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AİMSAD Mesajı

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

Değerli Sektör Paydaşları, 

Haziran ayı itibariyle derneğimizin üçüncü yı-
lını, dergimizin ise ikinci yılını tamamlamış ol-
duğunu belirtmek isterim. Hiç karşılık
beklemeden, kendi işlerinden zaman ayırıp,
gerek derneğimiz gerekse dergimiz için gö-
nüllü olarak emek veren Yönetim Kurulumuza,
Komite Üyelerimize ve Üye firmalarımıza şük-
ranlarımı sunarım. 
Geçtiğimiz süre zarfında gerçekleştirdiğimiz
faaliyetler hakkında kısaca bilgi vermek isterim.
8-12 Nisan 2017 tarihleri arasında ilki gerçek-
leştirilen İZWOOD İzmir Ağaç İşleme Maki-
nesi Fuarı referandumun bir hafta öncesinde
gerçekleştirilmesine rağmen katılımcılara fayda
sağlayan bir fuar olduğunu gösterdi. AİMSAD
olarak fuarın ortağı olmamızın yanı sıra; üye
firmalarımız, sektörel sivil toplum kuruluşları
ile üye firmaları ve TÜYAP desteğiyle gerçek-
leştirilen sosyal sorumluluk projemiz çerçeve-
sinde 100 adet elbise dolabı fuar sırasında
üretilerek, İzmir’de bulunan kimsesiz çocuk-
lar ve yaşlılar yurtlarına bağışlandı. Bir kez daha
destek olan ve emek veren tüm kuruluşlara te-
şekkür ediyorum. Bunun yanı sıra, Türkiye ça-
pında sektörümüzle ilgili bölümleri bulunan
48 üniversiteden 72 akademisyenin iştirak et-
tiği Ağaç İşleme Teknolojileri Paneli’ni ger-
çekleştirdik. Panelde, sektörümüzle ilgili
güncel ve teknolojik gelişmeleri paneli takip et-
meye gelen akademisyenlerimize aktardık.
Panel ardından yaptığımız anket neticesinde,
üniversite ve sanayi işbirliği konusunda ihti-
yaçları da ortaya çıkararak, çözümleri konu-
sunda çalışmalara başladık. İZWOOD
fuarından bahsetmişken, TÜYAP Fuarcılık ile
geçen sene başlatmış olduğumuz işbirliği kap-
samında 2018 yılındaki ikinci Anadolu fuarı-
mızın da yine İzmir’de gerçekleştirileceğini
belirtmek isterim. 
Öte yandan, 22-26 Mayıs 2017 tarihleri ara-
sında Almanya’nın Hannover kentinde ger-
çekleştirilen Ligna Fuarına, 35 Türk firması ile
birlikte katılım sağladık. 2015 fuarına göre
metrekare açısından yüzde 38 büyüyerek katı-
lım sağlayan Türk katılımcılarına bu sene Tür-
kiye’nin Makinecileri de destek verdi. 40
metrekarelik özel dekorlu stant ile katılımı, fuar
alanı etrafı, reklam kuleleri ve shuttle araçla-
rında yapılan reklam çalışmaları Ligna Fuarı’na

damga vurdu demek yanlış olmaz. Katılımcı
firmalarla yaptığımız görüşmelerde fuarın ken-
dileri açısından çok başarılı geçtiğini öğrendik.
Bizler de, fuar boyunca 2017 yılı üye katalo-
ğumuz ile Ligna Fuarı’na özel İngilizce olarak
hazırladığımız fuar gazetemizin dağıtımını ger-
çekleştirdik. Ayrıca, üyesi olduğumuz Euma-
bois-Avrupa Ağaç İşleme Makinesi Üreticileri
Federasyonu’nun gerçekleştirmiş olduğu top-
lantılara katılım sağlayarak, ülkemizi en iyi şe-
kilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. İlave
olarak, fuarın ikinci günü Türkiye’nin Maki-
necileri standında gerçekleştirilen kokteylimize
ise Hannover Başkonsolosumuz, Ticaret Ata-
şemiz, üyelerimiz ve diğer katılımcı misafirle-
rinde bulunduğu 150’ye yakın misafirimiz
katılım sağladı. 
20 Haziran 2017 tarihinde artık geleneksel
hale gelen İftar Yemeğimizi gerçekleştirdik. İlk
senemizde 100 kişi ile başladığımız organizas-
yonumuza bu sene 170 kişi katılım sağladı.
Her zaman olduğu gibi bizleri yine yalnız bı-
rakmayan ve gecemize destek olan REED
TÜYAP yöneticilerine de bir kez daha teşek-
kür ederim.
Dopdolu içeriğimizle keyifle okuyacağınızı dü-
şündüğüm dergimizde sizler ile paylaştığımız
daha birçok önemli konumuz bulunuyor. Yurt-
dışı fuar katılımlarına yönelik teşvik sisteminin
değiştirilmesi ve yakın zamanda TBMM’den
geçen sanayi ve üretim reformu ile ilgili haber-
lerimizin detaylarını ilerleyen sayfalarımızda
bulabilirsiniz. AİMSAD İmalatçılar Komitesi
tarafından geliştirilen İmalatçı Akreditasyonu
Projesi üzerine Komite Başkanı Merdan Şerefli
ile yaptığımız özel röportajımızı okuyabilirsi-
niz. Alternatif pazar olarak sizi Sırbistan’a,
dünya turu bölümümüzde ise Pakistan’a götü-
rüyoruz. Gezi sayfalarımızda ise Milli Müca-
dele meşalesinin yakıldığı kurutuluşun simge
şehri Samsun’u işledik. Bu vesile ile Milli Mü-
cadele’de kaybettiğimiz Şehitlerimizi ve Milli
Mücadele’nin kazanılmasında büyük rol oyna-
yan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü say-
gıyla anıyorum.
Son olarak, Ramazan Bayramınızı en içten di-
leklerimle kutlar, işlerinizde başarılar dilerim.

Saygılarımla,
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Kaliteli ve kusursuz bir mobilya için
boya ve cila işlemlerinin büyük önem
taşıması, mobilya üretim merkezi olma
yolunda hızla ilerleyen Türkiye’de boya
ve cila uygulama makinelerine talebi de
giderek artırıyor.  Üretim kalitesini
yükseltmek, ihracat pazarlarına odak-
lanmak isteyen mobilya üreticilerinin
teknolojik boyama sistemlerini
bünyelerine katma isteği, bu pazarın 
da gelecekte büyümesine hız katacağı
düşüncesini güçlendiriyor.
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Ağaç İşleme Makine ve Yan
Sanayisi İş Adamları Der-
neği (AİMSAD) ve TÜYAP

işbirliği ile düzenlenen İZWOOD
2017 Fuarı,  ağaç işleme makineleri
ile mobilya ve orman ürünleri en-
düstrilerini bu yıl ilk kez İzmir’de bir
araya getirdi. Eş zamanlı düzenle-

nen Mobilya Yan
Sanayii,  Aksesu-
arları, Orman
Ürünleri ve Ah-
şap Teknolojisi
F u a r ı ’ n d a n
elde edilen si-
nerjiyle ham
ürünün iş-
lenmesinden

son tüketiciye ulaşımına kadar tüm
ağaç işleme-mobilya yan sanayi sek-
törü, fuarizmir Gaziemir’de bu-
luştu. 
İstanbul TÜYAP’taki fuarın ardın-
dan Anadolu’da fuar organize etme
fikrinden yola çıkılarak düzenlenen
İZWOOD 2017 Fuarı, 9 ülkeden
103 firma ve firma temsilciliğine,
9670 yerli ve yabancı ziyaretçiye ev
sahipliği yaptı. Sektörün önde gelen
yerli ve yabancı firma ve firma tem-
silciliklerinin yoğun katılımı ile ger-
çekleşen fuarda; Almanya, İsrail,
İtalya, Polonya, Singapur, Slovenya,
Tayvan, Türkiye ve ABD’den gelen
katılımcı firmalar 5 gün boyunca
ürünlerini tanıtma ve sergileme im-

kânı buldular. Üretici ve ithalatçı
markaların yer aldığı fuarda, orman
endüstrisi için makine, teknik dona-
nım ve hizmetler, ağaç işleme maki-
neleri, yüzey işlemleri makineleri,
ağaç kesme makineleri, elektrikli ve
mekanik el aletleri ve mobilya üre-
tim makineleri hem yerli, hem de
yabancı alıcılar için vitrine çıktı. 

33 ülke ve 40 şehirden 
alım heyeti geldi
Fuarizmir’in B salonunda 23 bin
metrekare alanda gerçekleşecek olan
İZWOOD’a, gerek makine imalat-
çısı, gerek ithalatçısı yada mobilya
yan sanayi ve aksesuarları konusunda
önemli bir katılım oldu.

Haberler
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Sektöre yeni pazarlar sunmak için
pazarlama ağını genişleten İZWOOD
ve Mobilya Yan Sanayi Fuarlarına,
TÜYAP davetlisi olarak Almanya,
Afganistan, Belçika, Bosna-Hersek,
Bulgaristan, Cezayir, Çin, Estonya,
Etiyopya, Fas, Gana, Gürcistan, Hır-
vatistan, Irak, İran, İsrail, İtalya, Ka-
nada, Kamboçya, Kamerun, KKTC,
Libya, Monako, Nijerya, Romanya,
Rusya, Senegal, Suudi Arabistan,
Suriye, Tanzanya, Tunus, Ukrayna,
Yunanistan’dan olmak üzere 33 ül-
keden alım heyeti organizasyonu
düzenlendi. Buna ek olarak 40 şe-
hirde sanayi ve ticaret odalarından ve
derneklerden sektör profesyonelleri
için otobüs organizasyonları gerçek-
leştirildi. Yerli ve yabancı sektör
mensupları, katılımcılarla bir araya
gelerek sektörünün gelişimi için
büyük bir katkı sağlandı.

Anadolu fuarlarının 
ilk durağı İzmir oldu
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Erol, İzmir’in ve çevresinin
sektör için çok önemli bir potansi-
yele sahip olması sebebiyle, Anadolu
fuarlarının ilkini İzmir’de düzenle-
diklerini söyledi. Bölgedeki imalat ve
ihracat rakamlarının tüm firmalar
için büyük bir pazar oluşturduğuna
dikkat çeken Erol, “Üyelerimize
anket yaptık ve nerede fuar düzenle-
memizi istediklerini sorduk. İzmir
birinci sırada yer aldı. İzmir’in fuar-

cılık altyapısının olması Anadolu fu-
arlarının ilk durağı olarak İzmir’i
daha çok ön plana çıkarttı. Aynı za-
manda İzmir’in yeni fuar alanı da
gerek teknik altyapısı gerekse ölçe-
ğiyle bu fuarın İzmir’de yapılmasına
vesile oldu. Bu şekilde Anadolu’daki
girişimcinin, yatırımcının ayağına gi-
derek artık zorlaşan makine satışla-
rının hızlanması, sektörün satış
politikalarını yeniden gözden geçir-
mesi hedeflendi. Bu yıl İzmir’le baş-
lanan Anadolu fuarlarını gelecek
yıllarda farklı şehirlerde düzenlemeyi
planlıyoruz” dedi.

Neden İzmir?
Geçen yıl ilk kez yapılan işbirliği
çerçevesinde, sektörün derneği
AİMSAD ile TÜYAP’ın birlikte dü-
zenlemeye başladığı Ağaç İşleme
Makineleri Fuarları, beraberinde
yeni işbirliklerine de kapı açtı. İşbir-
liği sonucunda ortaya çıkan sinerjiyle
Anadolu fuarları fikrinin ilk hayat
bulduğu şehir İzmir oldu. Şehrin ve
çevresinin sektör için çok önemli bir
potansiyele sahip olması, Anadolu
fuarlarının ilk kez İzmir’de düzenle-
niyor olmasını da beraberinde ge-
tirdi. Bölgedeki imalat, ihracat
rakamlarının tüm firmalar için
büyük bir pazar oluşturması, İz-
mir’in fuarcılık altyapısına sahip bu-
lunması, Anadolu fuarlarının ilk
durağı olması açısından İzmir’i daha
çok ön plana çıkarttı. 

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.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Eş zamanlı iki fuar sinerji yarattı
İZWOOD, sektörün önde gelen firmaları ile sektörel dernek ve kuruluşlarına İzmir’de ev sahipliği yaptı.  Aynı zamanda, aynı
alanda eş zamanlı olarak düzenlenen İzmir Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı
da, İZWOOD katılımcıları için fırsat oldu.  İzmir Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı
kapsamında ahşap orman ürünleri, mobilya aksesuarları, kimyasal malzemeler, boya, vernik, cila ve renklendiriciler, oturma
grubu ve yatak üretim malzemeleri, üretim alet,  ekipman ve yardımcı ürünleri sergilendi. Aynı anda yapılan iki fuardan
elde edilen sinerjiyle ham ürünün  işlenmesinden son tüketiciye ulaşımına kadar tüm ağaç işleme-mobilya yan sanayi sek-
törü bir araya geldi. 
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Haberler
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Haberler
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Ağaç İşleme Makine ve Yan
Sanayisi İş Adamları Der-
neği (AİMSAD) ve

TÜYAP işbirliği ile düzenlenen ve
ağaç işleme makineleri ile mobilya
ve orman ürünleri endüstrilerini bir
araya getiren İZWOOD 2017
Fuarı, bu yıl çok önemli bir sosyal
sorumluluk projesine ev sahipliği
yaptı. AİMSAD önderliğinde bir
araya gelen MOSDER, MAKSDER

ve MDF Yonga Levha Sanayicileri
Derneği, fuar alanına 1000 metre-
karelik bir üretim bandı kurdu.
Dört gün boyunca burada son tek-
noloji, yüzde 100 yerli malı maki-
nelerle iki farklı ebatta 100 adet
dolap üretildi ve bu dolaplar fuarın
son günü AİMSAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Erol ve
TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü
İlhan Ersözlü tarafından Aile ve

Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl
Müdürü Nesim Tanğlay’a teslim
edildi.
İlk kez Polonya’da gördükleri
benzer bir projeyi MOSDER,
MAKSDER ve MDF Yonga Levha
Sanayicileri Derneği ile bir araya ge-
lerek İZWOOD’ta hayata geçirdik-
lerini söyleyen AİMSAD Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Erol, “Bu
projenin bir benzerini ilk olarak Po-

Haberler
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lonya’da gördük. Daha sonra ülke-
miz şartlarına uyarlayarak, İzmir
Fuarı’nda hayata geçirilmesine yö-
nelik TÜYAP ile ilk görüşmemizi
gerçekleştirdik. TÜYAP’tan da alı-
nan olumlu cevaba istinaden İzmir
Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı ile irtibata geçtik ve neye ih-
tiyaçları olduğunu sorduk. Dolaba
ihtiyaçları olduğunu öğrenince de
bu proje için tüm sektörü bir araya
getiren bu projemizi MOSDER,
MAKSDER ve MDF Yonga Levha
Sanayicileri Derneği’ne sunduk.
Diğer derneklerimizin de projemizi
destekleme kararı alması akabinde
her derneğin üzerine düşen görev-
leri tespit ettik. Bu bağlamda,
AİMSAD olarak bizler üretimde
kullanılacak olan makinelerin sağ-
lanması; MOSDER’in ürün tasar-
lanması, imalat ve montaj sürecinin
yönetilmesi; MDF Yonga Levha Sa-
nayicileri Derneği’nin işlenecek pa-
nelleri temin etmesi; MAKSDER
tarafından ise ortaya çıkan elbise
dolaplarının aksesuarlarının karşı-
lanması yönünde fikir birliğine var-
dık. TÜYAP tarafından da üretim
hattı için bin metrekarelik bir alan,
teknik destek ve tanıtım hususla-
rında destek aldık. Bu projeyle,
tüm sektör taraflarının bir araya
gelerek hem ortak proje yürütme
algısını geliştirme hem de küçük
de olsa bizim de sektör olarak
yetim çocuklarımıza bir katkımız
olsun istedik. Onların yüzünü gül-
dürebildiysek ne mutlu bize” dedi.

“Diğer fuarlarımızda da farklı 
projeler yapmayı hedefliyoruz”
Mobilya Üretimi Sosyal Projesi’ne
yönelik üretim için fuar alanında
yaklaşık bin metrekarelik bir bölüm
ayrıldığını dile getiren Mustafa
Erol, bu bölümde makine parkuru,
montaj ve depolama alanlarının

oluşturulduğunu ve fuar boyunca
2 farklı ölçüde 100 elbise dolabı-
nın üretildiğini söyledi. Üretilen
dolapların İzmir Valiliğine bağlı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
himayesindeki çocuk yuvalarına
hibe edildiğini açıklayan Erol,
“Diğer fuarlarımızda da farklı pro-
jeler yapmayı hedefliyoruz. Hede-
fimiz ise birbirine hizmet eden
sektörlerin dernekleriyle de birçok
alanda proje geliştirip, devamlılığı
sağlamaktır.  14-18 Ekim 2017 ta-
rihleri arasında İstanbul TÜYAP
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirile-
cek olan 30’uncu Ağaç İşleme Ma-
kinesi Fuarı’nda da böyle bir proje

yapmak istiyoruz” açıklamasında
bulundu. 
Törende konuşan Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı İzmir İl Mü-
dürü Nesim Tanğlay, projenin yerli
ve milli unsurlarla gerçekleştirilen,
çocuklara yönelik çok hayırlı bir
proje olduğunu ifade ederek tüm
proje katılımcılarına teşekkür etti.
TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü
İlhan Ersözlü’de yaptığı konuş-
mada fuarcılıkta sosyal sorumluluk
kapsamında önemli bir ilk gerçek-
leştirdiklerini, bu kapsamda destek
veren dernek ve firmalara teşekkür
ederek, birlikte olmaktan mutluluk
duyduklarını belirtti.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Sektördeki en son yeniliklerin
sergilendiği İZWOOD, aynı
zamanda AİMSAD’ın orga-

nize ettiği panel ve etkinliklere de
ev sahipliği yaptı. Eğitim kurumları
ile sektör arasındaki etkileşimin ar-
tırılması ve sektörel eğitimin eğit-
menlerden öğrencilere doğru
yayılımının gerçekleşmesinin amaç-
landığı Ağaç İşleme Teknolojileri
Paneli, 11 Nisan tarihinde fuarizmir
alanında düzenlendi. Ağaç İşleme
Teknolojileri Paneli, AİMSAD Eği-
tim ve Satış Sonrası Hizmetler Ko-
mitesi’nin ilk etkinliğini ve projesini
oluşturdu. Sektöre eğitim veren ku-

rumların sanayideki son gelişmeleri,
sektörün başı çeken ihtiyaçlarının
neler olduğu gibi konuları takip
edebilmesini sağlamak amacıyla dü-
zenlenen panel, üniversite ve yük-
sekokullarla birlikte işbirliği
yapılarak hayata geçirildi. Ülkenin
dört bir tarafındaki üniversitenin
orman fakülteleri, ağaç işleme, mo-
bilyayla ilişkili bölümlerinden ve
meslek yüksek okullarından 100’e
yakın öğretim görevlisinin davet
edildiği panele, katılım oldukça
yüksek oldu. Panel, sektörün eğitim
ve sanayici ayağının bir araya gel-
diği katılımı en yüksek organizas-

yonlarından biri olarak gerçekleşti.
Öğretmenlerin konuşulan konuları
ve bilgileri öğrencilere aktarması
için video çekimlerinin de yapıldığı
panelde, tüm oturumlar kayıt altına
alındı.
İZWOOD Fuarı sırasında, fuariz-
mir alanında yapılan panelde, 8
adet oturum gerçekleştirildi. Her
konuşmacıya yaklaşık 25 dakikalık
konuşma süresinin verildiği pa-
nelde; otomasyon sistemleri, mo-
bilya ve ahşap sektöründe yazılım
sistemlerine yönelik gelişmeler, ke-
sici takımlardaki gelişmeler, toz
toplama sistemlerindeki gelişmeler,
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yüzey işleme teknolojileri, modüler
mobilya, mobilya ve ahşap sektö-
ründe nanoteknoloji uygulamala-
rına yönelik çalışmalar gibi birçok
başlık yer aldı. Bilgi alışverişinin
yoğun olduğu paneldeki sunum-
larda konuyla ilgili güncel gelişme-
ler, bilinmesi gereken püf noktalar
öğretim görevlilerine detaylarıyla
aktarıldı. 

“Öğrencilere vereceğimiz 
eğitimlerle, sektörün cazibesini 
artırmayı amaçlıyoruz”
Eğitim kurumları ile sektör arasında
sürekli bir iletişim ve etkileşimin ge-
rekli olduğuna dikkat çeken
AİMSAD Eğitim ve Satış Sonrası
Hizmetler Komitesi Başkanı Dr.
Serkan Necipoğlu, 11 Nisan tari-
hinde İZWOOD Fuarı’nda yapılan
Ağaç İşleme Makineleri Paneli ile
üniversite ve yüksekokullarla işbir-
liği yaparak sektördeki bu ihtiyacı
gidermek için önemli bir adım at-
tıklarını açıkladı. Dr. Serkan Neci-
poğlu, panel ile sektörü eğitim
çatısı altında buluşturduklarını söy-
leyerek, “Sektörün en büyük so-
runlarının başında, eğitim
kurumlarımızda yetiştirilen perso-
nelin mezuniyet sonrası sektöre ka-
zandırılamaması geliyor. Bu projeyi
hayata geçirerek eğitimle ilgili sek-
töre hizmette bulunmayı ve sek-
törde iş yaptığımız şirket ve
kurumlara destek olmayı amaçla-
dık. Bunu da üniversite ve yüksek-
okullarla birlikte işbirliği yaparak
hayata geçirmeye karar verdik. Eği-
tim kurumları sektörle ilgili bazı
akademik çalışmalar yapsalar da
bunu sanayiciyle paylaşacak ortam-
ları pek bulamıyorlar. Öte yandan
sektöre eğitim veren bu kurumlar
sanayideki son gelişmeleri, sektörün
başı çeken ihtiyaçlarının neler ol-
duğu gibi konuları tam olarak takip

edemeyebiliyor. Bu açıkları gider-
mek için eğitim kurumları ile sek-
tör arasında sürekli bir iletişim ve
etkileşim olmak zorunda. Biz
AİMSAD ve komitemiz olarak sek-
tördeki bu ihtiyacı gidermek için
eğitim noktasında katkı sağlamayı
amaçladık. Bunun için de öğretim
görevlileri odaklı bir proje üretmeyi
tercih ettik.  Panel sayesinde daha
çok öğrenciye ulaşmış olduk.
Çünkü biz sektördeki gelişmeleri
öğretimcilere anlattık, onlar da
gidip yüzlerce binlerce öğrenciye
anlatacak. Böylece AİMSAD ve
Komite olarak yaptığımız etkinlik-
lerle sektör ile eğitim kurumlarımız
arasındaki köprüleri güçlendiriyo-
ruz” diye konuştu.
Gelecek dönemde bu panel benzeri
organizasyonları öğrencilerle de
gerçekleştirmeyi düşündüklerine
değinen Necipoğlu, “Öğrencilerle
bir araya gelmek istiyoruz. Ama
tam olarak nasıl bir platform ve or-
tamda olunacağını netleştirmedik,
çalışmalarımız sürüyor. Okulların
fakültelerindeki öğrencilere verece-
ğimiz eğitimlerle, sektörün cazibe-
sini artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca
sektördeki çalışanlarımıza da eği-
timler vermek istiyoruz. 
AİMSAD’a üye firmaların çalışan-
larına ve teknik personeline de eği-

tim vereceğiz. Bunun için de eği-
tim veren özel firmalarla görüşme-
lerimiz sürüyor. Teknik personelin
otomasyon, hidrolik, pnömatik gibi
makine imalatına yönelik eğitim ih-
tiyaçlarını karşılamayı düşünüyoruz.
Öte yandan komitemizin bünye-
sinde eğitimin yanı sıra satış sonrası
hizmetlere yönelik de çalışmalar
var. Satış sonrasını iyileştirmek
adına da faaliyetlerde bulunacağız”
dedi.
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İZWOOD Fuarı’nda 11 Nisan
tarihinde 8 adet oturum ile dü-
zenlenen Ağaç İşleme Teknolo-

jileri Paneli, akademisyenlerin yoğun
ilgisi ve katılımı ile gerçekleştirildi.
Ülkenin dört bir tarafındaki üniver-
sitelerin orman fakülteleri, ağaç iş-
leme, mobilyayla ilişkili bölüm-
lerinden ve meslek yüksek okulların-
dan 100’e yakın öğretim görevlisinin
davet edildiği panel, akademisyenler-
den tam puan aldı. Akademisyenler,
sektörün eğitim ve sanayici ayağının
bir araya geldiği katılımı en yüksek
organizasyonlarından biri olarak ger-
çekleşen paneli, oldukça başarılı ve
verimli buldu. Endüstriyel anlamda
çok fazla bilgi edindiklerini belirten
sektör eğitimcileri, AİMSAD’ı sek-
töre büyük fayda sağlayacağını be-
lirttikleri bu organizasyonu hayata
geçirmesi nedeniyle tebrik ve teşek-
kür etti.

İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi Orman Endüstri 
Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Tuncer Dilik
Paneli um-
duğumdan
çok daha ba-
şarılı bul-
dum. Benim
u z m a n l ı k
alanımı, ağaç
işleme tek-
nolojisi ve
makineler i
oluşturuyor.
Doğrusu ben panelden çok fayda-
landım. Umarım herkes aynı faydayı
ve etkiyi sağlamıştır. Bu buluşma sa-
yesinde üniversite-sanayi işbirliği
adına çok önemli bir çalışmaya imza
ve adım atıldı. Güncel bilgilerle gayet
dolu dolu bir program hazırlanmış.

Bilginin güç olduğunun sanayiciyle
birlikte düşünmek görmek beni
mutlu etti. Bilginin güç olduğunu
bilip önemsemeliyiz. 

Gazi Üniversitesi Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Yardımcı Doç.
Nihat Döngel
Paneli çok başarılı buldum. Yeni ku-
rulan bir dernek olmasına rağmen bu
kadar kapsamlı ve geniş çaplı bir
organizasyon düzenlediği için
AİMSAD’ı tebrik ediyordum. Son
derece önemli ve ilginç konular
vardı, oldukça faydalandık. Bundan
sonraki çalışmalara bir zemin oluştu-
racağı kanaatindeyim. 

İstanbul Üniversitesi Orman Fa-
kültesine bağlı Ormancılık Meslek
Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi
Özgür Kuşçuoğlu
Okulumuzun mobilya ve dekoras-
yon programında çalışıyorum. Paneli
çok başarılı ve yararlı buldum, konu-
lar da çok ilginçti. Sektörde dernek
kurulması uzun zamandır beklediği-
miz ve önerdiğimiz bir projeydi.
Sektör adına çok önemli bir yapı ku-
rulmuş. Çok yeni ama kısa zamanda
önemli işlere imza atmaya başlaması
mutluluk verici. Gayet memnunuz.

Pamukkale Üniversitesi 
Doç. Dr. Kadir Özkaya
Etkinlik, üniversite-sanayi işbirliğini
geliştirmek anlamında ilk ve önemli
bir adım. Bizler kongrelere akademik
anlamda katılıyorduk, ancak o gibi
ortamlarda sanayiciler yoktu. Bu
defa davet sanayicilerden geldi. Bu
daha güzel ve anlamlı. Sanayicile-
rin isteklerini dinlemek ve geleceğe
yönelik  birlikte planlı çalışmalar
yapmak, sektörün ve sanayicilerin

ihtiyaçları doğrultusunda kalifiye
eleman yetiştirmek anlamında
katkı sağlayacaktır. Şahsım adına
bu tür toplantıların devamını dili-
yorum. Umarım bu tür etkinlikle-
rin sayısının artırılarak bu tür
ortamlarda daha çok birlikte olu-
ruz.

Akdeniz Üniversitesi Ahşap 
Teknolojileri Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü 
Yrd. Doç. Dr.
Harun Diler 
Akademisyenler
ve sanayicileri
bir araya getire-
rek AİMSAD
gerçekten çok
güzel bir iş yap-
tı. Akademis-
yenler olarak
meslek yüksek okulda öğrencilerin
mesleki yeterlilik çerçevesinde yetiş-
mesinde bu makinelerin program-
lanması ve kullanımında çok
değerli bilgiler edindik. Çok teşek-
kür ederiz. 

Bursa Teknik Üniversitesi 
Doç. Dr. Eylem Dizman Tomak 
15 yıldır aka-
demisyenl ik
deneyimimle
söylemek iste-
rim ki, panel
çok verimli ol-
du. Bizler daha
çok akademik
çalışmalar yap-
tığımız için en-
düstriyel açıdan eksiklerimizin
olduğunu gördük. Eksik olan bilgi-
lerimizin neler olduğunu gördük.
Sanayicilerle ortak bir platformda
olmak bizi mutlu etti. 
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Almanya’nın Hannover şeh-
rinde 22 Mayıs tarihinde
başlayan ve bu yıl 45 ülke-

den bin 500’den fazla profesyonel
katılımcıyı ağırlayan Ligna Fuarı’na
yoğun ilgi göstererek büyük bir katı-
lım sağlayan Türk ağaç işleme sek-
törü, Almanya’ya adeta çıkartma
yaptı. 
2015 yılında 2 bin metrekare olan
Türk firma katılımı, bu yıl yaklaşık 3
bin metrekareye ulaştı. Bu metreka-
renin yüzde 75’i yani 2 bin 100 met-
rekaresi AİMSAD üyesi olan 18
firma tarafından ayrıldı. Ayrıca
2015’den bu yana yapılan görüşme-
ler sonucunda, “Türkiye’nin Maki-
necileri” Ligna Fuarı’nı destek
kapsamına aldı. Özellikle 2017 yılı
için bu destek katılımcı Türk firmalar
açısından büyük fayda sağladı. 

Katılımcı firmaların 122 bin metre-
kareden fazla bir alanda yeniliklerini
90 ülkeden gelen ziyaretçilerle bu-
luşturduğu fuarda, Almanya dışında
İtalya, Avusturya, İspanya, Türkiye,
Danimarka, Çin, İsveç, Hollanda ve
İsviçre’den de katılım oldu. 

“Türkiye stand alanı olarak en çok
büyüme gösteren ülke oldu”
Fuar, Endüstri 4.0 yolunda entegre
üretim, plastik ve kompozitlerin iş-
lenmesi ve “Kaynaklara ve Teknolo-
jiye Erişim” temasıyla gerçekleş-
tirildiğini belirten Ağaç İşleme Ma-
kine ve Yan Sanayisi İş Adamları
Derneği (AİMSAD) Genel Sekreteri
Arif Onur Kaçak, Türkiye’nin geçti-
ğimiz fuara göre stand alanı olarak
en çok büyüme gösteren ülkeler ara-
sında yer aldığını söyledi. 35 katı-

lımcı firmanın 18’inin AİMSAD
üyesi olduğunu belirten Kaçak, Lig-
na’yı bu yıl ve gelecek yıllarda da des-
tekleyeceklerini ifade ederek, fuarın
sektöre büyük katkı sağladığını vur-
guladı. 

“İhracat ve ithalat arasında 
5 milyon dolarlık fark kaldı”
Dünya ağaç işleme sektörü pazarının
güncel durumu hakkında bilgi veren
Kaçak, “Ligna 2017 ile birlikte, ağaç
işleme makineleri sektörünün satış
hacminde yüzde 5’lik bir artış ve 3
milyar Euro’luk bir üretim gerçek-
leşmesi bekleniyor. İç pazarda da
2016 yılı sonunda Türkiye’nin ihra-
catı ile ithalatı arasında sadece 5 mil-
yon dolarlık fark kaldı. Bu farkı
kapatmak 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” diye konuştu.
Ligna Fuarı’na daha çok Türk firma-
nın katılmasını sağlamak ve sektör ih-
racatına katkıda bulunmak üzere,
Hannover Messe Türkiye ekibiyle
güzel bir sinerji yakaladıklarını da
ifade eden Kaçak, “Bu işbirliğimizin
neticesi olarak, öncelikle hem üye
hem de üye olmayan firmalara Ligna
Fuarı’na neden katılmaları gerektiğini
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duyurularla ve yüz yüze aktarmaya
çalıştık ve bu yıl çalışmalarımızın so-
nucunu aldık” şeklinde konuştu.

“Güçlü ticari 
bağlantılar kuruldu”
Fuara katılan firmaların çok mem-
nun olduğunu ve güçlü iş bağlantı-
ları kurararak kayda değer derecede
makine siparişi aldıklarını bildiren
Kaçak, bu durumdan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Fuarda
AİMSAD tarafından organize edilen
kokteylin de büyük ilgi gördüğüne
değinen Kaçak, “Tüm fuarlarda ol-
duğu gibi Ligna’ya katılımın her yıl
artarak süreceğine inanıyorum. Doğ-
rudan alıcılarla bir araya gelmek ko-
nusunda fuar bizim için çok
önemliydi. Türkiye’nin makinecileri
yurtdışındaki her fuarda olduğu gibi
Ligna’da da güçlü ticari bağlar
kurdu. Sektör var gücüyle çalışıyor.
Ticari partnerlerimizle ilişkilerimizi
uzun dönemli planlara ve yatırımlara
imza atarak sağlamlaştıracağız” şek-
linde konuştu. 

