avus-

turya’nın Türkiye’den ithalatı 1
milyar 430 milyon Euro, Tür-
kiye’ye ihracatı ise 1 milyar 214
milyon Euro oldu. Bir önceki yılın
aynı dönemine göre toplamda
Avusturya’nın Türkiye’den ithala-
tında yüzde 6,5 artış kaydedilirken,
Avusturya’nın Türkiye’ye ihraca-
tında ise yüzde 5,0 düşüş gerçek-

leşti. Aynı dönemde, Avusturya’nın
Türkiye’den ithalatı toplam ithala-
tının yüzde 1,2’ini, Türkiye’ye yap-
tığı ihracat ise toplam ihracatının
yüzde 1,0’ini oluşturdu. Söz ko-
nusu 11 aylık dönemde Türkiye
Avusturya karşısında yaklaşık 216
milyon Euro dış ticaret fazlası
verdi.

Sektörün Avusturya'ya yaptığı ihracat
2016 yılında artış gösterdi
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Sektörün Sesi

Ligno Makine ortağı Kenan Arıcı:

“Sektöre hızla vizyon 
kazandırmak gerekiyor”

Sektördeki en önemli ihtiyacın ‘vizyon’ olduğunu dile getiren
Ligno Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortağı Kenan
Arıcı, ağaç işleme makineleri sektörünün hem girişimciler
hem de çalışanlar açısından cazip ve hayal edilir bir noktaya
getirilmesi gerektiğini belirtiyor. “İnsanların severek gireceği
ve zevkle çalışabileceği, derin ve verimli bir sektör olmamız
lazım” diyen Arıcı, AİMSAD’a bu noktada önemli görevler
düştüğünü vurguluyor. 
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İstanbul Üniversite Orman Fa-
kültesi Endüstri Mühendisliği
bölümünden 1987 yılında

mezun olduktan bugüne kadar sek-
törün içinde yer alan Ligno Makine
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
kurucu ortağı Kenan Arıcı, ağaç iş-
leme makineleri sektörünün itha-
latçı ayağının önemli temsilcile-
rinden biri. Alanında yetkin yabancı
şirketlerin Türkiye temsilciliklerini
alarak, firmasıyla sektörün ihtiyacı
olan makinelerin karşılanması konu-
sunda hizmet veren Kenan Arıcı,
aynı zamanda sektörün derneği
AİMSAD’ın da Yönetim Kurulu
Üyesi. Türk Standartları Ensti-
tüsü’nün üyesi olduğu Uluslararası
Standardizasyon Kuruluşu (ISO)
teknik komitelerinin çalışmalarını
takip etmek için kurulan Ağaç İş-
leme Makineleri ve Yan Sanayi Ayna
Komitesi’ne başkanlık da yapan
Arıcı, firma ve dernek çalışmalarıyla
sektördeki gelişmelere ve eksiklere
ilişkin önemli yorumlar yapıyor. 
Gerçekleştirdiğimiz röportajda, ‘sek-
tördeki en önemli ihtiyaç nedir?’ so-
rusuna ‘Vizyon’ yanıtını veren Kenan
Arıcı,  ağaç işleme makineleri sektö-
rünün hem girişimciler hem de çalı-
şanlar açısından cazip ve hayal edilir
bir noktaya getirilmesi gerektiğini
vurguluyor. Sektöre severek ve iste-
yerek katılım sağlanması için sektöre
vizyon kazandırmanın çok önemli
olduğuna değinen Arıcı, “İnsanların
istifade edebileceği, zevkle çalışabile-
ceği, hayal edebileceği bir sektör ol-
mamız lazım. Bunun için öncelikli
olarak nitelikli personelin sayısının ve
kalitesinin artırılması gerekiyor. Ben
sektörün, AİMSAD’tan bu anlamda
bir yönlendiricilik beklediğini düşü-
nüyorum. Bu noktada AİMSAD’ın
önümüzdeki dönem çalışmaları, sek-
töre önderlik yaparak vizyon kazan-
dırıp derinliği artırıcı yönde
olacaktır” diyor. 

Kenan Bey öncelikle okuyucuları-
mıza kendinizi tanıtır mısınız?
Ağaç işleme makineleri sektörüne
nasıl ve ne zaman girdiniz? 
İstanbul Üniversite Orman Fakültesi
Endüstri Mühendisliği bölümünden
1987 yılında mezun oldum. O gün-
den beri sektörün içindeyim. 1987-
1992 yılları arasında sektörde üretim
konusunda farklı kurumlarda çalış-
tım. 1992 yılından sonra ise ağaç iş-
leme makinelerinin satışıyla ilgilen-
meye başladım. Bu sürecin ardından
da 1995 yılı başında Abdül Çelik ile
birlikte Ligno Makine’yi kurduk. 

Şirketinizi tanımamız için kısaca
ilk kurulduğu dönemi ve faaliyet-
lerinizi aktarır mısınız?
Ligno olarak çalışmalarımıza 1995
yılında kenar bantlama, CNC freze
ve panel ebatlama makineleri ala-
nında uzman Alman-Avusturya
menşeili bir firma olan Holz-Her’in
Türkiye mümessilliği ile başladık.
Yine aynı yılın sonunda Weinig
Grubu ile de çalışmalarımız başladı.
Bu firmaların Türkiye’deki tanıtım
ve pazarlama faaliyetlerini yürüttük.
2000 yılında da zımpara makinesi
alanında Alman Heesemann firma-
sının Türkiye mümessilliğini aldık.
Kurulduğumuz tarihten itibaren ça-
lıştığımız firmaların Türkiye’deki
satış, pazarlama ve satış sonrası hiz-
metlerini veriyoruz.

Firmanızın kurulduğu günden
itibaren başarılı bir gelişim sür-
dürerek bugünlere gelişinde ne
gibi faktörler etkili oldu? Başarı-
nızın sırlarını bizimle paylaşır mı-
sınız? 
Bizim en büyük avantajımız Alman-
larla çalışmak oldu. Alman firmala-
rının bize çalışma disiplini
kazandırması, teknolojiyi kullanarak
müşteriye yönelik fiyat-fayda analiz-
lerini ön plana çıkarmamız, bizim

en büyük avantajlarımız oldu. Satış
ve pazarlamada müşterinin faydası
olan en yüksek teknolojiyi teklif
edebilmek, ucuzluktan ziyade
doğru teknolojiyi uygun fiyatla su-
nabilmek bizim öncelikli ilkelerimizi
oluşturdu. Öte yandan bugüne
kadar çalıştığımız firmalar hep kendi
alanında dünyadaki sayılı firmalar
arasında yer alıyor. Bunların çalışma
prensipleri ve yüksek kaliteye önem
vermeleri, bizim motivasyonumuzu
artıran ve Türkiye’deki yapılanma-
mızı doğru ve sağlıklı bir şekilde
oturtmamızı sağlayan ana faktörler
oldu. Öte yandan biz müşteriye her
zaman doğruyu söyleyip doğru
önerilerde bulunmayı prensip edin-
dik. Hata bizden kaynaklandığında
bile bahane bulmadan müşterinin
önünde doğru olmak bizim vazgeç-
mediğimiz bir özelliğimizdir. 

Sektöre yönelik ürün satış yelpa-
zenizi hangi ürünler oluşturuyor?
Ürünlerinizle sektöre hangi ko-
nularda hizmet veriyorsunuz?
Bizim iki farklı kolumuz var. Birinci-
sini masif ağaç işleme makineleri
oluşturuyor. Bu alanda Weinig Gru-
bu’yla beraber profil makineleri, fin-
ger joint hatları, masif panel presleri,
çoklu dilme makineleri gibi kereste
ve ağaç ürünlerini işlemeye yönelik
ürün gamımız bulunuyor. Diğer
yandan Holz-Her firmasıyla da
MDF ve panel işleme hatları ile ilgili

Türkiye’de makineleşme
süreci hızla sürüyor. Gelecek
dönemde makineleşme sürecin-
de gündeme robotik sistemler
ve otomasyon gelecek. Ancak
bu teknolojilerin kullanılması
için en önemli ihtiyaç, eğitimli
eleman. Sektör eğitimli kalifiye
eleman konusunda ciddi sıkıntı
yaşıyor. 

“ 

“ 
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2 farklı grubumuz var. Bu gruplara
yönelik solid masif malzeme, panel
işleme hatları, yüzey işleme ve zım-
paralama olmak üzere 3 farklı kate-
goride hizmet veriyoruz. 

Müşterilerinize, sağladığınız tek-
nik servis hizmetlerinin kaliteli,
sürekli ve hızlı olarak yerine ge-
tirilmesi için nasıl bir satış sonrası
hizmet sistemi kurdunuz?
Her şeyden önce bizim müşterileri-
miz, her zaman direkt personeli-
mize ve biz şirket yöneticilerine
kolaylıkla ulaşabileceğini bilir. Aynı
zamanda teknik personelimiz tek-
nolojik anlamda donanımlı ve iyi
eğitimlidir. Müşteriler yaşadıkları
her türlü problemde bizden hızlı bir
reaksiyon göstererek sorunları gi-

dermemizi bekler. Biz de Ligno ola-
rak hem teknik personel hem de yö-
neticilerimizle, müşteriye en kısa
sürede geri dönüş sağlama prensi-
bindeyiz. Müşterinin ilk andaki tep-
kisine hızlı reaksiyon vermek bizim
için çok önemli. Hareket kabiliyeti
oldukça yüksek olan teknik perso-
nelimiz, çok tecrübeli. Bu ekipte
kurulduğumuz yıldan beri bizimle
çalışan personelimiz bile vardır. Ma-
kinelerimizi ve müşterilerimizi çok
iyi tanıyorlar. Bu da şirketimizin
satış sonrasında verdiği hizmetin ka-
litesini artırıyor. 

