






2 AİMSADDERGİSİ

AİMSAD Mesajı

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

Değerli Sektör Paydaşları, 

Eylül ayı itibariyle mevcut AİMSAD Yönetim Ku-
rulu, 3 yıllık faaliyet dönemini tamamlıyor olacak.
Geçtiğimiz 3 yıllık süreçte birçok faaliyete imza
atmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Gerek AİMSAD’ın tanıtımı, gerekse sektörel işbir-
liklerini arttırmak adına kurulduğumuz günden bu
yana yurt içi ve yurt dışı ziyaretler gerçekleştirdik.
Bu bağlamda, derneğimizi makine sektöründeki
tüm platformlarda temsil etmeye yönelik çabaları-
mız sonuç verdi.  AİMSAD, 2014 yılı sonunda ön-
celikle Avrupa Ağaç İşleme Makine Üreticileri
Federasyonu’na (EUMABOIS) üye oldu ve
EUMABOIS’in 2016 yılı Eylül ayında gerçekleşti-
rilen Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği’ne
seçildi. AİMSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Sabri Erol, EUMABOIS Yönetim Kurulu Üye-
liği görevini 3 yıl boyunca sürdürecek.
EUMABOIS üyeliğinin ardından AİMSAD’ın sı-
rasıyla TOBB Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi,
Orman, Kağıt ve Mobilya Teknik Komitesi
(ORKAMOTEK), Makine Sanayi Sektör Plat-
formu, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federas-
yonu (MAKFED), Makine Teknik Komitesi
(MAKTEK) ve TSE-Ağaç İşleme Makine ve Yan
Sanayi Ayna Komitesi üyelikleri gerçekleştirildi.
AİMSAD’ın kurulması, İstanbul Ağaç İşleme Ma-
kinesi Fuarı’nda sektörün temsiliyetini ve etkinliğini
de artırdı. 2015 yılından itibaren AİMSAD desteği
ve REED-TÜYAP Fuarcılık ev sahipliği ile düzen-
lenen Ağaç İşleme Makinesi Fuarı, derneğin gü-
cüyle birlikte her yıl daha çok ziyaretçi ve katılımcı
ağırlıyor.
Bunun yanı sıra TÜYAP Tüm Fuarcılık ile imzala-
nan diğer bir işbirliği anlaşması ile Anadolu Fuarları
projesi başlamış oldu. İlki 8-12 Nisan 2017 tarih-
leri arasında İzmir’de gerçekleşen İZWOOD Fuarı,
9 ülkeden 103 firma ve firma temsilciliğine, 9 bin
670 yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
Diğer taraftan, İZWOOD Fuarı sırasında, fuar ala-
nına AİMSAD öncülüğünde yaklaşık 1000 metre-
karelik bir alana üretim bandı kuruldu ve makineler
İzmir’de Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde
kalan çocuklar için dolap üretti. İZWOOD, aynı za-
manda AİMSAD’ın organize ettiği panel ve etkin-
liklere de ev sahipliği yaptı. Eğitim kurumları ile
sektör arasındaki etkileşimin artırılması ve sektörel
eğitimin eğitmenlerden öğrencilere doğru yayılı-
mının gerçekleşmesinin amaçlandığı Ağaç İşleme