AİMSAD, EUMABOIS 
toplantılarında sektör 
masaya yatırıldı
Fuarın ilk günü olan 22 Mayıs 2017
Pazartesi günü saat 17.00’da
EUMABOIS yetkilileri, AİMSAD
Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak ve
İdari İşler Uzmanı Yavuz Tıkız ile
diğer dernek temsilcilerinin katılım-
larıyla “Tool Group Meeting” top-
lantısı gerçekleştirildi. Toplantıda
Avrupa’daki ağaç işleme endüstrisi-

nin ekonomik durumu, dünyanın
diğer bölgelerindeki muhtemel
pazar araştırması projesi gibi konular
gündem maddelerini oluşturdu.
Fuarın ikinci günü olan 23 Mayıs
2017 Salı günü saat 16.00’da
AİMSAD, ACIMALL, VDMA ve
sektörün önde gelen firma temsilci-
lerinin katılımıyla “EUMABOIS
Technical Group Meeting” toplan-
tısı gerçekleştirildi. Toplantı süre-
since hali hazırda devam etmekte
olan standardizasyon çalışmaları
(ISO-CEN), ülkelerin bu standart-
lara olan uyma becerileri ve istekleri
gibi konulardan bahsedildi.
Yine aynı günün devamında
EUMABOIS Başkanı Jurgen Kop-
pel ve AİMSAD Başkanı Mustafa
Erol, Hannover Başkonsolosu Banu
Malaman ile bir araya geldi. Gerçek-
leştirilen kısa görüşmede ağaç işleme
makinesi sektörü ve AİMSAD hak-
kında bilgiler sunuldu. Görüşmenin
ardından AİMSAD Kokteyli’nin ya-
pılacağı alana geçildi.

AİMSAD Kokteyli’ne 
yoğun katılım sağlandı
23 Mayıs 2017 akşamı Türkiye’nin
Makinecileri standında gerçekleştiri-
len kokteyle Hannover Başkonso-
losu Banu Malaman, Ticaret Ataşesi
Ruhi Deniz, Konsolosluk Uzmanları
ile AİMSAD Yönetim Kurulu ve
Genel Sekreterliği, OAİB yetkilileri,
Ligna Fuarına katılan Türk firma
temsilcileri ile yabancı dernek temsil-
cileri katılım sağladı. Açılış konuş-
ması yapan Banu Malaman, fuarın

tüm Türk katılımcılar açısından ha-
yırlı olmasını ve ilerleyen yıllarda
daha fazla katılımın gerçekleştirilmesi
yönünde temennilerini iletti. Daha
sonra konuşma yapan AİMSAD Baş-
kanı Mustafa Erol ise fuarın Türk ka-
tılımcılar açısından iyi başladığını
bilmenin büyük moral olduğunu ve
ilerleyen yıllarda daha güçlü bir katı-
lım olacağını paylaştı.
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Konya Sanayi Odası Heyeti, 
Türkiye’nin Makinecileri standını ziyaret etti
Ligna Fuarı’nı 25 kişilik bir heyetle ziyaret eden Konyalı Ağaç İşleme
Makinesi sektör temsilcileri ile AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak
bir araya geldi. Yapılan görüşmede, AİMSAD faaliyetlerinin yanı sıra
sektörün istatistikleri hakkında bilgi verildi. Ardından Ligna Fuarı’na
katılım sağlayan firmalar hakkında bilgilendirilme de yapıldı.
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Ağaç İşleme Makine ve Yan
Sanayisi İş Adamları Der-
neği (AİMSAD), bir iftar

yemeğiyle daha sektörün buluşma
noktası oldu. Geleneksel hale gelen
AİMSAD’ın üçüncü “İftar Yemeği”
organizasyonu; AİMSAD ev sahip-
liği ve REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş.
desteğiyle 20 Haziran tarihinde İs-
tanbul’da gerçekleştirildi. 
İstanbul’daki Cemile Sultan Koru-
su’nda yapılan organizasyona ilgi,
geçen yıldan çok daha fazla oldu.
İftar yemeğine İstanbul’un yanı sıra
Türkiye’nin birçok ilinden 170’e
yakın sektör temsilcisi ve konuk ka-
tıldı. Şehzade Restoran’da gerçek-
leşen organizasyona; AİMSAD

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter-
liği ile AİMSAD üye firma temsilci-
lerinin yanı sıra kamu kurum ve
kuruluşlarından önemli isimler,
odalardan ve sektör derneklerinden
temsilciler ile sektörel basın men-
supları katılım gösterdi. 

Erol: “Üye sayımız 59’a yükseldi”
AİMSAD İftar Yemeği, okunan
yemek duası ve ezanı takiben iftariye-
liklerin yenilerek oruçların açılmasıyla
başladı. Ardından, AİMSAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri
Erol kürsüye gelerek söz aldı ve kısa
bir açılış konuşması gerçekleştirdi. 
Konuşmasında Ramazan ayının tüm
İslam alemine hayırlı olması temen-

nisini ileten Mustafa Sabri Erol, ön-
celikle tüm konuklara AİMSAD da-
vetine icabet ettikleri için teşekkür
etti ve tüm sektörü bir arada gör-
mekten duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. 
40 üye ile kurulup üçüncü yaşını
dolduran dernek çatısı altında
üçüncü iftar yemeğinde buluşmanın
gururunu yaşadıklarını aktaran Erol,
bugün AİMSAD’ın üye sayısının
59’a çıktığını açıkladı. Sektörde po-
tansiyel üye olabilecek firma sayısı-
nın 120 civarında olduğunu kay-
deden Erol, bu potansiyel firmala-
rın derneğe katılımıyla zamanla üye
sayısının çok daha artacağına inan-
dıklarını vurguladı. 
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“İzmir fuarını 
gelecek yıl da yapacağız”
AİMSAD’ın faaliyetlerinin artarak
devam ettiğini, bunun da derneği
büyütürken güçlendirdiğini aktaran
Erol, amaçlarının sektörün isteği
doğrultusunda çalışmalar yapmak ol-
duğunu belirtti. Üyeleri bilgilendirici
çalışmalara da imza attıklarını söyle-
yen Erol, “En son geçtiğimiz hafta-
larda AİMSAD olarak çok güzel bir
rapor hazırladık ve sizlere gönderdik.
Bu raporda sektörün dünyadaki bü-
yüklüğü ile yaşanan gelişmeler ve
bunların Türkiye’ye yansımaları gibi
birçok alt başlık yer alıyor. 79 sayfa-
dan oluşan raporu titizlikle hazırlayan
AİMSAD ekibine teşekkür ediyorum
ve bu raporla ilgili yorumlarınızı bek-
liyorum” dedi.
Geçtiğimiz nisan ayında İzmir’de
ilk kez TÜYAP ile düzenlenen
İZWOOD fuarı hakkında görüşlerini
aktaran Erol, fuarın çok kötü bir
zamanlamada yapıldığını, ancak buna
rağmen yine de başarılı geçtiğini kay-
detti. İzmir’de bu yıl ilki düzenlenen
fuarı, gelecek yıl yine düzenleme ka-
rarı aldıklarını da belirten Erol, “Emi-
niz gelecek yıl İzmir fuarı bu yıldan
çok daha iyi olacak” diye konuştu.

“Ağaç İşleme Teknolojileri 
Paneli ile eğitimi konuştuk”
İZWOOD çerçevesinde AİMSAD

olarak çok önemli bir buluşmaya ev
sahipliği yaptıklarını hatırlatan Mus-
tafa Erol, sektörün en büyük eksik-
lerinden biri olan sanayici-eğitimci
birlikteliğini sağlamak için İzmir
fuarında bir toplantı organize ettik-
lerini belirtti. Toplantıya Türkiye ça-
pında 49 üniversitenin orman
fakülteleri, ağaç işleme, mobilyayla
ilişkili bölümlerinden ve sektörün
meslek yüksek okullarından 80’in
üzerinde öğretim görevlisinin katıl-
dığını söyleyen Erol, “Eğitim ku-
rumları ile sektör arasındaki
etkileşimin artırılması ve sektörel
eğitimin eğitmenlerden öğrencilere
doğru yayılımının gerçekleşmesinin
amaçlandığı Ağaç İşleme Teknoloji-
leri Paneli’ni, 11 Nisan tarihinde
fuarizmir alanında düzenledik. Sek-
töre eğitim veren kurumların sana-
yideki son gelişmeleri, sektörün başı
çeken ihtiyaçlarının neler olduğu
gibi konuları takip edebilmesini sağ-
lamak amacıyla düzenlenen panel,
üniversite ve yüksekokullarla birlikte
işbirliği yapılarak hayata geçirildi.
Panelde; 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 başlık
yer aldı. Bilgi alışverişinin yoğun ol-
duğu paneldeki sunumlarda konuyla
ilgili güncel gelişmeler, bilinmesi ge-
reken püf noktalar öğretim görevli-
lerine anlatıldı. Ağaç İşleme
Teknolojileri Paneli, AİMSAD Eği-
tim ve Satış Sonrası Hizmetler Ko-
mitesi’nin ilk etkinliğini ve projesini
oluşturdu. Çok başarılı geçen bu
organizasyon için komitemizin üye-
lerine emeklerinden dolayı teşekkür
ediyorum” dedi.

“Dolap ürettik, çocukları
ve yaşlıları mutlu ettik”
İZWOOD 2017 Fuarı’nda bir de
çok önemli bir sosyal sorumluluk
projesini hayata geçirdiklerini dile
getiren Erol, fuar alanına 1000 met-
rekarelik bir üretim bandı kurduk-
larını ve dört gün boyunca burada
son teknoloji, yüzde 100 yerli malı
makinelerle iki farklı ebatta 100
adet dolap ürettiklerini aktardı.
Üretilen dolapların İzmir Valiliğine
bağlı Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı himayesindeki yaşlılar yurdu
ve çocuk yuvalarına hibe edildiğini
belirten Erol, “Bu güzel sosyal so-
rumluluk projesi için hepimiz çalış-
tık. Ben hatta oğlum bile dolapların
üretimi için makinenin başına geç-
tik. Yapımı zor olan ama mutluluk
verici bu proje ile çok sayıda kişinin
yüzünü güldürebildiğimize inanı-
yorum” diye konuştu.
Erol, konuşmasını bu noktada son-
landırarak sözü REED TÜYAP Fu-
arcılık A.Ş. Genel Müdürü Ali
Muharremoğlu’na devretti. 

Muharremoğlu: 
“Fuara katılımda
ciddi artış bekliyoruz”
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sabri Erol’u takiben söz
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alan REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş.
Genel Müdürü Ali Muharremoğlu
ise konuşmasında, bu yılki iftar ye-
meğinde artan konuk ve masa sayı-
sının kendilerini de çok mutlu
ettiğini söyleyerek, AİMSAD’ın her
yıl daha kaliteli ve güçlü bir yapıya
kavuştuğunu vurguladı. REED
TÜYAP Fuarcılık ile AİMSAD ara-
sındaki iş birliğinin sektörün gelişi-
mine çok daha büyük katkılar
sağlayacağını belirten Muharre-
moğlu, ekim ayında fuarda buluş-
mak üzere tüm sektör temsilcilerine
iyilik ve sağlık dileklerinde bulundu.
Geçen yıl fuarcılık anlamında şartla-
rın çok zorlu olduğunu hatırlatan
Muharremoğlu, “Ancak bu yıl ina-
nılmaz hareketli ve yoğun bir
dönem geçiriyoruz. İlk yarıda
bütün fuarlarımızda yerli ve yabancı

ziyaretçi sayısında ciddi bir patlama
oldu. Özellikle yabancı ziyaretçile-
rin geldikleri ülkelerdeki çeşitlilikler
dikkat çekici ve sevindirici. İstan-
bul’un bu anlamda bulunduğu coğ-
rafyanın merkezi olmaya başladığını
söyleyebiliriz” yorumunda bu-
lundu.
Bu yıl 30. kez düzenlenecek olan
Ağaç İşleme Makinesi; Uluslararası
Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Ta-
kımlar, El Aletleri Fuarı’nın, 14-18
Ekim 2017 tarihlerinde kapılarının
açık olacağını hatırlatan Ali Muhar-
remoğlu, “Sektörün kalbinin attığı
fuarda bu yıl ciddi artış bekliyoruz.
Geçmiş yıllara göre daha verimli ge-
çeceğine inandığımız fuara, çok kısa
bir zaman kaldı. Oluşabilecek bir sı-
kıntının önüne geçmek için sektör
temsilcilerimizin ve firmalarımızın

bir an önce katılımlarını belirterek,
stantları için yer ayırtmaları konu-
sunda başvurmalarını bekliyoruz”
dedi. 

Konuşmasının sonunda Ali Muhar-
remoğlu’na AİMSAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Erol teşekkür
plaketi sundu. 

Haberler
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Bu yıl 30. kez düzenlenecek
olan Ağaç İşleme Makinesi;
Uluslararası Ağaç İşleme

Makineleri, Kesici Takımlar, El
Aletleri Fuarı, 14-18 Ekim 2017 ta-
rihlerinde İntermob Fuarı ve Pro-
matt Özel Bölümü ile eş zamanlı
olarak TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde ziyaretçilerine kapıla-
rını açıyor. Ağaç İşleme Makinesi
Fuarı, 30 yıldır sektörün kalbinin at-
tığı cazibe merkezi olma özelliğini
her geçen yıl büyüyerek ve gerek
katılımcılar gerekse ziyaretçiler açı-
sından verimliliğini artırarak koru-
mayı başardı. İntermob Fuarı ile
birlikte mobilya sektörünün tüm
Avrasya Bölgesi’ndeki en prestijli ve
en kapsamlı tedarik merkezi olan
Ağaç İşleme Makinesi Fuarı, bu yıl
da yenilenerek ve gelişerek sektöre
güç katmaya devam edecek.

Geniş ürün kapsamı
Orman endüstrisi makineler ve tek-
nik donanım, ağaç laminasyon ma-
kineleri, tutkallama makineleri,
ahşap ve plastik işleme için el alet-
leri, ahşap artıklarını toplama ekip-
manı, birleştirme ve montajlama
makineleri, yüzey işlem makineleri
gibi sayısız ürünün sergilendiği;
yurt içi ve yurt dışından alanının ön-
cüleri konumundaki çok sayıda lider
firmanın katılım gösterdiği Ağaç İş-
leme Makinesi Fuarı, eksiksiz ürün
skalası ile sektör profesyonellerine
aradıkları her ürünü rahatlıkla bula-
bilmeyi vaat ediyor.

MyTüyap ve B2B 
Eşleştirme Programı
TÜYAP bünyesinde yıllardır her
türlü teknolojik yeniliği gecikme-
den tatbik eden Ağaç İşleme Maki-

nesi Fuarı yenilikleri ile katılımcı ve
ziyaretçilerine daha verimli bir fuar
deneyimi sunuyor. TÜYAP’ın
mobil aplikasyon uygulaması My
TÜYAP üzerinden ziyaretçilerimiz
katılımcıları görebilecek, E-Dave-
tiye alabilecek, Alan İçi Navigasyon
Uygulaması ile fuar alanında gitmek
istediği noktayı kolayca bulabilecek.
TÜYAP’ın bir diğer yeniliği olan
B2B toplantı ve eşleştirme programı
kapsamında da ön kayıt yapan ziya-
retçiler, ilgilendikleri ürün grupları-
nın, üretim, satış ve dağıtımını
yapan firmaları görüntüleyebilecek,
bu firmalara mesaj ve toplantı talebi
gönderebilecekler. Fuar katılımcıları
ise otomatik olarak bilgilendirile-
cekleri bu talepleri değerlendirip
onayladıkları ziyaretçiler ile B2B gö-
rüşmelerini fuar öncesinde ayarlaya-
bilecekler. 

Ağaç İşleme Makinesi Fuarı 

Haberler
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TOBB Makine ve Teçhizat
İmalatı Sektör Meclisi Top-
lantısı, 10 Mayıs 2017 tari-

hinde gerçekleştirildi. AİMSAD’ı
temsilen Genel Sekreter Arif Onur
Kaçak’ın katılım sağladığı toplantıda,
TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat
İmalatı Meclisi 2017 yılı Ocak-Mayıs
ayları sektör rakamları ile ekonomi
beklentileri değerlendirildi.
Kutlu Karavelioğlu başkanlığında
gerçekleştirilen toplantının ilk bölü-
münde, Meclis Danışmanı Doç. Dr.
Ruhi Gürdal tarafından, makine
imalat sanayindeki temel   gösterge-
lerdeki gelişmeler Meclis Üyelerine
bir sunum ile aktarıldı. Makine İhra-
catçıları Birliği  (MAİB) Ekonomi

Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel ta-
rafından “Ekonomide ve Makine
Sektöründe Beklentiler 2017” ko-
nulu sunum gerçekleştirilirken, daha
sonra OAİB Makine Şube Müdürü
tarafından makine sektöründe ihra-
cat rakamlarının değerlendirmesi ya-
pıldı. Toplantının ikinci bölümünde
ise, Meclis Danışmanı Doç. Dr. Ruhi

Gürdal tarafından hazırlıkları ger-
çekleştirilen Makine Meclisi Sektör
Raporu’nun çerçeve çalışması ya-
pıldı. Toplantının son bölümünde,
Meclis Mevzuat Komitesinin Ocak-
Mayıs ayları arasında gerçekleştirmiş
olduğu çalışmalar ve önümüzdeki
süreçte Meclis tarafından çalışılma-
sını önerilen konular ele alındı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve
Orman Ürünleri İhracatçıları
Birliği Başkanı Ahmet Güleç,

yılın ilk çeyreğinde ağaç ve orman
ürünleri dış satımı tutarının 1 milyar
doları geçtiğini belirterek, yıl sonunda
3 milyar doları mobilya ihracatı olmak
üzere, 5 milyar dolar rakamına ulaş-
mayı hedeflediklerini belirtti.
Güleç, ağaç ve orman ürünleri ihraca-
tının yılın ilk çeyreğinde geçen yılın
aynı dönemine kıyasla, yüzde 5 artış
gösterdiğini söyledi. Ağaç ve orman
ürünleri ihracatçı birliklerinin çok
büyük bir başarıya imza attıklarını ifade

eden Güleç, “İlk çeyrek ihracatında 1
milyar 36 milyon doları yakaladık.
Geçen sene 987 milyon dolar olan dış
satımın yaklaşık yüzde 5'i artış sağ-
landı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve
Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği
olarak ise geçen yıla göre yüzde 10'luk
büyümeyle 317 milyon dolarlık dış
satım rakamına ulaştık” dedi.
Sektör ihracatında yakalanan bu artış
oranının, yıl sonunda yüzde 10'luk bü-
yümenin işareti olduğunu dile getiren
Güleç, “İlk çeyrek bizim için çok
önemli bir gösterge oldu. Geçen sene
ilk çeyrekte bu artışımız yoktu. Bizim

bu yıl ağaç ve orman ürünleri ihraca-
tında hedefimiz 5 milyar dolar. Bunun
3 milyar dolarının mobilya olmasını
öngörüyoruz. Bu rakamlar, hedefimizi
ne kadar rahat yakalayacağımızın bir
işareti ve sevindirici” diye konuştu.
İhracat yaptıkları ülkelere ilişkin bilgi
veren Güleç, Irak’ın sektörün her
zaman en önemli pazarı olduğunu,
Avrupa'nın en önemli ülkelerinden
biri olan İngiltere’ye ise ihracatın art-
tığını açıkladı. Güleç, aynı zamanda
Suudi Arabistan’a yönelik satışlarda da
ciddi anlamda artışlar olduğuna dik-
kat çekti.

Ağaç ve orman ürünlerinde  
2017 ihracat hedefi 5 milyar dolar 
Bu yılın ilk çeyreğinde ihracatını 1 milyar 36 milyon dolara ulaştıran Türkiye mobilya, kağıt
ve orman ürünleri sektörü, yıl sonunda bu rakamı 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. 
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Birçok ihracatçının ödeme-
lerde gecikme yaşandığı ge-
rekçesiyle eleştirilerde bu-

lunduğu, Ekonomi Bakanlığı tara-
fından verilen fuar desteği, yeniden
yapılandırılıyor. Buna göre fuarlar
tek tek ayrılarak her bir fuar için
metrekare başına teşvik açıklanacak.
Katılımın ispatlanması ödemeyi
almak için yeterli olacak. 
Uzun süredir uygulanan yurt dışı
fuar katılım desteğinde, destek tu-
tarlarının tahsilatındaki uzamalar ve
teknik detayların fazlalığı şirketlerin
şikayetlerine konu oluyordu. Hükü-
mete de iletilen şikayetlerde, destek
sisteminin bürokratik tasarımının,
en küçük eksikliklerde dahi ödeme-
nin durması anlamına geldiği belir-
tilmişti.
Ekonomi Bakanlığı’nın fuar destek-
leri için çalıştığı yeni bir plana göre
fuarların katılımı, ülkenin Türkiye
açısından önemi, sektörel özellikler
göz önünde bulundurularak yapıla-
cak. Destek kapsamında katılımcı
firmalara, birim fiyat üzerinden
metrekare başına bedel hesaplana-
rak ödenecek. Fuarlarda Ekonomi

Bakanlığı’nın gözlemcisi bulunacak.
Gözlemci raporuyla, ilave belgeye
gerek kalmadan teşvik ödemesi ya-
pılacak.

Tanıtım çalışmaları revize ediliyor
Öte yandan sektörel tanıtım grupla-
rının kapatılmasının ardından
TİM’in merkezi olarak Türkiye tanı-
tımını yürütmesine yönelik hazırlık-
ların son aşamaya geldiği öğrenildi.
Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, TİM
tarafından yürütülen mevcut kam-
panyanın genişletileceğini ve sektör-
lerin talepleri doğrultusunda, fuar, iş
gezisi gibi etkinliklere bir program
dahilinde tanıtım desteği verileceği
kaydedildi. Toplam itibariyle bakıldı-
ğında, tanıtım faaliyetinin sektörel
tanıtım gruplarının toplamından
daha düşük seviyede oluşacağı, fon
toplamaya yönelik mekanizmanın ise
henüz kesinleştirilmediği belirtildi.
Sektörel tanıtım gruplarının kapatıl-
masının ardından merkezi tanıtım
sistemine yönelik çalışmalar da iler-
ledi. TİM merkezli yeni yapılandır-
mada, ülke imajına yönelik genel
tanıtımın kaynağı artırılacak. Buna

sektörel boyut eklenecek. Her bir
sektöre yönelik özel kampanyalar
düzenlenmeyecek; ancak hedef ül-
keler, öncelikli ülkelerde sektörlerin
sağladığı veriye dayalı olarak özel ta-
nıtımlar yapılabilecek.
Ekonomi Bakanlığı yetkililerine
göre benimsenen bu yaklaşıma bağlı
olarak TİM tanıtımı nasıl organize
edebileceğine yönelik bir çalışma
yapacak. Buna bağlı olarak TİM’in
sektörel örgütlenme altyapısı kulla-
nılacak. Gerekli görüldüğü durum-
larda, sektörel sivil toplum
örgütlerinde de temsilcilerle tanı-
tımların planlanacağı ve bütçelendi-
rileceği bir yapı oluşturulacak.
Sektörel tanıtım grupları, ihracatçı
firmalardan yapılan keseneklerle
fonlanıyordu. Yeni yapılanmada fon
toplamanın nasıl yapılacağına dair
kesin karar verilemedi. Ancak yakla-
şım olarak her halükarda sektörel ta-
nıtım grupları için yapılan
keseneklerden daha düşük seviyede
bir kesenek oluşturulması, toplam
maliyetin de sektörel grupların top-
lam maliyetinin altında kalmasının
benimsendiği öğrenildi.

Haberler

Milli ya da bireysel katılım desteği alınıyor
Ekonomi Bakanlığı destek programları kapsamında, her yıl desteklenecek
ülke ve fuarlar açıklanıyor. Bu fuarlara milli katılım kapsamında ya da birey-
sel olarak katılım kapsamında destek alınabiliyor. Bireysel katılımı destek-
lenecek fuarlar ayrıca açıklanıyor. Fuar desteğinden Türkiye’de yerleşik
imalatçı, ihracatçılar ile Türkiye’de yerleşik imalatçıların ürünlerini
pazarlayan şirketler yararlanabiliyor. Pazarlamacı firmalar sözleşme ve şart-
ları taşıdıklarını ispatlayan formlarla başvuru yapabiliyor.
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Makine sanayisi ile ilgili po-
litika ve uygulamaların
oluşmasında ve sektörün

yan sanayi ile birlikte gelişerek küresel
rekabette güçlenmesinde etkin rol
oynamayı amaçlayan Makine İmalat
Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun

(MAKFED) Genel Sekreterliği’ne
Zühtü Bakır getirildi.
İş hayatına 1992 yılında alüminyum
sektöründe başlayan ve çelik sektö-
rüyle devam eden Zühtü Bakır, 1998
yılında girdiği Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’nda Şube Müdürü,
Daire Başkanı, Sanayi Genel Müdür
Yardımcısı görevlerinde bulundu. Ba-
kanlıkta son olarak, Bakan Danışman-
lığı yapan Zühtü Bakır, 15 Haziran
2017 tarihinde kamu hizmetinden ay-
rılarak MAKFED Genel Sekreteri
oldu. 25 yıldır sanayi sektörünün
içinde bulunan Zühtü Bakır, makine
sektöründe faaliyet gösteren 17 sektör
derneğinin üst kuruluşu olan
MAKFED’in hedefleri doğrultusunda
faaliyetlerde bulunacak.
1971 Tokat doğumlu olan Zühtü
Bakır, Yıldız Teknik Üniversitesi Me-
talurji Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. Zühtü Bakır, Ankara
Üniversitesi-Avrupa Topluluğu Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi, “AB
Uzmanlık Programı”nı ve Hollanda
CLINGENDAEL Uluslararası İlişki-

ler Enstitüsü, “AB Lobicilik, Örgüt-
lenme ve Müzakere Yetenekleri”
programını tamamladı. “Sertifikalı
Makine Emniyeti Uzmanı”
(CMSE®) olan Zühtü Bakır halen
Ankara Sosyal Bilimler Üniversi-
tesi’nde “Teknoloji Politikaları ve
İnovasyon Yönetimi” konulu yüksek
lisans programında tez hazırlama aşa-
masında bulunuyor.
MAKFED Başkanı Adnan Dalgakı-
ran, genel sekreterlik görevini üstle-
nen Zühtü Bakır’ın, hem kamunun
hem de sanayicilerin bakış açısını bir-
likte değerlendirerek, sektörün var-
mak istediği hedeflere ulaşma
yolunda çözüm amaçlı öneri ve pro-
jeler geliştireceğine inandığını söy-
ledi. Medyanın kamuoyunu aydın-
latma ve bilgilendirme görevini ye-
rine getirmesinde federasyon olarak
üstlerine düşen görevleri yapacakla-
rını ifade eden Dalgakıran, “Yeni
genel sekreterimizin, iletişim ve işbir-
liğine açık bir şekilde görev yapaca-
ğına inanıyor, kendisine başarılar
diliyorum” dedi.

Haberler

Türkiye'nin mobilya üretiminin
yüzde 35'ini karşılayan İnegöl
Mobilya Sanayisi, sandalye

üretiminde ise Türkiye'nin yüzde
85'ini karşılıyor. Bursa'da İnegöl Mo-
bilya Sanayicileri Derneği (İMOS)
Başkanı Yavuz Uğurdağ, 1 asırdan bu
yana mobilya üreten İnegöl'ün, Tür-
kiye'nin sandalyelerini de ürettiğinin
altını çizdi. İnegöl'de Osmanlı döne-

minde at arabası tekerleği üretimi ya-
pıldığını ifade eden Uğurdağ, 1940'lı
yıllarda sandalye üretiminin ivme ka-
zandığını belirterek, "Hazeran san-
dalye diye tabir etmiş olduğumuz
sandalyeler, İnegöl'de çok ciddi bir şe-
kilde fabrikasyon şeklinde üretime baş-
lamıştı. İnegöl'ün mobilya üretim
kültüründe sandalye oldukça önemli
bir yer teşkil ediyor. Bu bağlamda İne-

göl şu anda sandalye üretiminde Tür-
kiye'de öncü merkezlerden. Türki-
ye'nin sandalye üretiminin yüzde
85'ini İnegöl karşılıyor. Reel bazda
baktığımızda çok ciddi bir rakam. İne-
göl'de aylık ortalama 100 ila 120 bin
adet arasında sandalye üretiliyor. Bu da
yıllık 1 milyon 300 bin ila 1 milyon
400 bin adet sandalye üretimine teka-
bül ediyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’de sandalye üretiminin
yüzde 85’i İnegöl’de yapılıyor





72 AİMSADDERGİSİ

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üre-
timin Desteklenmesi Amacıyla
Bazı Kanun ve KHK'larda De-

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta-
sarısı, TBMM Genel Kurulunda
kabul edilerek yasalaştı. Kanuna
göre, sanayi işletmelerinin, her yıl
hafta tatillerinde çalışabilmek için be-
lediyelerden hafta sonu çalışma ruh-
satı alma zorunluluğu kalkacak.
Sanayi Sicili Kanunu'ndaki sanayici
tanımı yeniden yapılarak, bilişim tek-
nolojisi ve yazılım üreten işletmeler
de bu kanun kapsamına alınıyor. Yeni
kurulan sanayi işletmelerinin takibi
ve üretim faaliyetine başlamadan
önce yükümlülükleri konusunda bil-
gilendirilmesi amacıyla ön kayıt sis-
temi getiriliyor.
Sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığında tutulacak sa-
nayi siciline kaydedilecek, üretim faa-

liyetine başlamadan önce sanayi sici-
line ön kayıt yaptıracak. Kayıt işlem-
leri, elektronik ortamda olacak,
beyannamelerin elden veya posta ile
gönderme zorunluluğu kaldırılacak.
Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit
edilen sanayi işletmelerine, süresinde
sanayi siciline tescil ettirmeyenler için
verilen idari para cezası kesilecek.

Vergilerden muafiyet
İşletmelerin organize sanayi bölge-
leri, serbest bölgeler, endüstri bölge-
leri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve
sanayi sitelerinde yapacakları yatırım-
larda yatırım maliyetinin azaltılması
amacıyla bu bölgelerde bulunan ar-
saların tahsisine ilişkin sözleşme ve
taahhütnamelerden damga vergisi
alınmayacak. İşletmelerin bu alanlar-
daki binaları, emlak vergisinden is-
tisna tutulacak. Organize sanayi
bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri
bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer
alan binalara daimi olarak emlak ver-
gisi muafiyeti getirildiği için kanunda
yer alan benzer mahiyetteki geçici
muafiyetler kaldırılacak.

Teknoloji transfer ofisi kurabilecek
Kanuna göre, yükseköğretim ku-
rumları, AR-GE ve yenilikçilikle ilgili
olarak kamu, özel sektör ile işbirliği
yapmak, üretilen bilgi, yapılan bu-
luşları fikri mülkiyet kapsamında ko-

ruma altına almak, uygulamaya ak-
tarmak üzere sermaye şirketi statü-
sünde teknoloji transfer ofisi
kurabilecek. Ofisin kuruluş serma-
yesi, bilimsel araştırma projesi kay-
naklarından veya döner sermaye
gelirlerinden karşılanabilecek. Ofiste,
işçi ve yabancı uyruklu personel ça-
lıştırılabilecek.

OSB ile ilgili düzenlemeler
OSB yer seçimleri kararlarında, ko-
misyondaki herhangi bir kurum, ku-
ruluşun olumsuz görüş vermesi ve oy
birliği sağlanamaması durumunda
nihai kararı Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı verecek.
OSB alanı içinde Hazine veya kamu
kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin
bulunması halinde bu araziler, yatı-
rımların ve istihdamın teşviğine dair
kanun kapsamındaki illerde bedelsiz
devredilecek. Diğer illerde ise harca
esas değerleri üzerinden peşin veya
taksitle OSB'lere satılacak. Yer seçi-
minin kesinleşmesinden sonra OSB
sınırları dışında kalan alanların plan-
lanmasını, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı veya ilgili belediye en geç 1 yıl
içinde yapacak.
OSB'lere faaliyetleri için gerekli olan
ve bakanlıkça uygun görülecek pro-
jeler için kredi verilebilecek, finans
kuruluşlarından kullanılan krediler
için ise kredi faiz desteği sağlanabile-

Haberler
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Elektrik kullanımlarından  TRT payı alınmayacak 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Gelirleri Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Sanayi siciline kayıtlı işlet-
melerin maliyet yüklerinin azaltılması amacıyla üretime yönelik elektrik kullanımlarından TRT payı alınmayacak.
Oduna dayalı orman ürünü satışlarında; satış bedeli üzerinden yüzde 3'e kadar alıcılardan tahsil edilen ağaç-
landırma fonu ile bu satışlardan yüzde 3 tahsil edilen orman köylülerini kalkındırma fonu paylarını, sıfıra kadar
indirmeye veya yüzde 3'ü geçmemek üzere belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

cek. Hizmet ve destek alanları hari-
cinde OSB'lerde yer alan her bir par-
selde, bir katılımcı ya da katılımcının
kiracısı üretim yapabilecek. Türk Ti-
caret Kanunu'nda tanımlanan hakim
ve bağlı şirketler bu hükümden is-
tisna olacak. OSB katılımcılarının
enerji giderlerine dair düzenlemeler,
serbest piyasa koşullarıyla oluşmuş fi-
yatlara müdahale edilmeksizin, Ba-
kanlar Kurulunca yapılacak. Atık su
arıtma tesisi işleten bölgelerden, be-
lediyelerce atık su bedeli alınmayacak.