Gelecek dönem yapılanma plan-
larınız neler? Kısa ve orta vadede
satış artırıcı çalışmalarınız var mı? 
Sektörde bir miktar daralma ol-

makla birlikte ürün gamında farklı-
lık ve çeşitlilik artıyor. Üretimle il-
gili portföyümüz içinde bir kısım
eksik olan makineler vardır. Son bir-
kaç yıldır bu alandaki çeşitliliği ar-
tırma eğilimindeyiz. Bunun yanında
satış hizmetleri ile birlikte teknik
personelin kapasitesini ve cevap ve-
rebilmesini artırmak için hizmet içi
eğitimlerimize odaklandık. Yeni
personel yapılanmasına girip satış
sonrası hizmetleri daha organize ve
çeşitlilik arz edecek şekilde vermek,
bizim bundan sonraki ana gayemiz
olacak. 

Yeni ürünler ve firmalar yelpaze-
nize eklenecek mi?
Evet, bizim eksik olan işlerimiz bil-
hassa birinci konumuz olan masifle

Sektörün Sesi

Gelecek dönemde sektörün 
AİMSAD’tan beklenti ve talepleri
sizce neler olacak? Bu noktada
dernek yönetiminde yer almanız
nedeniyle yapacağınız proje ve 
çalışmalar hakkında bilgi verir
misiniz?
Sektör AİMSAD’tan bir yönlendiricilik
bekliyor. İnsanların tek başına bir şey
yapması kolay değil. Sektörün birinci
beklentisi vizyon. Bunun yanı sıra sek-
törde oluşan bu güç ve birliğin, hem fi-
nansal yönden hem de sosyal yönden
kendilerine ve sektöre bir şey katmasını
bekliyor. AİMSAD bir şekilde önderlik
yapıyor. Sektörde hakemlik yapabilecek
bir statüye doğru gidiyor. Üyeler arasın-
daki ilişkiyi artırmak, faaliyetleri şeffaflık
içinde yapıp üyelere bunları eşit şekilde
dağıtmak, akil adamlık ve hakimlik
yapıp sektöre önderlik yaparak vizyon
kazandırıp derinliği artırmak. 
AİMSAD’ın önümüzdeki dönemde
yapması gereken en önemli amacı ve 
çalışması bu yönde olmalı. 
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ilgili işlerde. Yüzey ve masif işlemeye
yönelik makine parkurumuzda gö-
rüşeceğimiz bazı firmalar var. Şu an
isimlerini vermek doğru olmaz. Za-
manla bunları neticelendirip zaten
sektörle paylaşacağız. 

Firmayla ilgili bilgileri aldıktan
sonra biraz da sektörle ilgili
görüş ve yorumlarınızı öğrenmek
isteriz. Ağaç işleme makineleri
sektörünün gelişimini, yıllar iti-
barıyla anlatır mısınız? Sektöre
girdiğiniz günden bugüne neler
değişti?
1990’lı yıllarda ithal makinelerin
kullanımı daha fazla iken yerli ma-
kineler çok azdı. Sanayide 1990’lı
yıllarda CNC teknolojileri hayatı-
mıza girmeye başladı. Özellikle
1990-2000 yılları arasında Türki-
ye’de hızlı bir makineleşme süreci
yaşandı. Ancak Türkiye’nin o dö-
nemlerde yaşadığı krizler, sektörün
bir miktar sıkıntılı bir dönemden
geçmesine neden oldu. Fakat
2000’li yıllardan sonra ülkemiz
daha stabil bir sürece girdi. Siyasi is-
tikrar ve ekonomik büyümeyle bir-
likte son 15 yıl içinde mobilya ve
ağaç işleme makineleri sektöründe
çok sayıda önemli yatırımlar oldu.
Türkiye’de bu sürecin yanı sıra yurt-
dışında farklı gelişmeler yaşandı. İt-
halatçı kanadında Avrupa’da belli
firmalar gruplaştı. 2008 yılında
ABD’deki morgage krizinden sonra
İtalya, İspanya, Almanya gibi ülke-
ler başta olmak üzere Avrupa’da
birçok firma kapandı.  Bu bölgedeki
firmaları birkaç grup bünyesinde

toplandı. Münferit makine üreten
firmaların markaları, bu grupların
içine dahil oldu.  Böylece Avrupa
pazarında gruplaşmalar oluştu. 
Piyasalardaki 2008 ABD’deki mor-
gage krizinden sonra ahşap sektörü
bir durgunluğa uğradı, fakat 2011-
2012’den sonra sektördeki hareket-
lilik firmaları kendilerine getirdi
diyebiliriz. Türkiye’deki yerli ma-
kine üreten firmaların sayıları ve
buna bağlı olarak ürün gamı arttı.
Türkiye’de sektördeki rekabet sa-
dece ithalatla değil, yerli üreticilerin
ihracatının artmasıyla da birlikte
canlandı. İthal makineciler ile yerli
makineciler arasındaki rekabet sek-
töre hareket gerektirdi, bu da kali-
teye yansıdı. Artık satışlarda sadece
fiyat etkili olmuyor. Fiyattaki reka-
bet yavaş yavaş kalite tarafına doğru
kayıyor. Ancak ben sektörün bugün
itibarıyla henüz hak ettiği noktada
olmadığına inanıyorum. Bence sek-
tör yeterince başarılı bir noktada
değil. 

Peki bu süreç içinde Türk sanayi-
sindeki makineleşme sürecini
nasıl yorumlarsınız?  Gelişen sa-
nayi sektörü içinde makine kulla-
nımının yeterli olduğunu düşü-
nüyor musunuz?
Mobilya ve ağaç işleme endüstri-
sinde 90’lı yıllardan itibaren maki-
neleşme başladı. Hatta piyasadaki
konjonktürel hareketlilik nedeniyle
belli dönemlerde makineleşmenin
hızı çok arttı. Sektör eskiden el
emeğine ve ustalığa bağlı olarak
üretim yapıyordu. Mobilya ve ahşap

ürün üreten firmalar emek yoğun
firmalardı. Daha sonra mimarideki
değişiklikler ile farklı ve yeni ürün-
lerin piyasaya sürülmesi, bunları iş-
leyen makinelerin üretilmesini
gerektirdi. Bunun neticesinde de
emek yoğun üretimden makine
yoğun üretime geçiş oldu. İnşaat
sektöründeki canlılık mobilya sek-
törüne, dolayısıyla ağaç işleme ma-
kineleri sektörüne de yansıyor. Şu
anda da firmaların ana tercihi maki-
neleşmek. Gelecek dönemde maki-
neleşme sürecinin farklı itici güçleri
olacak. Bundan sonraki makine-
leşme sürecinde gündeme robotik
sistemler ve otomasyon gelecek.
Ancak bu teknolojilerin kullanılması
için en önemli ihtiyaç, ürün stan-
dartizasyonu ve eğitimli eleman. Bu
makineleri verimli ve sağlıklı şekilde
kullanacak eğitimli kalifiye eleman
konusunda sektörde ciddi sıkıntı
var. Eğitim konusundaki bu sıkıntı-
nın aşılması gerekiyor. 
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Sektördeki eğitim düzeyini artıracak eğitim merkezlerinin olmasında çok büyük fayda var.
Türkiye’de programlama veya işletim sistemleriyle ilgili eğitim kurumları ve merkezleri açılmalı. Bu
merkezler mobilya ve ağaç işleme makineleri üreten firmalara personel desteği vermeli. Öte yandan
sektöre yatırım, işletme ve AR-GE gibi konularda danışmanlık hizmetleri verebilecek firmalara ve
kişilere de ihtiyaç var.

“ “
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Mobilya sektörünün ve ona üre-
tim ile satış yapan makine sektö-
rünün gelişimi için sizce neler
yapılmalı? Sektörde yaşanan so-
runlara ilişkin çözüm önerileriniz
nedir?
Sektördeki en önemli problem viz-
yon. Sektör derin ve verimli değil.
Bu sektörü hayal edilebilen bir hale
getirmek gerek. Vizyondaki en
önemli adım; insanların, girişimcile-
rin ve istihdamın bu sektöre severek
ve isteyerek girmesini sağlamak ol-
malı. Çalışma ortamının düzenli ve
temiz olmasından tutun da nitelikli
personelin temin edilmesine kadar
bunu sağlayacak çok sayıda faktör
var. İnsanların istifade edebileceği,
zevkle çalışabileceği, hayal edebile-
ceği bir sektör olmamız lazım. Nite-
likli personelin sayısının ve
kalitesinin artırılması gerekiyor.
Ancak bunun için de sektörün viz-
yon kazanması lazım ki, nitelikli per-
sonel burayı hayal edip çalışabilsin.
Öte yandan finansman da önemli.
Sektörün canlı hale gelmesini sağla-
yan bir durum bu da.

Ağaç işleme makineleri sektö-
ründe hizmet veren firmalara ge-
lişimlerini hızlandırmaları için

neler yapmalarını tavsiye edersi-
niz, önerileriniz nelerdir?
Yan sanayi ve otomasyon, en önemli
sıkıntılarımızın başında geliyor. Bir-
çok makine üretiliyor ya da yurtdı-
şından getiriliyor. Bunların program
desteğinin tam anlamıyla sağlıklı şe-
kilde verilmesi lazım. Otomasyon
yeni yeni gündeme geliyor. Avru-
pa’da otomasyon çok pahalı. Birçok
firma makineyi alıp otomasyonu bu-
rada yaptırmaya çalışıyor. Bunu
Türkiye’de yapacak olan düzgün
firmalara gerçekten ihtiyaç var. Ay-
rıca Türkiye’de programlama veya
işletim sistemleriyle ilgili eğitim ku-
rumları ve merkezlerinin açılmalı.
Bu merkezler, mobilya ve ağaç iş-
leme makineleri üreten firmalara
personel desteği vermeli. Tür-
kiye’de nitelikli personel açığı ol-
dukça fazla. Bu personeli her firma
kendi içinde yetiştirmeye çalışıyor.
Ardından, yaşanan rekabetten do-
layı personelin firma değiştirmesi
olabiliyor. Sektördeki eğitim düze-
yini artıracak eğitim merkezlerinin
olmasında çok büyük fayda var. Ma-
kineci ve üreticilere yatırım, işletme
ve AR-GE gibi konularda danış-
manlık hizmetleri verebilecek firma-
lara ve kişilere de ihtiyaç var.