Teknolojileri Paneli, 11 Nisan 2017 tarihinde fuar-
izmir alanında düzenlendi.. Ülkenin dört bir tara-
fındaki üniversitenin orman fakülteleri, ağaç işleme,
mobilyayla 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 organizasyonlarından biri
olarak gerçekleşti.
AİMSAD, katıldığı yurt dışı fuarlarla sektörün yurt-
dışındaki yüzü oldu. Kurulduğu tarihten itibaren
yurt dışı fuarlarının yakın takipçisi durumundaki
AİMSAD, katıldığı fuarlarla hem üyelerinin destek-
çisi hem de sektörün dünyadaki temsilcisi olma gör-
evini başarıyla yerine getirdi. Yaklaşık 10’dan fazla
yurt dışı fuarına katılım sağlayan AİMSAD, yaptığı
görüşmelerin yanı sıra kurduğu stantlarla fuar katı-
lımcılarına sektör hakkında bilgi vermek için
AİMSAD’ın üye kataloğunu, tanıtım broşürlerini
ve kurumsal dergisini dağıttı.
AİMSAD’ın burada yer veremediğim diğer faali-
yetleriyle ilgili detayları içeren haberimizi ilerleyen
sayfalarımızda bulabilirsiniz.
Dopdolu içeriğimizle keyifle okuyacağınızı düşün-
düğüm dergimizde sizler ile paylaştığımız daha bir-
çok önemli konumuz bulunuyor. AİMSAD’ın
devam etmekte olan ve planlanan diğer projeleriyle
ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol ile yap-
tığımız özel röportajımızı okuyabilirsiniz. Dünya
Turu bölümünde sizi; Asya’daki yavaşlamaya rağ-
men ekonomide büyüme gösteren Vietnam’a gö-
türüyoruz. Gezi sayfalarımızda ise Büyük Taarruzla
Anadolu’nun Türk Yurdu olarak kalacağını müjde-
leyen Afyonkarahisar’ı işledik. Bu vesile ile şehitle-
rimizi bir kez daha saygıyla anıyorum.
Dergimizin, yayın hayatının 2. yılında bir memnu-
niyet anketi oluşturarak sizlerin görüşünü almak is-
tedik. Gerek dergimizin içerisinde, gerekse dergi
internet sitemizde bulunan anketimizi doldurarak
görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirseniz çok memnun
oluruz.
Eylül ayında gerçekleştirilecek olan AİMSAD Genel
Kurul’unun hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Son olarak, yaklaşmakta olan Kurban Bayramınızı
en içten dileklerimle kutlar, işlerinizde başarılar di-
lerim.

Saygılarımla,
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AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

Yaklaşık 80 milyon hektar yüzölçümüyle
zengin bir ağaç çeşitliliğine sahip olan
Türkiye’deki ormanlar, ülke genel
alanının yüzde 28,6’sını oluşturarak 22,3
milyon hektara ulaştı. 1973 yılında 0,9
milyar m3 olan ağaç servetimiz ise 2015
yılında 1,6 milyar m3’e yükseldi. Son 
yıllarda yaşanan bu artışın temelinde,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın bozuk
vasıflı orman alanlarını ağaçlandırmasına
veya benzeri yollarla rehabilite etmesine
yönelik çalışmalar yatıyor. 
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Ziyaretlerle ilişkiler güçlendi
AİMSAD gerek dernek tanıtımı
gerekse sektör işbirliklerini kurmak
ve geliştirmek adına ziyaret gerçek-
leştiriyor. Özellikle derneğin amaç
ve faaliyetlerinin tanıtılması açısın-
dan Ankara ve İstanbul’daki devlet
kurumlarına yönelik ziyaretler ya-
pıldı. Yönetim Kurulu Başkanı, Yö-
netim Kurulu Üyeleri ve Genel

Sekreterlikten oluşan heyetlerle
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve
KOSGEB ziyaretlerinde bulundu.
Ziyaretlerde AİMSAD, ağaç işleme
makinesi sektörü ile ilgili bilgiler
verilirken, öte yandan sektör so-
runları ile ilgili temaslarda bulu-
nuldu.

AİMSAD, sektörü 
il toplantılarında buluşturdu
Kuruluş amacını, faaliyetlerini ve
gelecek hedeflerini anlatmak için
Türkiye çapında tanıtım toplantıları
düzenleyen AİMSAD, sektörün bir
araya gelmesinde çok büyük bir ba-
şarıya imza attı. 2014, 2015 ve
2016 yıllarında toplamda altı kez
İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara’da
yapılan organizasyonlarla faaliyetleri
hakkında bilgi veren AİMSAD, üye