Her türlü belge ve 
bilgileri ibraz edecek
OSB ve Organize Sanayi Bölgesi Üst
Kuruluşunun (OSBÜK) organları-
nın üyeleri ile personeli, Bakanlığın
talep etmesi halinde her türlü belge,
defter, kayıt ve bilgileri ibraz edecek,
örneklerini noksansız, istenilen süre
içerisinde ve gerçeğe uygun verecek,
para ve para hükmündeki evrakı gös-
terecek, bunların sayılması ve ince-
lenmesine yardımcı olacak, yazılı
bilgi taleplerini karşılayacak.
OSB ve OSBÜK organ üyeleri ile
personeli, kendi kusurlarından ileri
gelen zararlardan sorumlu olacak.
Bu kişiler para ve para hükmündeki
evrak ve senetler ile bilanço, tutanak,
rapor, defter ve belgeler üzerinde iş-
ledikleri suçlardan dolayı devlet me-
murları gibi cezalandırılacak.
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
il ve ilçelerdeki OSB'lerde yer alan
parseller, tamamen veya kısmen be-
delsiz tahsis edilebilecek. Bakanlık
kredisi kullanan OSB'deki tahsis edil-

meyen parseller, en az 10 kişilik is-
tihdam öngören yatırımlara girişen
gerçek veya tüzel kişilere tamamen
veya kısmen bedelsiz tahsis edilebile-
cek. Bu durumda, tahsis edilen par-
selin değeri, Bakanlık tarafından
OSB'ye verilen kredi geri ödemesin-
den mahsup edilecek.

Endüstri bölgeleri 
yeniden düzenlendi
Kanun, Endüstri Bölgeleri Kanu-
nu'nun amacını yeniden düzenliyor.
Endüstri bölgelerinin kurulması, yö-
netim ve işletilmesine ilişkin esasları
düzenleyen kanun, Endüstri Bölge-
leri Koordinasyon Kurulunun oluşu-
munu, endüstri bölgelerinin
kuruluşunu, ilanını, yatırım izni sü-
recini, teşvik tedbirlerini ve yönetici
şirketin görev ve yetkilerini belirle-
yen hükümleri de kapsıyor. Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı, kurum
ve kuruluşların veya yönetici şirketin
başvurusuna istinaden veya resen yer
seçimi yapmak suretiyle endüstri böl-
gelerinin kurulması önerisinde bulu-
nabilecek.
Bakanlığın önerisi üzerine kurulca
belirlenen yerlerde, Bakanlar Kuru-
lunca endüstri bölgelerinin kurulma-
sına izin verilebilecek. Endüstri
bölgesi ilan edilen alanlardaki araziler
kamulaştırılarak Hazine adına tescil
edilecek, Maliye Bakanlığı, endüstri
bölgesi olarak kullanılmak üzere Ba-
kanlığa tahsis edecek. Atık su arıtma
tesisi işleten endüstri bölgelerinden
belediyelerce atıksu bedeli alınmaya-
cak. 

Özel endüstri bölgeleri kuruluyor
Kanunla, özel endüstri bölgeleri de
kuruluyor. Buna göre, üzerinde ku-
rulu sanayi tesisi bulunan, arazi alanı
150 bin metrekareden büyük, ku-
rulduğu dönemde geçerli olan imar
planları uyarınca gerekli izinleri ala-
rak faaliyete geçmiş ve yeni yapılacak
yatırım yeri için en az 50 bin metre-
kare tevsi imkanı sağlayan alanlar
veya üzerinde kurulu sanayi tesisi
bulunmayan, 200 bin metrekareden
büyük alanlar, Bakanlar Kurulunca
özel endüstri bölgesi olarak ilan edi-
lecek.

Yurt dışında 
OSB kurulabilecek
OSB tüzel kişiliklerinin veya
Türkiye'de yerleşik şirketlerin
yetkili organlarınca karar alın-
ması halinde yurt dışında OSB
kurulmasına, kurulmuşlara
ortak olunması ve bu OSB'lerin
işletilmesine Bakanlar Kuru-
lunca izin verilebilecek. OSB'ler,
yönetim ve hisse çoğunluğu
OSB tüzel kişiliğinde olmak ve
bu bölgelerde faaliyet göster-
mek şartıyla gayrimenkul
yatırım ortaklıkları kurabilecek.
Yapılaşan sanayi tesislerinin
bulunduğu alanlar, düzenle-
menin yürürlüğe girdiği tarih-
ten itibaren bir yıl içerisinde
yapılan başvuruların valilikçe
uygun görülmesi halinde OSB
olarak değerlendirilebilecek.
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Haberler

Takım Tezgahları İş Adamları
Derneği’nin (TİAD) gele-
neksel iftar organizasyonu,

sektörü bir araya getirdi.  AİMSAD'ı
temsilen Genel Sekreter Arif Onur
Kaçak'ın katıldığı organizasyonun
açılış konuşmasını gerçekleştiren
TİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Aydoğdu, Fransa’da yapılan
CELIMO Konsey Toplantısı’nda
edindiği izlenimleri, sektörün duru-
muyla ilgili rakamsal verileri misafirler
ile paylaştı. 
Hakan Aydoğdu’nun ardından sözü
TÜYAP Genel Müdürü İlhan Er-
sözlü aldı. Ersözlü konuşmasında,
TİAD ile aralarında gerçekleşen ve-

rimli işbirliğine istinaden teşekkür etti
ve MAKTEK Avrasya’nın yanı sıra
4-7 Ekim 2017 tarihleri arasında ger-
çekleşecek, “Sektörün Ege’deki Bu-
luşması” niteliğindeki MAKTEK
İzmir Fuarı’ndan duydukları heye-
canı dile getirdi.  Ersözlü’nün ardın-
dan söz alan İstanbul Gümrük
Müşavirleri Derneği (İGMD) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Serdar Keskin,
gümrük uygulamalarının sektörlerle
olan ilişkisi hakkında bilgiler verdi.
Organizasyonun destekçisi olan Tai-
wan External Trade Development
Council  (TAITRA) Türkiye Direk-
törü Suna Chen ve İstanbul İş Geliş-
tirme Müdürü Ayşin Poyraz, Tayvan

makine sektörü ve Türkiye ilişkileri
konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Tayvan’ın geneline yönelik bilgi pay-
laştıktan sonra Tayvan makine en-
düstrisini anlatan Chen, uzun
yıllardır süre gelen ve TIMTOS Fua-
rı’nı da kapsayan Tayvan-Türkiye
Makine İşbirliği’ni aktardı. 
TİAD Genel Sekreteri Pınar Çeltikci
ise, “2016 yılı Makine ve Takım Tez-
gahları Sektörleri” konulu bir sunum
gerçekleştirdi. Sunumda takım tez-
gahları sektörünün 2016 yılında
Türkiye ve Avrupa’daki durumu mi-
safirler ile paylaşıldı. Gecede, katılım-
cılar birbiriyle sektörü değerlendirme
yapma imkanı yakaladı.

Endüstriyel Otomasyon Sana-
yicileri Derneği (ENOSAD),
mübarek Ramazan ayı dola-

yısıyla Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıl-
dız Hisar Vakfı Tesisleri’nde
gerçekleştirdiği geleneksel iftar yeme-
ğinde dernek üyeleri, sektör temsilci-
leri ve çeşitli üniversitelerden
akademisyenleri bir araya getirdi.
ENOSAD Başkanı Dr. Hüseyin Ha-
lıcı ve yönetim kurulu üyelerinin da-
vetlileri karşıladığı iftar yemeğinde;
dernek üyeleri, çeşitli kurum ve kuru-

luşların temsilcileri ve dernek bünye-
sinde yer alan Akademik Kurul hoca-
ları, yeniden dernek çatısı altında
buluşarak işbirliği ve sohbet orta-
mında kaynaşma imkanı buldular.
İftar yemeğine AİMSAD’ı temsilen
ise Genel Sekreter Arif Onur Kaçak
katıldı. 
Yönetim kurulu üyelerinin, bu müba-
rek günde yeniden bir arada olmak-
tan duydukları memnuniyeti belir-
terek davete katılan üyeler ve misafir-
lere iyi dileklerini sundukları iftar ye-

meğinde, güncel konuların yanı sıra
ilerleyen dönemlerde endüstriyel oto-
masyon sektörü ve dernek adına ya-
pılacak faaliyetler ile ilgili olarak da
fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca,
bu dönemde üniversite-sanayi işbirli-
ğini kuvvetlendirmek adına daha
yoğun bir program ile çalışmalar ya-
pılacağı vurgulandı. Üyeler ve davet-
lilerin, gerçekleştirilecek başka
etkinliklerde en kısa sürede yeniden
bir araya gelme dilekleriyle gece son
buldu. 

ENOSAD’ın iftar yemeğinde
üniversite-sanayi işbirliği konuşuldu
ENOSAD, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yıldız Hisar Vakfı Tesisleri'nde geleneksel iftar yemeğini
gerçekleştirdi. Organizasyon ile dernek üyeleri, sektör temsilcileri ve çeşitli üniversitelerden
akademisyenler bir araya gelerek, yeni işbirlikler için fikir alışverişinde bulundu. 
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Makina İmalatçıları Birliği
(MİB), TÜYAP’ın katkı-
larıyla 8 Haziran’da Adile

Sultan Sarayı’nda gerçekleştirdiği ge-
leneksel hale gelen iftar yemeği orga-
nizasyonunda makine sektörünü
buluşturdu. MİB Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Özkayan ve Yönetim
Kurulu’nun ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen etkinlikte, MAKFED Genel
Sekreteri Zühtü Bakır, diğer sektörel
dernek başkanları, genel sekreterleri,
diğer sektör paydaşları ve MİB üye-
leri yerlerini alırken, yaklaşık 200 ki-
şinin katıldığı organizasyona destek
veren TÜYAP ailesi de Genel Müdür
İlhan Ersözlü ve ekibiyle birlikte ka-
tılım gösterdi. Yemeğe, AİMSAD’ı
temsilen ise Genel Sekreter Arif Onur
Kaçak katıldı.  
İftar organizasyonunda konuşan
MİB Başkanı Ahmet Özkayan, birlik
ve beraberliğin, dostluğun, kardeş-

liğin en güzel yaşandığı ay olan Ra-
mazan ayının, ülkemize hayır, bere-
ket ve huzur getirmesini temenni
etti. Makine üreticileri olarak ülke-
mize; yatırım yaparak, istihdam sağ-
layarak sahip çıkmak gibi misyonları
olduğunu vurgulayan Ahmet Özka-
yan, şöyle devam etti: “Bizler sana-
yiciyiz, üretiyoruz; üstelik makine
üretiyoruz. Makine üretimine önem
veren ülkeler gelişmiş ülkelerdir.
Başka bir deyişle, ülkelerin gelişmiş-
liği, makine imalat sanayisinin gücü
ve büyüklüğü ile orantılıdır. Kendi
makineniz olmadan sanayileşmek-
ten, gerçek büyümeden ve güçten
söz edilemez. İthalata dayalı bü-
yüme ile de sanayi devrimi olamaz.
Kolayca ithal edilen malların, en kri-
tik zamanda, en ihtiyaç olduğu dö-
nemde Türkiye’ye verilmediğini,
hepimiz şu anda yaşıyor ve görüyo-
ruz. Bulunduğumuz bölgede ayakta
kalabilmek için üretmekten başka
çaremiz yok. Bu nedenle, makine
imalat sanayinin ülke için nasıl ya-
şamsal bir önemi olduğu ortada. Sa-
nayileşme politikalarının yerli, milli
makine üretimini destekleyecek şe-
kilde sürekli olarak düzenlenmesi ve
küresel rekabete dayanabilecek mar-
kalaşacak bir makine sanayisi oluştu-
rulmalıdır. Bu konudaki lobi
faaliyetlerimize devam ediyoruz.”
Öte yandan en kısa sürede ileri tek-
noloji ürün üretimine, firmaların

adapte olması gerekliliğine dikkat
çeken Özkayan, “Bu sağlanmazsa
makine sanayimiz rekabet edemeye-
cek seviyeye düşer. Özellikle bu
alanda da teşvik ve desteklerin artırıl-
ması önem arz ediyor. Ülkemizde ileri
teknoloji ara ürün üretimi maalesef
yok denecek kadar az. Bu konuda dışa
bağımlıyız. Türkiye’nin en kısa za-
manda ileri teknoloji ara ürün soru-
nuna çare bulması kaçınılmaz” dedi.
Organizasyonun düzenlenmesinde
büyük katkıları olan TÜYAP Genel
Müdürü İlhan Ersözlü de uzun yıl-
lardır iş birliği içinde olduğu MİB ile
bu gecede beraber olmaktan mutlu-
luk duyduğunu belirterek günün
anlam ve önemine ilişkin temenni-
lerde bulundu. MAKTEK İzmir
Fuarı’nın da tanıtımının yapıldığı
gecede sektör paydaşları okunan dua
ve Kur’an-ı Kerim’in ardından ge-
ceye veda etti.











Röportaj
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AİMSAD İmalatçılar Komitesi Başkanı Merdan Şerefli:

“AİMSAD akreditasyonu sinerji yaratacak” 
AİMSAD “imalatçı firma” akreditasyonu ile sektörel bir güç birliği hazırlığı içinde olan Ağaç İşleme Makine
ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği, özel yaptığı çalışma ile üyelerinin ulusal ve uluslararası pazarda öne
geçmelerini hedefliyor. Projenin hazırlık çalışmalarının sürdüğünü açıklayan AİMSAD İmalatçılar Komitesi
Başkanı Merdan Şerefli,  “Amacımız AİMSAD üyelerinin yurt dışında rekabet edebilirliğine katkı sağlamak
ve güvenilir bir imalatçı olduğunu ortaya koymak. Bu uygulama ile AİMSAD akreditasyonu sinerji yaratacak.
Firmalar tasarımı, üretimi, kontrolleri, satış sonrası hizmeti ile gerçek bir ağaç işleme makinesi imalatçısı
olduklarını kanıtlayacaklar” diye konuştu.



Ağaç İşleme Makine ve Yan
Sanayisi İş Adamları Der-
neği (AİMSAD), üyeleri

arasında işbirliğini ve dayanışmayı ar-
tırma hedefiyle hayata geçirdiği pro-
jelere bir yenisini daha ekliyor.
Sektörde uluslararası ve ulusal olarak

yerli imalatçıyı korumak, haksız re-
kabetin önüne geçmek ve pazarda
güvenilirliği artırmak adına hazırla-
nan yeni işbirliği projesi için
AİMSAD bünyesinde yapılan çalış-
malarda son aşamaya yaklaşıldı. 
AİMSAD İmalatçılar Komitesi tara-
fından ortaya konulan projeye göre,
dernek üyeleri kendi talepleri doğ-
rultusunda AİMSAD onaylı imalatçı
akreditasyonu yaptırabilecek. Bu ak-
reditasyon sonucu AİMSAD Sertifi-
kası, komitenin belirlediği ağaç
işleme makine ve yan sanayisi ima-
latçı kriterlerine uygun olan tüm
üyelere verilebilecek. Akreditasyon
ile birlikte tasarım çalışmaları süren
AİMSAD imalatçı logosu ve etiketi,
imalatçıların ürettiği makinelerin
üzerinde yer alacak. Böylelikle firma,
imalatçı olduğunu belgelemiş ola-
cak. AİMSAD üyesi imalatçılara ulu-
sal ve uluslararası pazarda ayrıcalık
kazandıracak bu uygulamayla, ima-
latçı firmalar AİMSAD gücünü de
ürünlerinin arkasına almış olacak.  
AİMSAD “imalatçı firma” akredi-
tasyonu ile sektörel güç birliği oluş-
turmak amacıyla başladıkları
projenin hazırlık çalışmalarının sür-
düğünü açıklayan AİMSAD İmalat-
çılar Komitesi Başkanı Merdan
Şerefli, projenin imalatçılara yarata-
cağı katma değeri vurgulayarak, so-
rularımızı sizler için cevapladı.  

Merdan Bey, öncelikle sizden pro-
jenin çıkış noktasını dinlemek iste-
riz. Bu projeyi hayata geçirmek
noktasındaki ihtiyaç nasıl ortaya
çıktı?
AİMSAD İmalatçılar Komisyonu
üyeleri, bir araya gelerek ulusal ve
uluslararası tecrübelerini paylaşıp
Türkiye’de bir ilke imza attı. Üyele-
rimizin imalatçı olarak haksız rekabeti
önlemek pazarda güvenilirliğini artır-
mak ve üretimlerine katma değer

sağlamak amacıyla bir akreditasyon
çalışması yapmaya karar verdik. Böyle
bir uygulamanın üyelere ciddi katkı-
lar sağlayacağını düşündük. Bu uy-
gulama ile imalatçının dernek
tarafından akreditasyonunun, ulusal
ve uluslararası güven sağlayacağını
değerlendirdik. Bunu planlarken bir
takım kriterler ortaya koyduk. Bu kri-
terlere uygun AİMSAD üyesi imalat-
çılara, AİMSAD onay logosu ve
akreditasyon belgesi vermeyi planla-
dık.  Akredite olan yerli imalatçılar,
hazırlanan AİMSAD logosunu ve
etiketini ürünlerinin üzerine koyarak,
sergileyip, satışını gerçekleştirebile-
cek. Bu uygulama AİMSAD imalat-
çılarına bir sinerji yaratacak.

Bu süreç içinde denetim nasıl ger-
çekleşecek?
Tetkikler İmalatçılar Komitesi Üye-
leri tarafından, AİMSAD üyelerin-
den tercih edecekleri bir kişinin de
denetimde gözlemci olarak buluna-
cağı bir ekiple gerçekleştirilecek.
AİMSAD İdari İşler temsilcisi Yavuz
Tıkız’ın da denetlemelerde yardımcı
olarak bulunması, komisyon üyeleri
tarafından karara bağlandı. Benim de
aralarında bulunduğum komisyon
üyesi 4 kişi tetkikçi olarak belirlendi.
Komite olarak yakın bir tarihte serti-
fika, logo ve etiket tasarımlarını so-
nuçlandıracağız. AİMSAD onaylı
akreditasyonun içeriğini anlatan bir
broşür hazırlayıp, tüm üyelerle payla-
şacağız. E-posta aracılığıyla tüm
AİMSAD üyelerine duyuracağız.
Talep edenler ile uygulamayı hayata
geçireceğiz. Tabi bunu özellikle be-
lirtmek gerek, bu bir yaptırım değil... 

Belirlenen kriterler neler, kısaca
anlatır mısınız?  
Bir imalatçının, imalatçı kapsamına
alınması için temel bazı kriterleri
sağlaması gerektiğini düşündük.
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Birkaç temel kriter var. Öncelikle
ürettiği ürünün tasarımını gerçek-
leştirmesi gerekiyor. Tasarım bazlı
bir üretim yapılması gerekiyor. Ter-
cihen bir tasarım programı kullanı-
yor olmalı.  Ayrıca ürünlerinin bir
markası olması gerekiyor. Bu marka-
nın marka tescili yapılmış olması ge-
rekiyor. İmalatçının tesislerinde
tasarlanan bu ürünün üretiminin
gerçekleştirdiği bir ana montaj hattı
olması gerekiyor. Talaşlı imalat, boya
gibi bazı üretim proseslerini dış kay-
naklı yaptırıyor olsa da ana monta-
jını, final kontrollerini yapıp,
müşteriye teslim edeceği bir işletme
yapısına sahip olması gerekiyor.  Son
olarak da ürünü teslim ettikten
sonra, satış sonrası hizmetleri yürü-
tebilecek bir organizasyonu olmalı. 

Biraz önce sıkça bahsettiğiniz ta-
sarımdan kastınız nedir?
Tasarımdan kastımız fabrikada üre-
tilen ürünlerin teknik olarak hesap-
larının, çizimlerinin ve tarifinin,
yapılıp yapılmadığıdır. Bu şekli ile ta-
nımlanmış ürünlerin üretim meto-
dolojisi de bu kapsam içinde
tanımlanabilir. Ürün, bir yazılım ta-

sarım programı ile değerlenmiş, uy-
gulama verisi haline getirilmiş, bir
teknik dosya oluşturulmuştur. Böyle
bir ürün patent koruması altında
veya her imalatçı tarafından üretile-
bilecek anonim bir ürün olabilir.
Temel olarak ürünün teknik resim
tarifinin var olması gerekiyor. Yoksa
başka türlü bir üretim söz konusu
olamaz. Daha önce sadece kişilerin
bilgi ve tecrübesine ve hafızaya da-
yalı ve karakalem çizimlerle üretim
yapılırdı. Ama ezbere bilinen işler bir
yerde şaşar. Bunların kurumsal ola-
rak kayıt altında olması gerekir. Kişi
bilgi ve tecrübesi ile yürütülen işler
çalışanların gözlem ve değerlendir-
mesine açık olmadığından sürekli
iyileşme ve gelişme çok yavaş ilerler
veya hiç olmaz. Kayıt altında olan
bilgi bu nedenle önemlidir.

Bu satış sonrası hizmetleri kendi
mi vermeli?
Böyle bir zorunluluk yok. Kendi
bünyesinde de bunu organize ede-
bilir yada bu hizmeti sağlayacak bir
başka bir firma ile işbirliği yapabilir.
Satış sonrası hizmetler, ayrı bir de-
partmandır. Yedek parça, montaj,

bakım hizmetlerini yürüten bu
birim, ürünlerini kullanan mevcut
müşterilerin ürünlerle ilgili taleple-
rini karşılar. Bu departmanın varlı-
ğını görmeye çalışıyoruz.  Veya bu
hizmeti veren bir taşeronla anlaşmış
olmasını bekliyoruz. 
Buradaki amaç, müşteriyi başarılı kı-
lacak faaliyetlerin aksamadan yürü-
tülmesini sağlamaktır. Daha önce de
bahsettiğim gibi akreditasyonun
amacı ithal ürünlerle rekabet edebil-
mek, yerli imalatçıların bu ürünleri
üretebildiğini sınıflayarak akredite
etmek, bu imalatçıların yanında
olmak, sürekli gelişimi için arkasında
durmak. AİMSAD olarak yerli ima-
latçıların ithal ürünlerle rekabet ede-
bilmesi için bir işbirliği sunuyor.
AİMSAD içinde bir işbirliği oluştu-
ruyor ve destek veriyoruz.

Peki akreditasyon nasıl yapıla-
cak?
Öncelikle denetçi, firmanın kriter-
lere uygunluğunu tesislerinde tes-
pit edecek. İmalatçılar komisyonu
onayı ile imalatçı olarak akredite
edilecek. Akreditasyonu takiben
sertifika logo ve ürün etiketleri fir-

Akreditasyonu geliştirmeyi
düşünüyor musunuz?
Evet. Daha ileride altın, gümüş,
bronz imalatçı gibi sınıflandırma
yapılabilir. Bu seviyeler için belir-
lenen kriterleri sağlayan imalatçı-
ların, talep doğrultusunda akre-
ditasyonu yapılabilir. Buna geçe-
bilmek için öncelikle uygulamayı
görmemiz gerekiyor. Zaten be-
nimsendikten sonra arkası gelir.
Sürekli iyileştirme süreci de böyle
başlar. Böyle temel yalın bir yapı
ile başlar. Böyle bir yalın uygula-
manın arkası gelecektir. O da
zaman içinde oluşacaktır.  



maya teslim edecek. Sertifika, logo
ve etiketlerin son şekli komite tara-
fından değerlendirilecek. Komite
onaylayınca devreye girecek. Ama-
cımız ithal ürünlerle rekabet söz
konusu olduğunda, yerli ürünlerin
AİMSAD tarafından desteklenen
ürünler olduğunu vurgulamak.

Tüm bu sürecin imalatçı firma-
lara nasıl bir fayda sağlayacağını
da anlatır mısınız?
Üretimin incelenmesi ve değerlen-
dirilmesinin, ürünlerin ve prosesle-
rin iyileştirilmesi için bir katkı
sağlayacağı herkesin malumudur.
Bu aslında merdivenaltı tabir edi-
len, değişik sektörlerde oluşan ve
sektörü olumsuz etkileyen yapının
ve zemininin bizim sektörde oluş-
masını ortadan kaldıracak bir yapı-
lanmadır. Yerli imalatçıyı korumak
ve geliştirmek için bir katkıdır. Ay-
rıca bu uygulama AİMSAD üyeleri
arasında bilgi alışverişini, iletişimi
de geliştirir diye düşünüyoruz.
Kendini gözden geçirmesi, değer-
lendirmesi için de imalatçılara su-
nulan bir fırsattır kanaatindeyiz.

Bu projeye dahil olmak için fir-
manın AİMSAD üyesi olma ko-
şulu var değil mi?
Evet. AİMSAD üyeliği en önemli
koşulumuz. Bu proje, üye olma-
yanların AİMSAD’a üye olması için
bir fırsat oluşturur. Kendi sektö-
ründe kabul görerek, böyle bir des-
tek her kuruluş için katma değeri
yüksek bir olaydır. Arkasında birile-
rinin olması bir imalatçı için olumlu
bir katkıdır. Bu durum müşteriye
güven vericidir. 
Ağaç işleme makineleri sektöründe
bir katma değer oluşturur. Bizimki
tamamen kendini geliştirmek için
hazırlanan bir uygulama. Daha zi-
yade bir otokontrol mekanizması.

Ne zaman sonuçlanacak çalışma?
Gerekli duyuruları yaptıktan sonra,
davet eden üyelere gerekli ziyaretleri
yapacağız. Eksikler tespit edilirse, dü-
zenlemeler için zaman vereceğiz.
Eksikler var ise gerekli desteği sağla-
mak da bizim görevimiz. Aslında bir
danışmanlık hizmeti olarak da bunu
değerlen- direbilirsiniz. Amacımız
tüm imalatçıların bu akreditasyona
sahip olması. 

Bir ürünün pazarlanmasındaki
en önemli kriterler nelerdir?
Bir ürünün pazarlanmasında en
önemli kriter, amaca uygunluktur.
Nedir amaca uygunluk? Karşınız-
dakinin beklentisini karşılama dü-
zeyi… Aynı beklentiyi karşılayan
ürünlerde her ne olursa olsun önce
fiyata bakılır. Fiyat uygun ise kali-
tesi de beklentiyi karşılıyorsa, ürün
ulusal ve uluslararası pazarda yer
bulur. Bunun tanıtımı fuarlarla, in-
ternet aracılığıyla, doğrudan pazar-
lama ile de olur. Zaten AİMSAD
üyeleri ürünlerini başarılı bir şe-
kilde pazarlıyorlar. Bu başarıya ka-
talizör olmak gibi böyle bir
uygulamanın çok fayda sağlayaca-
ğını düşündük. Özellikle uluslar-
arası fuarlarda da katma değer
yaratacaktır.

Bu belgeyi verdikten sonra tek-
rar bir denetim yapacak mısınız?
Sertifika firmaya has veriliyor. Ser-
tifikada ürettiği ürünlerin listesi
olacak. Bu ürünlerin her birinde
ayrı kullanılmak üzere üretim adedi
kadar etiket veriliyor. Etiket bitti-
ğinde tekrar dernekten alabiliyor.
Bir uygunsuzluk durumu olursa
yeniden değerlendirme yapılır.
Ancak genel olarak henüz periyo-
dik bir kontrol mekanizması ortaya
koymadık. Şu anda önceliğimiz
projeyi uygulamak. İleride böyle

bir denetim periyodu olup olmaya-
cağına komite karar verecektir.
Önce böyle bir ihtiyaç gerekip, ge-
rekmeyeceğinin görülmesi gerekir.
Komisyon yaptırımı olan bir yapı
değil, tamamen destekleyici bir
yapı. Havuç, sopa modeli ile çalı-
şan bir yapı yok.  Biz hep beraber
ödül alalım, hep beraber gelişelim.
Bunun için etkin araçlar kullanalım
istiyoruz. AİMSAD akreditasyonu
böyle bir etkin araçtır. İmalatçı ol-
duğuna inanan tüm işletmeler bu
organizasyonun içinde yer alırlarsa
faydasını yaşayarak, göreceklerdir.

Bunda işletmenin büyüklüğü ile
ilgili bir kıstas yok değil mi?
Hayır yok. Bahsettiğimiz temel kri-
terleri sağlayan her imalatçı tek bir
üretim, ya da yan ekipman üretimi
de olsa dahil olabilir. Katma değeri
olan bir iş olduğunu düşünüyo-
rum. İmalatçının arkasında bir der-
neğin bulunduğunu gösteren bir
belge, ne olduğu sorgulanacağı için
uluslararası fuarlarda da sektörün
bir nevi tanıtımını yapacak bir
belge olacak. Faydalı olduğu da
görülecek. AİMSAD’ın yurtdışında
bilinirliliği zaten var. 
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Bu, üyelere de fuarlarda fayda sağla-
yacaktır. AİMSAD yeni kurulan bir
dernek olmasına rağmen, ulusal ve
uluslararası platformlarda tanınıyor.
Bu tür çalışmalarla da mutlaka der-
nek üyelerine katma değer yarata-
caktır. Derneğin temel amacı
üyelerine fayda yaratmaktır. Bu uy-
gulama da bizim imalatçılar komis-
yonumuzun ortaya koyduğu bir
uygulama. Kesinlikle bir denetim
değil. Bir istişare, işbirliği, bir üye-
mizin imalatçı olduğunun ortaya
konmasıdır. Sektörün uluslararası bir
reklamı gibi de düşünebilirsiniz. 

Siz yurtdışı fuarlarına gittiği-
nizde bu tür uygulamaları gör-
düğünüzde, ürünü tercih etme
olasılığınız artıyor mu?
Tabii. Bir tüketici bile olsanız, ala-

cağınız ürünün standartlara uygun-
luğuna bakarsınız. Örneğin GS
diye bir belge var. Bu belge tüm
beyaz eşya ürünlerinde fark yaratır.
Bu belge bir güvenilirlik belgesidir.
İşte bu farkı yaratan bir dernek lo-
gosu olacaktır. Uluslararası faaliyet-
lerde üyenizi öne çıkartacak her
faaliyeti yapmakla yükümlüsünüz-
dür. AİMSAD tüm diğer dernek-
lere de örnek olacaktır. 

Konuyu duyan üyelerden nasıl
tepki aldınız?
Biz kendi aramızda konuyu çok
olumlu görüyoruz. Mail ortamında
yapacağımız broşür tanıtımın ve
dergiden bu röportajı okuyanlar da
talepte bulunacaktır. Biz komisyon
üyeleri olarak öncelikle kendi yap-
tıklarımızı ortaya koyarak, ilk akre-

ditasyonu kendi firmalarımızda baş-
latacağız. 

İthalatçılar bu listenin dışında
değil mi?
Bu uygulama ithalatçıları değil, sa-
dece imalatçıları kapsayan bir uygu-
lama. Ancak ithalatçılardan da
üretim, tasarım yapan var ise onlar
da dahil olacaklardır. İthal ürünlere
böyle bir etiketleme yapmak söz
konusu değil. Çünkü biz Türkiye
içinde üretim yapan, bahsettiğimiz
4 kriteri barındıran imalatçıların ak-
reditasyonundan bahsediyoruz. 

Siz bir imalatçı olarak, dernek
üyesi bir başka imalatçının fabri-
kanıza gelmesinden rahatsızlık
duyar mısınız?
Hayır. Benim bir know-how’ım

Röportaj

Sektörel olarak ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz?
Türkiye genelinde baktığınızda en çok maliyet, personel kalifi-
kasyonu, organizasyonel yapı ve kurumsallaşma ile ilgili sıkıntılar
var. Bunların içinde en önemlisi de kurumsallaşma sıkıntısıdır.
Çünkü dünyada 3. nesile geçmiş şirket oranı yüzde 3’tür. Ku-
rumsallaşamazsanız sistemin dışında kalırsınız. Rekabetin temel
unsuru olan enerji, malzeme maliyetleri de önemlidir. Bizim genel
ekipman verimliliği dediğimiz üretimin verimliliği önemlidir.
Tüm sahanın MR’ını alıp, sıkıntının nereden kaynaklandığını gö-
remiyoruz. Türkiye’de insanlarda en önemli sıkıntı bir bilgiye
ulaşmak, iki bunu doğrulamak için zaman ve emek harcamaktır.
Bilgiyi doğrulamak önemlidir. Bütün sektörlerin en önemli sıkın-
tısı sistemi harekete geçirecek verilere ve bilgiler zamanında ve
doğru olarak ulaşamamaktır. Bunun önünde bazı engeller var. Ça-
lışanların kalifikasyonu, donanımların yeterliliği, kodlama ve ana-
liz etme sistemlerinin varlığı gibi konular söz konusu. Bu
alanlarda da çalışma yapılabilir. Aslında mevcut durumun tespiti
ilk adımdır. 

Sizin AİMSAD olarak yaptığınız gibi…
Evet, mevcut durumun tespitini yapıyoruz. Bitirmek için başla-
mak lazım. Biz de uygun bir yerden başladık. Uygun bir yerden
başladık. Bu bir denetim, sorgulama değil, imalatçı arkadaşların
imalatçı olduğunu belgeleyen bir iştir. Katma değer sağlamaya yö-
neliktir. Bu sektörün kendini geliştirmesi için attığı ilk adımdır. 
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varsa onu gerekçesi ile birlikte gös-
termek istemiyorsam, göstermem.
Biz komisyon üyeleri birbirimizin
fabrikalarımızı gezdik. Birbirimize
katkı bile sağladık. Fabrikaların en
ücra yerlerine bile girdik. Hiç bir sı-
kıntı olmadı. Ama bakılmasını iste-
mediği bir bölümü var ise
söyleyebilir. Bizimki zaten didikle-
yen, detaycı bir denetleme değil.
Bizim ki bir olgunun varlığını teyit
etmek. Katkı koymaya yönelik fay-
dalı bir sistem. Bir grup, bir kişiden
daha güçlüdür. AİMSAD bu kişiyi
imalatçı olarak kabul ediyor ve ar-
kasında duruyor demek derdinde-
yiz. Örnek olarak satış sonrası
hizmetin aksadığı noktaları incele-
yen bir tetkik değil. Sadece varlığını
kontrol ediyoruz. İşleyişine, detaya
karışmıyoruz. Denetim denilince
insanlar ters algılıyorlar. Bizim ama-
cımız imalatçı olduğunu söyleyen-
lere evet imalatçıdır demek ve
sürekli gelişmesine katkı sağlamak.
Yapacağımız şey denetim değil. Ge-
liştirme, iyileştirme ve bir konuyu
tespit etme söz konusu. Komisyon
üyeleri de bunu görüp, onaylıyor-
lar. Bunun aksi bakmak doğru ol-
mayacaktır. Ama bu bizim zorla
yapacağımız bir şey değil, talep
doğrultusunda olacaktır. 