AİMSAD’ın Yönetim Kuru-
lu’nda yer alıyorsunuz. Kurulu-
şundan bugüne dernek adına
yaptığınız çalışmaları kısaca özet-
ler misiniz? Yola çıkış amaçlarını
hayata geçirme noktasında der-
neğin geldiği noktayı başarılı bu-
luyor musunuz?
Derneğin geldiği noktayı başarılı
buluyorum. İlk kuruluş aşama-
sında ben yoktum ancak ikinci ya-
pılan genel kurulda, yönetim
kuruluna girdim. Yaklaşık 2.5 yıl-
dır yönetim kurulunda faaliyetleri-
mize devam ediyoruz. Daha önce
dışarıdan baktığımda derneğin
etkin ve başarılı olup olmayacağı
konusunda tereddütlerim vardı.
Fakat işin içine girince çok güzel
ve sıcak bir ortam olduğunu gör-
düm. Derneğe girmeden önce sek-
tördeki birçok firmayı tanımı-
yordum. AİMSAD’ın yönetim ku-
ruluna girdikten sonra ise firma-
larla irtibatlarımız arttı. Dernek
içindeki diğer üye firmalarla sıcak
bir ilişki yumağı kurduk. 2.5 yıl
içinde yönetim kurulu başkanı ve
üyelerimizle birlikte inanılmaz bir
enerji yakalayarak çok farklı konu-
lara el attık ki, bu kadar kısa süre
içinde bu kadar başarılı işlere imza

Sektörün Sesi
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attığımıza ben bile şaşırıyorum.
TÜYAP ile fuarcılık konusunda
sıcak ve başarılı işbirliği geliştirdik
ve geçen yıl fuarı birlikte düzenle-
meye başladık. Makine İmalat Sa-
nayii Dernekleri Federasyonu’na
(MAKFED), Makina Teknik Komi-
tesi’ne (MAKTEK), Orman Ürün-
leri Kağıt ve Mobilya Sanayi Teknik
Komitesi’ne (ORKAMOTEK), Ma-
kine Sanayi Sektör Platformu’na
üye olduk. Öte yandan yurtdı-
şında Avrupa Ağaç İşleme Maki-
nesi İmalatçıları Federasyonu’nun
(EUMABOIS) Yönetim Kurulu
Üyeliği’ne girdik. Ayna Komi-
tesi’nin yaptığı çalışmalar ile
TSE’yle olan ilişkilerimiz güçlendi.
Dernek öncesi bunların hiçbiri
yoktu. Sektörde otorite sağlayan ve
kuran bir kuruluş yoktu. Avrupa
ağaç işleme makinecileri dernekle-
rinin daha önce Türkiye ile hiçbir
muhataplığı yoktu. Tüm bu ilişki-
ler AİMSAD ile birlikte kuruldu.
AİMSAD olarak eğitim faaliyetle-
rimiz, dergimiz ve sosyal sorumlu-
luk projelerimizle bu kadar kısa
sürede başarılı olmamız beni hem
şaşırtıyor hem sevindiriyor. Çok
hızlı ve sektöre katkı sağlayıcı bir-
çok projeyi hayata geçiriyoruz ve
pozitif yönden şaşırılmaya devam
ediyoruz.

AİMSAD’ın sektördeki önemi-
ni, nasıl bir boşluğu doldurdu-
ğunu düşünüyorsunuz? Sek-
törden bu konuda gelen yorum-
lar neler?
AİMSAD daha önce sektörde hiç
olmayan bir şey yaptı, sektördeki it-
halat ve ihracatçıyı bir araya getirdi.
Dünyanın her yerinde cemiyetçilik
ve sosyal statü çok önemli. Eğer
sektörünüzün böyle bir sıfatı yoksa,
dünyanın hiçbir yerinde söz sahibi
olamazsınız. Artık AİMSAD olarak
biz, ağaç işleme makineleri konu-

sunda yurtdışında ya da devlet ka-
nadında Türkiye’de bir muhatabız.
Dernek üyelerinin kendi içinde ir-
tibatları arttı. Sektörde insanlar ara-
sındaki önyargıları AİMSAD kırdı.
Dernek içinde herkesin uzmanlık
konusu farklı. Bu da farklı konu-

larda bilgiye, söze, tecrübeye sahip
kişileri dernek çatısı altında bir
araya getirdi. AİMSAD’ın kuvvetli
bir birlik olduğunu gören kurum ve
kuruluşlara karşı, gerektiğinde dikte
etme, deklare etme ve talep etme
hakkımız artık var. 
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Türkiye pazardaki dinamizmin orta vadede süreceğine inanıyor musunuz?
Sektörün gelişimini hızlandıracak faktörler neler olacak?
Dinamizmin süreceğine canı gönülden katılıyorum. Dinamizm hızlanarak artacak. Türki-
ye’deki nüfus dinamiği çok yüksek. Bizim nüfusumuz Avrupa’daki birçok ülkeye göre ol-
dukça fazla ve genç. Büyüyen bir nüfus oranına sahibiz. Bunlar da ciddi anlamda mobilya
alımını tetikleyen bir unsur. Öte yandan ülkemizde çok fazla sayıda inşaat projesi yapılıyor.
İnşaat sektörünün canlı olması mobilyaya olan talebi azaltmayacak. Dolayısıyla bu dinamiz-
min orta vadede süreceğine inanıyorum.

Kenan Arıcı, Ligno Makine’yi 1995 yılı başında Abdül Çelik ile birlikte kurdu.







Dünya Turu

Avustralya, uluslararası rekabette elini 
AR-GE ve inovasyonla güçlendiriyor

Dünyanın en büyük ada ve
kıta ülkesi olan Avustral-
ya’ya ilk yerleşenler 50 bin

yıl önce Güneydoğu Asya’dan göç
ederek adaya çıkan ve kısaca Aborjin
adı verilen yerlilerdi.  İlk kez 1606
yılında Hollandalı kâşif Williem
Janszoon tarafından keşfedilen
Avus- tralya kıtasının kıyı haritasını,
daha sonraki yüzyılda Avrupalı tacir
ve kaşifler çizmeye devam ettiler. 
1770 yılında İngiliz Donanması su-

baylarından Kaptan James Cook’un,
İngiltere Krallığı adına kıtanın doğu
kıyılarına çıkması ve o bölgeye
“New South Wales” adını verme-
siyle Avustralya tanınmaya başlandı.
İngiltere 1835’de Terra Nillius (sa-
hipsiz toprak) olarak tanımladığı
Avustralya’yı başlangıçta bir ceza
kolonisi olarak kullandı ve yarısı
mahkûmlardan oluşan yaklaşık
1500 kişiyi taşıyan 11 gemilik bir
filo Sidney limanına 26 Ocak

1788’de geldi. Bu seferin sebebi İn-
giltere’nin hapishane mahkumları
için yeni yerler araması ve böylece
mahkumları ucuz iş gücü olarak
kullanmayı istemesi idi. Bu tarih gü-
nümüzde Avustralya Günü olarak
kutlanıyor.
1788 tarihinden itibaren kıtanın bir
ceza kolonisi olarak kullanılmasına
son verildiği 1868 yılına kadar,
Avustralya’ya toplam 160 bin kadın
ve erkek mahkum gönderildi. 
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Dünyanın en açık ve yenilikçi ekonomilerinden birine sahip olan Avustralya, uluslararası reka-
bette elini güçlendirmek için imalat sektörüne yönelik AR-GE ve inovasyon odaklı politika ve
uygulamalara odaklandı. Geleceğini yüksek beceri ve yüksek ücretli ülke olma hedefiyle şekil-
lendiren Avustralya, yenilikçi ve girişimci bir yönetim anlayışıyla verimlilik sağlayan sektörlerde
rekabetçi olabilmeyi amaçlıyor.
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1790’ların başından itibaren mah-
kumlara kendi istekleri ile gelen göç-
menler de katıldı. Avustralya başlan-
gıçta kürek cezalılarının ve İngilte-
re’de istenmeyen diğer suçluların
gönderildiği bir yerken, daha sonra
1850’lerde altın madenlerinin keşfe-
dilmesi, yün sanayisinin gelişmesiyle
İngiltere, ABD ve Çin’den önemli
oranda göç aldı ve böylelikle ilk ko-
loniler oluşmaya başladı. 1 Ocak
1901 tarihinde ise o zamanki altı İn-
giliz kolonisi (New South Wales,
Queensland, Güney Avustralya,
Tazmanya, Victoria ve Batı Avus-
tralya) birleşik bir demokratik ulus
kurmak amacıyla bir araya gelerek
bir federasyon oluşturdu. Böylece
Avustralya ilk kez 1901 yılında, İn-
giliz Milletler Topluluğu’nun bir
üyesi olarak dünya devletlerine ka-
tıldı. Ülke o tarihten beri mutlak ba-
ğımsız bir ulus olarak yaşamını
sürdürüyor. 