Satış Sonrası Hizmet kriterini
neden koydunuz?
Satış Sonrası Hizmet, müşteri
odaklı olmaktır. Satış Sonrası Hiz-
met Komitemiz de bulunuyor. Bu
komite ile işbirliği içindeyiz. Kişisel
fikrim satış sonrası hizmet müşteri
odaklı olmaktır. İşletmenin gelece-
ğini belirleyecek şekilde etkili olabi-
lir. Bazı şirketler, satış sonrası
hizmetler nedeniyle sektörden çe-
kilmek zorunda kalmıştır. Uluslar-
arası ticaret yapan işletmeler, satış
yaptıkları ülkelerde gerekli düzen-

lemeyi yapmazlar ise zarara uğrar-
lar. Neticede makine satıyorsunuz,
ama kullanıcı hatası, ama başka fak-
törler nedeniyle makine bozuldu-
ğunda imalatçının hemen
reaksiyonu verecek bir altyapısı ol-
malı. Müşteri hatası bile olsa, müş-
teri gerekeni yapmanızı bekler.
Bunu yapamazsanız, imajınız bo-
zuluyor. Benim tavsiyem tüm ima-
latçıların satış sonrası hizmet
konusunda gereken önemi göster-
mesidir. Çünkü bizim AİMSAD
imalatçımızın üretim kalitesi açısın-
dan bir sorunu yok. Satış sonrası
hizmetleri faaliyetlerinin düzenlen-
mesi, sonuçlarının irdelenmesi ve
bunun sürekli iyileştirilmesi tüm
imalatçıların odaklanması gereken
konudur.  Ancak satış sonrası hiz-
metteki aksaklığınızdan dolayı, ne
kadar kaliteli ürününüz olursa
olsun,  ürünün arkasında duramaz-
sınız. Bir ürünün başarısını göste-
ren, müşterisini başarılı kılmaktır.
Bazı elektronik ürünlerde, müşteri
ürünü  evde kuramadığı için ürün
başarısız olmuştur. Bir iş planlar-
ken, yedek parçasını, satış sonrası
hizmetleri planlamazsanız sorun
yaşarsınız. En önemli nokta müşte-
riyi başarılı kılmaktır. Müşteri mem-
nuniyeti ile ilgili de, ISO 10002
standardına uygunluk belgelendir-
mesi var. Bu önemli bir konu.
Zaman içinde bunun gelişmesi için
de ileride bir çalışma yapacağız. Sa-
vaşta bir cephe açarken, savunma
hattını da güçlendirmek gerekir.

Aslında sizin yaptığınız bu uygu-
lamada savunma hattını güçlen-
diren bir uygulama. Bir üyeniz,
bu akreditasyonu aldıktan sonra
herhangi bir sorun yaşarsa, siz
dernek olarak da destek oluyor-
sunuz…
Kesinlikle. Bu bir işbirliği. Sektö-

rün kendini geliştirmesi için ata-
cağı yalın adımlardan biridir. Na-
polyon’un bir komutanı savaşı
kaybetmiş. Napolyon, “Ne oldu?
Neden savaşı kaybettin” demiş.
Komutan, “Kırk tane sebebim var,
hangisini sayayım? diye sorunca,
Napolyon “Bir tanesini söyle”
demiş. Bunun üzerine komutanın
cevabı “Cephanem bitti” olmuş.
Napolyon da “Tamam gerisini
söylemesen de olur” demiş. İşte
benzeri bir duruma düşmemek
lazım. Özellikle üretim alanında
süreklilik, destek, iyileştirme, satış
sonrası hizmet çok önemlidir. Bazı
ürünlerin çok tutulmasının sebebi
satış sonrası hizmettir. Ona göre
de fiyatlandırma yapılır. Satış son-
rası hizmet gerçekten çok önemli.
Biz AİMSAD olarak da, komite
olarak da bu tarafı güçlendirmek
için çalışacağız. Avrupa’nın zaman
avantajını eşitlemek için de hızlı
çalışmalıyız. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Temel Kriterler 
n Ürünün tasarımı olmalı.
n Ürünlerinin bir markası olması
gerekiyor. Bu tasarımının marka tescili
yapılmış olması gerekiyor. 
n Bu tasarımı üretimini gerçekleştirdiği
bir ana montaj hattı olması gerekiyor.
Final kontrollerini yapıp, müşteriye
ürünü çalışır vaziyette teslim etmesi
gerekiyor.
n Son olarak da ürünü teslim ettikten
sonra, satış sonrası hizmetleri yürüte-
bilecek bir organizasyona sahip olması
gerekiyor.











Uygulandığı yüzeyleri gü-
zelleştiren ve yüzeyler
üzerine koruyucu tabaka

meydana getiren bir malzeme olan
boyalar, nitelikleri birbirinden çok

farklı birçok kimyasal maddenin ka-
rışımından oluşuyor. Mobilya sek-
töründe ürünün tercih edilmesini
direkt etkileyen en önemli işlem
olan boya, mobilyaya estetik açıdan

olmasının yanı sıra koruyucu özel-
liği ile de değer katıyor.
Mobilya endüstrisindeki boyama iş-
lemlerinde teknik anlamda oluşan
kusurlar, firmalar için ciddi maliyet-
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lere yola açabiliyor. Boyama işle-
minde meydana gelen bir hatanın
telafi edilmemesinin ciddi ekono-
mik kayıplar doğurması, boya ku-
surlarının iyi tespit edilmesi ve olası
ek maliyetlerin önlenmesi açısından
önem taşıyor. Bunun için üretimin
her aşamasının sıkı bir şekilde kont-
rol edilmesi ve hatta muhtemel ha-
taların daha oluşmadan önlenmesi
gerekiyor. 
Boya kusurunun nedenlerinin bilin-
mesi ve uygulama öncesi tedbirlerin
alınması, başarılı bir boyama işlemi-
nin gerçekleşmesi için hayati öneme
sahip. Boya kusurlarını gidermek ya
da en azından en az düzeye indir-
mek için, uygun boya seçiminden
uygulanmasına, optimum kurutma
koşulların hazırlanmasından paket-
leme işlemlerine kadar hepsinin op-
timum şekilde yapılmasını
gerektiriyor. Ancak mobilyada kali-
teli bir boya işleminin gerçekleş-
mesi, her şeyden önce doğru
makinelerden oluşan bir boya hattı
kurmakta yatıyor. 

Boya ve vernik
uygulamalarının her 
aşaması dikkat gerektiriyor
Mobilyada boya/vernik uygulaması
pahalı ve dikkat isteyen işlemlerden
oluşuyor. Boya/vernik sıvısında ve
katmanlarında kusurlar olması ha-
linde, uygulanmış yüzeyi yeniden
boyamak/verniklemek, yenisini
yapmaktan daha zor ve pahalı bir
süreç gerektiriyor. 
Boya/vernik uygulamalarının her
aşaması son derece dikkat gerektiri-
yor. Boyanacak/verniklenecek mal-
zemeye göre boya/vernik tipini
belirlemek, doğru uygulamanın ilk
adımını oluşturuyor. Boyanacak
materyalin kullanım yeri ve istenilen
görsel özellikler bunu belirlemekte
yardımcı olacak bir unsur. Ayrıca,

doğru boya/vernik seçiminden
sonra uygulama ortamı (odası) ve
uygulama ekipmanını doğru seç-
mek de oldukça önemli. Günümüz
modern uygulama odaları; pozitif
hava basıncı, zeminde ya da duvarda
su şelalesi gibi donanımlardan olu-
şuyor. 
Boya uygulama ortamında toz gibi
yabancı maddelerin olmaması,
ortam rutubeti ve sıcaklığının da iyi
ayarlanması gerekiyor. Uygulama
tabanca ile yapılacaksa uygun meme
çapının seçilmesi ve basınçlı havanın
iyi ayarlanması büyük önem taşıyor.
Boyanacak/verniklenecek materyal-
lerin uygulama odasına uygun ara-
lıklarla dizilmesi, boya/vernik
atılırken sıçrayan boya/verniğin
diğer parçalara gelmemesi gereki-
yor. Aksi durumlarda ciddi ekono-
mik kayıplar meydana geliyor. 

Lakede üst yüzey uygulamaları 
en önemli işlemi oluşturuyor
Son yıllarda mobilyanın üzerine ya-
pılan lake dökme sistemleri en çok
talep edilen uygulamaların başında
geliyor. Lake, püskürtme sisteminin
haricinde normal bir hattın boyan-
ması ya da kaplanması ile ilgili mik-
ron kalınlığında boyanın veya
cilanın kaplanması şeklinde yapılı-
yor. Mobilya endüstrisinde lake
boya uygulama işlemleri oldukça
yaygın olarak kullanılıyor. Geçmiş
yıllarda çok moda olan boyanın ye-
rine gelen laminant kaplama moda-
sından sonra yine son 5 yıldır
piyasada boyaya ilgi ve talepte artış
görülüyor. Bu da sektörde boya
hattı kurma eğilimini artırıyor. Lake
boyama genellikle MDF (orta yo-
ğunluklu lif levha) plakalar üzerine
uygulanıyor. Mobilya endüstrisinde
piyasada değişik kalitelerde MDF,
lake astar ve boya bulmak mümkün. 
Lake uygulanmış mobilya üreti-
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“Mobilyacılar boyama 
sistemlerine gerekli yatırımı
yapmaktan çekinmemeli”
Boyahanenin,  fabrikanın en önemli
kısmı, bir anlamda kalbi olduğunu
söyleyen Altermak Ortağı Mus-
tafa Acıpayamoğlu, dış görün-
tünün çok önemli olduğu
mobilyada ilk olarak boya kalite-
sine bakıldığını belirtti. Acı-
payamoğlu, “Mobilya sektöründe
göze hitap etmek dolayısıyla bo-
yanın kaliteli yapılmış olması çok
önemli. İstediğiniz kadar üretim
makine hattınız güçlü olsun, iste-
diğiniz kadar kullandığınız
malzemeler kaliteli olsun, finish
dediğimiz tüm üretimin bittiği
son işlem eğer iyi olmazsa o üre-
timin hiçbir anlamı kalmaz.
Çünkü mobilyada sonuç ve
görüntü çok önemlidir. Bu ne-
denle mobilya üreticilerinin, boya
ve boyama sistemlerine gerekli
yatırımı yapmaktan çekinmemesi
gerekiyor. Mobilya üreticileri,
makine alımında her şeyden önce
teknolojik olarak aldıkları maki-
nenin kendi sistemlerine uygun ol-
masına dikkat etmeliler. Çünkü
boyada birçok akım teknolojisi
bulunuyor. Öte yandan yüzeye
düşen boya kalitesini makineyi al-
madan önce mutlaka test et-
meleri, görmeleri gerekiyor. Boya-
nın yüzeye çarpıp geri gelmesin-
den dolayı ne kadar boya tasar-
rufu yapıldığını araştırmalılar.
Otomasyon sistemlerinin uzun
ömürlü olması, yedek parça temi-
ni ve verilen satış sonrası hizmetin
kalitesi de çok önemli” dedi.
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minde en önemli iş süreçlerinden
birisi hiç kuskusuz üst yüzey uygu-
lamaları. Üretim esnasında lake bo-
yanın uygulandığı yerler kimi
zaman modern hatlar kimi zaman
da basit uygulama odaları şeklinde
olabiliyor. Bu koşullara bir de uygun
olmayan ortam koşulları eklenince
mobilya üretiminde sürdürülebilir
kalite standartlarını yakalamak ol-
dukça zor bir hale geliyor. 
Üretilip ihraç edilen ya da iç piya-
saya sunulan birçok lake uygulanmış
mobilyada boya kusurları ve özel-
likle de kenar çatlakları nedeniyle
iade alınmak durumunda kalınıyor.
Bu yüzden bu kusurların en baştan
belirlenmesi ve önlenmesi büyük
önem taşıyor. Bu önem, boyama /
vernikleme işlemlerinde kalite artı-
rıcı teknolojilerin geliş- tirilmesini
ve mobilya üreticileri tarafından ha-
yata geçirilmesini hızlandırıyor.  

Elle boyamadan 
eksenli robotlara… 
Türkiye’de mobilya üretimi sıra-
sında yapılan boya uygulamalarında

özellikle son 15-20 yılda çok
önemli değişimler yaşandı. El işçili-
ğiyle boyama ve fırçalama işlemleri-
nin geçerli olduğu 1990’lı yıllarda,
püskürtme elemanlarının kullanımı
yok denecek kadar azdı. Ancak son
dönemde yaşanan gelişmeler, bo-
yama sistemlerinde ve uygulamala-
rında değişimlere yol açtı. 
İlk olarak, havayla atomize edilerek
yani moleküllerine ayrılarak boyanın
yüzeye daha iyi düşmesi için püs-
kürtme sistemi geliştirildi. Bunun
için de tabancalar ve kompresörler
devreye girdi ve zamanla bu ekip-
manların kalitesinde ve işlevinde iyi-
leştirmeler oldu. Havayla püs-
kürtme sisteminin ardından havasız
püskürtme sistemi geliştirildi. Ar-
dından daha düşük basınçlı daha
yüksek volümde püskürtme sistem-
leri üretildi. Bütün bu teknolojile-
rin geliştirilmesinde İtalya ve
özellikle de Almanya başı çekti.
Ayrıca son yıllarda yüzey kaplama
metotları arasında gündeme gelen
en son teknolojilerden biri de, mo-
bilyada tüm ahşap parçayı saran, çok

dayanıklı, ekonomik, çevre dostu,
geniş renk yelpazeli ve parlak bir
yüzey kaplaması sağlayan elektro-
statik uygulaması oldu. Bu hem
yüksek miktarda homojen yayılı-
mını, hem de boyama işleminin ka-
liteli olmasını ve boya tasarrufunu
sağladı. Mobilya sektöründe yaş bo-
yanın yanı sıra toz boya da kullanıl-
maya başlandı. Yaş boyanın dışında
su bazlı boyalar metal ve inşaat sek-
törünün yanı sıra mobilya sektö-
ründe de kullanılır oldu. Bunların
atılması ile ilgili de birtakım yeni ta-
bancalar geliştirildi ve boya püs-
kürtmede süreç çok hızlı değişim ve
gelişmelere sahne oldu. 
Mobilyaların boyanması ile ilgili iş-
lemlerde püskürtmenin haricinde
boya kontinü hatlar da devreye giri-
yor.  Bu hatlar, özellikle kapı, mut-
fak tezgahı, dolap kapağı gibi düz
ve en fazla 20 cm yükseklikteki
panel malzemeler için tercih edili-
yor. Makine hattına konularak oto-
masyon sistemiyle bantın üzerinde
giden malzemeler, yatayda, dikeyde
ya da rotary döner halinde boya
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püskürtme ve kaplama sistemlerinin
geliştirilmesiyle boyanıyor.
Bu işlemler günümüzde insan eli
değmeden tamamen otomatik şe-
kilde yapılıyor. Mobilya boyama-
sında el işçiliğinin azalması süreci
yaklaşık 8-10 yıldır yaşanıyor.  San-
dalye, büro mobilyası, girintili çı-
kıntılı yemek odası takımı gibi
ürünler için insanların elle yaptığı
boyalamaları, bugün 5-6 eksenli ro-
botlar da yapabilir duruma geliyor.
Robotların ucuna takılan tabanca-
larla istenen hareketler simüle edilip
sisteme aktarılıyor ve robota öğreti-
len hareketlerle ürünler boyanıyor.

İşçi verimliliğinin düşmesi, 
boyahanelerde makine 
hatlarının kurulmasını hızlandırdı
Mobilya sektöründen gelen tale-
bin yanı sıra işçilik konusunda ya-

şanan sıkıntılar da, boyama sis-
temlerindeki gelişmeleri etkileyen
en önemli faktörler arasında yer
alıyor. İşçilik konusunda sıkıntıla-
rın olması, boya ve cila uygula-
malarında makineleşme sürecine
etki yaptı. Boyahanede çalışanla-
rın büyük kısmının tiner ve sol-
ventlere maruz kalması sonucu
işçi sağlının riske girmesi, bu işçi-
lerde zamanla görülen hastalık-
lara sebebiyet oluşması, işçilerin
verimliliğinin giderek düşmesi,
boyahanelerde makine hatlarının
kurulmasını ve otomasyon sis-
temlerine geçişi hızlandırdı. İma-
latın hızlı ve kaliteli olmasındaki
gereklilik ile siparişin zamanında
teslimi gibi zorunluluklar da bu
tür sistemlerin kullanımına yöne-
limini ve otomasyon sistemlerin-
deki değişiklikleri artırdı.  

Büyük ölçekli firmaların 
ilgisi yüksek
Türkiye’de küçük işletmelerin boya
otomasyonlarını kullanımı, maliye-
tin yüksek olması nedeniyle yok de-
necek kadar az. Bu nedenle küçük
işletmelerde boyama işlemleri hâlâ
el işçiliği üzerine yapılıyor. Orta öl-
çekli firmalarda ise son yıllarda yavaş
yavaş otomasyona geçme eğilimi
görülüyor. Bu eğilimde, devletin
uyguladığı çevre politikaları da et-
kili oluyor. Kimyasalların çevreyi kir-
letmemesi gerekliliği, ÇED
raporunun hazırlanması, hava kirli-
liğinin önlenmesi gibi zorunluluk-
lar, orta ölçekli firmaların
otomasyona yönelmelerinde itici
güç oluyor. 
Büyük ölçekli firmaların ilgisine
baktığımızda da özellikle son yıl-
larda artış dikkat çekiyor. 
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Mobilya boyahanelerinde 
gerçekleştirilen işlemler 
Küçük ölçekli ve geleneksel üretim yapan 
mobilya boyahanelerinde alan yetersiz-
liğinden ve teknolojik zorluklardan ötürü
makineleşme görülmezken, işlemler
çoğunlukla manuel olarak boya tabancası
ile püskürtme şeklinde gerçekleştiriliyor.
Bu işlem vernik veya boya sıvısının
görüldüğü gibi kompresör yardımı ile
basınçlandırılması ile atölye alanı içerisinde ya da boyama kabini içerisinde yapılıyor. İşletmenin durumu,
üretim metodu ve mobilya parçalarının boyutları uygun ise otomatik ve kapalı sistemde boya uygu-
layan üst yüzey işlem makineleri de kullanılıyor.

Ahşap veya ahşap esaslı mobilya parçalarına üst yüzey işlemlerinin uygulandığı mobilya

boyahaneleri, genel olarak 3 bölümden oluşuyor. 
1.Boyaya hazırlama bölümü: Bu bölümde boyanacak parçanın zımparalama gibi boya öncesi işlem-
leri gerçekleştirilerek parçalar boyama işlemine hazır hale getirilmektedir. 
2.Boya uygulama bölümü: Bu bölümde üst yüzey işlemlerine hazır hale getirilen parçalara iste-
nilen özelliğe göre astarların, boyaların ve verniklerin uygulanması işlemleri gerçekleştirilmektedir.
3.Kurutma bölümü: Bu bölümde üst yüzey işlemlerinin bitirildiği renklendirilmiş ve verniklenmiş
yaş malzemeler dinlenmeleri ve kurumaları için ısıtıcılarla sıcaklığı arttırılmış kurutma kısımlarında ya
da boş alanlarda bekletilmektedir.
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Bu firmalar için; mevcut yüksek kap-
asiteli hatlarına hız katabilmek, kali-
telerini artırabilmek, boya
kullanımında tasarruf sağlayabilmek
adına otomasyon sistemine geçmek
bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor.
Mobilya sektörünün gelişimi, firma
ölçeklerinin büyümesi, ihracatçı fir-
maların sayısının artması,  boya ve
cila uygulama makinelerinin satı-
şında ciddi artışlara neden oluyor.

Tabanca ve pompalarda 
yerli üretim yok
Mobilya boyama işlemlerine yöne-
lik teknoloji ve ürün geliştirilmesi
açısından Türkiye henüz çok yolun
başında. Türkiye’de mobilyaların
yatay olarak boyanmasında Alman,
İtalyan ve Fransız firmalarının ra-
kibi olabilecek birkaç yerli firma var.
Yürür aksam mekanizmaları yapan
bu yerli firmalar, sistemin kalbi olan
tabanca ve besleme pompalarını ise
yurtdışından ithal ediyorlar. Boya
püskürtme ekipmanları, tabanca ve
pompaları ve beslemeleriyle ilgili şu
anda Türkiye’de üretim yapan yerli
firma bulunmuyor. Ayrıca 5 eksenli
robot yapan herhangi bir Türk fir-

ması da henüz yok. Türkiye’ye ithal
olarak giren ekipmanların menşeine
baktığımızda Avrupa ve Uzakdoğu
ülkelerinin yer aldığını görüyoruz.
İthalatının yarısı Avrupa’dan kaliteli
ürünler üzerinden yapılırken, diğer
yarısı da Uzakdoğu ülkelerinden ka-
litesi ve fiyatı düşük ürünler şeklinde
gerçekleştiriliyor. Boyama işleminin
ana unsuru olan tabanca ve pompa-
larda Uzakdoğu’dan ithalat, çok
ucuz fiyatlarla oldukça yoğun yapılı-
yor. Ancak otomasyon sistemlerinde,
robot aplikasyonlarında ve yatay ek-
senli boyama sistemlerinde Uzak-
doğu ürünlerinin Türkiye’ye ithalatı
bulunmuyor.

Türkiye 30 milyon dolar ihracat,
158 milyon dolar ithalat yaptı
Türkiye bir mobilya üretim merkezi
olma yolunda hızla ilerliyor. Bu da
boya ve cila uygulama makinelerinin
satışlarının gelecek yıllarda artacağı
düşüncesini güçlendiriyor. Üretim
kalitesini artırmak, ihracat pazarlarına
odaklanmak isteyen mobilya üretici
firmalarının teknolojik boyama  sis-
temlerini bünyelerine katma isteği,
bu pazarın da gelecekte büyüme-

sine hız katacağı ihtimalini artırıyor.  
Ağaç işleme makineleri sektörü genel
rakamlarına bakıldığında en büyük
payı boya ve cila hatları alıyor. Boya
ve cila hatlarında 2015 yılı sonunda
ihracat 29 milyon dolar, ithalat ise
143 milyon dolar oldu. 2016 yılı so-
nunda boya ve cila hatları artış kay-
detti ve ihracatı 30 milyon dolar,
ithalatı ise 158 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Boya ve cila hatları tica-
retinde en büyük payı, püskürtmeli
/ sprey boya makineleri ile konve-
yörler oluşturdu.
2016 yılında 2015 yılına kıyasla; Ku-
rutucular ve Konveyörlerde ihracat
artış gösterirken, Desen Baskı ve
Püskürtme Sprey Makinelerinde ise
azalış görüldü. Diğer taraftan, Kuru-
tucu ve Püskürtme sprey makinele-
rinde ithalat arttı, Konveyör ve
Desen Baskı Makinelerinde azalma
oldu.
2017 yılı ilk 4 ayı incelendiğinde ise
ihracat 12 milyon dolar, ithalat ise 28
milyon dolar olarak gerçekleştiğini
görüyoruz. Bir önceki yılın aynı dö-
nemine kıyasla boya ve cila hatla-
rında ihracatın yüzde 9 artış,
ithalatta ise yüzde38 azalış gösterdi.

Kapak Dosyası
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Dedesinin 1930’lu yıllarda
başlattığı mobilya ve
ahşap üretimini bugün 3.

nesil olarak devam ettiren Tamer
Dişbudak, Afyonkarahisar’daki tesi-
sinde ürettiği dolap kapağı ve kapı-
larla iç pazardaki birçok inşaat
projesinde yer alıyor. Ash Lacquer
markasıyla yurtiçi pazarda yer alan
ve gelecek dönemde ihracata da yö-
nelmeyi amaçlayan Dişbudak, son
yılların en moda ürünlerinden biri
olan lake boyada, standartı sağla-

mak ve ürün kalitesini artırmak için
2015 yılında ilave boya hattı kurdu.
Bu yatırım sayesinde İtalyan lake
ürünleri tamamen İtalyan kalite-
sinde üretmeye başladıklarını dile
getiren Dişbudak Mobilya Deko-
rasyon Şirketi’nin Yönetim Kurulu
Başkanı Tamer Dişbudak, makine
hattı kurarken yerli makine tercih
etmek istemelerine rağmen, aradık-
ları makinenin Türkiye’de üretimi-
nin olmaması nedeniyle, ithal
makine satın aldıklarını kaydetti. 

Ağaç işleme makine üreticilerinin,
pazarlarını büyütmek için mobilya
üreticilerinden yeni ürün konu-
sunda beslenmeleri gerektiğine dik-
kat çeken Dişbudak, “Bunun yolu
da mobilya üreticilerini iyi dinle-
mekten geçiyor. Makine üreticileri,
yeni ürünler piyasaya sürerken mo-
bilya üreticilerinin talep ve beklenti-
lerini dikkate almalılar. Mobilyacıları
biraz daha fazla dinlemeleri, hangi
alanda ne gibi makine eksiklerinin
olduğunu öğrenmeleri gerek. 

Kapak Röportajı

Dişbudak Mobilya Dekorasyon 
Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı 

Tamer Dişbudak: 
“Makine üreticileri,

mobilyacıların 
talep ve beklentilerini

iyi dinlemeli”
Ağaç işleme makine üreticilerinin yeni ürün geliştirirken

mobilya üreticilerinden beslenmeleri gerektiğini
söyleyen Dişbudak Mobilya Dekorasyon Şirketi’nin

Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Dişbudak, “Bunun
yolu da mobilya üreticilerini iyi dinlemekten geçiyor.

Makine üreticileri, yeni ürünler piyasaya sürerken
mobilya üreticilerinin talep ve beklentilerini dikkate

almalılar ve hatta birlikte AR-GE çalışmaları 
yapmalılar. Bir araya gelip ortak çalışma yapması,

her iki sektörün de gelişimi için çok değerli” 
yorumunu yaptı. 
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Bu bilgiye sahip olduktan sonra da
bunlarla ilgili AR-GE çalışmaları
yapmaları gerekir. Bir araya gelip
ortak çalışma yapması, her iki sek-
törün de gelişimi için çok değerli.
Benim ihtiyacım olan bir ekipman
yada makine konusunda bana cevap
verme şansı olursa ben niye yerli fir-
maları tercih etmeyeyim ki?” diye
konuştu.
Mobilyada boya uygulamalarının
çok önemli olduğunu, bu nedenle
bu yatırımı yaparken pek çok nok-
taya dikkat etmek gerektiğini ifade
eden Dişbudak, AİMSAD dergisi-
nin bu ayki kapağında yer alan ‘Mo-
bilyada Boya ve Cila Makineleri ve
Uygulamaları’ konusuna yönelik so-
rularımıza şu yanıtları verdi:

Öncelikle Dişbudak Mobilya ve
Dekorasyon’u daha yakından ta-
nımak adına kısaca kuruluşunuz-
dan bugüne kadarki süreci anlatır
mısınız?  
Dişbudak Mobilya dededen toruna,
mobilya ve doğrama atölyesinden
fabrikaya dönüşen Afyonkarahi-
sar’da başlayıp büyüyen bir aile şir-
keti. Dedem Ömer Dişbudak,
1930’larda başladığı mesleğini en
iyi şekilde yaptı. Öyle ki yaptığı bu

mobilyaları halihazırda kullanıyo-
ruz. Dedemin yaptığı 60 yaşındaki
mobilyalar hâlâ sapasağlam duruyor.
Biz de dedemin bize bıraktığı en
büyük miras olan soyadına yakışır
kalitede, mobilyalar ve ürünler üret-
mek için çalışıyoruz. 1980 yılında
dedemin vefatından sonra inşaat
mühendisi olan babam Ali Dişbu-
dak, atölyemizi kapatmadı ve kendi
inşaatlarının kapı, pencere ve mut-
fak işlerini yapmak üzere dedemin
yetiştirdiği ustalar ile üretimi devam
ettirdi. Şirketimizin inşaat ve yapı iş-
lerini abim Ömer Dişbudak, mo-
bilya imalat işlerini de ben
yönetiyorum. 2011 yılında Afyon-
karahisar-Ankara yolu üzerindeki
yeni tesisimizde imalatımızı fabrika
düzeyine taşıdık. Ürün konusunda
da kendimize bir yol çizdik ve daha
çok kupon dekorasyon projeleri ile
inşaatlara ve turizm sektörüne sabit
mobilyalar imalatı konusunda uz-
manlaştık.

Firma olarak mevcut ürün yelpa-
zeniz, ürünleriniz neler? 
Lake boyada standartı sağlamak ve
ürün kalitesini artırmak amacıyla
2015 yılında yaptığımız ilave yatı-
rımla boya hattını faaliyete geçirdik.

Böylece mat, yarı mat ve parlak la-
kede yüksek kalitede kapak ve kapı
üretimi üzerine yoğunlaştık. Şu
anda İtalyan lake ürünlerini tama-
men İtalyan kalitesinde üretiyoruz.
Model olarak ürün yelpazemizde
bir sınır yok. Belli standart model-
lerimiz olsa da aslında mobilya
kapak ve kapı sektörü sınırsız.
Gelen bir çizimi direkt birebir ya-
pabilme şansımız var elimizdeki
makinelerle. 

Mevcut fabrikanızın metrekare
büyüklüğü, üretim kapasitesi ve
istihdam sayısı nedir? 
Biz ilk önce kendi inşaatlarımızın
mobilya ve doğramalarını yapıyor-
duk. Gelen talep doğrultusunda za-
manla kendi projelerimizin dışında
da başka inşaat firmalarının projele-
rine üretimlere başladık. 2010 yı-
lından beri piyasaya üretim
yapıyoruz. Bu süreçte makineleri-
mizi modernize ettik. Çok yüksek
adetli projelerin üretimleri üzerinde
çalışıyoruz. Bunun için seri ve iyi
bir makine hattı gerekiyor. Şu anda
5 bin metrekarede 55 çalışanımızla
üretim yapıyoruz. Tesisimizin yıllık
120 bin metrekarelik üretim kapa-
sitesi var.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Fabrikanızdaki üretimde yerli makine firmalarıyla çalışmayı tercih ediyor musunuz?
Nedenleri nedir?
Evet üretim hattımızda yerli firmaların bir çok makinesi var. Bazı makinelerin yabancı olmasının bir an-
lamı olmadığını düşünüyorum. Ebatlama makinesi gibi ürünleri yurtdışından almak gereksiz hem fiyat
hem de servis anlamında. Ama maalesef bazı makinelerde de bu tam tersi. Yeni bir kenar cumba zımpara
makinesi almak için yakın zamanda İtalya’ya gideceğim. Test edip eğer uygun olursa fabrikamıza getire-
ceğim. Çünkü bu makinenin Türkiye’de üretimi yok. Bu nedenle yurtdışından almak zorunda kalıyorum.
Türkiye’de kalibre imalatı var ama piano baskılı cros belt teknikte Türkiye’de herhangi bir kalibre maki-
nesi imal edilmedi. O yüzden yine kalibre makinemiz de ithal olmak zorunda kaldı. Öte yandan bazı
yerli üretimlerden de istediğimiz verimi alamıyoruz. Fabrikamızdaki yerli zımpara makinelerinden osi-
lasyon olmadığı için tam olarak memnun değiliz. Türkiye’de kenar zımparalayıp, göbek ve profil zımpa-
ralayan yerli makineler var. Ancak bize istediğimiz sonucu vermediği için satın alamıyoruz. İstediğimiz
sonucu verse zaten bizim ilk tercihimiz yerli makine olur.
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Gelecek kısa ve orta vadede kapa-
site artırıcı yatırım ya da yeni
hat/tesis yatırımınız var mı? Ya-
tırım planlarınız hakkında detaylı
bilgi verir misiniz?
Pazar payımızı artırdıktan sonra yatı-
rım planımızı ona göre değerlendire-
ceğiz. Şu anda boya ve zımpara için
sadece bir ya da iki makine ihtiyacı-
mız var ilave olarak. Mevcut piyasa
şartlarına baktığımızda kapasitemiz
gayet yeterli. Şu an mevcut pazarı-
mızla ilerliyoruz, o da bizim şu anki
2017 üretim kapasitemizi dolduru-
yor. Gerekli olması halinde, çok
büyük yatırımlar gerektirmeyen bir-
kaç makineyle mevcut kapasiteyi iki
katına çıkarma imkanımız da var.

İç pazar ve ihracata çalışmaları-
nız, satışlarınız nelerdir? Bu iki
pazara yönelik gelecek dönem
satış hedeflerinizi, yapılanma
planlarınızı aktarır mısınız? 
Şu anda sadece iç pazara yönelik ça-

lışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde
daha geniş bir iç pazara hakim ola-
cağımızdan eminim. Daha büyük
köklü marka firmalarla çalışmaya
başladık. Ürün kalitemizle bunu
daha çok metrekare ve adete dö-
nüştürmeye başladık. 2018 yılında
bu seneki üretimimizin iki katına çı-
kacağımızı umuyorum. İhracatla il-
gili ise şimdilik bir çalışmamız yok.
Ama ileriki dönemde bunu da dev-
reye almak için çalışmalar yapıyoruz.
Yurtdışına yönelik kapı sektöründe
bir araştırma yaptık ama henüz bir
netice yok. İhracatımızı önümüz-
deki birkaç yıl içinde hayata geçirme
amacındayız.  

Yeni ürün çalışmalarınız hak-
kında bilgi verir misiniz?  
Yeni ürünleri, genellikle çalıştığımız
firmalarla beraber yürütüyoruz.
Kendimiz de araştırma yapıyoruz.
Örneğin şu anda Ankara’daki bir
boya firmasının geliştirdiği bir

ürünle ilgili görüşmelerimiz var.
Denemesini yaptık, güzel bir ürün,
patentinin alınmasını bekliyoruz.
Tamamen piyasaya girdiğinde de bu
ürünü hemen kullanmak istiyoruz.
Ayrıca yurtdışındaki moda olan
ürünlerin de sürekli takibini yapıyo-
ruz. Bununla ilgili Almanya’dan
yeni bir boya getirdim. Tamamen
dokusu farklı ve çizilme olasılığı
daha az olan, dokunulduğunda ka-
dife hissi veren bir boya bu. Onun
çalışmalarına da başladık. Başarılı
olursa bu boyayı dolap kapaklarında
ve kapılarda uygulayıp piyasaya
yavaş yavaş aktarmaya başlayacağız.
Şu anda bu boyayla uygulama yapıl-
mış bir ürün yok henüz Türkiye’de. 

Yeni ürün geliştirilmesi nokta-
sında sizin bir AR-GE çalışmanız
var mı?
Biz AR-GE faaliyetlerini boya üreti-
cileriyle birlikte yapıyoruz. Üretimi-
mizde Türk boya firmalarıyla

Kapak Röportajı

“Kadınların zımpara konusunda elleri daha yatkın” 
Mobilya sektörünün en büyük sıkıntısı, üretimi düzgün iyi bir cila işlemi ile bitirebilmektir. Finish işle-
minin başarılı olması bir ürün için çok çok önemli. Öte yandan bir kapağı boyamanız 6 katmandan
oluşuyor. Her katmanda zımpara yapmanız lazım. Her katmanda da diğer katmanın yapışması için
zımpara yapmanız lazım. Bu nedenle fabrikamızda 9 kadın çalışıyor. Kadınların zımpara konusunda el-
leri daha yatkın. Aynı zamanda bulundukları ortama ciddi bir düzen getirmelerinden dolayı fabrikaya
devamlı kadın personel alıyoruz. Makine zımparasının dışındaki el işçiliği gerektiren tüm zımpara-
larımızı kadın işçilerimiz yapıyor. Öte yandan cilalama konusunda da yeni bir makine aldık. Makineyi
alırken en çok dikkat ettiğimiz nokta, inşaatta ve dekorasyonda kullanılan bütün özellikli parçalara cila
atabilmekti. Kullandığımız makinenin özelliği sayesinde çoğu modele, lake ve cila atabilme şansımız var. 
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çalışmak istiyoruz. Yaptığımız AR-
GE çalışmalarında bunun verimlili-
ğine ilişkin sonuçlar da almaya
başladık. Daha önce İtalyan firma-
larla ortaklık yapıp birlikte çalışan
Türk firmaları var. O tecrübeyle
bize bu konuda yeterli şekilde cevap
veriyorlar. Ürünlerle ilgili çalışma-
ları bizimle paylaşıyorlar, görüşme-
ler yapıp AR-GE’yi birlikte
yapıyoruz. Yeni bir ürün çıktığı
zaman da gelip fabrikamızda test
edebiliyoruz. Geliştirdikleri ürünleri
bizim makinelerimizde deneyebili-
yoruz. 

Son dönemde kentsel dönüşüm
ve inşaat sektöründeki gelişmeler,
sizin üretiminize nasıl yansıdı?
Bildiğiniz gibi kentsel dönüşümden
dolayı son yıllarda muazzam mik-
tarda proje ruhsatı alındı. Bu firma-
ların daire satışlarının daha hızlı ve
reel olabilmesi için iç dekorasyona
verdikleri önemi artırmaları gereki-
yor. Çok fazla sayıda satılık daire
var, bunların satılabilirliğini artırmak
için müteahhitlerin ve inşaat firma-
larının daire içlerinde daha kaliteli
ürünler kullanmaları gerek.  Aslında
bu konuda da inşaat sektöründe
böyle bir yönelim var. İstanbul’da
proje yapan Ankaralı bir inşaat fir-
ması, mebran olan kapılarında la-
keye döndü. Yine Konya’da 704
daireli büyük bir proje için de üre-

tim yapıyoruz. Onlar da kapılarda
lake kullanma kararı aldı. İnşaat fir-
malarının lakeye yönelik bu talebi-
nin giderek artacağını
düşünüyorum. 

Yeni moda lake diyebilir miyiz?
Kesinlikle, şu andaki moda bu. İtal-
yanların 4-5 yıl önceki yaptığı lake,
bugün Türkiye’de tamamen moda
haline geldi. Eskiden Avrupa’daki
ve İtalya’daki modalar Türkiye’ye
10-12 yılda geliyordu. Şimdi bu sü-
reler çok kısaldı. Ben bundan 10 yıl
önce İtalya’da gördüğüm parlak
İtalyan lake uygulamasını kendi
evime uyguladığımda oto boyası
kullanmıştım. Maliyeti çok yüksek
olmuştu. Ama şimdi yaygınlık ar-
tınca bu sıkıntı ortadan kalktı. Lake
uygulamasında boya kalitesi, için-
deki pigmentler, boyanın gramajı,
parlatması çok önemli. Daha önce
bunları tecrübe ve el işçiliği ile yapı-
yorduk. 

AİMSAD Dergisi’nin bu sayı-
sında kapak konusu olarak  ‘Mo-
bilyada Boya, Cila Uygulamaları
ve Makineleri’ni ele alıyoruz.
Dişbudak Mobilya olarak sizin
de geçtiğimiz dönemde bir boya
hattı kurduğunuzu biliyoruz.
Boya hattını kurma nedenleri-
nizi, yatırım bedelini, makine
kapasitesini, hattın teknik özel-

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Türkiye’nin ağaç işleme makineleri alanında bölgesel bir üretim üssü olma şansını nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Sektörün Avrupa ile karşılaştırdığımızda ne gibi avantaj ve dezavantajları bulunuyor?
Ağaç işleme makineleri sektörünün gelişimi çok hızlı oldu, hatta mobilya sektöründen de hızlı oldu diyebilirim. Türkiye
Avrupa ve Asya’nın tam ortasında köprü vazifesi gören bir yer. Bundan 10 yıl önce bir paketleme makinesini, CNC tez-
gahını Avrupa’dan getirmek zorundaydınız, şimdi ise bu makineleri dörtte bir fiyatına Türkiye’den alıyoruz. Bantlama
teknolojisini Türkiye olarak birebir yapabiliyoruz. Bunlar daha da ilerledikçe Avrupa’dan makine alma gereksinimi kalma-
yacak, hatta ihracat daha da artacak. Mobilya sektöründe gelişmekte olan Asya ülkelerine Türkiye’deki makine üreticileri
rahatlıkla cevap verebilir.
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liklerini, üretimde nasıl bir deği-
şime neden olduğunu aktarır mı-
sınız?
Mobilya sektörünün en önemli ek-
siği Türkiye’de lake ve cilalı ürünler.
Bu yüzden 10 sene evvel Türkiye’de
mebran kapak ve kapı üzerine büyük
yatırımlar yapıldı ve bunun modası
şu anda bitmek üzere. Lake ve kap-
lamalı ürünler hiçbir zaman modası
geçmeyen sadece çizgileri değişen
bir ürün. Yurt dışında özellikle İtal-
ya’da çoğu büyük firmalar boya iş-
lerini bizim gibi büyük hatları olan
tesislerden temin ediyor. Benim de
bu yatırım senelerdir düşüncem-
deydi. Türkiye’de bu sektörde
büyük ve istihdam sağlamak için bu
yatırımı yapma kararı aldık. Hattı-
mız için 3 milyon Euro’luk yatırımı-
mız oldu. Yatırım bedeli yüksek,
sadece bir hatla bitmiyor. Isıtmadan
soğutmaya kadar çok fazla detay var. 
Üretimimizde değişikliği şöyle anla-
tayım; Daha önce 50 dairelik bir
lake işini 4 ayda yapabilirken şu anda
20 günde tamamını bitirebiliyoruz.

Hattımızın kapasitesi yaklaşık tek
vardiyada 5 bin metrekare üretim
yapabiliyor. Hattı alırken firmaya
veya makinaya karar verirken İtalya
ve Almanya’daki çoğu tesis gezdim
ve orda gördüklerimle tecrübemizi
birleştirdik, en üstün makineleri al-
dığımızı düşünüyorum. Bizim aldı-
ğımız hat Avrupa standartlarına
uygun bir şekilde bütün boya seg-
mentlerini uygulayabileceğimiz
özellikte. Su bazlı UV’den akrilik
poliüretan, şeffaf gibi bütün boyaları
uygulayabiliyoruz. Avrupa’da eğer
UV boya atıyorsanız su bazlı olmak
zorunda. Ama buna rağmen  Avru-
pa’da hiç kimse UV su bazlı boya
kullanmıyor. 

Boya hattını yeni kurmuş bir mo-
bilya üreticisiniz. Bu deneyimleri-
nizi de dikkate alarak, bir
mobilya üreticisinin boya hattı
kurarken nelere dikkat ettiğini
anlatır mısınız? 
Boya esasında çok kolay bir iş değil.
Mobilya üretiminin en zor kısmı di-

yebilirim. Bugün bir mobilyacılar
sitesine girin, her atölyenin önünde
mutlaka ‘boyacı aranıyor’ yazısını
görürsünüz. Makineyle atılan boya
ile elle atılan boya arasında inanıl-
maz fark vardır. Elle atılan boyanın
dansitesi yani inceliği 19 iken, ma-
kineyle atılan boyanın dansitesi ise
15 en fazla 16’dır. Elle atım yapar-
ken zımparadan dolayı siyah nokta-
ları görüp kapatabilirsiniz. Ancak
bunu makinede görme şansınız
yok. Bu nedenle makineyi her türlü
riske karşı hazırlıklı olarak almak
lazım. Zımparadaki eziği ya da dip
çıkmasını makinenin kapatmayaca-
ğını bilerek, aldığınız makinenin
teknik özelliklerini iyi incelemek
gerek. 
Boya hattının olmazsa olmazı ku-
rutma tünelleridir. Boya hattına gir-
meden önceki parçanın temizliği,
tozsuz bir ortam olması ve iklim-
lendirme sisteminin çok doğru ol-
ması gerekiyor. Dışarıdan aldığınız
havayı filtreleyip ısıtıp tekrar içeri
vermeniz, içerdeki solventli havayı

Kapak Röportajı

Tamer Dişbudak, dedesi Ömer Dişbudak’ın kendi eliyle yaptığı ahşaptan rende, çekiç gibi el aletlerini
özenle koruyup özel bir bölümde sergiliyor. Bu bölümde, dedesinin İstanbul’dan bir antikacıdan aldığı
orijinal İngiliz meşe ağacından yapılmış yaklaşık 100 yıllık masa da oldukça dikkat çekiyor.
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da orada bırakmayıp mutlaka dışarı
atmanız lazım. İklimlendirme kadar
boya hattına vereceğiniz sıcak su da
çok önemli. Bunu en az maliyetle
nasıl yapılacağını planlamak gerek.
Çünkü eğer siz bunu doğalgaz, katı
yakıt, LPG ile yaparsanız faturanız
çok kabarık olur. Bizim fabrika-
mızda boya hattımızdaki sıcak suyu
tamamen imalat kısmından aldığı-
mız talaşları yakarak sağlıyoruz.
Dolayısıyla maliyeti yok denecek
kadar az.  
Ama tüm bunlardan önce her şey-
den önemlisi, doğru bir makine
hattı kurmanız gerek. Bunun için de
kendi bütçenize göre boya hattı
almak değil, olması gereken boya
hattına göre bütçe ayırmanız doğ-
rudur. Bir boya hattı alırken ‘benim
bütçem bu, buna göre bir hat kura-
lım’ dediğinizde, firma size eliniz-
deki bütçeye göre bir makine
tasarlar. Ama bu makine aslında sizin
işinizii görecek düzeyde olmayabilir.
Bunu fark edip tekrar ilaveler yaptı-
ğınızda ilk bütçenin çok üzerine çı-
kılmış olur. Üstelik bir de makineyi
çalıştıramazsanız yaptığınız yatırım
tamamıyla ölü doğar. Bu nedenle
mobilya üreticilerine tavsiyem; ön-
celikle istediğiniz boya hattını ma-
kine üreticisinin önüne koyup, nasıl
bir üretim yapmak istediğinizi anla-
tın. Makine üreticilerinin sunduğu
öneri, sizin bütçenize uygunsa alın.
Öbür türlü sırf bütçenize uygun
diye bir makine alırsanız, sonunda
memnun olmama ihtimaliniz çok
yüksek. Elinde sonunda bir yerde tı-
kanacaksınız, işinize yaramayacak. O
nedenle tamamen sistemi doğru
kurgulamak lazım. 

Mobilya üreticilerinin ardından,
boya ve cila makine üreticilerine
tüyolarınız neler? 
Yerli üreticinin ilk yapması gereken

şey, AR-GE’ye odaklanmaktır. Üni-
versitelerden bu anlamda destek ala-
bilirler. Makine üreticilerin bu sektöre
yönelik geliştirip satabilecekleri çok
ürün var. Örneğin boya kabini üreti-
mine yoğunluk verseler, ben eminim
ki İtalya’dan Almanya’dan boya ka-
bini ithalatı yapmaya gerek kalmaz.
Ürün geliştirirken, yurtdışındaki ma-
kinelerin belli detaylarını belirleyip
kendilerine uygulayabilirler. Küçük
ama önemli detaylar, bir makineyi iki
tık üstüne çıkarabilir. Makinecilerin
bir yapması gereken şey daha var, o
da yazılım. Makineye yazılımı en-

tegre ettiğiniz zaman tamamen so-
runsuz şekilde çalışabiliyor. Bunların
bir arada yapılması makinecilerin
elini fazlasıyla güçlendirecektir. Öte
yandan makinecilerin benim gibi
mobilyacıları biraz daha fazla dinle-
mesi, talep ve beklentilerimizi öğ-
renmeleri gerek. Ve bunlarla ilgili
AR-GE çalışmaları yapmaları gere-
kir. İki sektörün bir araya gelip ortak
çalışma yapılmalı. Benim ihtiyacım
olan bir ekipman yada makine ko-
nusunda bana cevap verme şansı
olursa ben niye yerli firmaları tercih
etmeyeyim ki?
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AİMSAD’ın kurulması ağaç işleme makineleri sektöründe
nasıl bir boşluğu doldurdu? Derneğin sektörün gelişimine
fayda ve etkilerinin neler olacağına inanıyorsunuz?
AİMSAD sadece mobilya markalarını değil üreticileri de tanıtmaya baş-
ladı ve bizim için de sesimizi duyuramadığımız firmalara ulaşmamızı sağ-
ladı. AİMSAD, mobilya ve buna hizmet veren ağaç işleme
makinecilerinin arasındaki iletişimi güçlendirecek önemli bir platform
oldu. Bu iletişimin daha da yoğunlaşması için çalışmalar artırılabilinir.  Bu
noktada AİMSAD’ın, mobilya üreticilerine mutlaka bir dirsek teması ol-
malı. Makine üreticileri, mobilya sektörünün istek ve taleplerini bu dir-
sek temaslarıyla daha doğru ve istikrarlı şekilde edinebilir. Daha ileriki
zamanlarda AİMSAD’ın faydalarını daha çok göreceğimize inanıyorum.

Üretim Müdürü İbrahim Akın, Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Dişbudak, Projelerden Sorumlu Müdür Fehmi Aydın







108 AİMSADDERGİSİ

Karadeniz sahil şeridinin orta
bölümünde Yeşilırmak ve
Kızılırmak nehirlerinin de-

nize döküldükleri deltalar arasında
yer alan Samsun,  Orta Karadeniz
Bölgesi’nin en kalabalık şehri özelli-
ğine sahip bulunuyor.  Karayollarıyla
Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu
Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölge-
si'ne bağlayan Samsun, aynı za-

manda bir liman şehri. Mustafa
Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru
ile gittiği ve 19 Mayıs 1919'da milli
mücadeleyi başlatmak üzere ilk
adımı attığı Samsun, Türkiye tari-
hinde de bu özelliğiyle önemli bir
yer tutuyor.   
Samsun adının Yunanca "Amisos"
kelimesinden gelme olduğu ileri sü-
rülmüşse de bu kelimenin kökeninin

eski Yunan öncesi döneme dayan-
dığı daha kuvvetli bir ihtimal. Söz
konusu kelimenin Yunanca olmayıp
Palaskça olduğu bugün Yunan ta-
rihçileri tarafından da kabul ediliyor.
Mahalli kazılarda bulunan eşyalara
göre Samsun'un ilk insanlarının
Gaska'lar olduğu tahmin ediliyor.
Buraya daha önce gelenlerle birleşe-
rek Mert ırmağı ağzında küçük bir

Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı
kurtuluşun simge şehri, SAMSUN

Gezi
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kent kuran Gaska’lar, daha sonra
Hitit egemenliğine girerek yok ol-
dular. Sadece kadınlardan oluşan bir
topluluk olan ve savaşçı yönleriyle
bilinen Amazon’lara da ev sahipliği
yapan Samsun, tarih boyunca Hitit,
Pers, Pontus, Roma ve Bizans haki-
miyetinin ardından Türk egemenli-
ğine geçti. Amisos şehri, Anadolu
Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan tara-
fından Selçuklu hakimiyetine alındı
ve burada "Müslüman Samsun" ku-
ruldu. Samsun ve çevresinde Os-
manlı hakimiyeti ise, 1398 yılında
Yıldırım Bayezıd devrinde başladı. 
Uzun yıllar Osmanlı toprakları olan
Samsun, doğu-batı ekseni taşımaları
için potansiyel bir transit liman nok-
tası olması nedeniyle tarih boyunca
önemli bir şehir oldu. Doğal, tarihi
ve kültürel zenginlikleri, ulaşım ola-
nakları ile bölgenin turizm potansi-
yeli en yüksek kentlerinden Samsun,
Anadolu'nun savunulmasını planla-
mak amacı ile Atatürk'ün 19 Mayıs
1919'da gelmesi ve Türk İstiklal Sa-
vaşı'nın başladığı yer olma özelliği
ile önemini her zaman korudu. 

Uzun sahil şeridiyle
deniz tatili için ideal
Eğer yaz aylarında kente geldiyseniz
Samsun'da şehrin tam ortasında de-
nize girmenin keyfini yaşayabilirsi-
niz. Deniz ile kucaklaşmış olan
Samsun Sahil bandı, Yakakent'ten
Terme'ye kadar uzanıyor. Çok güzel
ince kuma sahip geniş doğal plajlar,
denize girmek için oldukça ideal.
Uzun bir sahil şeridine sahip olan
şehirde, Samsun-19 Mayıs İlçesi
arasında bulunan yaklaşık 35 kilo-
metrelik sahil şeridinin yüzde 90’lık
bölümü denize girmeye elverişli. Bu
alanların Atakum, Kurupelit, Ata-
kent, Çatalçam, İncesu, Dereköy,
Taflan, Erenköy, Engiz ve Muşta
yerleşim merkezlerinin tamamında

özel plajlar, kamp alanları ve çeşitli
büyüklüklerde konaklama alanları
bulunuyor.  Bu sahil şeridinde yel-
ken, sörf gibi alternatif su sporları
yapma imkanı da var. 
9.2 kilometrelik sahil şeridine sahip
olan Atakum sahilinde, dinlenme ve
gezi yolları, bisiklet yolu, özel plajlar,
cafeler, restoranlar, plaj voleybolu
alanları, anfi tiyatro, özel spor alan-
ları, aquaparklar, oteller, kamp alan-
ları bulunuyor. Samsun'u ziyaret
edenlerin mutlaka ziyaret etmesi ge-
reken alanların başında geliyor. Ya-
kakent Çamgölü mevkiinde ise çam
ormanlarıyla kaplı yemyeşil tepeler,
masmavi sulara iniyor. Eşsiz güzel-
likteki sahili ile denizle iç içe bir ya-
şamın sürdürüldüğü şirin bir kıyı
kasabası olan Yakakent'te gün batımı
gerçekten görülmeye değer güzellik
olarak sizi bekliyor.

Eko-turizminde zengin çeşitlilik
Samsun’un doğal güzellikleriyle ta-
nışmak isterseniz, Atakum Sahil yo-
lunu kullanarak 19 Mayıs İlçesi

Yörükler Beldesi'nde bulunan Gale-
riç Ormanı’na (Subasar Orman) ve
hemen yanında bulunan dünyanın
en önemli 3 kuş göç yolu üzerinde
olan Kızılırmak Deltasındaki kuş çe-
şidini gözlemlemek üzere Kuş Göz-
lem Kulelerine gidebilirsiniz.
Sahil bandı üzerinde Alaçam, Bafra
ve 19 Mayıs ilçelerinin topraklarının
bir bölümünü kaplayan Kızılırmak
Deltası; sulak alanı, flora ve fauna-
sıyla ülkemizin eko-turizm alanında
en ilginç köşelerinden biri duru-
munda. Kızılırmak Deltasındaki kuş
cenneti bünyesinde 321 değişik kuş
türü bulunuyor. Deltadaki, 19
Mayıs ilçesi, Yörükler mevkiinde ilk-
baharda tabanı tamamen suyla kap-
lanan yaprakdöker ağaçlardan
oluşmuş Galeriç Ormanı da yaban
hayatı açısından oldukça ilgi çekici.
Samsun'un yaylaları diğer Karadeniz
yaylaları gibi; yeşili, temiz havayı ve
sessizliği özleyenlere kucak açmaya
hazır. Samsun'dan yaylalara ulaşmak
ise oldukça kolay. Yolları aracınızla
bile kolaylık-la gidebileceğiniz du-

YAPMADAN DÖNMEYİN!
n Samsun Arkeoloji ve Etnografya
Müzesini görmeden, 
n Mecidiye Caddesi üzerinde yer alan
Gazi Müzesi’ni ziyaret etmeden,
n Amisos Hazinelerini görmeden, 
n Samsun Dikmen Caddesi’nde 1887
yılından beri ayakta duran Saat Kulesi’ni
görmeden,
n Çarşamba ilçesinde tek çivi kullanıl-
madan yapılan Göğceli Cami diğer is-
miyle Çivisiz Camii’yi ziyaret etmeden,
n Ladik Hamamayağı Kaplıcalarına
gitmeden, 
n Onur Anıtı; 19 Mayıs 1919'da
Atatürk'ün Kurtuluş Savaşımızı başlat-
mak üzere Samsun'a çıkışını sembolize
eden bronz heykeli görmeden, 
n Kurupelit mevkiindeki lokantalarda
Samsun pidesi ile turşu kavurması
yemeden, Kaymaklı Bafra Lokumunu
tatmadan, 
n Ladik Gölü'nde bulunan tahta balığını
ve turna balığını yemeden... Dönmeyin.

Samsun'da Anadolu ahşap mi-
marisinin en güzel örneklerini
görebilirsiniz. Çarşamba'daki Göğ-
çeli Cami, (Çivisiz Cami) bunlar-
dan en ilginç olarak dikkat çekiyor.
Yapımında hiç çivi kullanılmamış
olan yapı, kesin yapım tarihi bilin-
memekle birlikte yaklaşık 800
yıldır sapasağlam ayakta duruyor.



rumda olan Ladik-Akdağ yaylaları,
Vezirköprü-Kunduz dağı yaylaları
her mevsim farklı güzellikleri barın-
dırıyor. Kunduz yaylalarının orman
dokusuyla iç içe oluşları ve ormanla-
rın Altınkaya Baraj Gölüyle birleş-
mesi bölgeye bambaşka bir güzellik
kazandırıyor. Burası yayla turizminin
yanı sıra doğa yürüyüşleri, su spor-
ları, balık avcılığı, motor gezileri,
çim kayağı, yamaç paraşütü ve
kampçılık için son derece elverişli
alanlara sahip. Bölgedeki Orman İş-

letme tesisi ise yaz kış gelenlerin din-
lenme ve konaklama ihtiyacını karşı-
lıyor.

Kaplıca suları, hastalıkların 
tedavisine iyi geliyor
Samsun, termal turizm açısından da
oldukça önemli merkezlere sahip.
Şehir, sadece çevre illerden değil
Türkiye’nin hemen bütün illerinden
ve aynı zamanda bölge ülkeleri ile
birlikte Avrupa ülkelerinden de te-
davi olmak amacıyla insanların ter-
cih ettiği cazibe merkezlerinden
birisi olma yolunda her geçen gün
mesafe kat ediyor. Havza ve Ladik
Kaplıcaları, 2000 yıldan beri bilinen
sağlık merkezleri olma özelliği taşı-
yor. Termal tesisleri Turizm Bakan-
lığı tarafından Termal Turizm
Merkezi olarak ilan edildi. 
Ladik'teki Hamamayağı kaplıcası,
ülkemizdeki birinci derecede önemli
ve öncelikli kaplıca merkezlerinden.
Radyoaktif özellik gösteren Ladik
kaplıca suları, organizma üzerinde
uyarıcı etki yapıyor. Bu nedenle bu
suya ‘gençlik suyu’ adı veriliyor.
Havza ve Ladik’teki kaplıca sularının
başta romatizmal hastalıklar olmak
üzere, kadın hastalıkları, sinirsel has-
talıklar, eklem hastalıkları ve kireç-
lenme gibi hastalıkların tedavisinde
olumlu etki yaptıkları tıbbi olarak da
kanıtlanmış.

Kayak keyfi için adres,
Akdağ Kayak Merkezi
Hem yaz turizmi hem de kış turizmi
ile Karadeniz'de öne çıkan şehirle-
rinden biri olan Samsun, Akdağ
Kayak Merkezi ile kış döneminde
güzel bir kayak alternatifi sunuyor.
Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan
Akdağ Kayak Merkezi’nde yer alan
1.500 metre uzunluğundaki telesi-
yej, bölgenin kış turizmi için daha
cazip bir yer haline gelmesini sağlı-

yor. Samsun başta olmak üzere
Amasya, Çorum ve Tokat gibi çevre
illerden ziyaretçiler, kış döneminde
Akdağ'ın tadını çıkartıyor. Akdağ
Dağı'nın zirvesinde 1788 metre
yüksekliğindeki Uzunyazı Tepe ve
1404 metre yüksekliğindeki Yemi-
şen Tepe arasına kurulan merkez,
arazi yapısı nedeniyle uzun kayak
pist alanlarına sahip ve pistleri çimle
kaplı. Bu sayede bölge, yaz döne-
minde çim kayağı yapmaya da elve-
rişli. Altyapının her geçen yıl daha da
geliştiği Ladik Akdağ Kayak Merke-
zi'nde konaklama imkanı da sunulu-
yor.

Şehir turuna Tütün 
İskelesi’nden başlayabilirsiniz
Şehir merkezindeki turunuzun ol-
mazsa olmazlarının başında, İlkadım
ilçesinde bulunan Ulu Önder Ata-
türk’ün, Samsun’a ilk ayak bastığı
Kurtuluş Yolu ve  Tütün İskelesi ge-
liyor. Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Atatürk'ün Samsun'a ayak
bastığı temsili Tütün İskelesi;  Milli
Mücadele’nin en önemli başlangıç
noktası olması, Ulu Önder ve silah
arkadaşlarının yaşadığı duyguları ye-
niden hissetmek ve Samsun’u daha
iyi anlamak adına önemli ve görül-
meye değer. Atatürk ve beraberin-
dekilerin Samsun'a çıkışını temsil
eden Kurtuluş Yolu, şehirde görme-
niz gereken yerlerden biri olarak ilk
sırada yer alıyor.
Atatürk ve 18 arkadaşının karaya
ayak bastığı Tütün İskelesi’nden
Mıntıka Palas oteline kadar uzanan
yol, Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanlığınca “Kurtuluş Yolu” (Pro-
tokol Yolu) haline getirilerek 19
Mayıs 2009 tarihinde halkın kullanı-
mına açıldı. Atatürk’ün karaya çık-
tığı Tütün İskelesi yeniden yapılarak,
önüne temsili Bandırma Vapuru da
inşa edilen yol, 45 metre genişli-
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Gezi

Samsun doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi alanlarıyla da dikkat
çekici. Bafra İkiztepe ve bugün bile surlarını, galerilerini, merdi-
venlerini, görebileceğimiz 3000 yıl öncesinden gelen Kızılırmak
Vadisi’ndeki Asarkale; Paflagonlara ait kaya mezarları, Amazon-
ların yaptığı ileri sürülen Garpu Kalesi görülmeye değer.
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ğinde ve 400 metre uzunluğunda.
Yol üzerinde Atatürk ve 18 arkada-
şını temsilen süs havuzları ve sol ke-
narda da seramik rölyefler bulu-
nuyor. Tütün İskelesi üzerine de
Atatürk ve 18 arkadaşının karaya
çıkış halini gösteren heykeller ko-
nuşlandırılarak bir çeşit açık hava
müzesi oluşturuldu. 

Onur Anıtı ve İlkadım Anıtı, 
şehrin sembollerinden…
Tütün İskelesi’nin ardından yürüyüş
mesafesindeki Onur Anıtı bir diğer
adıyla Atatürk Anıtı ise,  Samsun'un
simgelerinden biri.  Onur Anıtı,
Samsun halkı tarafından Avusturyalı
heykeltıraş H. Kriphel'e 1931 tari-
hinde yaptırıldı. Bronzdan yapılmış
heykel,  tümüyle Atatürk'ü anlat-
mış, kuvvetin, azmin, cesaretin ve
üstünlüğün simgesi olmuştur.
19 Mayıs 1919 yılında Atatürk'ün
Bandırma Vapuru'ndan indiği iske-
lenin önünde bulunan İlkadım Anıtı
ise, 1981-1982 yılları arasında Hey-
keltıraş Hakkı Atamalı tarafından
yapıldı. Atatürk’ün doğumunun
100. yılında Samsun halkı tarafın-
dan yaptırılan bu anıtın öndeki üçlü
figürü, Atatürk ve beraberindekile-
rin Samsun’a ilk ayak basışlarını sim-
gelerken Kurtuluş Mücadelesi’nin
buradan başlatıldığını ifade ediyor.
Şehir merkezinde dolaştığınız gün-
lerde İlk Adım Anıtı'nı ziyaret ede-
bilir ve anıtı ölümsüzleştirmek için
fotoğraflayabilirsiniz.

Havza’da Atatürk’ün evine 
ziyaret 
Ulu Önder'in beraberindekiler ile
kaldığı Atatürk evini ziyaret etmek
isterseniz rotanızı Havza’ya çevir-
meniz gerekiyor. Mustafa Kemal ve
arkadaşlarının Samsun'dan Havza'ya
geçme kararı üzerine Havza Kay-
makamı Fahri Bey, Ali Baba'nın

Mesudiye Oteli'nin içindeki müşte-
rileri boşalttırarak 1 ay süre ile kira-
lamış; Mustafa Kemal ve
beraberindekilere tahsis etmişti. Bu
yapıda gerçekleştirilen görüşmeler-
den en önemlileri; Mustafa Ke-
mal'in General Budenni başkan-
lığındaki Sovyet heyeti ile yaptığı
görüşme ve Giresunlu Topal
Osman Ağa ile görüşmesidir. Havza
Atatürk Evi'nde, Mustafa Kemal'in
ağırlandığı dönemde kullanılan ori-
jinal eşyalar sergileniyor. Çalışma
masası, koltuk ve sandalyeler olduğu
gibi korunuyor. 
Atatürk'ün yatak odasının duva-
rında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk
Cumhurbaşkanlığı forsu asılı bulu-
nuyor. Bu forsu Atatürk, Havza'ya
ikinci kez, Cumhurbaşkanı sıfatı ile
24 Eylül 1924 tarihinde geldiğinde
hediye etti. Müzenin çalışma oda-
sında heykeltraş Adil Çelik tarafın-
dan kalıp kullanmadan, döküm
yapılmadan müze içinde yapılan
balmumu Atatürk heykeli yer alıyor. 

Bandırma Vapuru, aslına 
uygun restore edildi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü kurmay-
larıyla birlikte 9. Ordu Müfettişi
olarak İstanbul’dan Samsun‘a geti-
ren Bandırma Vapuru, aslına uygun
olarak yeniden inşa edilerek Ban-
dırma Vapuru Müzesi adıyla ziya-
retçilerini ağırlıyor. 
Samsun’un Canik ilçesinde, 18
Mayıs 2003 tarihinde açılan müze,

Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne
giden yolda çok önemli bir görevi
yerine getirerek tarihteki yerini alan
geminin birebir aynısı. Orijinal va-
purun projesi kaynak alınarak 15
Nisan 2001’de tamamlanan müze
inşası, 2003’teki resmi  açılışın ar-
dından geminin iç tasarımı ise Abdi
Güzel tarafından gerçekleştirildi.
Bandırma Vapuru Müzesi Tefriş Sa-
lonu’nda, aralarında Mustafa Kemal
de olmak üzere beş balmumu hey-
kel ile 1870’li yıllarda imal edilen
gemici saati, telefon, yangın tüpü,
ölçüm saati gibi eşyalar yer alıyor.
Öte yandan Samsun Büyükşehir
Belediyesi’nin alan çalışmasına baş-
ladığı 2001 yılından itibaren, mü-
zenin çevresindeki 35 bin m2’lik bir
alanda çeşitli eklemeler ve peyzaj
düzenlemesi yapılarak Bandırma
Vapuru ve Milli Mücadele Parkı
Açık Hava Müzesi adı verildi.  Milli
Mücadele Parkı Açık Hava Müzesi
alanına Türkiye’nin en uzun ka-
bartmaları olan ve İzmir’in Kurtu-
luşunu betimleyen üç yüz parçadan
oluşan seramik kabartma duvarı ile
Samsun ve ilçelerinden Kurtuluş
Savaşı’na katılıp şehit düşen 1200
kişinin isimlerinin yer aldığı Şehit-
ler Yazıtı bulunuyor. Ayrıca Kurtu-
luş Savaşı’nı ve genelgelerini
betimleyen ve on kabartmadan olu-
şan Millî Mücadele Panoraması ile
Türkiye’nin yedi bölgesini temsil
eden yedi figürlü Millî Kurtuluş
Anıtı da müze alanında yer alıyor.