Kişi başına düşen GSMH’da
dünyada 6. sırada
Tek kıta ülkesi olan Avustralya, Hint
Okyanusu ve Güney Pasifik Okya-
nusu’nun arasında yer alıyor. Dün-
yanın en eski kıtalarından olan, 7
milyon 700 bin kilometrekare yüz-
ölçümüne sahip Avustralya, toprak
bakımından Rusya, Kanada, Çin,
Amerika ve Brezilya'dan sonra dün-
yanın 6. en büyük ülkesi duru-
munda. Ayrıca dünyanın en büyük
adası ve en küçük kıtası olan Avus-
tralya, öte yandan bir ülkeden olu-
şan tek kıta özelliğine sahip
bulunuyor. 
Avustralya 24,1 milyon nüfusu ile
stratejik, ekonomik ve siyasi menfa-
atlerin yönlendirdiği değerler teme-
linde ikili, bölgesel ve çok taraflı
ilişkiler kurmaya yönelik politikasıyla
istikrara önem veren gelişmiş bir
ülke. OECD yaşam standartları in-
deksi 2016 verileri bağlamında Nor-
veç’i takiben dünyanın ikinci en
yüksek yaşam standardı olan ülkesi
olarak değerlendiriliyor. Ülke; Dün-
ya Bankası verilerine göre 2015 yı-
lında kişi başına düşen GSMH açı-
sından 6. sırada, Dünya Ekonomik
Forumu 2016 Küresel Rekabet En-
deksi’ne göre 21. sırada ve Dünya
Ekonomik Forumu 2016 Beşeri
Sermaye Endeksine göre  ise 18. sı-
rada yer alıyor. 
1788’den 1970’lere kadar göçmen-
lerin çoğunluğu Avrupa kıtasından
gelmişse de günümüzde başta Asya
olmak üzere her kıtadan göçmen
alan Avustralya; ekonomi ve ticaret
politikaları son derece liberal, ulus-
lararası krizlere karşı direnci yüksek,
esnek bir ekonomiye sahip. Econo-
mic Intelligence Unit verilerine
göre, Avustralya’da 2015 yılında
reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(GSYH) miktarı, yüzde 2,5 büyüme
oranı ile 1.644 milyar dolar düze-

yinde gerçekleşti. Aynı dönemde
toplam mal ve hizmet ticaret hacmi
507 milyar dolar düzeyinde oldu.
242 milyar dolar tutarındaki toplam
mal ve hizmet ihracatı GSYH’nin
yüzde 19,5’ini, 265 milyar dolar tu-
tarındaki toplam mal ve hizmet it-
halatı ise GSYH’nin yüzde 21,7’sini
oluşturdu. Diğer taraftan, 2015 yılı
enflasyon oranı yüzde 1,7 düze-
yinde, işsizlik oranı ise yüzde 6,1
düzeyinde gerçekleşti. 2015 yılında
Avustralya ekonomisinin GSYH bi-
leşenlerinde sanayi sektörü yüzde
27,8, tarım sektörü yüzde 3,6 ve
hizmetler sektörü yüzde 68,6 ora-
nında pay aldı. (EIU, Data Tool -
Australia, August 2016) 

Ekonomi daralsa da 
yeniden büyüme bekleniyor 
Avustralya ekonomisinde tarım ve
hayvancılık çok önemli yer tutuyor.
Dünyanın en büyük yün üreticisi
olan Avustralya, enerji kaynakları ve
mineraller açısından da çok zengin.
Dünyanın en büyük kömür ve elmas
ihracatçısı olan ülkede; kimya, elek-
tronik, gıda ve madencilik önde
gelen sektörlerden.  İmalat sanayisi
alt sektörler itibarıyla incelendi-
ğinde, GSYH’ye katkısı açısından
gıda, içecek, tütün sektörleri başı çe-
kiyor. Bunu makine ve teçhizat üre-
timi, petro-kimya ve metal sanayi alt
sektörleri takip ediyor. Eğitime de
sektör olarak çok önem veren Avus-
tralya’da bilim adamları, uzay tek-
nolojisi, tıp, bilgisayar ve
mühendislik alanlarında da ileri se-
viyede eğitim ve araştırmalar yapılı-
yor. 
Avustralya dışa açık ekonomik yapı
ve liberal dış ticaret politikaları ile
OECD, DTÖ, IMF, Dünya Bankası
gibi uluslararası ekonomik kuruluş-
larda aktif rol üstleniyor. Avustral-
ya’nın toplam ihracatında doğal
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kaynaklar ve tarımsal ürünler ağırlık
oluşturuyor ve dünya ham madde fi-
yatlarındaki değişmeler ekonomiyi
önemli oranda etkiliyor. 
Son yıllarda sürekli büyüyen Çin
ekonomisinin yarattığı enerji ve ham
madde talebi Avustralya ekonomisi-
nin itici gücünü oluşturuyor.
Avustralya 2016’nın ikinci çeyre-
ğinde yüzde 0.5 büyüyerek, son 25
yıldır hiç durmadan ekonomik bü-

yüme gerçekleştirmişti. Ancak 1991
yılından bu yana kesintisiz büyüyen
Avusturalya ekonomisi için yayınla-
nan 2016 üçüncü çeyreğe ait bü-
yüme raporu, daralmaya işaret etti.
Benzer ülkelere göre çok daha iyi
büyüme rakamlarına alıştığımız
Avustralya bu sefer beklentilerin çok
altında bir büyüme (çeyreklik bazda
büyüyememe) rakamıyla hayal kırık-
lığı yarattı. Avustralya İstatistik Bü-
rosu tarafından yayınlanan rapora
göre çeyreklik bazda yüzde 0.5 da-
ralan Avustralya ekonomisi, yıllık
bazda yüzde 1.8 büyüdü. Her iki
rakam da beklentinin çok altında
kaldı.
Bu rakamlar ışığında yapılan yorum-
lara göre 2016’daki büyümenin yıl
sonuna doğru yavaşlayacağı ve sonra
tekrar hızlanacağı beklentisi payla-
şıldı ve bir çok uzmanın görüşü de
bu daralmanın tek seferlik bir kötü-
leşme olarak kalacağı, önümüzdeki
çeyreklerde büyümenin tekrar hızla-
nacağı yönünde oldu. Küresel eko-
nominin kırılganlığı dikkate
alındığında, ülkede uygulanan düşük
faiz politikası ve Avustralya dolarının
son dönemdeki değer kaybının eko-
nomik büyümeyi bir ölçüde destek-
lemeye devam edeceği, 2016-2020
döneminde büyüme oranının yüzde

2,5 - 2,8 aralığında seyredeceği bek-
lentisini doğuruyor.

Üstünlüğe sahip olduğu 
alanlara odaklanıyor
Avustralya’nın çok taraflı ve ikili dış ti-
caret politikalarının geliştirilmesindeki
temel yaklaşımı, ülkenin karşılaştırmalı
üstünlüğe sahip olduğu alanlara
odaklanmış durumda. Ülkenin gele-
ceği, yüksek beceri, yüksek ücretli
ülke olarak öngörülüyor. Asya ve Af-
rika'nın düşük ücretli ülkeleri ile reka-
bet içinde olmadığı, düşük ücretli
düşük değerli mal ve hizmet üreten
ülkelerin ihracat ve ithalatına karşı bir
yarış içinde olunmadığı özellikle kay-
dediliyor. Avustralya'nın niteliksiz iş-
gücü için asgari saat ücreti 2016-
2017 mali yılı için 17,70 Avustralya
doları olarak açıklandı. Ucuz mal üre-
ten denizaşırı ülkelerde ise asgari üc-
retin yaklaşık saatte 80 sent olduğu
dikkate alındığında, düşük-beceri,
emek-yoğun sektörlerde ülkenin re-
kabetçi üstünlüğe sahip olması müm-
kün gözükmüyor. Bu nedenle
Avustralya, yenilikçi ve girişimci bir
yönetim anlayışı ile maden, mineral,
enerji ve tarımsal kaynakları ve ileri
teknolojili modern ekipmanları kulla-
nan yüksek verimlilik sağlayan sektör-
lerde rekabetçi olabilmeyi hedefliyor.

Dünya Turu

Yakın dönemde Avustralya’nın ekonomik büyümesindeki en önemli riski, küresel ekonomideki belirsizlik oluştu-
ruyor. Gelişmiş ülkelerin resesyona girmesi, Avustralya’nın ihracatı da sekteye uğratıyor. Özellikle Çin ekonomisin-
deki yavaşlamanın, Avustralya ekonomisindeki yansımalarının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

Başlıca ticaret ortakları: Çin, Japonya, Güney Kore, ABD
Başlıca ihracat kalemleri:  Cevher, cüruf, mineral yakıt, yağ,
inci, et, hububat
Başlıca ithalat kalemleri: Mineral yakıt, yağ, makine, taşıtlar,
elektrikli ve elektronik ürün
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İmalat sektörünün zindeliği
refah için anahtar konumunda
İmalat sektörünün zindeliği Avus-
tralya’nın gelecekteki refahı için
anahtar konumunda yer alıyor.
Avustralya yerli sanayisini geliştir-
mek amacıyla 1980’li yıllara kadar
yüksek tarife ve kota politikaları
uygulaması sonucunda GSYH
içinde imalat sanayi payını artırdı
ve kayda değer bir istihdam sağ-
ladı. 1980 sonrasında indirilen ta-
rifeler ve diğer liberal politikalar
sayesinde imalat sanayi daha reka-
betçi bir nitelik kazanırken; oto-
motiv, makine, ilaç ve benzeri
sektörlerde ihracat odaklı büyü-
meler sağlandı. 
Avustralya’nın imalat sanayi politi-
kası esas itibariyle iş inovasyonuna,
verimliliğin artırılması ile uluslar-
arası piyasalardaki büyüme fırsat-
ları ile rekabetin artırılmasına ve
güçlendirilmesine dayanıyor. Bu
amaçla 2009 yılında başlatılan 3,1
milyar Avustralya dolar bütçeli
“21. Yüzyıl İnovasyon Gündemi”
paketi ile nanoteknoloji, biyotek-
noloji ve bilgi teknolojisi gibi ge-
leceğin sektörlerine yönelik
inovasyon sisteminin geliştirilmesi
için kapsamlı politikalar uygulandı.
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Dünya Turu