Gezi
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Amisos Tepe’de şehir
manzarası ve teleferik keyfi…
Şehirde Baruthane mevkiinde olan
Amisos Tepesi, Samsun’a batı yö-
nünden girişinizde şehir merkezine
girmeden tam olarak Batıpark’ın
karşısında bulunan tarihi özellikleri
ve günümüzün modern görüntü-
sünü ortak noktada yansıtabilen bir
tepe. Tepenin ön önemli özelliğini,
teleferiğin bulunması ve şehrin en
güzel manzarasının buradan görüle-
bilmesi oluşturuyor. Gerek yerli ge-
rekse yabancı ziyaretçilerin en çok
sevdiği aktivitelerden birisi olan te-
leferik gezisinde harika manzaralara

şahit olabilirsiniz.  Batı Park ile Ba-
ruthane Tümülüsleri arasında kuru-
lan 323 metre uzunluğundaki
teleferikte geniş bir alanı görme im-
kanınız var. Bu alan içinde Sam-
sun’un bir bölümü, bazı tarihi
yapılar ve Karadeniz’i görebilirsiniz.
Baruthane Tümülüsleri'nin bulun-
duğu 30 dönümlük yer, hem yeşil
alan hem de arkeolojik müze olarak
düzenlendi. Tümülüslerde Büyük-
şehir Belediyesi tarafından yaptırılan
kazı sonrası ortaya çıkarılan kral me-
zarları düzenlendi ve arkeolojik
müze olarak turizmin hizmetine su-
nulmaya başlandı. Baruthane Tü-

mülüsleri'nin en büyük özelliği bu-
lunduğu yerin muhteşem bir manz-
arasının olması. Buradan hem denizi
hem de Atakum'u ve şehrin bir bö-
lümünü izleyebiliyorsunuz.

Tarihin izleri, 
Tekkeköy mağaralarında…
Samsun'a uzaklığı 14 km uzaklığı
olan Tekkeköy mağaraları,  Paleolitik
ve Kalkolitik dönem yerleşim yeri
olarak biliniyor. Bölgede ilk yaşam
izlerinin görüldüğü bu mağaralar
doğal olarak oluşmuş küçük mağa-
raların oyulması ile genişletilerek
oyulması ile ortaya çıktı. Tekkeköy
mağaralarına girdiğiniz anda tarih
kokan bir açık hava müzesine giriş
yaptığınız hissine kapılırsınız. Delikli
kayalar, mağara geçiş yolları ve o
çağda yaşayan madeni hiç tanımamış
tüm ihtiyaçlarını taşlardan kayalar-
dan, kemik ve ağaçlardan sağlamış
olan insanların bıraktığı tarihi kalın-
tılar, ilginç olduğu kadar tarihe yol-
culuktaki başlangıç noktası özelliği
taşıyor.  

SAMSUN PİDESİ, İL SINIRLARINI AŞTI 
Samsun'da doğal olarak Karadeniz mutfağının etkisi altında kalmış 100'ün üzerinde yemekten söz etmek mümkün.  Samsun'a ait yöresel halk mutfağı
ürünlerini genel olarak sebzeler ve yenilebilir yabani otlardan pişirilenler, beyaz un ve mısır unundan hazırlananlar ve hamurişleri, deniz ürünlerinden
yapılanlar diye sınıflandırabiliriz. Samsun ve çevresinde çeşitli deniz ve tatlı su balığı avcılığı yapılabilmesi, mevsimine göre hamsi, barbunya, istavrit, kefal,
mezgit, çinekop, palamut ve kalkan yeme imkanı sağlıyor.  Samsun'da ayrıca sazan, yayın, levrek, alabalık ve turna gibi tatlı su balıkları da her dönemde
restoranlarda servis edilebiliyor.  Bununla birlikte yöresel yemeklerin kendine özgü tatlarının arasından pide çok ayrı bir yer tutuyor. Samsun pidesi hazır-
lanışı, farklı malzemelerle isteğe göre pişirilmesi ile her damak tadına uygun lezzetler sunuyor. Yılların deneyimine ve kalite anlayışına sahip irili ufaklı pide
restoranlarını şehrin birçok bölgesinde bulabilirsiniz. Samsun pidesi özellikle Bafralı ve Termeli girişimcilerin İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde
açtığı fırınlarda Türk halkının beğenisini kazandı.
Yoka (tirit) çok meşhur
Yöreye ait yemeklerin başlıcaları arasında Tirit (Kaz Yufkası), yer pancarı (Yazı Pancarı), mısır çorbası, Yoğurtlu Çorba, Mercimekli Bulgur Pilavı, Keşkek,
Karalahana çorbası, hamsili ekmek, tavada kızartılan ince mısır ekmeği ile turşu çeşitleri, hamsili pilav (İçli Pilav) ve kocakarı gerdanı (Burma) sayılabilir.
Ayrıca Ladik ve Kavak ilçelerinde kaz (aynı zamanda hindi, ördek ve tavukla da yapılır) ile yapılan ve yoka (tirit) adı verilen bir yemek çok meşhur. Kaz,
ördek gibi kümes hayvanları kullanarak hazırlanan farklı tatlarda hazırlanan yöreye özgü yemekler daha önce denememişler için farklı lezzetler sunuyor.
Birçok bitkilerden yapılan kavurma ve çorbalar restoranlarda çok yaygın olarak bulunmasa da evlerde hazırlanmaya devam ediyor. Bu bitkilerin başında
ise Lorgon, Kırçan, Kaldırayak, Madımak, Nünük geliyor. 
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Türk milletini yeniden dirilten adım
Samsun’da atıldı

Gezi

Rum çeteleri ve Türk halkı arasında meydana gelen
çatışmaların sonlandırılması için Osmanlı Hükümeti
tarafından Samsun’a gönderilen 9. Ordu Müfettişi
Mustafa Kemal, bu görevi bir fırsata çevirerek Milli 
Mücadele meşalesini 19 Mayıs 1919’da Samsun’da
yaktı. Atatürk'ün Samsun'a ve Anadolu'ya ilk ayak
basışı; savaşlardan yenik çıkmış, bölünmüş, umutsuz
ve yorgun bir milleti yeniden diriltmek, ayağa 
kaldırmak üzere atılan en büyük adım oldu. 

Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biri
olan 19 Mayıs, “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanıyor. Atatürk, Millî Mücadele sıralarında
Türk milletini ileri götürecek ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu
görmüştü. Bu nedenle de “gençlik” kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşıdı. Atatürk, Türk
ençliğine olan güvenini; “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!
Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve
mesudum” sözleriyle vurguladı.
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Mustafa Kemal'in 19
Mayıs 1919 tarihinde
Samsun'a çıkışı, bir mil-

letin yeniden doğuşuna, bir halkın
bağımsızlık için vereceği dillere des-
tan mücadelesine atılan ilk adım
olarak tarihe geçti. Türk milleti, Bi-
rinci Dünya Savaşı sonrasında kötü-
leşen koşullar içinde kurtuluş
çareleri ararken büyük lider Mustafa
Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak
basarak kurtuluş yolunu açması,
Türklerin tarihinde yeni bir döneme
başlangıçlık etti.
Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 ta-
rihleri arasında İstanbul’dan başla-
yan ve Samsun’da son bulan bu
yolculuğu, Türk milleti için bir
dönüm noktası oldu. Atatürk’ün
Büyük Nutku’nu 19 Mayıs 1919
Samsun’a çıkışı ile başlatması da bu
dönemin önemini bizlere hissettiri-
yor. Yok edilmek istenen Türkler
için çağdaşlaşma ve demokratikleş-
meye giden yolun ilk adımı olan 19
Mayıs 1919 günü, Atatürk'ün çok
önemsediği bir gündür. Mustafa
Kemal, cumhuriyet kurulduktan
sonra 19 Mayıs'ı doğum günü ola-
rak kabul ederek ne kadar önem
verdiğini gösterdi. Ayrıca Millî Mü-
cadele’yi başlatmak üzere Sam-
sun’da Anadolu topraklarına bastığı
19 Mayıs 1919 tarihinin önemi ne-
deniyle 19 Mayıs’ı, memleketin gü-
vencesi olarak gördüğü Türk
gençliğine armağan etti.

Atatürk, ilk direniş 
hareketlerini Havza'da başlattı
Samsun işgal kuvvetleri için önemli
noktalardan biriydi. Stratejik ba-
kımdan büyük öneme sahipti ve Ka-
radeniz’den Orta Anadolu’ya açılan
rahat ve güvenilir bir kapıydı. İngi-
lizler 9 Mart 1919 tarihinde Sam-
sun’a askerî birlik çıkardılar. Buna
tepki olarak Türk Makinalı Tüfek

birliğinden Hamdi adındaki bir teğ-
menin askerlerini alarak dağa çık-
ması dikkatleri bu bölgeye çekti ve
İngiliz Yüksek Komiserliği’nin de
Türk halkının silahlandığı konusun-
daki şikayetleri üzerine bu bölgeye
güvenilir bir kumandanın olağan-
üstü yetkilerle gönderilmesine karar
verildi. Bu kumandan, 9. Ordu Mü-
fettişi Mustafa Kemal Atatürk’tü.
Bu, uzun zamandır Anadolu’ya
geçmek isteyen Mustafa Kemal için
bulunmaz fırsat oldu. 
16 Mayıs 1919 Cuma günü “Ban-
dırma” adındaki eski bir vapurla Ga-
lata rıhtımından ayrılarak 19 Mayıs
tarihinde beraberindeki 18 kişilik
ekiple Samsun’a ulaşan Atatürk, bir
hafta boyunca Mıntıka Palas’ta
kaldı. Bölgedeki asayiş durumunu
öğrenen ve işgale karşı direnişi ör-
gütleyen Mustafa Kemal, 25 Mayıs
1919'da, bazı şikayetleri yerinde tet-
kik ve tedbir almak üzere karargâhı,
Havza'ya nakledeceği gerekçesiyle
Havza'ya geldi. Havza Belediye
Başkanı İbrahim ve Havza ileri ge-
lenlerinin ziyaretlerini kabul eden
Atatürk, onlara “Hiçbir zaman
ümitsiz olmayacağız, çalışacağız,
memleketi kurtaracağız” diyerek,
işgal devletlerine ve İstanbul Hükü-
metinin olumsuz tutumlarına karşı
ilk direniş hareketlerini Havza'da
başlattı. ‘Ulusun bağımsızlığını yine
ulusun azim ve kararı kurtaracak’ il-
kesinin esas alındığı Amasya Genel-
gesini yayınlamak üzere, 13
Haziran 1919'da da karargâhını
Amasya'ya taşıdı.

Samsun’u dört kez ziyaret etti
Samsun ve halkı hakkında “Ben
Samsun'u ve Samsun halkını gör-
düğüm zaman memlekete ve mil-
lete ait bütün tasavvurlarımın,
kararlarımın herhalde yerine getiri-
lebilir olduğuna bir defa kuvvetle

inanmıştım. Samsunluların hal ve
durumlarında gördüğüm gözle-
rinde okuduğum vatanseverlik, fe-
dakârlık, ümit ve tasavvurlarımı
müspet bir inanca götürmeye yeter
olmuştu” diyen Atatürk,  en son
1930’da olmak üzere Samsun’a
dört kez ziyarette bulundu. 24
Eylül 1924’te Samsun'dan ayrılarak
Havza'ya gelen Atatürk, burada be-
lediyede yaptığı bir konuşmada,
“Kahraman Havzalılar! Sizinle en
elemli ve yaslı günlerimde tanıştım.
Aranızda günlerce kaldım. Bana
geçmişin değerli hatıralarını canlan-
dıran şu daire içinde çalışmalarınız
ve yardımlarınızdan çok faydalan-
dım” diyerek, Havzalıları övdü. 
Atatürk'e minnet borcunu ödemek
isteyen Samsun halkı da onu bir
anıtla ölümsüzleştirdi, Atatürk'ü iyi
tanıyan Avusturyalı heykeltıraş Krip-
pel'e 19 Mayıs'ın ruhuna uygun bir
anıt yapılması için 1928 yılında
görev verildi. Krippel’in Atatürk’ün
heybeti, gururu, korkusuzluğu ve
azmini yansıttığı bu anıt,  dikildiği
1931'den bu yana Türk'ün ve Türk-
lüğün gücünü, milli birlik ve bera-
berlik ruhunu Samsun’a gelenlere
yansıtıyor. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Havza Atatürk Evi Müzesi 
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Sektör, Sırbistan pazarındaki gücünü 
ihracatla artırıyor
Ekonomisinde 2015 yılı itibariyle artı değerlere dönen büyüme rakamlarıyla yatırımlar
için daha da elverişli bir ülke özelliğine kavuşan Sırbistan, özellikle son yıllarda Türk
yatırımcıların gözde pazarlarından biri durumunda. Ticari faaliyet gösteren Türk şirketi
sayısının 2015 yılında 136 iken 2017 Şubat'ta 3'e katlanarak 454'e yükseldiği Sırbistan'a,
ağaç işleme makineleri sektörünün de ihracatında son iki yıldır yaşanan artış dikkat
çekiyor. Sektörde iki ülke arasındaki indikatif potansiyel ticaret rakamları, Türkiye’nin 
Sırbistan ağaç işleme makineleri pazarına çok daha fazla ihracat yapabilme imkanı
olduğunu ortaya koyuyor. 

Alternatif Pazarlar
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Balkanlar’ın tam ortasında te-
peler ve dağlar üzerinden
uzanıp giden bir ülke olarak

Sırbistan, Doğu Avrupa’nın önde
gelen ülkelerinden biri. Tarih bo-
yunca farklı medeniyetlere ev sahip-
liği yapmış olan Balkanlar
coğrafyasının merkezinde yer alan
Sırbistan, yakın tarihin önde gelen
çok etnili devletlerinden Yugoslavya
Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin
de en önemli parçasıydı. Avrupa kı-
tasında imparatorlukların hüküm
sürdüğü devirlerde Roma ve Bizans
tarafından yönetilen Sırbistan, Os-
manlı İmparatorluğu'nun hakimiye-
tinde ise 420 yıl boyunca kaldı. 
Sırbistan’ın tarihine baktığımızda si-
yasi çalkantıların sürekli yaşandığını
görüyoruz. 1878 Berlin Antlaşması
ile Osmanlı’dan ayrılan Sırbistan,
1882'de Krallığını ilan etti. Birinci
Dünya Savaşı'nın bitiminin ardın-
dan, 1 Aralık 1918 tarihinde ‘Sırp,
Hırvat ve Sloven Krallığı’ olarak da
bilinen, Yugoslavya (Güney Slavları)
Krallığı kuruldu.  Ülke topraklarında
1945'te Demokratik Yugoslavya Fe-
derasyonu olarak kurulurken, bu
yapı 1963'de Yugoslavya Sosyalist
Federal Cumhuriyeti olarak isim de-
ğiştirdi. 1990'ların başında ise Doğu
Bloku'nda başlayan çözülme Yugos-
lavya'yı da etkiledi. 1992 yılında Slo-
venya, Hırvatistan, Makedonya
Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Yu-
goslavya'dan ayrılarak bağımsızlıkla-
rını ilan etti. Aynı yıl Sırbistan,
Voyvodina, Kosova ve Karadağ
özerk bölgeleriyle birlikte, Yugos-
lavya Federal Cumhuriyeti adında
bir ülke haline geldi. Bu devletin li-
derliğini üstlenen Slobodan Milose-
viç, Bosna-Hersek'in bağımsızlığını
engellemek için bu ülkedeki Sırp nü-
fusundan da yararlanarak savaş baş-
lattı. Savaş, üç buçuk yıl sürdükten
sonra 1995 yılında Dayton Barış

Antlaşması’nın imzalanmasıyla sona
erdi. 2001'de Yugoslavya adı tarihe
karışırken, son olarak Şubat 2003'de
ülkenin resmi ismi Sırbistan-Karadağ
haline geldi.  Mayıs 2006 tarihinde
yapılan referandumla Karadağ,
Şubat 2008 tarihinde de Arnavutla-
rın çoğunlukta olduğu Kosova böl-
gesi bağımsızlığını ilan ederek
Sırbistan'dan ayrıldı. 

Batı Balkanlar Bölgesi’nin 
en büyük ikinci ekonomisi
Bugün başkenti Belgrad olan Sırbis-
tan’da nüfusun yüzde 82.9’u Sırp,
yüzde 3.9’u Macar, yüzde 1,8’i Boş-
nak ve diğer etnik gruplardan oluşu-
yor.  AB’ye 22 Aralık 2009 tarihinde
tam üyelik başvurusunda bulunan
Belgrad, Mart 2012’de düzenlenen
AB Devlet ve Hükümet Başkanları
Zirvesinde aday ülke statüsü ka-
zandı.
Son 15 yılda gerçekleştirilen ekono-
mik reformlarla daha açık ve reka-
betçi bir pazar ekonomisine evrilerek
Batı Balkanlar Bölgesi’nin en büyük
ikinci ekonomisi konumuna gelen
Sırbistan, 2015 yılı itibariyle artı de-
ğerlere dönen büyüme rakamlarıyla
yatırımlar için daha da elverişli bir
ülke özelliğine kavuştu. Geçmişten
süre gelen problemlerden dolayı iliş-
kilerde sık sık sıkıntılar yaşansa da
gitgide düzelen ilişkiler, birçok
alanda da etkisini gösteriyor. Hali-
hazırda Serbest Ticaret Anlaşması
kapsamında gümrüksüz ithalat ve
ihracatın yapılabildiği Sırbistan; Av-
rupa Birliği, Güneydoğu Avrupa ve
Rusya pazarlarına erişim için lojistik
bir üs imkanı sağlıyor.  

Ekonomide hizmet 
sektörünün payı artıyor
Sırbistan, sahip olduğu 7,2 milyon-
luk nüfus ile orta ölçekli bir pazar
olarak tanımlanabilir. Ülke pazar bü-

yüklüğü açısından Güneydoğu Av-
rupa’da Romanya ve Bulgaristan’ın
arkasından 3. sırada yer alıyor. EIU
tarafından 2016 yılında GSYİH’nın
sektörlere göre dağılımında tarım ve
hayvancılığın yüzde 9,9, sanayinin
yüzde 41,5, hizmetlerin ise yüzde
48,6 olarak gerçekleştiği tahmin edi-
len ülkenin ekonomik yapısı, geliş-
miş ekonomilerde olduğu gibi,
tarım ve sanayiden hizmetler sektö-
rüne doğru kaymaya devam ediyor.
Çoğunluğu ülkenin kuzey kısmın-
daki Voyvadina bölgesinde yerleşik
olan tarım sektörü, ülke ekonomi-
sindeki yerini hâlâ önemle koruyor.
Kimya, tekstil, otomobil üretimi,
mobilya ve gıda işleme gibi sektörler
başta olmak üzere güçlü bir sanayi
potansiyeline sahip olan ülkede tu-
rizmin büyümesi hizmet  sektörü-
nün payını da artırıyor. 

Savaş ekonomiyi 
olumsuz etkiledi
Orta büyüklükte bir ekonomiye
sahip olan Sırbistan, gelişmekte olan



ülke statüsünde bulunuyor. Ülke
ekonomisi, 1990’lardaki savaşlar
neticesinde karşılaştığı ambargolar
ve yaptırımlar nedeniyle ciddi so-
runlar yaşadı. Orta ve Doğu Avru-
pa’daki birçok ülkenin aksine,
serbest piyasa reformlarına ancak
2000’li yıllarda başlayabildi.
Ayrıca NATO bombardımanının
sanayi ve altyapıya verdiği hasar,
ekonominin yapısal problemlerini
derinleştirdi. Yaşanan savaşlar, uy-
gulanan uluslararası yaptırımlar,
uluslararası askeri müdahaleler
ekonomik ve sosyal açıdan gerile-
meye ve altyapının tahrip olmasına
yol açtı ve yaşam standartlarını
olumsuz yönde etkiledi. Söz ko-
nusu dönemde GSYİH yüzde 50
oranında geriledi ve yoksulluk
büyük oranda arttı.

Özelleştirme az, 
ekonomiye devlet hakim
Sırbistan’ın özel sektörünün sosyal
üretim içindeki payı, özelleştirme
programlarını sürdüren birçok
Doğu Avrupa ülkesi standartlarına
göre küçük. Ülkede özel sektörün
milli gelir içindeki payı yüzde
40’tan az olarak hesaplanıyor. İle-
tişim, havayolları gibi sektörlerdeki
kamuya ait büyük firmaların hâlâ
özelleştirilememiş olması, bütçe
bakımından sorun yaratmaya
devam ediyor. 
Yeni Özelleştirme Kanunu’nun
Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe
girdiği ve yaklaşık 500 şirketin
özelleştirme kapsamında olduğu
Sırbistan’daki özelleştirme süreci-
nin beklenen başarıyı tam olarak
sağlayamadığı görülüyor. Bunun
başlıca nedenleri olarak, özelleşti-
rilecek işletmelerin borç yükleri,
işçi sayılarının yüksek olması ve
tesis durumlarının eski olması gibi
faktörler sıralanabilir.

Kayıt dışı ekonomi ise ülke ekono-
misinin mücadele ettiği en önemli
sorunlardan. Ekonomide devlet
sektörü geniş bir alanda görülüyor.
Bu nedenle birçok yapısal reforma
hâlâ ihtiyaç duyulan ülkede eko-
nomi, temel olarak yabancı ser-
maye destekli imalat sektörüne ve
ihracata dayanıyor. Dünyadaki fi-
nansal kriz, uzun vadede ülkenin
kalkınması için ihtiyaç duyulan ya-
pısal ekonomik reformları sekteye
uğratmışsa da Sırbistan bu olum-
suzlukları yavaş da olsa gidermeye
çalışıyor. 

2016’da GSYİH 
yüzde 2,5 oranında arttı
2000’li yıllarda yüksek büyüme
oranları yakalayan Sırbistan ekono-
misi, 2009-2012 yılları arasında
daraldı. 2000-2008 yıllarını kapsa-
yan dönemde ortalama yüzde 6
artan Gayrisafi Milli Hasıla
(GSMH), küresel krizin etkisiyle
2009 yılında yüzde 3 oranında kü-
çüldü. Büyüme potansiyeline sahip
bir ülke olmakla birlikte Sırbis-
tan’daki, kurumların yeterince
güçlü olmaması ve demografik ya-
pıda gözlenen bozulma ekonomik
büyümenin ilerlemesini de yavaş-
lattı. Ülkede 2015 yılında yaklaşık
yüzde 0,7 artan GSYİH, 2016 yı-
lında ise tahminen yüzde 2,5 ar-
tışla 37,8 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Sırbistan’da 2016 kişi
başına düşen milli gelirin reel fi-
yatlarla 5294 dolar, satın alma
gücü paritesine göre ise 14.000
doların üstünde gerçekleştiği tah-
min ediliyor. Enflasyon ise, son beş
yılda en yüksek oranıyla 2011’de
yüzde 11,6 olarak görüldü. 2015
yılında yüzde 1,4 olan enflasyon
oranının, 2016 yılında yüzde 1,3'e
gerilediği tahmin edilen istatistik-
ler arasında.
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İhracat odaklı büyüme 
hedefleniyor
Sırbistan ihracatını artırmak ve temel
altyapı yatırımlarını güçlendirebil-
mek için 2010 yılında yeni bir uzun
dönem ekonomik büyüme planını
yürürlüğe koydu. Bu program uy-
gulandığından beri Sırbistan’ın ihra-
catında gözle görülür bir artış
kaydedildi.  Yaklaşık 15 milyar do-
larlık ihracat, 20 milyar dolarlık da
ithalat gerçekleştiren Sırbistan, ihra-
catının yüzde 55’ini AB’ye, yüzde
3’ünü de CEFTA ülkelerine yönelik
yapıyor. Sırbistan’ın ihracat sırala-
masında Bosna Hersek birinci, Al-
manya ikinci, Karadağ üçüncü sırada
yer alıyor. İthalatta ise ilk üç ülkeyi
Rusya, Almanya ve İtalya oluşturu-
yor.
AB üyelik adaylığı ve müzakerelerin
başlamasının duyurulmasıyla net AB
perspektifini tasdik eden Sırbistan,
bundan böyle büyümenin esas etke-
nini ise ihracat üzerine kurdu. Ülke,
gelecek dönemde de bu stratejiyi
sürdürmeyi amaçlıyor. 

İşsizlik yüzde 19
Yüksek işsizlik oranı ve duraklamış
hane gelirleri, ülkenin politik ve eko-
nomik problemlerinin başında geli-
yor. Büyüyen bütçe açığı
ekonominin yeniden canlandırılması
çabalarını kısıtlıyor. Enflasyon ve
döviz kuru istikrarının korunması
endişesi, daha geniş bir mali politika
uygulanmasını da engelliyor. Bütün
bu sorunlar neticesinde Sırbistan
Hükümeti, 2011’de IMF ile imza-
lanan ve 2012 yılında dondurulan
stand-by anlaşmasını yürürlüğe
koydu.
Sırbistan, en önemli sorunlarından
birini istihdam yaratma konusunda
yaşıyor. Ülkede 2,8 milyon işgücü
bulunuyor, ancak işsizlik oranı yüzde
19 gibi yüksek bir oranda seyrediyor.

Bu işgücünün yüzde 21,9 gibi
büyük bir oranı tarımda, yüzde
15,6'sı sanayi imalatında, yüzde
62,5'i hizmetler sektöründe istih-
dam ediliyor. Ülkede yoksulluk sınırı
altında yaşayan nüfusun genel nü-
fusa oranının yüzde 9,2 civarında
bulunuyor. 
Sırbistan’da girişimcilik inisiyatifi ge-
rektiği kadar gelişmiş değil. Bu ne-
denle hükümet 2016 yılını
‘girişimcilik yılı’ ilan etti ve 16 milyar
Sırp dinarı değerinde küçük ve orta
ölçekli şirketlere destek konusunda
33 program hazırladı.  Bu tutarın
4,4 milyar dinarını şirketler iadesiz
olarak kullandı. 
Öte yandan hükümet, ekonominin
yüzde 98’ini oluşturan küçük ve
orta ölçekli şirketlerin yanı sıra
büyük şirketleri de destekleyeceğini
açıkladı. Kalıcı gelişimin lokomotifi
olarak büyük şirketlere ve ülkede ya-
tırım yapacak yabancı şirketlere de
Sırbistan hükümetinin destek suna-
cağı belirtildi.  

Yabancı yatırımcıya teşvik var
İhracat odaklı bir büyüme stratejisi
benimseyen Sırbistan, özellikle AB
üyelik sürecini, yabancı yatırımcılar
için bir cazibe unsuru olarak kullan-
mayı amaçlıyor. Sırbistan hükümeti
son 10 yılda yabancı yatırımcıların
önlerini açmak için teşvik program-
ları hayata geçirdi ve farklı bölgelere
ciddi yatırım fırsatları sağladı. Bun-
ların en önemlilerinden birisi Güney
Sırbistan'da bulunuyor.
Sırbistan genellikle Koridor 10 ve
Tuna nehri boyunda yerleşen, 14
serbest bölgeye sahip. İdaresi devlete
ait olan bu serbest bölgeler ile ya-
bancı yatırımlar ve istihdam teşvik
ediliyor.  Sırbistan’a 2000 yılından
bugüne kadar 24 milyar euro değe-
rinde doğrudan yabancı yatırımı
giriş yaptı. Son beş yılda, ortalama

“Potansiyeli
harekete
geçirme 
zamanıdır”
DEİK Başkanı
Ömer Cihad
Vardan, “Sır-

bistan ile Türkiye, bölgede is-
tikrarlı iki ülke olup, bölgeye
ciddi anlamda katkı sağlayabile-
cek hususiyetlere ve potan-
siyele sahiptir. İşte zaman, bu
potansiyeli harekete geçirme
zamanıdır” dedi. 
DEİK mensuplarının dileğinin,
sadece ticaret hacminin artması
olmadığını belirten Vardan, Sır-
bistan’a daha fazla yatırım yap-
mak istendiğini ve Sırbistan’da
artan yatırımlar ile ekonomik il-
işkilerin daha kalıcı hale gel-
erek, daha fazla zenginlik
oluşacağını söyledi. 
DEİK ve Sırbistan Ticaret
Odası arasında imzalanan iş
konseyi işbirliği anlaşması ile
çalışmaların yeni bir boyut ve
dinamizm kazandığını belirten
Vardan, “Arzumuz; Sırbistan ve
Türkiye arasında tesis edil-
mekte olan stratejik işbirliğinin,
bulunduğumuz coğrafyada kalıcı
barışın, istikrar ve refahın en
önemli dinamiklerinden birisi
olmasıdır. Halk Bankası’nın Sır-
bistan’da bankacılık hizmetle-
rine girmesi, iki ülke arasında
ticaret ve yatırım faaliyetlerinin
çok daha hızlı ve olumlu iler-
lemesine katkı sağladı” dedi.



olarak Sırbistan’a yılda yaklaşık 800
milyar euro giriş oldu. Sırbistan’daki
en büyük yatırımcılardan biri olan
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası,
2015 yılına kadar 200’ün üzerinde
projeye 4 milyar euroluk yatırım
yaptı. 2015 yılında ise 25 projeye
478 milyar euro yatırdı. 

Türkiye-Sırbistan ticaret 
hacmi hedefi, 1 milyar dolar
Türkiye ile Sırbistan arasında son dö-
nemde gelişen siyasi, ekonomik ve
kültürel işbirliğiyle iki ülke arasındaki
ticaret artıyor. 1 Eylül 2010’da yü-
rürlüğe giren Türkiye-Sırbistan Ser-
best Ticaret Anlaşması, iki ülke
arasındaki ticaretin de artmasına
büyük oranda itici güç oldu. Öte
yandan "Ortak sınıra sahip olmayan 
komşu ülkeler"   

Sırbistan ve Türkiye'yi, ekonomik ve
kültürel anlamda birbirine yakınlaş-
tırmak için çok sayıda adım atıldı. İs-
tanbul ve Belgrad arasındaki uçuş
sayısının artırılmasını buna en iyi
örnek gösterilebilir. Tüm bu çabalar
neticesinde 850 milyon dolara yük-
selen iki ülke arasındaki ticaret hac-
minin, bu yıl 1 milyar dolara
çıkarılması amaçlanıyor. Türkiye’nin,
bölgenin istikrarı açısından önemli
gördüğü ve AB’yle bütünleşmesini
desteklediği Sırbistan’a yaptığı ihra-
cat ürünleri arasında tekstil, sanayi
makineleri, kara taşıtları, demir-çelik,
metal ürünleri, elektrikli aletler, tarım
ürünleri geliyor. Türkiye’nin ithala-
tında ise demir-çelik, tekstil lifleri,
plastik ve mamulleri, deri, kösele,
ham post, kauçuk ve mamulleri, vita-
minler, hormonlar, ilaçlar, sebze-
meyve, hububat başta geliyor.  

Sırbistan'daki Türk firma
sayısı 2 yılda 3'e katlandı
Sırbistan'da ticari faaliyet gösteren
Türk şirketi sayısı 2015 yılında 136
iken, 2017 Şubat'ta 3'e katlanarak
454'e yükseldi. Son 2 yıldaki artış ise
yüzde 234'e ulaştı. 2015 yılının

Mart ayında Halk Bank, Sırbistan'da
faaliyet gösteren Çaçanska Banka-
sı'nın yüzde 76'lık hissesini satın ala-
rak, Sırbistan piyasasına giren ilk
Türk bankası oldu. Son olarak da
Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında
geçiş güzergahı olan Sırbistan'daki
otoyolun üzerine Türk yatırımcılar
tarafından dinlenme tesisi inşa
edildi. Türk şirketleri Sırbistan'da en
çok tekstil ve otomotiv yan sanayi
alanlarında yatırım yapıyor. Sırbistan
özellikle tekstil üreticileri için çok
faydalı üretim imkanı sunuyor.
Uygun fiyatlı iş gücü bunların en
önemlisi. Tekstil sektörünün Sırbis-
tan'da tarihi bir sektör olması, Eski
Yugoslavya'da çok fazla tekstil şirke-
tinin bulunması da bir diğer avantaj.
Bu fırsatı gören Türk tekstilcilerinin
ülkeye yatırım sayısı ve hacmi, bu
nedenle her yıl artıyor. 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Kon-
seyi Başkanı Aleksandar Medjedo-
vic, iki ülke arasındaki ekonomik
ilişkilerin 2007 yılında sıfır denilecek
noktadayken, aradan geçen 10 yılda
çok iyi noktalara geldiğini söyledi.
Türk şirketlerin Sırbistan'ı keşfettik-

120 AİMSADDERGİSİ

Alternatif Pazarlar



AİMSADDERGİSİ 121

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

ten sonra bu ülkeye yapılan ihracatı
sürekli artırdıklarını dile getiren
Medjedovic, Türkiye'nin Sırbistan'a
ihracatının ithalatından daha yüksek
olduğunu açıkladı. Sırbistan'a olan
ilginin sebeplerine değinen Medje-
dovic, "Yakınında Bulgaristan,
Bosna-Hersek, Romanya gibi farklı
pazarlar var. Avrupa pazarına yakın-
lık da çok önemli. Sırbistan'da Türk
girişimcilerin iş mantalitesine benzer
bir durum söz konusu. Ayrıca Os-
manlı Devleti nedeniyle ortak bir

geçmişe sahibiz" yorumunu yaptı.
Türk girişimcilere Sırbistan'da yatı-
rım yapma çağrısında bulunan Med-
jenovic, iki ülke arasındaki ticaret ve
yatırım ilişkilerinin gelişimi için mo-
bilya, yapı malzemeleri, enerji, sa-
nayi, turizm gibi sektörlerde önemli
fırsatlar söz konusu olduğunu vur-
gulayarak, "Özellikle tekstil alanında
ciddi fırsatlar var. Sırbistan'da küçük
elektronik aletler, kimya ve ham
madde sektörlerinde de yatırımcılar
için fırsatlar mevcut" dedi.

Sektör, 2016’da ihracatıyla 
son iki yılın üzerine çıktı
Türkiye’nin ağaç işleme makineleri
sektöründe Sırbistan’a yaptığı ihra-
catta 2016 yılında önemli bir artış
dikkati çekiyor. Sektör geçen yılki
ihracatında, özellikle ‘Çeşitli Makina
İşlemlerini Bu İşlemler Arasında Alet
Değiştirmeden Yapan Makinalar’ ile
‘Testere Makinaları’ ve ‘Bükme veya
Birleştirme Makinaları’nda 2015 ve
2014 yıllarına göre ciddi bir sıçrama
gösterdi. 
Buna göre 2015 yılında 65 bin dolar
olan ‘Çeşitli Makina İşlemlerini Bu
İşlemler Arasında Alet Değiştirme-
den Yapan Makinaları’ ihracatı 2016
yılında 499 bin doları buldu. Sektör

‘Testere Makinaları’nda 2015 yılında
346 bin dolar olan ihracatını, 2016
yılında 527 bin dolara yükseltti.
‘Bükme veya Birleştirme Makinaları’
ihracatı ise 2015 yılında 9 bin dolar
iken geçen yıl 212 bin dolar olarak
gerçekleşti. Sektörün Sırbistan’a
yaptığı ‘Planya, Freze veya Keserek
Kalıplama Makinaları’ ihracatı 2014
ve 2015 ihracat rakamlarını aşarak
2016’da 181 bin dolar oldu.
2016’da ‘Delik Açma Veya Zı-
vanalama Makinaları’nda 38 bin
dolarlık ihracat yapan sektör, bu
makine konusunda da son iki yıl
ihracatının üzerine çıktı. Sektörün

geçen yılki ihracatında sadece
‘Taşlama, Zımparalama veya Par-
latma Makinaları’ ile ‘Yarma, Dilme
veya Soyarak Yaprak Halinde Açma
Makinaları’, 2015 yılı ihracat rakam-
larının altında kaldı. 
Türkiye 2016 yılında Sırbistan’a
yaptığı ihracatta artış yakalamasına
rağmen henüz bu pazarın çok az bir
kısmından pay alıyor. İndikatif
potansiyel ticaret rakamları ve Sırbis-
tan’ın sektörel yaptığı ithalat,
Türkiye’nin Sırbistan ağaç işleme
makineleri pazarına çok daha fazla
ihracat yapabilme imkanı olduğunu
ortaya koyuyor. 
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Altermak Ortağı 
Mustafa Acıpayamoğlu:

“Türkiye makine
mezarlığına

dönüşmemeli”
Türkiye’deki mobilya üreticilerinin

artık bütün dünyaya mal ihraç eder
duruma geldiğini ve bu nedenle AB

ülkelerindeki rakipleri gibi yüksek
teknolojiyi kullanmak istediklerini

aktaran Mustafa Acıpayamoğlu,
“Sektördeki firmalara mümkün
olduğu kadar kaliteli şirketlerle 

anlaşma ve işbirliği yapıp 
Türkiye’ye kaliteli ürün satmalarını

öneriyoruz. Türkiye’yi makine
mezarlığına dönüştürmeden
makine sektörünün kalitesini 

korumak adına daha iyi ürünler 
getirilmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Ahşap sektöründe 1995’ten
bu yana boya sistemleri,
panel ebatlama, kenar ban-

tlama, çoklu delik, pres makineleri
gibi muhtelif makinelerin satışıyla
hizmet veren Alternatif Makina’nın
(Altermak) iki kurucu ortağından
birisi olan Mustafa Acıpayamoğlu,
Türkiye’nin son yıllardaki gelişimini
değerlendirerek, teknoloji kullanı-
mını başarılı bulan bir işadamı.  Av-
rupa’daki büyük üretici firmaların

kullandığı teknolojilerin aynı şekilde
Türkiye’de de kullanıldığını söyle-
yen Acıpayamoğlu, bunda sektör-
den gelen talebin de çok etkili
olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki
mobilya üreticilerinin artık bütün
dünyaya mal ihraç eder duruma gel-
diğini ve bu nedenle AB ülkelerin-
deki rakipleri gibi yüksek teknolojiyi
kullanmak istediklerini aktaran Acı-
payamoğlu, “Bu gerçeği sektörün
çok iyi değerlendirmesi ve buna

göre üretim ve ithalat yapması gere-
kiyor. Ahşap sektörüne makine satışı
hizmeti veren firmalarımız yurt içi
ve yurt dışı fuarları takip ederek son
teknolojileri ve pazara yansıtmalılar.
Sektördeki firmalara, mümkün ol-
duğu kadar kaliteli firmalarla an-
laşma ve işbirliği yapıp Türkiye’ye
kaliteli ürün satmalarını öneriyoruz.
Türkiye’yi makine mezarlığına dö-
nüştürmeden makine sektörü kalite-
sini korumak adına daha iyi ürünler
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getirilmesini tavsiye ediyoruz” diyor.
Ahşap sektöründe hizmet verenin
de hizmet alanın da personel eğiti-
mine yönelik çalışmalarını sürekli
kılmaları gerektiğine de değinen
Acıpayamoğlu, sektördeki firmala-
rın mevcut personelin teknik eğitim
seviyelerini artırıp, müşterilerin
mağdur olmasını önlemek için tek-
nik ekiplerine önem vermeleri ge-
rektiğini vurguluyor. “Mobilya
üreticisi firmaların bünyelerindeki
en az teknik lise mezunu elemanla-
rın, yüksek makine teknoloji CNC
makinelerini kullanmaları gerekir.
Satıcı firmaların da ilk montaj kuru-
lum anında makinenin kurulumunu
hatasız yapıp bu makinenin kullanı-
cılarına kusursuz eğitim vermeleri
gerekiyor. Öte yandan eğitim veri-
len personelin sık sık değişmemesi
de başka önemli bir nokta. Tecrübe
sahibi, konuyu bilen, eğitim sürecini
tamamlamış ve hakim olan birisinin
çıkarılıp yerine yeni birisinin getiril-
mesi firma verimliliğini olumsuz
yönde etkileyecektir” diyen Mustafa
Acıpayamoğlu, Altermak ve sektörle
ilgili sorularımıza şu yanıtları verdi: 

Ağaç işleme makineleri sektörüne
nasıl ve ne zaman girdiniz? Şirke-
tinizi tanımamız için kısaca ilk
kurulduğu dönemi ve faaliyetle-
rinizi aktarır mısınız?
Altermak çalışmış olduğu sektörle-
rin ihtiyaç duyduğu modern üretim
hatlarını tesis etmek amacıyla 1995
yılında diğer kurucu ortağımız Rah-

met Çağatay ve benim tarafımdan
kuruldu. Kuruluşundan başlayarak,
zaman içerisinde global pazarda
boya makineleri ve ağaç işleme ma-
kineleri alanında lider olan Wagner,
V. Alberti, Italpresse, Striebig gibi
markaların Türkiye distribütörlü-
ğünü aldı. Bugün Altermak olarak
Türkiye'de ahşap ve metal sektörle-
rinde, hem imalat hem de boyama
sistemlerinde anahtar teslimi proje-
ler yapan, bunu aktif hale getiren,
tüm makine parkurlarını tedarik
edebilen, aynı zamanda toz boya ve
yaş boya üretim bantlarını kuran,
teknik servis ve yedek parça hizme-
tini veren uzman bir işletme konu-
mundayız. 23 çalışanımız bulu-
nuyor. Türkiye'nin her noktasında
üretim yapan tesislerin en büyük
teknolojik destekçisi olmayı amaç-
lıyoruz. Bilgi birikimimiz, etkin ve
uzman ekibimizle, müşterilerimizin

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ça-
lışıyoruz. 

Yıllar itibariyle firmanızın gelişi-
mini anlatır mısınız? 
Kurulduğumuz yıl olan 1995’ten
bugüne kadar boya sistemleri, panel
ebatlama, kenar bantlama, çoklu
delik, pres makineleri gibi muhtelif
makineler ile ahşap sektörüne girdi.
1996 yılında ivme kazanarak ithalat
ve fuar katılımlarıyla hız kesmeden
büyümeye devam etti. Tabi ilerle-
yen zamanlarda zorlu ve sıkıntılı
aşamalarda yaşandı.
Krizlere birçok kez işletmemize ya-
tırım yaparken yakalandık ve krizler
sırasında kapasitemizi küçülterek iş-
lerimizi devam ettirip, çarkı dur-
durmamaya çalıştık. Ahşap
makineleri piyasasında bulunduğu-
muz yeri korumaya çalışarak ürün
yelpazemizi, çeşitliliğimizi, ürün ve

Türkiye pazarındaki dinamizmin orta vadede süreceğine inanıyor musunuz? Pazarın 
doygunluğa ulaşması için ne kadar süreç var?
Türkiye pazarındaki dinamizmin orta vadede süreceğine inanıyoruz. Türkiye’de inşaat sektöründe hız kesil-
medikçe ve yavaşlamadıkça  buna paralel olarak mobilya sektörü de hız kaybetmez ve aynı ivmeyle devam
eder. Türkiye’de evlenen insanların sayısındaki artış, öğrencilerin sayısının  fazlalaşarak yeni kurulan üniver-
sitelere bağlı olarak farklı şehirlere yerleşmesi  ve ayrı yaşamak isteyen genç nüfusun ihtiyaçlarının hasıl ola-
cağından dolayı bu dinamizmin daha da devam edeceğini düşünüyoruz.
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hizmetlerimizi geliştirerek iç piya-
sada söz sahibi bir konuma geldik.
Bu konumumuzu korumak, rekabet
ortamında daha da söz sahibi olmak
için her sattığımız üründe, yedek
parça ve servis garantisi sağlayarak,
güncel teknolojileri ithal ederek,
üretici firmalara sunmaya çalıştık.
Böylece firmamızı başarıyla bugün-
lere taşımış olduk.

Firmanızın kurulduğu günden
itibaren başarılı bir gelişim sür-
dürerek bugünlere gelişinde
başka ne gibi faktörler etkili
oldu? Başarınızın sırlarını bi-
zimle paylaşır mısınız? 
Bizim için önde gelen en önemli
kriterlerin başında dünyaca kabul
görmüş gelişmiş teknolojik maki-
nelerin satışını Türkiye’de gerçek-
leştirmektir. Satış sonrası kaliteli
teknik destek ile müşteri memnu-
niyetini üst seviyede yer almasını
sağlamak ve teknik servis persone-
limizin bilgisini eğitimlerle güncel
tutmak ise çalışanımıza ve hizmeti-
mize verdiğimiz önemden kaynak-
lanıyor. Bunlar da şirketimizin
başarısını direkt etkiliyor.  Ayrıca
son teknolojik gelişmelere haiz ma-
kineleri alıcıyla buluşturmak için
yurt içi-yurt dışı fuar organizas-

yonlarına katılarak da müşterileri-
mizle ve sektörle iletişimimizin ve
satışlarımızın canlı olmasını sağlı-
yoruz. 
Altermak, boya makineleri ve ağaç
işleme makineleri ithalatı, servis ve
yedek parça hizmetleri sunarken,
aynı zamanda sektörün gelişimine,
yüksek teknoloji kullanımının art-
masına da katkıda bulunuyor. Bu
amaçla fuarların düzenlenmesinde
katkıda bulunan firmamız, insan
kaynaklarının eğitimine yönelik ça-
lışmalar organize ediyor.

Sektöre yönelik ürün satış yelpa-
zenizi hangi ürünler oluşturuyor?
Yaş ve toz boyama sistemleri, sıcak-
soğuk pres makineleri, çoklu delik
delme makineleri, CNC freze maki-
neleri, zımpara makineleri, ebatlama
makineleri (yatay-dikey), yatay kesim
makineleri, dikey kesim makineleri,
yedek parça ve teknik servis hizmeti-
mizle, gelişen teknolojiyle beraber
ürün yelpazemizi geniş tutmaya çalı-
şıyoruz.

Müşterilerinize, sağladığınız tek-
nik servis hizmetlerinin kaliteli,
sürekli ve hızlı olarak yerine ge-
tirilmesi için nasıl bir satış sonrası
hizmeti sistemi kurdunuz?

Hizmet kalitesi; hizmetin istenen
amaca ulaşma derecesidir. Ürünle-
rin istek ve ihtiyaçlara göre tasarla-
nıp, üretilmesi, satışının
gerçekleştirilmesi yeterli olmaz.
Ürünlerin taşınması, teslimi, mon-
tajı, bakım‐onarımı gibi satış  son-
rası müşteri hizmetleri, müşteri
tatmini açısından önemli rekabet
araçlarından biridir. Satış sonrası
hizmetlerin en yoğun olduğu sek-
törlerden birisini de ahşap makine-
leri sektörü oluşturuyor. Bu
bağlamda ilgili konuda eğitim almış
ve tecrübeli personel bulundurma-
mız, 7/24 servis hizmeti vermemiz,
üreticinin ihtiyacı olan, üretimi ak-
satmadan kısa sürede yedek parça
temin etmemiz oluşturduğumuz
sistemin parçalarını oluşturuyor.
Aynı zamanda hizmet bedelinin,
gelen parçaların süre ve ekonomik
açıdan optimum derecede olması,
müşterinin sorununun kısa sürede
çözülmesi ve ilgiliye kısa sürede
ulaşması bizi sektörde başarılı bir
noktaya taşıdı.   

Firmayla ilgili bilgileri aldıktan
sonra biraz da sektörle ilgili
görüş ve yorumlarınızı öğrenmek
isteriz. Ağaç işleme makineleri
sektörü sizce başarılı bir noktaya

Sektörün Sesi

AİMSAD’ın sektördeki önemini, nasıl bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorsunuz? Gele-
cek dönemde AİMSAD’tan beklenti ve talepleriniz nedir?
Derneğimizin kuruluşunda bizzat hazır bulundum ve hatta yönetim kuruluna seçildim. Fakat yoğun iş tem-
posu ve seyahatlerin fazlalığı bu sorumluluktan uzaklaşmama neden oldu ve bu görevi daha iyi yapabilecek
arkadaşlarımıza devretme ihtiyacını duydum. Bugün itibariyle sadece dernek üyesi bir kuruluş yetkilisi ola-
rak tüm toplantılara ve aktivitelere mümkün olduğunca katılmaya çalışıyorum. 
Sektördeki imalatçı ve ithalatçıların topluca hareketini sağlamak için AİMSAD gibi bir derneğe ihtiyaç vardı.
Böyle bir derneğin var olması tüm firmalara aynı çatı altında toplayarak bir oluşum ve birliktelik kazandırdı.
Toplu olarak hareket edebilme ve organize olabilme özelliğine sahip olundu. İthalat ve ihracat aşamasında
Türkiye’deki mevzuatların ya da mevzuat değişikliklerinin bildirilmesi ve mevcut sorunları ile bu sorunların
giderilmesi için yapılması gerekli yeniliklerin tüm üye firmalara haberdar edilmesi yoluyla bilinçlendirilmesi
yapılmış oldu. Bu bahsetmiş olduğum konular bugün AİMSAD sayesinde daha net anlaşılabilir ve çözüm-
lenebilir durumdadır.
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ulaştı mı? Sektörün bugün hak
ettiği noktada olduğunu düşünü-
yor musunuz? 
Sektör başarılı noktaya ulaştı. Fakat
global ve yerel krizler, son dönem-
lerde hem ağaç işleme makine sek-
törünü hem de diğer sektörleri
olumsuz yönde etkiledi.

Firmanız ağaç işleme makineleri
ithalatı, servis ve yedek parça hiz-
metleri sunarken, aynı zamanda
sektörün gelişimine yüksek tek-
noloji kullanımının artmasına da
katkıda bulundu. Teknoloji kul-
lanımı konusunda sektörü başa-
rılı buluyor musunuz?
Teknoloji kullanımı konusunda sek-
törü başarılı buluyorum.  Avru-
pa’daki büyük üretici firmaların
kullandığı teknolojiler aynı şekilde
Türkiye’de de kullanılıyor. Bizler de
yurt içi ve yurt dışı fuarları takip
ederek son teknolojileri ve pazarı-
mıza yansımasını kontrol altında tu-
tuyoruz. Türkiye’deki mobilya
üreticileri artık bütün dünyaya mal
ihraç ettikleri için AB ülkelerindeki
rakipleri için onların kullandığı tek-
nolojileri kullanmaları gerekiyor. Bu
meyanda biz de bütün üreticileri-
mizi en son teknolojik ürünlerden
haberdar ediyoruz.

Türk sanayisindeki makineleşme
sürecini nasıl yorumlarsınız?  Ge-
lişen sanayi sektörü içinde ma-
kine kullanımının yeterli oldu-
ğunu düşünüyor musunuz?
Sanayi devrimi ülkemizde 1980
sonrasında etkin olarak yaşanıyor.
Genellikle yurtdışından ithal maki-
nelerle yapılan üretim gelişse de, iş-
gücü niteliği aynı hızda gelişemiyor.
Mesleki teknik eğitimin geç ve ye-
tersiz başlaması, Türkiye sanayisini
yönlendiren sanayicilerin önemli bir
kısmının üretim teknikleri, insan

kaynakları, AR-GE, inovasyon, sos-
yal yaşama dahil olma konularındaki
yetersizlikleri sektörde açık yarattı.
KOBİ'lerin bir araya gelmeleri teş-
vik edilmeli. En zayıf yanımız olan
kaynak yetersizliğinin aşılabilmesi
için projeye teşvik verilmeli. Bunla-
rın yetersizliği doğal olarak makine
kullanımını aza düşürüyor. 

Mobilya sektörünün ve ona üre-
tim yapan makine sektörünün
gelişimi için sizce neler yapılmalı?
Sektörde yaşanan sorunlar neler-
dir, bunlara ilişkin çözüm öneri-
leriniz nedir?
Mobilya üretici firmaların bünyele-
rinde en az teknik lise mezunu ele-
manların yüksek makine teknoloji
CNC makinelerini kullanmaları ge-
rekir. Satıcı firmaların da ilk montaj
kurulum anında makinenin kurulu-
munu hatasız yapıp bu makinenin
kullanıcılarına kusursuz eğitim ver-
meleri gerekiyor. Bunun dışında
makinelerin periyodik bakımlarının
yapılması gerek. Makinelerde kulla-

nılan kesici takımların çok kaliteli
olması gerekir. Bu eğitim verilen
personelin sık sık değişmemesi de
başka önemli bir nokta. Tecrübe sa-
hibi konuyu bilen, eğitim sürecini
tamamlamış ve hakim olan birisinin
çıkarılıp yerine yeni birisinin getiril-
mesi firma verimliliğini olumsuz
yönde etkileyecektir.

Sektördeki firmalara gelişimlerini
hızlandırmaları için neler yapma-
larını tavsiye edersiniz? Sektöre
önerileriniz nelerdir?
Sektördeki firmaların mevcut perso-
nelin teknik eğitim seviyelerinin ar-
tırıp, müşterilerin mağdur olmasını
önlemek için teknik ekiplerine önem
vermeleri gerekiyor. Mümkün ol-
duğu kadar kaliteli firmalarla an-
laşma ve işbirliği yapıp Türkiye’ye
kaliteli ürün satmalarını tavsiye edi-
yoruz. Türkiye’yi makine mezarlı-
ğına dönüştürmeden makine
sektörü kalitesini korumak adına
daha iyi ürünler getirilmesini tavsiye
ediyoruz.
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Pakistan dev altyapı yatırımlarıyla
yatırımcılara göz kırpıyor

Bağımsızlığına 1947 yılında
kavuşarak İngiliz Hindis-
tan’ından (British India)

ayrı bir devlet haline gelen ve bu yıl
70’inci kuruluş yıl dönümünü kut-
layan Pakistan,  bugün 180 milyon-
dan fazla nüfusu ile dünyanın en
kalabalık ülkeleri arasında doku-
zuncu sırada yer alıyor. 1972 yılına
kadar Batı Pakistan ve Doğu Pakis-
tan (bugünkü Bangladeş) olmak
üzere aralarında 1700 km mesafe
olan iki bölümden oluşan bir ülke
olan Pakistan, Bangladeş’in bu ta-
rihte bağımsızlığını ilan etmesiyle
bugünkü sınırlarına kavuştu.
Son dönemde gerçekleştirdiği re-
formlarla Güneydoğu Asya ekono-
milerinin yükselen değeri haline
gelen Pakistan, bölgenin en liberal
ekonomilerinden biri. Gelişmekte
olan ülke özelliğindeki Pakistan,

satın alma gücü paritesi bakımından
dünyanın 25. büyük ve nominal
olarak 38. büyük ekonomisine
sahip. Ekonomisi yarı endüstrileşmiş
olan ülkenin büyük sanayi merkez-
leri, İndus Nehri boyunca yer alıyor.
Başbakan Navaz Şerif hükümetinin
iktidara geldiği 2013’ten bu yana
önemli ekonomik reformlara sahne
olan ülkede, düşük büyüme, bütçe
açığı, enflasyon, ödemeler denge-
sindeki bozukluk gibi soruların çö-
zümü için son yıllarda önemli
adımlar atıldı. 
Kredi derecelendirme kuruluşlarının
kredi notunu artırdığı ülkede, enf-
lasyonda ciddi bir azalma, borç-
lanma oranlarında düşüş ve ciddi bir
büyüme görüldü. Ama hepsinden
önemlisi 2012 yılında dış basında
çıkan haberlere baktığımızda Pakis-
tan’ın güvenlik sorunu ön planday-

ken şu an çıkan haberlerde ise önü-
müzdeki 5-10 yılda Pakistan’ın nasıl
büyüyeceği konuşulur olmaya baş-
ladı. Bu da yabancı yatırımcıların
Pakistan’a olan ilgisini artıran
önemli bir gelişme olarak dikkat çe-
kiyor. 

CPEC ile 51 milyar 
dolarlık dev projeler
Ülke ekonomisine büyük oranda
yön verecek Çin-Pakistan Ekonomik
Koridoru (CPEC),
Pakistan’ın geleceği
için stratejik öneme
sahip bir dönüm
noktası.  Çin ve Pa-
kistan arasında ha-
yata geçirilmek iste
nen Çin-Pakistan
Ekonomik Koridoru
(CPEC) ile iki ülke

132 AİMSADDERGİSİ

Dünya Turu



arasında inşa edilecek dev projelerle
ekonomik büyümeye katkı yapılması
hedefleniyor. Toplam yatırımın 51
milyar dolar olması beklenen pro-
jede otoyollar, boru hatları, tren yol-
ları, hidroelektrik santralleri, kömür
santralleri, solar enerji santralleri ku-
rulması ve iki ülke arasındaki lojistik
ve enerji konusunda imkanların artı-
rılması amaçlanıyor. Projenin katkı-
larının Pakistan’ın GSYH’sine yüzde
17’lik bir katkı yapması bekleniyor.
Öte yandan Hükümet yeni Gwadar
limanında bir endüstri bölgesi kur-
mayı planlıyor. Bu bölge yeni bir ha-
valimanı ve karayolu bağlantıları ile
Orta Asya ve Çin’e yönelik olacak.
CPEC projesi, Pakistan'ı bölgede
farklı bir pozisyona taşıyacak ve ül-
kenin Güney Asya pazarındaki et-
kinliğini artıracak. Bu bağlamda
Pakistan'da kurulacak üretim tesis-
leri, dünya nüfusunun büyük bölü-
münü üzerinde barındıran söz
konusu coğrafyada, pazar açılımı
açısından bir fırsat olarak değerlen-
diriliyor. Diğer taraftan düşük işçi
maliyetlerinin de yatırımcı firmala-
rın, üretim maliyetlerini azaltarak
rekabet gücünü artırması bekleni-
yor. 
CPEC projesi, Çin açısından da
büyük önem taşıyor. Çin tarafından
Pakistan'da önemli altyapı ve enerji
yatırımları sürdürülmekte olup
Çin'in doğusu ile Pakistan'ın Gwa-
dar Limanı birbirine bağlanıyor. Söz
konusu proje nedeniyle Çin'in Pa-
kistan'da etkinliğinin günden güne
artması, yabancı yatırımcıların bu
süreçte bir an önce pazarda yer al-
maya çalışmasını önemli kılıyor. 

Her alanda 
yatırıma ihtiyaç var
Pakistan'ın son yıllarda yakaladığı si-
yasi istikrar ve terörü bitirmeye yö-
nelik yoğun mücadeleler neticesinde

çehresi değişmeye başladı. Ülkede
art arda yapılan reform çalışmaları,
yavaş yavaş etkilerini gösteriyor.
Genel olarak her alanda yatırıma ih-
tiyaç duyulan Pakistan'da uzun sü-
redir devam eden enerji dar boğazı
nedeniyle özellikle enerji yatırımla-
rına önem veriliyor ve yoğun bir şe-
kilde altyapı yatırımları yapılıyor.
Ayrıca 2016'da belirlenen 'otomo-
tiv politikası' çerçevesinde komple
yeni otomotiv yatırımları teşvik edi-
liyor. Ülkede sivil havacılık, eğitim,
sağlık, otelcilik, ulaşım, alışveriş
merkezi, beyaz eşya, gıda, içecek,
lojistik yatırımlarına da ihtiyaç du-
yuluyor.
Enerji sektörü özellikle Pakistan’ın
kronik enerji darboğazı yüzünden
yabancı yatırımcılar için gelecek
vaad eden bir alan. Pakistan’ı İran ve
Hindistan’a bağlayacak boru hattı
projesi Hindistan’ın Pakistan gü-
venlik durumu hakkındaki endişele-
rinden dolayı askıya alınmıştı. Ancak
hattın İran - Pakistan arasındaki
kısmı için görüşmeler devam ediyor.

Büyüme oranları 
her yıl artıyor
Pakistan, 270 milyar dolarlık bir
ekonomik büyüklüğe sahip.  Pakis-
tan ekonomisinin büyüme perfor-
mansına dönemler itibariyle
bakıldığında, 1980’ler boyunca yıl-
lık ortalama yüzde 6 olan oranın
90’ların ilk yarısında yüzde 5, ikinci
yarısında ise yüzde 4 olarak gerçek-
leştiği görüldü. 2002 yılından bu
yana ise, kriz dönemi olan 2008-
2010 hariç, yüksek büyüme oranları
yakalayan Pakistan, 2012’de ise
yüzde 3,5; 2013’te yüzde 4,3;
2014’te yüzde 4,7; 2015’te yüzde
5,5 büyüdü. Kişi başına düşen
GSYH ise 2013’te ise 1.275 dolar,
2014’te 1.315 dolar, 2015’te 1.428
dolar olarak gerçekleşti.

Orta sınıf nüfusu günden güne
artan Pakistan’da önemli bir tüke-
tim toplumu göze çarpıyor. Yerel sa-
nayi kollarının çok gelişmediği
ülkede, ithal ürünlerin hakimiyeti
yüksek. Bu açıdan rekabetçi fiyat-
larla girildiğinde pazarda başarılı
olabilmek mümkün. 
Pakistan’ın endüstriyel büyüme-
sinde tekstil sektörü ağırlıklı rolü
üstleniyor. Pek çok tüketim malı açı-
sından kendi kendine yeterli olan
Pakistan’da pamuk ve yün dokuma-
cılığı, hazır giyim sanayi, deri ve deri
mamulleri, çimento, sağlık ürünleri
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Şanghay'a üyeliği gündemde
Yakın geçmişte yaşanan gelişme sonucu Pakistan ve
Hindistan, Çin ile Rusya’nın hakimiyetindeki Şanghay
İşbirliği Örgütü’ne üye oluyor. Merkezi Pekin'de bu-
lunan örgüt 2001 yılında Çin, Rusya, Kazakistan,
Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'ın katılımlarıyla
kurulmuştu. Hindistan ve Pakistan'ın da üye ol-
malarıyla Şanghay Grubu dünya nüfusunun yüzde
40'ını temsil eden bir örgüt haline gelecek. Pakistan
bu üyelikle, Çin ile kararlaştırdığı milyarlarca dolar-
lık ‘ekonomik koridor' projesinin gelişmesine önemli
katkıda bulunmasını umuyor. Yetkililer, Hindistan ve
Pakistan'ın üyeliğe alınmalarının bu ülkelerin Orta
Asya'ya siyasi açılımını ve iki ülkenin ticari bağlantılar
kanalıyla Orta Asya ülkeleri üzerindeki nüfuzunu art-
tırabileceği görüşünde. Ayrıca Şanghay Grubu'nun
küçük üyeleri, Rusya ve Çin gibi büyükler karşısında
kendilerini rahatlatacağı düşüncesiyle Hindistan ve
Pakistan'ın üyeliğe alınmasını olumlu karşılıyor. 
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ve şeker, meşrubat gibi işlem gör-
müş gıda maddeleri Pakistan’ın
temel endüstri malları arasında yer
alıyor.  Ayrıca kimyasal madde üre-
timi de ülkede önemli bir gelişme
gösteriyor. 

Dış ticaret hacmi 
66 milyar dolar
2001 yılından beri dünya ticaretin-
deki genişlemelere paralel olarak
Pakistan’ın hem ihracatı hem de it-
halatı sürekli artış gösterdi. Bunun
sonucunda 2001 yılında 9,1 milyar
dolar olan ihracatı 2015 yılında
22,1 milyar dolara; 9,7 milyar dolar
olan ithalatı da yaklaşık 44,0 milyar
dolara yükseldi. Dış ticaret dengesi
sürekli olarak açık veren ülkelerden
biri olan Pakistan’da 2015 yılında
dış ticaret açığı 21,9 milyar dolara
ulaştı. İhracatın çeşitlenmesinde ya-
şanan sorunlar ve dışarı bağımlı
enerji sektörü nedeniyle dış ticaret
açığı veren Pakistan’ın ekonomi-
sinde önemli yer tutan tekstil ve
tekstil ürünleri, ihracatın önde
gelen kalemlerini oluşturuyor. En
fazla ihraç edilen ürünler arasında
yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet,
mutfak bezleri, pirinç, pamuk (dikiş
hariç), takım elbise ve ceket yer alı-
yor. İthalatında önde gelen ürünler

ise ham ve rafine petrol, makine,
plastik ve ulaşım ekipmanları olarak
sıralanabilir. İhracat yapılan başlıca
ülkeler ABD, Çin, Afganistan, İn-
giltere, Almanya, BAE ve İspanya
olurken, en çok ithalat yapılan ül-
keler ise Çin, BAE, Suudi Arabis-
tan, Endonezya, ABD, Japonya,
Kuveyt ve Hindistan'dan oluşuyor. 

Yabancı yatırımcılara 
liberal politika izleniyor
Başbakan Navaz Şerif’in 2013 yı-
lında IMF ile yaptığı anlaşma son-
rasında uygulamaya konulan
ekono-
mik program ile Pakistan ekonomi-
sinde hızlı bir iyileşme gözlemleni-
yor. Bu reformlar ile ülkede
enflasyon yüzde 2013’te 8,6’dan
2015’te 4,5’e gerilerken bütçe açı-
ğının milli gelire oranı 2013’te
yüzde 8,2’den 2015’te yüzde 3,8’e
geriledi. Ülkedeki döviz rezervi ise
2013-2015 arasında 6 milyar do-
lardan 23 milyar dolara yükseldi.
Pakistan’da yüzde 100 yabancı ser-
mayeli bir şirket kurulabiliyor. Ay-
rıca elde edilen kâr veya sermayenin
tamamının ülke dışına transferine
bir engel bulunmuyor. Pakistan’da
çalışan yabancılar da tüm tasarruf-
larının tamamını yurt dışına trans-

Dünya Turu

Başlıca ihracat kalemleri:  Pamuk, tekstil ürünleri, tahıl
Başlıca ithalat kalemleri: Mineral yakıtlar, makine, elektronik
aletler

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler
Pakistan’da Ramazan ayı süresince randevuların alınmamasına özen gösterilmelidir. Pakistan iş
kültüründe açık kapı politikası geçerlidir. Toplantılarda dahi kapılar herkese açık tutulmakta ve bek-
lenmedik müdahaleler olabilmektedir. Pakistan’daki özel sektör firmaları uluslararası şirketlerin çalışma
stiline alışkın olduklarından dolayı zamanlamaya çok fazla önem verirler. İş görüşmelerinde ilk tanış-
madan sonra kartvizit değişimi yapılmaktadır. Üniversite derecesi veya profesyonel unvanlar gibi sosyal
statü gösteren bilgilerin kartvizitte olması faydalıdır. Şirketlerde hiyerarşik bir yapı vardır. Kararlara
çok yavaş adımlarla ulaşılır. Karşı tarafı hızlı karar alması için aceleye getirmek kaba bir davranış olarak
kabul edilmektedir. Urduca Pakistan’ın ulusal ve uluslararası ticari dilidir. Resmi diller İngilizce ve Ur-
duca’dır. İş adamları yazışmalarında iki dili de kullanabilirler. Urdu dili Hintçe diline çok yakındır, ancak
Arapça alfabesinin değişikliğe uğramış şekli ile yazılmaktadır. Urdu dili Hintçeden daha fazla Arapça
ve Farsça kelimeye sahiptir.
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fer edebiliyor.  Pakistan hükümeti
ayrıca özelleştirme konusunda da
önemli adımlar atıyor. Pek çok sa-
nayi ve hizmet sektöründen kamu
firmaları özelleştirme kapsamına
alınmış durumda. Tüm bu reform-
lar ise Pakistan hükümeti tarafından
anayasal olarak güvence altına
alındı. 
Bu iyileşmenin sağlanmasında bir
diğer etken de yabancı yatırımcılara
sağlanan kolaylıklar. Pakistan, özel-
likle yabancı yatırımcılara yönelik
uyguladığı liberal politikalar saye-
sinde pek çok yatırımcının dikkatini
çeken bir ülke haline geldi.
2015/16 döneminde ülkeye 1,2
milyar dolar civarındaki yabancı ya-
tırım geldi.  Ülkedeki en önemli ya-
bancı yatırımcı ülke ABD.
Ortadoğu ülkelerinin de özelleş-
tirme projeleri devam ettiği sürece
ülkedeki önemli yatırımcılardan ol-
maya devam etmesi bekleniyor.
Çok sayıda nakit zengini körfez kö-
kenli firma ülkede büyük yatırım
projeleri ile ilgileniyor.