Bu politikaların devamı niteliğinde
7 Aralık 2015 tarihinde Başbakan
Turnbull tarafından kamuya açık-
lanan “Ulusal İnovasyon ve Bilim
Acendası” isimli program 2016 yı-
lında uygulamaya konuldu. Top-
lam süresi 4 yıl olan bahse konu
program için ayrılan toplam bütçe
1,1 milyar Avustralya doları olarak
açıklandı. Programın bütçe kalem-
leri incelendiğinde, araştırma alt-
yapısını geliştirmeye yönelik har-
camaların öncelikli olarak değer-
lendirildiği ve toplam bütçenin
yüzde 42’sinin bu tip harcamalara
tahsis edildiği görülüyor. 
Düşük maliyetle üretim yapan ül-
kelerden kaynaklanan küresel reka-
bet ve son yıllarda Amerikan
imalat sanayisinde yaşanan yeniden
canlanma süreci, Avustralya imalat
sanayiini sürekli olarak yenilikçi ve
yüksek değerli imalat alanlarına
ilişkin bir arayışa itiyor. Bu ne-
denle, AR-GE ve inovasyon odaklı
süreçler Avustralya imalat sektörü
için son derece önem kazanmakta.
Bu çerçevede, Avustralya hükü-
meti Avustralyalı firmaların ulus-
lararası rekabet güçlerini
artırmalarına yardımcı olmak
amacı ile “Industry Innovation
and Competitiveness Agenda”
isimli bir eylem planını uygula-
maya koydu. 400 milyon Avus-
tralya doları bütçeli 4 yıllık söz
konusu pakette, özellikle imalat sa-
nayii hedef alınmış olup; firmaların
maliyetlerinin, vergi yüklerinin ve
önlerindeki bürokratik engellerin
azaltıldığı, uluslararası piyasalara
erişimlerinin kolaylaştırıldığı bir
ekonomik yapı hedefleniyor. 

Çin’e aşırı bağımlılık 
en önemli risk
Avustralya genel itibariyle ekono-
mik ve ticari ilişkilerinin büyük bir

kısmını tarihi ve stratejik bağları
bulunan İngiltere, Kanada, ABD
gibi Avrupa ve Kuzey Amerika ül-
keleri ile Japonya, Güney Kore,
Singapur ve yükselen ekonomiler
Çin ve Hindistan gibi Asya-Pasifik
bölgesiyle yürütüyor. Hükümet
son dönemde Asya ülkeleri ile ti-
cari ilişkilerini daha da geliştirilmek
üzere kapsamlı dış ticaret politikası
izliyor. Ayrıca Ortadoğu ve Latin
Amerika ülkeleriyle de ticari ilişki-
lerini güçlendirmeye önem veriyor.
Japonya, Güney Kore ve Çin ile
yakın tarihlerde imzalanarak yü-
rürlüğe giren serbest ticaret anlaş-
maları bu yaklaşımın somut bir
göstergesi olarak değerlendiriliyor. 
Avustralya ekonomisi Standard &
Poor, Moody ve Fitch gibi üç ulus-
lararası derecelendirme kuruluşları
tarafından da AAA olarak derece-
lendiriliyor. Bu nedenle, uzun va-
deli yabancı yatırım için ve kısa
vadeli uluslararası sermaye akımları
için tercih edilen bir ülke olarak
değerlendiriliyor. Ancak, Avus-
tralya ekonomisinde kırılganlık ya-
ratabilecek risk faktörleri de söz
konusu. Piyasalarda, Avustralya
ekonomisinin Çin ekonomisindeki
büyümeye aşırı bağımlı olması,
bankacılık sektörünün yabancı
konut kredi fonlarına bağımlı ol-
ması ve madencilik dışı sektörlerde
büyümenin sürdürülebilir kılına-
bilmesine yönelik endişeler sıkça
dile getiriliyor. Uzmanlar maden-
cilik sektörüne yapılan sermaye ya-
tırımlarının son dönemde önemli
ölçüde gerilemesi nedeniyle istik-
rarlı bir büyüme için madencilik
dışı 23 sektöre doğru ağırlık kaza-
nacak bir büyüme stratejisinin zo-
runlu olduğunu vurguluyorlar.
Avustralya hükümeti de bu amaca
yönelik çeşitli stratejileri hayata ge-
çirmiş bulunuyor. 

Yenilik üzerine odaklanma
Ülkenin uluslararası rekabetini, ekonomik başarısını ve
sosyal refahını daha da geliştirmek üzere planların
büyük kısmı yenilik sistemi üzerine yapılıyor. Büyük
çaplı bir yenilik faaliyet planı oluşturan ülke, yenilikçi
tutumu geliştirecek yetenekleri destekleyip araştır-
malara mali destek sağlamak suretiyle yeni fikirler
üretilmesine yardımcı oluyor.  Bu fikirleri ticari başarıya
çevirerek Avustralya'nın geleceğini sağlam temellere
oturtmayı amaçlıyor.
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Türkiye ve Avustralya arasında ekonomik ve ticari iliş-
kiler yıllar itibariyle giderek artan bir gelişme içinde. İki
ülke arasında Avustralya resmi verilerine göre, Avus-
tralya doları bazında 2014 yılında 1,25 milyar dolar olan
toplam ticaret hacmi yüzde 2,6 oranında artarak 2015
yılında 1,28 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Avustralya ile Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin
yanı sıra tarihi olarak da bir bağ var. 1914-1918 yılları
arasında Avustralyalıların Anzak ordusu ile Birinci
Dünya Savaşı’na katılması, iki ülke arasındaki tarihi or-
taklığın başında geliyor. Birinci Dünya Savaşı’nın
başında İngiltere, Almanya’ya karşı savaşa girerken,
dominyonlar yasasına göre Avustralya ve Yeni Zelanda
Meclisleri, isterlerse tarafsız kalabilirdi. Ancak Yeni
Zelanda ve Avustralya halkı tarafsız kalmak yerine
gönüllü olarak savaşa girmek istedi. 1915 yılı Şubat
ayında Gelibolu cephesinde Türkler’e karşı savaşmak
üzere gönüllü yazılan, ama ne Türkiye’nin ne de Geli-
bolu’nun nerede olduğunu bilmeyen Anzaklar, 25
Nisan 1915 günü sabahın erken saatlerinde başlayan
çıkarma ile Gelibolu Yarımadası’ndaki savaşa katılmış
oldular. 
Çanakkale Savaşı’nda Türk insanından sonra en çok
zayiatı Avusturalyalı ve Yeni Zelandalı askerler verdi.
Çanakkale Savaşı'nda ölen binlerce kişi arasında 25
Nisan 1915'te Gelibolu yarımadasına çıkarma yapan
Avustralyalılardan 9 bin, Yeni Zelandalılardan da 3 bin
kişi vardı. İngiltere’nin yanında Çanakkale’de savaşan
Avustralya’nın ilk büyük muharebesi olan Gelibolu
Savaşı’nda mağlup olmalarına rağmen Gelibolu, Avus-
tralya ulusal kimliğinin ortaya çıkışında tarihi bir rol
oynadı. 1919 yılında imzalanan Versay Barış Anlaşması
ise Avustralya’nın imzaladığı ilk uluslararası anlaşma
olarak tarihe geçti.
Savaşın ardından ilk Anzak Günü 1916 yılında düzen-
lendi. Her yıl çıkarmanın yıl dönümü olarak 25
Nisan'da Anzak Günü adıyla anma törenleri düzen-
leniyor ve o gün sadece Türkiye'de değil, ulusal tatil
olan Avustralya ve Yeni Zelanda'da da büyük tören-
lerle anılıyor. Ayrıca Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar
o gün toplanarak Gelibolu Yarım-adası'ndaki Anzak-

ların çıkarma yaptıkları Anzak Koyu'na gelerek ata-
larının savaştıkları bu yeri ziyaret ediyorlar.
Atatürk 1934 yılında yayınladığı mesajda; “Ey kahra-
man askerler rahat uyuyunuz. Burada dost toprağın-
dasınız” diyerek iki ülke arasındaki dostluk ortamının
oluşmasını ve her yıl gelip askerlerini anmalarını
sağladı. Anzaklar’ın Atatürk’e olan hayranlıkları ve
sevgileri yıllar boyunca sürdü. Bu sevginin bir göster-
gesi olarak, Yeni Zelanda’da Wellington'ın Tarakina
koyundaki ve Avustralya Canberra'daki Kemal Ataturk
Memorial isimli anıtlarda, Atatürk’ün Çanakkale’de
şehit düşen yabancılara hitaben söylediği sözler yer
alıyor.

“Ey kahraman askerler rahat uyuyunuz, 
burada dost toprağındasınız”

Kemal Atatürk Anıtı, Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Anzak Bulvarı bünyesinde yer alan anıt.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 Anzak törenleri sebe-
biyle gönderdiği mesaj ülkeler arası dostluğu pekiştirdi:
"Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahraman-
lar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun
içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyu-
nasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar!
Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur
içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar
bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız
olmuşlardır."