STA, 12 milyar dolarlık 
ihracata kapı aralayacak 
Türkiye ile Pakistan ilişkileri geç-
mişe dayanan uzun bir dostluk hi-
kayesine uzanıyor. Kurtuluş Savaşı

sırasında Hindistanlı Müslümanla-
rın yaptığı yardımlar Türk halkı ta-
rafından hala hatırlanırken,
bağımsızlığını kazanan Pakistan’ı
ilk tanıyan ülkelerden biri Türkiye
olmuştu. Bu sıcak ilişkilere karşın
iki ülke arasındaki ekonomik ilişki-
ler istenen seviyenin uzağında bu-
lunuyor.  Müzakereleri süren
Türkiye-Pakistan Serbest Ticaret
Anlaşması (STA) ile iki ülkenin
ekonomik olarak yakınlaşmasının
önünün açılması hedefleniyor. Ül-
kemizin Pakistan'la imzalayacağı
STA'nın, Pakistan'ın en kapsamlı
STA olması öngörülüyor.
Özellikle 2015-2016 döneminde
dünya ortalamasının üzerinde bir
ekonomik büyüme performansı
gösteren Pakistan, Türkiye sanayisi
ve ekonomisi adına önemle değer-
lendirilmesi gereken bir ülke. Tür-
kiye’nin Pakistan’a ekonomik
açıdan sunacakları kadar, hiç kuş-
kusuz Pakistan’ın da Türkiye’ye su-
nacağı ekonomik fırsatlar var.
Pakistan ve Türkiye’nin ekonomik
ilişkilerine baktığımızda; iki ülke
arasındaki 500 milyon dolar olarak
gerçekleşen ticaret, aslında gerçek
potansiyelin oldukça altında. Pakis-
tan Business Council (PBC) tara-
fından yapılan bir çalışmaya göre iki

ülke arasında kısa zaman içinde im-
zalanması beklenen serbest ticaret
anlaşmasıyla Türkiye'den Pakistan'a
12 milyar dolar civarında ihracat ya-
pabilme fırsatı doğacak. 
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STA kapsamında Türk ve Pakistanlı
firmaların, iki ülke pazarına girişte
önemli vergi avantajları elde etmeleri
ve diğer ülkelere kıyasla pazara giriş
avantajları kazanmaları amaçlanıyor.
STA kapsamında hem iki ülke arasın-
daki ticarete konu olan ve ticareti ar-
tırılabilecek, hem de daha önce
ticareti yapılmayan, ancak önemli po-
tansiyele sahip ürünlere odaklanılıyor.
STA müzakerelerinin bu yıl içinde ta-
mamlanması hedefleniyor.  

Türk firmalarının 
yatırımları sürüyor
Türk yatırımcıları, Pakistan'da son
yıllarda önemli yatırımlara imza at-
tılar. Anadolu Grubu, Zorlu Enerji
ve Arçelik'in yatırımları bunların
başında geliyor. Arçelik 2016'da
Pakistan'ın büyük beyaz eşya üre-
ticisi Dawlance şirketini devraldı ve
Pakistan'da üretime başladı. Ana-
dolu Grubu iştiraki olan Coca
Cola Pakistan, 6 fabrikasıyla Pakis-
tan'da faaliyetlerini sürdürmekte
olup, 2 yeni fabrikanın daha kurul-
ması planlanıyor. Yenilenebilir
enerji sektöründe faaliyet gösteren
Zorlu Enerji son dönemde yeni
rüzgar ve güneş enerjisi projeleri
üstlendi. 10 senedir Pakistan'da
enerji yatırımcısı olan Zorlu Hol-
ding, Pakistan'da 200 MW gü-
cünde bir güneş enerjisi santrali
kurmak için mutabakat anlaşması
imzaladı. Diğer taraftan hizmet
sektöründe faaliyet gösteren özel-
likle Albayrak ve Öz-Pak (Özkar-
tallar-Campak) şirketlerinin çalış-
maları da bulunuyor. Müteahhitlik
sektöründe firmalarımız önemli
baraj ve altyapı projeleri üzerinde
çalışmalarını sürdürüyor. Mobilya
sektörünün de ilgi gösterdiği Pa-
kistan'a, yakın gelecekte Kelebek
Mobilya da mağaza açıyor. Eylül
ayında Lahor’da mağaza açacak

olan marka, İslamabad ve Karaçi
şehirlerinde de yeni yatırımlara ha-
zırlanıyor. 

Türkler için fırsat var
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Türkiye-Pakistan İş Kon-
seyi Başkanı Atilla Yerlikaya, Pakis-
tan'ın 51 milyar dolarlık yatırımla
enerji ve lojistik altyapısını yenileye-
ceğini belirterek, bunun Türk fir-
malarınca değerlendirilebileceğini
söyledi. Türkiye ve Pakistan arasın-
daki ticaretin artırılması gerektiğini
dile getiren Yerlikaya, iki ülke ara-
sında kısmen planlama eksikliğin-
den kaynaklı taşıma sorunları ve
yüksek gümrükler gibi fiziksel ne-
denlere bağlı olarak büyüyememiş
bir dış ticaret resmi olduğuna dik-
kati çekti. Yerlikaya, "Türkiye'nin
rekabetçi olduğu pek çok sektör için
Pakistan önce ihracat, ardından ya-
tırım için müthiş bir ufuk olabilir.
Türkiye'nin müteahhitlik başarısı
tescillidir. Cam sanayi, makine sa-
nayi, gıda sanayi azımsanmayacak
ölçeklere sahip. 200 milyonluk genç
bir tüketim pazarına ihracatla ancak
bir süre yetişebilirsiniz. Sonuçta ya-
tırım mutlaka gerekecektir" ifadele-
rini kullandı.
Türkiye'nin Pakistan Ticaret Mü-
şaviri Ferhat Kavaklı ise, şunları
söyledi:  “Ülkede Türk ürünlerinin
Avrupa standartlarında kaliteye
sahip olduğu, bununla birlikte
daha ucuz olması nedeniyle tercih
edilebilir pozisyonda olduğu yakla-
şımı mevcut. Son dönemlerde yo-
ğunlaşan ikili ilişkilerin ve
müzakereleri süren Serbest Ticaret
Anlaşmasının da etkisiyle, pazarda
Türk ürünlerine karşı bir yönelim
mevcut. Dolayısıyla yakalanılan
rüzgarın değerlendirilmesi firmala-
rımız açısından kaçırılmaması gere-
ken bir fırsattır." 
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BSA Yazılım Genel Müdürü Hakan Altun:
“Makineye, yazılıma ve çalışana yatırım
artık bir tercih değil, zorunluluk…”



BSA Yazılım, kurulduğu
1995 yılından bu yana ahşap
ve kapı - pencere cephe sek-

törlerine tasarımdan üretimin son
aşamasına kadar birçok konuda ya-
zılım hizmeti veriyor. Bir anlamda
bu sektörlerin gelişim süreçlerine
şahit olan BSA, sektörün üretimle il-
gili yaşadığı sorunları, ihtiyaç ve ta-
lepleri çözmek adına 22 yılda birçok
yazılıma imza attı. 
Bu dönemdeki ana değişimin, en
çok bilgisayar kontrollü makineler
ve yazılımlarda kendini gösterdiğini
söyleyen BSA Yazılım’ın Genel Mü-
dürü Hakan Altun, ahşap ve kapı-
pencere cephe sektörlerinde büyü-
yen talebin beraberinde işletmeleri
büyüttüğünü, büyüyen işletmelerin
de ancak teknoloji ile yönetilebile-
ceğini belirterek, “Biz makine üreti-
cileriyle işte bu noktada buluşu-
yoruz” diyor. 
Kendisi de ortaokul ve lisede tatille-
rinde Ankara Siteler’de çalışan ve
sektöre olan yakınlığını “Ahşabın ta-
laşını yutan kolay kolay ayrılamaz
derler” diyerek açıklayan Hakan
Altun, sektörde yüzde 90’ın üze-
rinde olan program kullanımının
gerekliliğini şöyle özetliyor: “Firma-
nız küçükken 5-10 kişi ile belirli
kapasitede iş yaptığınızda süreci yö-
netmek kolay. Ama firmanız büyü-
düğünde yavaş yavaş kontrolü
kaybedersiniz. Önünüzde iki seçe-
nek vardır ya batma riskini göze ala-
rak hep küçük kalacaksınız yada
büyüyeceksiniz. Sağlıklı büyümenin
tek yolu, buna uygun mekanizmalar
oluşturmanızdan geçiyor. Bu meka-
nizmalarda ancak makineye, yazı-
lıma ve kalifiye çalışana yatırım
yaparak oluşur. Aslında bu bir seçip
seçmeme meselesi değil. Bu bir zo-
runluluk. Teknolojiye ve onu kulla-
nacak insana yatırım yapmazsanız
firmanızın kapanması kaçınılmaz.
Üstelik bugün rakibiniz mobilyacı

Hasan, Ahmet, Hakan değil. Bugün
rakibiniz Çinli, Hintli, İtalyan ya da
Alman.”
Ahşap sektörünün geçmişe göre iyi,
ancak gerekenin çok gerisinde oldu-
ğunu ifade eden Hakan Altun, geli-
şimi hızlandırmak için insana
yatırımın da önemine değindi.
“Eğitim sorununu çözmeden tek-
noloji üretemezsiniz, katma değerli
ürünler ortaya çıkaramazsınız” ha-
tırlatmasında bulunan Altun, BSA
ve sektör hakkındaki sorularımızı
şöyle yanıtladı:

Öncelikle biraz sizi ve firmanızı
tanıyabilirmiyiz? Kuruluş hika-
yenizi anlatarak, ahşap sektö-
rünü niye tercih ettiğinizi
belirtirmisiniz?
Firmamızı 1995 yılında farklı sek-
törlere yazılımlar geliştirmek üzere
kurduk. Temel olarak ahşap ve
kapı-pencere cephe sektörlerine
odaklandık. Kuruluşumuzdan iti-
baren bu sektörlerin ihtiyacına göre
programlar geliştirdik. İlk başlarda
daha çok tasarım (CAD) odaklı
başlayan sürecimiz zamanla bu iki
sektörde tasarımdan üretimin son
aşamasına kadar müşterilerimizin
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yazı-
lımlara dö-nüştü. Bizim firmamızı
Ankara’da kurmamız ahşap sektö-
rünü seçmemizin temel nedeni
oldu. O dönemde Türkiye’deki
ahşap sektöründe Ankara’nın ciddi
ağırlığı vardı. Ahşap denilince “Si-
teler” akla gelen ilk yerler arasın-
daydı. Bize gelen taleplerin,
özellikle mutfak-banyo ve mobilya
sektörlerinden, panel mobilya sek-
töründen gelince bizde o yöne
ağırlık verdik. Aynı dönemde PVC
kapı pencere sektörü de hızla bü-
yüdü. O sektörden de ciddi prog-
ram talebi geldi. Talep de buradan
gelince bizde o yöne ağırlık verdik.
Ayrıca ortaokul ve lisede tatillerde

Siteler’de azda olsa çalışmış olma-
mın etkisi var. Ahşabın talaşını
yutan kolay kolay ayrılamaz derler.

Yıllar itibarıyla firmanızın gelişi-
mini anlatır mısınız? Kurulduğu
günden itibaren başarılı bir geli-
şim sürdürerek bugünlere geli-
şinde ne gibi faktörler etkili
oldu? Başarınızın sırlarını bi-
zimle paylaşır mısınız? 
Firmamız 22 yıldır ahşap sektö-
rüne hizmet veriyor. 22 yıl bir
firma ömrü için özellikle de Türki-
ye’de gayet uzun. Çoğu firma çok
kısa sürede kaybolup gidiyor.
Bizim yaptığımız işin devamlılığını
sağlamak için iki unsura dikkat et-
memiz gerekiyordu. Birincisi biz
aslında yazılım değil hizmet satıyo-
ruz. Verdiğiniz hizmet ne kadar
kaliteli olursa o derece sektörde
ağırlığınız ve varlığınız olur. Ve
hizmette süreklilik olmalı. Biz 22
yıldır kesintisiz hizmet veriyoruz.
İkinci konu ise yaptığımız iş diğer
sektörlere göre çok daha hızlı geli-
şen bir iş. IT sektörü dünyada en
hızlı gelişen sektör.  1995 yılından
bu yana bilgisayar kullananlar, o
günden bugüne ne kadar hızlı bir
değişim olduğu konusunda düşü-
nürlerse bu gelişmeyi hemen göre-
bilirler. Bir örnek verecek olursak
bizim ilk bilgisayarımızın hardiski
20 MB, Ram 250kbx2 toplam 500
kb idi. Bugün terebayt ile konuşu-
yoruz. İşletim sistemimiz DOS or-
tamında, mouse olmadan, komut
satırına yazarak kullandığımız sis-
temlerdi. Bugün Windows 10 kul-
lanıyoruz. Mouse yerine dokun-
matik ekrana geçtik.   Dünya tari-
hindeki en hızlı teknoloji gelişimi-
nin yaşandığı dönem diyebiliriz.
Halen son sürat devam ediyor. İşte
bu hızlı dönemin arkasında kalma-
mak bizi ayakta tuttu. Buna uyama-
yan firmalar kapandı.    
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1995 yılından bugüne kadar
ahşap sektörüne bilgisayar prog-
ramları ile hizmet vermeye devam
ediyorsunuz. Yıllardır sektörün
içindesiniz. Türkiye ağaç işleme
makineleri sektöründe nasıl bir
değişime şahit olduğunuz bu
süre içinde? Bu değişime neler
rüzgar etkisi yaptı?
Biraz önce bahsettiğim bilişim sek-
töründeki gelişmenin bir benzerini
makine sektöründe de yaşadık.
Zaten birbirini iten paralel sektörler
bunlar. Basit makinelerden daha
karmaşık makinelere doğru bir geçiş
süreci yaşandı. Yada insan faktörü-
nün daha fazla olduğu makineler-
den insan faktörünün en aza
indirildiği makinelere, makine hat-
larına doğru ilerledik. Üretim süre-
cinin çok daha hızlandığı ve ve bu
hızı hatasız hale getirmek için bilgi-
sayarlarla kontrol edildiği bir sürece
girdik. 1990’lar bir kopuş döne-
miydi aslında. Siteler’de o dönem
önce çırak olarak başlardınız. Sonra
kalfa, sonra usta olurdunuz. Usta
olanın gözü dışarda olurdu. Maki-
neler basit ve bugüne göre daha
ucuz olduğu için, usta ilk fırsatta ay-
rılıp yanına bir kalfa iki çırak alıp
kendi firmasını kurardı. Çoğu firma
5-10 kişilik firmalardı. Basit maki-

nelerin olduğu, insan becerisine ve
çalışmasına dayalı firmalardı. Bir
diğer hatırladığım ilginç olay ise her
firmada bir veya daha fazla insanın
bir iki parmağının olmamasıydı.
Makineler basit olduğu gibi güven-
lik önlemlerinin hiç denecek kadar
az olmasıydı. İşte o makinelerden
bugün güvenlik halısına bastığı-
nızda duran makinelere geldik. Fir-
malar büyüdü, çalışan sayısı arttı,
gelen talebe göre kapasiteler arttı,
bu da daha hızlı ve hassas makinele-
rin yapılmasını zorunlu kıldı. Daha
hassas ve hızlı makine yapımı dedi-
ğinizde devreye elektronik ve yazı-
lım girdi. Artık tek başına
makinelerden bahsetmiyoruz. Artık
tamamen bilgisayar kontrollü hat-
lardan, robotlardan bahsediyoruz.
Hayatın temel prensibi buradada iş-
liyor. Minimum enerji harcayarak,
maksimum iş üretmek en temel
hedef. Bunu başaran hayatta kalıyor.
Bu da ancak teknoloji ile oluyor.

Bu değişim içinde sektörün prog-
ram kullanımında nasıl bir geli-
şim oldu? 
Zaten bu dönemin ana değişimi bil-
gisayar kontrollü makineler ve yazı-
lımlar oldu. İşin sipariş almadan
başladığını düşünürsek, ortaya çıkan
ilk programlar sunum programla-
rıydı. Biz her sektörde son kullan-
cıya-alıcıya sunum programı ile
başladık. Sunum programlarını kul-
lanarak müşterilerine yapılacak işin
tüm detaylarını gösteren, müşterile-
rini ikna eden firmalar, bir süre
sonra “Biz bunu çizdik, müşteriye
gösterdik ve sattık. Bu tarafı güzel.
Ama biz bunu üretmeden maliye-
tini, kullanacağımız malzemeleri
görmek istiyoruz. Bize bunu çıkarır
mısınız?” diye sormaya başladılar.
Ayrıca ustalarının kesim listesini çı-
karırken çok zaman harcadığını ve

hata çok olduğunu söyleyerek, çi-
zimden sonra kesim listeside istedi-
ler bizden. Biz de bir tuşa basarak
kesim listesi ve malzeme listesini al-
malarını sağladık. Bu kez “Kesim
listesini verdiniz ama biz bu malze-
meyi 1.83 x 3.66 metre panelden
kesiyoruz, bizim ustalar bu panele
yerleştirirken hem çok zaman harcı-
yor hemde çok fire veriyorlar. Bize
bunu çözün” dediler. Biz de opti-
mizasyon programını devreye sok-
tuk. Saatler süren işler dakikalara
hatta saniyelere sığdı. Sonraki aşa-
mada “Biz bunu kestik ama bir de
deliklerini delmesi var. Ayrıca biz
malzeme üzerinde desen, kabartma
yapmak istiyoruz” dediler. Bizde
burada CAD programları sayesinde
tasarlamalarını CAM programı sa-
yesinde CNC makinelerine gönder-
melerini sağladık. Ayrıca tüm
üretim sürecini denetleyecek rapor-
lar oluşturduk. Muhasebe program-
larından sonra ERP, MRP ve CRM
programları devreye girdi. Büyüyen
talep büyüyen işletmeleri doğurdu,
büyüyen işletmelerde ancak tekno-
loji ile yönetilebilir. İşte biz ve ma-
kine üreticileri bu noktada bir araya
geldiler. Aynı talepler makine üreti-
cisi firmalarına da benzer süreçte
benzer şekilde gitti. 

Eskimeyen Markalar

Şu anda sektörün yakla-
şık yüzde kaçı program
kullanıyor?
Tüm yazılımları düşünürsek
sunum programları, CAD,
CAM, muhasebe, ERP, MRP,
CRM olmak üzere sektörde
program kullanımı yüzde
90’ın üzerindedir.  Firmaların
büyüklüğüne göre bunlardan
sadece birini kullanan da var,
hepsini kullanan firmalar da
var.
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Yazılım firması olarak sektöre,
üretim süreçlerinde program kul-
lanımının faydaları, avantajları
hakkında bilgi verir misiniz?
Firmanız küçükken 5-10 kişi ile be-
lirli kapasitede iş yaptığınızda işi yö-
netmek kolay. Siz ve/veya
akrabalarınızdan bir kaç kişi firmanız
bünyesinde çalışıyor zaten. Bu ne-
denle tüm satış, üretim, sevkiyat ve
montaj sürecini denetleme şansınız
var. Çok çalışarak üretimi, fireyi
azaltmayı, kaliteyi, zamanında tesli-
mat yapmayı kısmen başarabilirsiniz.
Ama firmanız büyüdüğünde yavaş
yavaş kontrolü kaybedersiniz.  Önü-
nüzde iki seçenek var ya hep küçük
kalacaksınız, bu durumda batma ris-
kiniz yüksek, yada büyüyeceksiniz.
Sağlıklı büyümenin tek yolu buna
uygun mekanizmalar oluşturmanız-
dır. Bu mekanizmalar da ancak ma-
kineye, yazılıma ve kalifiye çalışana
yatırım yaparak oluşur. Aslında bu
bir seçip seçmeme meselesi değil. Bu
bir zorunluluk. Teknolojiye ve onu
kullanacak insana yatırım yapmazsa-
nız firmanızın kapanması kaçınıl-
maz. Üstelik bugün rakibiniz
mobilyacı Hasan, Ahmet, Hakan
değil. Bugün rakibiniz Çinli, Hintli,
İtalyan ya da Alman. Hem de küçü-
ğünden büyüğüne herkesin rakipleri
aynıdır. Bugünkü dünyada, her
alanda teknolojiye sahip olan, paza-
rın kurallarını koyuyor ve koyacak.    

Ürün yelpazenizi hangi ürünler
oluşturuyor? Sektörü üretimini
kolaylaştıran programlar hak-
kında bilgi verirmisiniz?
Ürünlerimizi, tasarım ve üretim
olmak üzere temel olarak iki alana
ayırabiliriz. Tasarım programları
KitcheDraw, CabinetVision, UPVC,
AlphaCAD, Hicad. Bu programlar
sektörün ihtiyacına göre son kulla-
nıcıya tasarım yapmanız içindir.

İkinci alan olan üretim ayağında ise,
AlphaCAM, Aspire, AlphaDOOR,
RADAN CAD CAM, CabinetVi-
sion S2M, uPVC üretim, Opticu-
toptimizasyon, StairDesing mer-
diven üretim programları yer alıyor. 

Gelecek dönem yapılanma ve ya-
tırım planlarınız neler? 
Gelecek dönem için var olan prog-
ramlarımıza müşteri taleplerine göre
işlerini kolaylaştıracak ve hızlandıra-
cak yeni eklentiler yazmayı düşünü-
yoruz. Gelen talepler bizim
yolumuzu çizecek. Aslında şu an
WEB tabanlı çalışmalar, Robot kol

sistemleri ve üretim hatları olmak
üzere üç alanda ihtiyaç yoğunlaşmış
gözüküyor. Metal sektörüne biraz
daha fazla ağırlık vermek istiyoruz.
Ayrıca elimizdeki programların ka-
taloglarını her zaman yaptığımız
gibi güncellemek istiyoruz.

Sektörün ihtiyacı olan yeni ürün-
ler neler? Sizin bu konuda yaptı-
ğınız çalışmalar var mı?
Sektörün geldiği aşamada temel ih-
tiyaç sunumdan üretime şu anda
birbirinden habersiz bağımsız çalı-
şan üretim adacıklarının birleştiril-
mesi, birbiri ile uyumlu çalışması.

1990’larda her firmada
bir veya daha fazla insanın
bir-iki parmağı yoktu
Türkiye ağaç işleme makineleri
sektöründe basit makinelerden
daha karmaşık makinelere doğru
bir geçiş süreci yaşandı. Ya da
insan faktörünün daha fazla
olduğu makinelerden insan fak-
törünün en aza indirildiği makine
hatlarına doğru ilerledik. Üretim
sürecinin çok daha hızlandığı ve
bilgisayarlarla kontrol edildiği bir
sürece girdik. 1990’lardan hatır-
ladığım ilginç olaylardan biri, her
firmada bir veya daha fazla in-
sanın bir-iki parmağının olma-
masıydı. Makineler basit olduğu
gibi güvenlik önlemlerinin hiç
denecek kadar az olmasıydı. İşte
o makinelerden bugün güvenlik
halısına bastığınızda duran
makinelere geldik. Artık tek
başına makinelerden bahsetmi-
yoruz. Artık tamamen bilgisayar
kontrollü hatlardan, robotlardan
bahsediyoruz.

“ 

“ 
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Eskimeyen Markalar

Satış, üretim, sipariş, montaj aşa-
malarının tam uyumlu ve bilgisayar
kontrollü yapılması ve tüm bu sü-
reçlerin ERP, MRP ve CRM prog-
ramları ile birlikte çalıştırılması.
Tüm satış, üretim, sevkiyat ve mon-
taj sürecinin analizinin yıl sonunda,
ay sonunda, gün sonunda değil
anlık alınması ve sıkıntı olan yerlere
hemen müdahale yapılması isteni-
yor. Buna uygun programlar yazıl-
malı. Zaten “Endüstri 4.0” denilen
kavramda bunu içeriyor. Kimse ak-
şamı beklemek istemiyor… 

Rekabete ve büyümeye yönelik
üretim ve yönetimsel açıdan ne-
lere dikkat ediyorsunuz?
Rekabetten ne alıyoruz, önce ona
bakmak lazım. Ne yazık ki Türki-
ye’de rekabet kavramı ciddi an-
lamda sorunlu anlaşılıyor. Bir ürün
alırken alan için temel kıstas fayda-
dır. Alan kişi beklediği faydayı al-
dıysa, doğru ürünü iyi fiyata
almıştır. Ama aldığı üründen bekle-
diği faydayı alamadıysa, yanlış
ürünü pahalıya almıştır. Dikkat
ederseniz burada rakam önemli
değil. Burada alışverişten beklenti
karşılanıyor mu karşılanmıyor mu

bu önemli. Siz size hiç bir fayda ka-
zandırmayacak bir ürüne 100 TL
verirseniz dünyanın en pahalı ürü-
nünü alırsınız. 100 TL çöpe gider,
ayrıca harcanan zamanda çöp olur.
Siz 1000 TL verip 10.000 TL fayda
sağladığınız bir ürün alırsanız, dün-
yanın en ucuz ürününü almış olur-
sunuz. Ucuz, pahalı kavramlarına
bu gözle bakmamız lazım. Ama biz
yüzde 90 fiyat odaklı yaklaşıyoruz.
Ve rekabet denilince aklımıza
hemen tek başına fiyat geliyor. El-
bette fiyat önemli, ama siz rakiple-
rinize göre daha kaliteli bir ürünü
daha az fiyata veriyorsanız önemli.
Yoksa siz öncelikle kendinizi sonra
müşterinizi aldatırsınız. Yanlış hesap
her zaman Bağdat’tan dönmüştür.
Rekabetin yoluda teknolojiye ve in-
sana daha fazla yatırımdan geçiyor.
Aslında AİMSAD’ın da ortaya çık-
masında temel ihtiyaç budur. Güç-
lerimizi bir araya getirip
birleştirerek teknolojide ve insana
yatırımda sektörümüzde doğru
işler yapmak…

Biraz da sektör hakkında konu-
şursak eğer, siz ahşap sektörünün
bugün hak ettiği noktada oldu-

ğunu düşünüyor musunuz? Sek-
törün gelişimini hızlandıracak
faktörler neler olacaktır?
Ben bu soruya, soru sorarak cevap
vereyim. Yeterli parası olan son kul-
lanıcı ürün alırken yerli marka olan
bir ürünü mü alıyor, yoksa yabancı
ürün mü seçiyor? Dünyada bizim ül-
kemizde üretilen ve marka olmuş kaç
tane ürünümüz var? Dünya paza-
rında ihracatımıza baktığımızda
dünyadaki toplam ihracat içindeki
payımız nedir? Sektörümüzün top-
lam Türkiye ihracatındaki payı nedir?
İhraç ettiğimiz ürünler içinde tekno-
loji olarak veya tasarım olarak katma
değerli ürün oranımız nedir? Bu beş
sorunun cevabını detaylı olarak araş-
tırırsak aslında durumumuzu anlarız.
Çünkü temel kural vardır, siz ne an-
latırsanız anlatın, “Matematik yalan
söylemez.” Bana göre geçmişe göre
daha iyiyiz. Ama olmamız gerekenin
çok gerisindeyiz. Potansiyelimizin
çok altındayız. Gelişimimizi hızlan-
dırmanın en önemli yolu bence, in-
sana yatırım yani eğitim. Eğitim
sorununu çözmeden teknoloji üre-
temezsiniz. Katma değerli ürünler
ortaya çıkaramazsınız. Ve hak ettiği-
niz yere asla gelemezsiniz. 

Ahşap sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri-
niz nedir? Bu noktada firmalara ve sektöre ne gibi tavsiyelerde
bulunmak istersiniz?
Tek tek firma bazında bu sorunlarla mücadele etmek mümkün gözük-
müyor. Her sektörün kendini daha ileriye götürecek dernekler sayesinde
bu sorunlarla başa çıkabileceğini düşünüyorum. Bu yapılar ancak çözü-
mün merkezi olabilir.  Sektörel dernekler, devlet kurumları, üniversiteler,
odalar ile birlikte bu sorunlarla başa çıkılabilir. AİMSAD olarak bu ko-
nularda bir takım çalışmalara başladık. Yeni bir derneğe göre oldukça iyi
gidiyor.  Bence sektörde üye olabilecek herkesin AİMSAD bünyesine ka-
tılması ve aktif çalışması gerekiyor. Her türlü yapıcı önerilerle AİMSAD
sektörün önder kuruluşlarından biri haline getirilebilir. Burası bizim için
bir fırsat.  Birlikte yapılacak her hareketin sorunların çözümünü hızlan-
dıracağını düşünüyorum.
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Fuar Takvimi
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Kültürel Ajanda

Istanbul Night Flight konserler serisi  Topkapı Sarayı’nın 1. avlusunda bulu-
nan, dünyanın ilk müzesi olarak bilinen ve ülkemizin en önemli tarihi yerle-
rinden olmakla birlikte hali hazırda Anıt Müzesi olarak formunu korumaya
devam eden Aya İrini’de gerçekleşecek konserlerde Events Across Turkey or-
ganizasyonuyla İstanbul dinleyicisini dünya starlarıyla buluşturuyor. 
Istanbul Night Flight konserler serisinde  ünlü ikili Igudesman & Joo, “From
the Heart” turnesi ile gelen ünlü soprano Mirusia, İstanbul’da ilk kez dinle-
yicisi ile buluşacak ünlü quartet Salut Salon, Senfoni Orkestrası’nın eşliğinde

ilk kez prömiyeri yapılacak olan An Epic Symphony gibi birçok ünlü isim katılıyor.  Sınırlı sayıda dinleyiciye ev
sahipliği yapacak bu çok özel mekanda konser deneyimini kaçırmadan yerinizi ayırtın.

İstanbul Night Flight

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, bu yıl 20. kez Garanti Bankası’nın
sponsorluğunda, düzenlenecek 24. İstanbul Caz Festivali, yine yenilikçi ve keşiflerle
dolu bir programla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival bu yıl,  4-20
Temmuz tarihleri arasında, cazın duayen isimlerinden yeni keşiflere 200’ü aşkın yerli
ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 20 farklı mekânında ağırlayarak farklı konser dene-
yimleri yaşatmaya devam edecek. Festivale bu yıl The Marmara Esma Sultan Yalısı,
Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi, Fransız Sarayı Bahçesi, Sultan Park - Swissôtel The
Bosphorus, The Grand Tarabya Panorama Terace, Uniq Hall AçıkHava Sahnesi, Beykoz Kundura, Fenerbahçe Khal-
kedon, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Salon İKSV, Zorlu PSM Ana Tiyatro ve Drama Sahnesi ev sahipliği
yapacak. 

24. İstanbul Caz Festivali 
Tarih: 04 - 20 Temmuz   Yer:  İstanbul

Genç sanatçı Burçak Gezeroğlu, “Arınma” başlıklı ilk kişisel sergisini,
29 Mayıs-23 Ağustos tarihleri arasında Galeri 5, sanatseverlerin beğe-
nisine sunuyor.  Sanatçı, kendisini endişelendiren ve huzursuz eden,
bir yandan da en çok vakit geçirdiği mekânları, resimlerinde, bir uyur-
gezerin gözünden yorumluyor. Yağlı boya resimlerinde rüyalarından,
anılarından, kaygılarından etkilenen; mekânları ve suretleri uyurgezer-

liğe getirdiği yeni anlam üzerinden ve kendisinin gözünden yeniden yorumlayan Burçak Gezeroğlu’nun sergisi-
nin adı ise temizleme, temizlenme, paklaşma, saflaşma anlamlarına gelen “katarsis” kavramından geliyor.

Arınma

Shanette ile Jack'in komik hikayesini anlatan "İki Bekar" tiyatro oyu-
nunu, Emre Kınay ve Evrim Alasya sahneye koyuyor.  Emre Kınay Jack
Fisher'ı; Evrim Alasya pırıl pırıl enerjisiyle Shanette Millburn'u can-
landırıyor. Oyunun müziklerini Serdar Aslan besteledi. Duru Tiyat-
ro'nun yeni kurulan orkestrası Durucazzz'ın canlı performans
müzikleriyle müzikal tadında bir oyunla, eğlenceli ve bol kahkahalı iki
saat izleyicilerini bekliyor. 

İki Bekar
Tarih: 14 Temmuz-6 Ekim  Yer: Balıkesir, İzmir, Denizli, Muğla, Ankara, İstanbul
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