Bursa İnegöl’de 1992 yılında
kurulan Bala Makine, bıçkı
makineleri ve butik makineler

ürettiği yıllarda bir müşterisinden gelen
teklifle yepyeni bir döneme adım atmış.
Müşterisinin yurtdışında gördüğü, o
güne kadar Türkiye’de üretilmeyen ve
hatta ithal bile edilmeyen dikey panel
ebatlama makinesini, hiç görmeden sa-

dece tarifle üretmeyi başaran Varışlısoy
kardeşler, bu makinenin üretimiyle şir-
ketin kaderini bir anda değiştirmişler.
Türkiye’de dikey panel ebatlama maki-
nesini ilk üreten firma olmanın yanı sıra
zamanla ürün üzerinde yaptığı değişik-
liklerle makinenin dünyadaki 10 üretici
firması arasına girmeyi başaran Bala,
yeni ürün ve fabrika yatırımlarıyla yıllık

üretimini 800 adete, yaklaşık 70 ülkeye
yaptığı satışla ihracatını 5 milyon do-
larlık büyüklüğe ulaştırdı. 
Bala Makine’de bugün şirket yönetimi,
ailenin ikinci kuşak üyelerinden amca
çocukları olan 26 yaşındaki Yavuz Va-
rışlısoy ile 24 yaşındaki Tuğrul Varışlı-
soy’un omuzlarında bulunuyor.
Gençlik enerjilerini ve aldıkları üniver-
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Eskimeyen Markalar

25 yıllık Bala’da 
yönetim artık gençlerin omuzlarında



site eğitimini şirket yönetimine akta-
ran Tuğrul Varışlısoy satış ve pazar-
lama bölümünün, Yavuz Varışlısoy
ise üretimle ilgili ekibin başında
görev yapıyor. 
Yaptığımız röportajda satış-pazar-
lama konusu üzerine görüşlerini
açıklayan Tuğrul Varışlısoy, sektör-
deki en büyük eksiğin markalaşama-
mak olduğunu vurguluyor.
Firmaların markalaşmaya daha çok
yatırım yapması gerektiğini aktaran
Tuğrul Varışlısoy, “Gelecek yıllarda
Avrupa’nın üretim gücünü biz ala-
cağız. Türk firmalarının bu süreci
doğru yönetmeleri ve değerlendir-
meleri lazım. Bunun için de önce-
likle markalaşmak gerekiyor” diyor. 
Üretimle ilgili görüşlerini dile geti-
ren Yavuz Varışlısoy ise, uluslararası
pazar açısından Türk markalı ürün-
lerin kalitesinin sürekli artırılması, ta-
sarımda da devamlı yenilikler
yapılması gerektiğine dikkat çekerek,
“Her zaman müşteriye farklı bir
çözüm sunmak gerek. Daha çok Av-
rupa menşeli ürünlerle rekabet et-
meli, kendimizi geliştirirken onları
baz almalıyız” yorumunda bulunu-
yor. Şirketin kuruluş hikayesinin yanı
sıra bugünkü üretimle ve gelecekteki
yatırımlarla ilgili bilgi veren Yavuz ve
Tuğrul Varışlısoy, sorularımızı şöyle
yanıtladılar:

Tuğrul Bey, şirketin ikinci kuşak
yöneticilerinden biri olarak sizi
biraz tanıyabilir miyiz?
24 yaşındayım ve İstanbul Üniversi-
tesi İngilizce İşletme Bölümü’nden
mezunum. Aslında firmadaki işlerin
takibini yapmaya ve iş hayatındaki
çalışmalarıma yeni başlamadım.
Daha üniversiteye giderken fabri-
kada üretimin her kademesinde ça-
lışmışlığım var. Okuldan kalan tüm
zamanlarımın fabrikada geçmesi sa-
yesinde bir makineyi üretebilecek
bilgiye sahip oldum diyebilirim.

Hatta üniversitedeyken fuar organi-
zasyonlarını bile ben yapardım.
Okurken işin içinde sürekli yer
almam, şimdi iş hayatında sıkıntı ya-
şamamı engelliyor. Tamamen işleri
ele almam ise yeni fabrikamıza taşın-
dığımız dönemde oldu. 

Babanız tümüyle işleri size mi
devretti peki?
Firmamız İnegöl’de 1992 yılında
kuruldu. Bala, o dönemde sadece
babamın değil, amcamın da ortaklığı
ve desteğiyle faaliyetine başladı.
Ancak amcam ne yazık ki çok uzun
yıllar önce vefat etti. Bugün benim
gibi amcamın oğlu da şirket yöneti-
minde etkin görev alıyor. Babam iş-
yerine çok nadir gelir. Bir anlamda
bayrağı bizlere devretti. Kısaca şu
anda şirket ikinci jenerasyon üze-
rinde tamamen. 

İki genç jenerasyon üyesi olarak
şirkette nasıl bir görev bölümü
yaptınız?
Satışla ilgili çalışmaların başında ben
varım, üretim konusunda ise Yavuz
Bey ilgileniyor. Öte yandan babamın
da yatırım alanındaki tecrübesinden
faydalanıyoruz. Özellikle makine ya-
tırımlarında tecrübesi çok olduğu
için bu konuda kendisine danışıyo-
ruz.  Yavuz Bey ile aramızda bir iş-

bölümü oluşturduk. Aslında biz üni-
versite eğitimimiz ile işbölümünü bir
anlamda yapmış olduk. Babamın
tecrübesi bizim enerjimizle birleşti.
Tecrübe ve enerjiyi birleştirerek
avantaja çeviriyoruz. Bu yapımızla
sadece yurtiçinde değil yurtdışında
da çok ilgi çekiyoruz. Bizim firmaya
çok şaşırıyor müşterilerimiz. Hem
yöneticiler hem satıcılar gençlerden
oluşuyor. Bizi ve ekibimizi görenler
bu kadar genç bir çalışan ve yönetici
profilini görünce inanamıyorlar
bazen. 

Şirketin kuruluş ve gelişim hika-
yesini sizden dinleyebilir miyiz? 
Babamın endüstri meslek lisesinden
mezun olması,  makine üretimine
başlamasının en önemli nedeni. Sek-
törle ilgili temel bilgisinin liseden
gelmesi, iş hayatına atılmasını teşvik
etmiş bir anlamda. Üretime bıçkı
makineleri ve butik makineler ile
başlayan firmamız, zamanla dikey
panel ebatlama makinesi üretimine
geçti. İşte o dönemde babama ma-
kine ürettirmek isteyen bir müşteri-
den teklif geliyor. Müşteri,
Avrupa’da katalogda bir makine gö-
rüyor. Bunu gelip babama üretmesi
için anlatıyor. Fotoğrafı ya da resmi
olmadığı için sadece anlatıyor. Bah-
settiği dikey ve yatay kesim yapan bir
makine... O güne kadar Türkiye’de
üretilmeyen ve hatta Türkiye’ye sa-
tılmayan bir makine çeşidi bu.
Babam ve amcam müşterinin anlat-
tıkları üzerinden makineyi üretip fir-
maya teslim ediyor. Ardından bu
makinenin üretimi onlara mantıklı
geliyor. Sunta ebatlamada hızlı ve
pratik olması nedeniyle bu makine-
nin üretimine devam etmeye karar
veriyorlar. Almanya’daki ve İs-
viçre’deki üreticileri ve onların ürün-
lerini araştırıyorlar. Üretimi yapmaya
başlamalarıyla birlikte İnegöl’deki
firmalardan talep de geliyor. 
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Babamın tecrübesi bizim
enerjimizle birleşti. Tecrübe ve
enerjiyi birleştirerek avantaja
çeviriyoruz. Bu yapımızla
sadece yurtiçinde değil yurt-
dışında da çok ilgi çekiyoruz.
Bizim firmaya çok şaşırıyor
müşterilerimiz. Hem yöneticiler
hem satıcılar gençlerden oluşu-
yor. Bizi ve ekibimizi görenler
bu kadar genç bir çalışan ve yö-
netici profilini görünce inana-
mıyorlar bazen.

“

“ 
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Ve böylece bu makinenin üretimine
ağırlık veriyorlar. Zamanla da maki-
neye yeni özellikler ekliyorlar ve fir-
mamıza özgün makineler üretiyorlar. 

Bu makinenin satışı sadece yurti-
çiyle sınırlı kalmadı sanırım. İhra-
cata ne zaman başladınız?

İnegöl’den yurtdışına sunta satışı ol-
dukça fazla. Sunta firmalarının ihra-
catı arttıkça biz de makinemizin
ihracatına başladık. Dünyada bu ma-
kinenin üreticisi şu anda bile 10 fir-
mayı geçmez. Bizim ihracata
başladığımız zamanlarda daha az sa-
yıda firma üretim yapıyordu. Bu ne-
denle biz de yüzümüzü daha çok
ihracata döndürmeye karar verdik.
Yurtiçindeki üreticilerden dikey
panel ebatlama makinesine talebin
azalmasıyla birlikte 2000’li yılların
başında ihracat çalışmalarınızı artır-
dık. İhracatımız çok hızlı bir şekilde
gelişti. O dönemde yakaladığımız
tempoyu bugün daha da artırarak
devam ettiriyoruz. Şu anda üretimi-
mizin yüzde 70’ini yurtdışına satıyo-
ruz. Fuarlara katılarak müşteriler
buluyoruz. 16 yıldır katıldığımız
TÜYAP fuarı, yeni müşteriler edin-
memiz ve bağlantı kurmamızda
büyük fayda sağlıyor. 

Peki ihracat haritanızda hangi ül-
keler var?
Şu anda Kuzey ve Güney Ameri-
ka’ya, Avusturalya kıtasına ağırlıklı ih-
racat yapıyoruz. Daha çok siyasi
krizlerden pek etkilenmeyen, ciddi

dalgalanmaların yaşanmadığı ülkelere
ihracat yapmayı seçtik. Öte yandan
yaklaşık 70 ülkeye ihracat yapmışlığı-
mız var. Gürcistan, Ermenistan, Arap
Emirlikleri, Suudi Arabistan, Dubai,
Rusya, Avustralya, ABD, Kolombiya
gibi birçok ülkede bayiliklerimiz var.
Biz dikey panel ebatlama makinesini
dünyada en ucuza mal eden firmayız.
Yaklaşık 10 firma var bu makineyi
üreten dünyada. Zamanla rakipleri-
mizden bazıları özellikle İtalya’dan
gelip bize, “Sizin satış fiyatınız, bizim
mal etme fiyatımızın çok altında.
Gelin siz bize fason üretin” dediler.
Biz de makinede bazı değişiklikler
yapıp İspanya ve İtalya’daki rakiple-
rimize onların markasıyla fason üret-
meye başladık. Ancak kendi
markamız olan Bala ile de üretimimiz
var tabi ki. Yıllık 800 makine satıyo-
ruz şu anda bu makineden. 

2016’yı ne kadar ihracat değeriyle
kapattınız? 2017 yılı hedef pazar-
larınız nereler?
Geçen yılı 3 milyon dolarlık ihracatla
bitirdik. Dolaylı yurtdışı satışlarımızla
birlikte bu rakam 5 milyon doları
buldu. 2017’de ise yeni pazarlarda
etkin olmayı planlıyoruz. Güney Af-

Eskimeyen Markalar

Babanızın kurduğu bir şirketin yönetim koltuğundasınız.
Bugüne kadar babanızın size hangi konularda öğütleri
oldu? Sizlere işle ilgili hangi tecrübelerini aktardı? 
Tuğrul Varışlısoy: Babam aslında yaşlı değil, henüz 53 yaşında. Bize
tecrübesini ve öğütlerini fırsat buldukça, yeri geldikçe aktarır. Her
şeyden önce bize iş hayatıyla ilgili, arkasında duracağımız üretimler
yapmamız gerektiğinin tavsiyesinde bulunur. Biz firma olarak kurul-
duğumuz günden bu yana makine iadesi hiç almadık. Bu da baba-
mın bu tavsiyesini kendisinden sonra, şimdi bizim uygulamamız
gereğini ortaya koyuyor. Babamın yabancı dili yok ama yurtdışından
gelen müşterilerimiz fuarda babama hep selam gönderirler. İşin ba-
şındayken, hiç dil bilmemesine rağmen otobüse atlayıp Makedonya’ya
gidip makine kurduğunu biliyorum. O zaman kısıtlı imkanlarla en iyi
hizmeti vermeye çalıştı. Ürettiğinin hep arkasında durdu. Ayrıca ba-
bamın bir diğer öğüdü de dürüstlük üzerinedir. Babam bize, “Başın
dik gezecek şekilde yaşa” der. Şimdi bayrağı biz devraldık ve onun bu
iş disiplinini biz yaşatacağız.

Sektörümüzün gücü 
çok büyük 
Türkiye sektör açısından büyü-
yecek çok ciddi bir potansiyele
sahip. Bunu yurtdışına çık-
tığımda çok daha iyi gördüm ve
anladım. Geçen yıl Rusya’daki
fuarda bir tek Rus makine
üreticisi görmedim. Halbuki çok
büyük umutlarla gitmiştim
fuara. Bizim TÜYAP fuarından
çok daha etkin olabileceğini
umuyordum. Sadece 4 hol ve
küçük bir fuarla karşılaştım.
Hiçbir hareket yok piyasada.
Türkiye bu sektörde aslında
çok güçlü üreticilere ve üretim
tecrübesine sahip bulunuyor.
Bunun farkına varıp bu gücü iyi
kullanmalıyız.

“

“ 

Tuğrul Varışlısoy
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rika, gelişen ve tüketimin çok yoğun
olduğu bir bölge. İnşaat sektörün-
deki hareketliliğin artması, bizim de
inşaat sektörüne yönelik gönderdiği-
miz makinelerin sayısını artırıyor.
2017’de hedef, Afrika pazarı olacak.
Aslında zaten 4 adet bayimiz var bu
bölgede. Geçen yılki TÜYAP Fua-
rı’na da Afrika’dan müşterilerimizi
davet ettik ve getirdik. Bu yılda da ya-
pacağımız çalışmalarla bu bölgedeki
satışlarımızı artırmayı amaçlıyoruz.

Bu kadar yüksek adetli üretim
için, tesisinizin de kapasitesinin
yüksek olması gerekmez mi? 
Evet, zaten bu nedenle de kısa bir
zaman önce yeni bir tesis yatırımını
hayata geçirdik. Üretime başladığı-
mız ilk yıllarda üç katlı küçük bir
atölyemiz vardı. Firmamız büyü-
dükçe üretimi, önce küçük sanayi si-
tesinde 200-300 metrekarelik bir
atölyeye, ardından da 2 bin metreka-
relik bir fabrikaya taşıdık. Yaklaşık 2
yıl önce de 9 bin metrekarelik üretim
alanı, 1500 metrekarelik ofisleri olan
bir fabrikaya geçtik. Fabrika yatırımı-
mız sırasında biz de makineye
önemli yatırımlar yaptık. Japon-
ya’dan metal işleme makineleri satın
aldık. Uçak üretiminde kullanılacak
hassaslıkta CNC tezgahlar aldık. Bizi
görenler, “ahşap üretimi için bu
kadar pahalı makineler almanıza
gerek yoktu” bile dediler. Yatırım
yeni ve fabrika büyük olduğu için
şimdilik tam kapasite çalışmıyoruz.
Ama zamanla kapasitemizin tama-
mını kullanacak bir üretim miktarına
çıkacağız. Bu noktada dikey panel
ebatlama makinesi üretimini belli bir
adete getirdik. Aynı zamanda müş-
teriden gelen butik makine üretim
taleplerine de cevap veriyoruz. 

Yeni tesisinizde yeni makine çeşit-
leri üretmeyi planlıyor musunuz?
Yurtdışında bizi keşfeden firmalar,
dikey panel ebatlama makinesinin

ahşabın dışında alüminyum da kese-
bileceğini düşünüp, bizden yeni bir
çeşit makine istediler. Biz de talebi
değerlendirdik. Firma olarak yeni bir
perspektif açıp ahşap sektörünün
yanı sıra aynı makineyi metal sektö-
rüne yönelik de üretiyoruz. Alümin-
yum kompozit dikey ebatlama
makineleriyle atölyeler yer konu-
sunda tasarruf edebiliyor. Yurtiçin-
den de bu makineye talep oldu.
İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir gibi
birçok ilde bizim makinemizin ol-
madığı alüminyum atölyesi yok ne-
redeyse. Dar alanda çalışılan
atölyelerde dikey makinenin kullanıl-
ması çok cazip geliyor üreticilere. O
nedenle de yatay makinelerini dikey
makinelerle değiştiriyor alüminyum
üreticileri. Bu makinenin dışında
yeni bir makine çeşidinin de üreti-
mine başladık yeni fabrikamızda. 

Hangi makineyi üretmeye başla-
dınız, biraz bilgi verir misiniz?
Yeni fabrika yatırımıyla birlikte kap-
asitemiz artınca klasik yatar daire ma-
kine üretimine başladık. TÜYAP
Fuarı’nda da bu yeni ürünümüz ol-
dukça ilgi gördü. Bu makinede hedef
pazarımız yurtdışı odaklı olacak.
Ahşap işleme sektörünün en temel
makinesi klasik yatar daire makinede,
fiyat ve kâr marjları çok düşük ol-
duğu için rekabet de oldukça fazla.
Yurtdışı bu yüzden bizim için daha
avantajlı. Zaten diğer makinemiz ile
kurduğumuz bir satış ağı ve pazar-
lama, bayi alt yapımız var. Bu altya-
pıyı kullanarak, yeni makinenin yurt
dışı satışına odaklanacağız.

Rekabet hem yurtiçinde hem
yurtdışında var. Bala olarak reka-
bete karşı avantajınızı nasıl bir po-
litika izleyerek sağlıyorsunuz?
Bala olarak makinelerimizin yurtdışı
satış ile yurtiçi satış fiyatları birbirin-
den farklıdır. Yurtiçindeki politika-
mız hem yurtiçinden rakip

çıkarmamaya yönelik hem de
Çin’den makine ithal ettirmemeye
yöneliktir. Çin’den alınan makine
bile bizim fiyatların üstünde kalabi-
liyor. Biz pazarı kimseye kaptırma-
mak için kampanyalarla uygun fiyat
politikası izliyoruz. Az çeşit üretim
yapmamız fiyat politikamızı oluştur-
mamızı sağlıyor. Öte yandan kalite
konusunda çok hassasız. Yeni fabri-
kamızın olanakları ve üretim yapar-
ken kullandığımız makinelerin
özellikleri dikkate alındığında kalite
konusunda birçok Avrupalı rakibi-
mizle yarışır noktada olduğumuz
görülebilir. Öyle ki, fiyat politikamız
ve kalitemizle zamanla piyasada ithal
ürünlerin de önünü kestik. 
Üniversite yıllarımda TÜYAP Fua-
rı’na geldiğimde rakibimiz olan bir
Alman firmasının makinelerini stant-
larda görüyordum. Üniversitemin
bittiği yıllardaki fuarlarda ise artık
Türkiye’deki bayilerin bu makineleri
fuara getirmediğini fark ettim. Müş-
teriler, “Kalite ve verimlilik konu-
sunda yerli ürün de ithal ürün de
aynıyken niye bu makineyi 20 bin
TL yerine 40 bin Euro’ya alayım”
diyerek ithal makineyi tercih etme-
meye başladı.  Bayiler de ‘Bala var-
ken ben bu makineyi getirip
satamam’ sonucunu gördü ve bir an-
lamda bu makinenin ithalatının
önünü kesmiş olduk.

Sektörün genç yöneticilerinden
birisiniz. Genç jenerasyon gözüyle
sektörü nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Sektörün ne gibi eksiklikleri
ya da avantajları var?
Sektördeki en büyük eksik marka
oluşturmak ve markalaşamamak. Biz
kendi firmamız adına markalaşabildik,
yurtdışındaki sektör paydaşları Bala’yı
biliyor ve tanıyor. Kıyas yapılabiliyo-
ruz diğer yabancı rakiplerimizle.
Ancak Türkiye geneline bakarsak sek-
tördeki firmaların markalaşmaya daha
çok yatırım yapması gerektiğini düşü-
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nüyorum. Gelecek yıllarda kısa bir za-
manda göreceğiz Avrupa’nın üretim
gücünü biz alacağız. Avrupa, mali-
yetler ve üretim gücü açısından aciz
kalmaya başladı. Bizim bu süreci
doğru değerlendirmemiz gerekiyor.
Biz firma olarak bunu değerlendiri-
yoruz. Bizim gibi Türk firmalarının
da bu süreci doğru yönetmeleri lazım. 

Uluslararası sektörel pazarda ge-
lecekte nasıl bir değişim öngörü-
yorsunuz?

Avrupa’daki makine üretimi önü-
müzdeki yıllarda ülkemize doğru
daha çok kayacak. Bu değişim önce-
sinde Türk firmaları hem kapasiteyi
artırıcı hem de markalarını tanıtıcı
yatırımlara ağırlık vermeliler. Üretim
gücünü markaya çevirmeleri gereki-
yor en kısa sürede. Hep fason üret-
memeliyiz. Türk markalarımızın da
olması lazım. Yakın zamanda dün-
yada üretim ve talep bize gelecek. O
yüzden dünya çapında marka olmak
için şimdiden firmalarımızın yatırım

yapmaları lazım. Biz üretiyoruz, Av-
rupa’ya satıyoruz. Biz yarım kaza-
nırken, Avrupa bizim makineyi
Güney Amerika’ya satıyor ve 5 ka-
zanıyor. Biz de firma olarak fason
üretiyoruz ama biz döngüye tersten
başladık. Önce Güney Amerika’ya
satıyorduk. Bala’yı tanıttık, Av-
rupa’daki firmalar bizi onlardan du-
yarak gelmeye başladı. Ben bu
döngünün böyle olması gerektiğine
inanıyorum. Aksi halde firmalarımız
hiçbir zaman markalaşamaz. 

Yavuz Bey, firma ve satışlar hakkında Tuğrul Bey’den bilgi edin-
dikten sonra şimdi de sizin görüşlerinizi almak isteriz. Önce bize
biraz kendinizi tanıtıp, firmada müdürlüğünü yaptığınız üretim
konusunda Bala’nın stratejisini kısaca aktarır mısınız? 
Yavuz Varışlısoy: 26 yaşındayım. Makine mühendisi olmam nedeniyle
Bala’nın Ürün Müdürlüğü’nü yapıyorum. Bala olarak üretim strateji-
mizi sadece yurtiçindeki değil yurtdışındaki müşterilerimizin taleplerini
de dikkate alarak belirliyoruz. Bir dünya markası olabilmemiz için bunu
yapmamız gerek. Avrupa’daki, Ortadoğu’daki, Amerika’daki müşterile-
rin talepleri farklı farklı oluyor. Makinelerimizi bu talepleri dikkate ala-
rak geliştiriyoruz. Üretimimizi de AB standartlarına uygun şekilde
yapıyoruz. 

Sektörde üretim nereye gidiyor sizce, ne yönde bir değişim yaşanıyor?
Ağaç işleme makinelerinde Türkiye’deki makinelerin durumu, daha çok
nereye satılacağı bölgeyle de tamamen alakalı. Batıya ihraç için, güven-
lik konusunda makineleri çok geliştirmek gerekiyor. Ortadoğu ve Rusya
için ise rekabetçi fiyat verebilmek önemli. Otomasyon giriyor sektöre.
Şu an belli oranla bilgisayar destekli üretim yapılıyor. Gelecek 10 yılda ise
tamamen bilgisayar destekli robotların kullanıldığı üretim olacak.

Peki bu noktada Türk üretici firmaları, üretim alanında nelere dik-
kat etmeliler?
Uluslararası pazar açısından Türk markalı ürünlerin kalitesinin sürekli
artırılması, tasarımda da devamlı yenilikler yapılması gerekiyor. Her
zaman makinelerde farklı bir çözüm sunmak gerek müşteriye. Yurtdı-
şında Türk makinelerinin, Ortadoğu’dan ve Çin’den daha yüksek ama
Avrupa mallarından daha düşük kalitede ürünler olduğuna ilişkin yargı
var. Bunu kırmak gerek. Daha çok Avrupa menşeli ürünlerle rekabet et-
meli, kendimizi geliştirirken onları baz almalıyız. Öte yandan sektörde
üretimdeki en büyük sıkıntı yetişmiş ara eleman konusunda yaşanıyor.
Özellikle meslek liselerinden mezun olanların sektöre üretime hakim se-
viyede olması lazım. 

Müşteriye her zaman 
farklı çözümler sunmalıyız
Uluslararası pazar açısından Türk
markalı ürünlerin kalitesinin sürekli
artırılması, tasarımda da devamlı
yenilikler yapılması gerekiyor. Her
zaman makinelerde farklı bir
çözüm sunmak gerek müşteriye.
Yurtdışında Türk makinelerinin,
Ortadoğu’dan ve Çin’den daha
yüksek ama Avrupa mallarından
daha düşük kalitede ürünler
olduğuna ilişkin yargı var. Bunu kır-
mak gerek.

“

“ 

Yavuz Varışlısoy
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Kültürel Ajanda

Pink Martini yepyeni albümleri ‘Je Dis Oui’nin Avrupa Turnesi Kapsamında
Pasion Turca Organizasyonu ile 15 Nisan’da İstanbul’da Volkswagen Are-
na’da olacak. “Sympathique”, “Hang on Little Tomato”, “Hey Eugene!”,
“Splendor in the Grass“, “Joy to the World“, “1969“, “A Retrospective“,
“Get Happy” ve “Dream A Little Dream” albümleri ile Türkiye'de büyük bir
hayran kitlesine sahip olan, her albümü ile altın ve platin plak kazanan Pink
Martini yepyeni albümlerini kayıt ederken, Pasion Turca organizasyonu ile
‘Je Dis Qui’ albümlerinin Avrupa turnesi kapsamında İstanbul ve Ankara’da

ki hayranlarıyla buluşmaya geliyor. Yepyeni albümleri ‘Je Dis Oui’ birbirinden unutulmaz eserleri ve yepyeni şar-
kıları yorumlayan grup, Türk sevenlerine de büyük bir sürpriz yaparak 'Aşkım Bahardı’ şarkısına yer verdi.

Pink Martini, yeni albümü için geliyor

"Simply Falling" adlı şarkısıyla listeleri alt üst eden Amerikalı sanatçı, eğitmen,
şair, aktivist ve TED Global üyesi Iyeoka, 15 Nisan Cumartesi akşamı Con-
tainer Hall İzmir Sahnesi'nde olacak. Müziğe olan tutkusunu The Rock By
Funk Tribe grubu ile kariyerine dönüştüren Iyeoka, o güne kadar yazdığı şi-
irleri caz, soul ve blues’la buluşturunca ortaya eşsiz besteler çıktı. İlk solo al-
bümü "Black and Blues"'u 2004'te Phanai etiketiyle yayınlayan Iyeoka,
U2'nun hit parçalarından "Desire"'ı da cover'ladığı albümü "Hum The Bass
Line"'ı 2008 senesinde dinleyicileriyle buluşturdu. 2011'de R&B şarkı kategorisinde "Bağımsız Müzik Ödül-
leri"ne aday gösterilen sanatçı, Femi Kuti, Zap Mama ve Soulive gibi blues, soul ve cazın önemli isimleriyle be-
raber aynı sahnede performans sergileyerek müzik dünyasındaki yerinin kalıcı olduğunu kanıtladı.  

Iyeoka, İzmirliler için söyleyecek
Tarih: 15 Nisan 2017 Saat: 21:00  Yer: Container Hall, İzmir

80'li yıllarda TRT'de de yayınlanan İpek Yolu belgeseline bestelediği müziklerle Tür-
kiye'de milyonların aklında yer etmeyi başaran Altın Küre ve Grammy ödüllü Kitaro
ilk kez İstanbul’da Zorlu PSM'de ve Ankara’da Congresium'da sahne alacak.
New age ve dünya müziğinin öncü isimlerinden Kitaro özel orkestrası eşliğinde,
Türk seyircisiyle buluşuyor. Etnik ve elektronik öğeleri bir araya getiren yenilikçi
müziğiyle dünyanın dört bir yanında dinleyenleri derin ve ruhani yolculuklara çıka-
ran efsanevi müzisyen Kitaro, uzun süre akıllardan çıkmayacak bir konser için Zorlu

PSM sahnesine ve Congresium sahnesine konuk olacak. 

Grammy ödüllü Kitaro, Türkiye’de

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet (BİFO), se-
zonun finalini olağanüstü solistler ve göz alıcı bir programla yapıyor.
Mahler’in müzik dünyasını ve bunalımın eşiğindeki insanlığı masumi-
yetin çağrısına kulak vermeye davet ettiği başyapıtı “Des Knaben Wun-
derhorn”, iki ünlü solistin konuk olacağı bir kapanış konserinde sizleri
bekliyor. Bir lied yorumcusu ve opera solisti olarak günümüzün en ba-
şarılı sanatçılarından biri olan soprano Dorothea Röschmann, ilk sahne
performansını Salzburg Festivali’nde efsane şef Nikolaus Harnoncourt yönetiminde Figaro’nun Düğünü’nde Su-
sanna ile yapmıştı. Bu konserde Mahler’in “Des Knaben Wunderhorn” başlıklı lied dizisinde sahneyi paylaşacağı
Ian Bostridge ile 2003 yılında doldurduğu lied albümü ile ECHO Klassik ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz
sezon BİFO eşliğindeki olağanüstü konseri ile dinleyicileri bir kez daha kendine hayran bırakan ünlü tenor bu
muhteşem programın yıldızlarından biri olarak bir kez daha İstanbul’a geliyor. 

İki ünlü solistten BİFO kapanış konseri
Tarih: 18 Mayıs 2017  Saat: 20:00  Yer: Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium-İstanbul
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TÖRK 18 - 19

TURANLAR 122 - 123 - 124 - 125

TURHAN MAKİNE 74 - 75

UNİMAK ÖN KAPAK İÇİ - 1 - 4 - 5 - 32 - 33 - 34 - 35

ÜNALSAN 40 - 41

ÜNVER 81

ÜSTÜNKARLI 160 - ARKA KAPAK İÇİ

VAROL 112 - 113 - 114 - 115

158 AİMSADDERGİSİ