sayısını da 3 yıl içinde sürekli artırdı. 
2016 yılındaki ilk “Üye ve Sektör
Temsilcileri Buluşması” İzmir’de
gerçekleşti. AİMSAD Yönetim Ku-
rulu ve Genel Sekreterliği, 21 Nisan
2016 tarihinde İzmir’e bir seyahat
gerçekleştirerek sektör temsilcileri ile
buluştu. İzmir organizasyonu kapsa-
mında yapılan 35. AİMSAD Yöne-
tim Kurulu Toplantısı’nın yanı sıra
Ege Bölgesi’nin farklı illerinden
gelen sektör temsilcileriyle de bir
araya gelindi.
‘AİMSAD Üye ve Sektör Temsilci-
leri Buluşması’nın 2016 yılı ikinci
adresi Bursa oldu. AİMSAD’ın 18
Mayıs 2016 tarihinde 37. Yönetim
Kurulu Toplantısı’nın gerçekleştiril-
diği Bursa’da; toplantıya katılan
firma temsilcilerine, derneğin faali-
yetleri ve hedefleri hakkında bilgiler
verildi. 

Haberler
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Ankara’da üyeleriyle iki kez buluşan
AİMSAD, katılımcılara dünya ve
Türkiye’deki ağaç işleme makineleri
pazarındaki mevcut durum ve pazar-
daki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Ankara Sektör Temsilcileri buluşma-
larında ayrıca ihracattaki hedefler,
sektörün sorunları ve bu alanda ya-
pılması gerekenler konuşuldu.

AİMSAD, sektörle ilgili 
toplantıların aktif katılımcısı oldu
Sektördeki sorunların ele alınıp
çözüm üretilmesine yönelik birçok
platformda AİMSAD da görüş bildi-
rerek, sektörün gelişimine destek
oldu. AİMSAD, bu toplantılardan
biri olan 26-29 Kasım 2015 tarihleri
arasında Orman Mühendisleri Oda-
sı’nca düzenlenen 2023’e Doğru 3.
Doğa ve Ormancılık Sempoz-
yumu’nda, katılımcı olarak yer aldı.
Sempozyumdaki oturumlardan bi-
rinde konuşmacı olan Orman En-
düstri Mühendisi ve AİMSAD
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Arıcı,
AİMSAD’ı temsilen gerçekleştirdiği
sunumda sektörün sorunlarına ve
çözüm önerilerine değindi ve sektör
istatistikleri ile  AİMSAD faaliyetleri
hakkında bilgilendirmede bulundu.
Sektörün, ikinci el makine ithalatını
masaya yatırdığı 17 Haziran 2016
tarihindeki toplantının  katılımcıla-
rından biri de AİMSAD oldu.
2016/1 sayılı İthalat Tebliği içeri-
sinde İkinci Kısım, Birinci Bölüm’de
yer alan Kullanılmış veya Yenileştiril-
miş Olarak İthal Edilebilecek Bazı
Maddeler ile ilgili konuları kapsayan
toplantıya, AİMSAD’ı temsilen Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri
Erol ve Genel Sekreter Arif Onur
Kaçak katıldı. Orman Sanayi İş
Adamları Derneği (ORSİAD) Gaze-
tesi tarafından 25 Ekim 2016 tari-
hinde düzenlenen “Orman Sanayi
Sektörünün Geleceği Forumu

2016” başlıklı organizasyonda ise,
AİMSAD adına Arif Onur Kaçak ko-
nuşmacı olarak yer aldı. Kaçak’ın
AİMSAD’ı temsil ettiği bir başka or-
ganizasyon, Orman Mühendisleri
Odası (OMO) İstanbul Şubesi’nin
24 Ekim 2016 tarihinde yaptığı
“Ahşabın Tasarım Serüveni” başlıklı
uluslararası katılımlı sempozyum
oldu. Kaçak, sempozyumda sektö-
rün genel durumuna kısaca değinip
yerli makine üreticilerinin sorunları
ve çözüm önerilerini içeren bir
sunum yaptı. Ayrıca Türkiye Makine
ve Teçhizat İmalatı Meclisi’nin, sek-
törün güncel gelişmelerini görüşmek
üzere 18 Ekim 2016, 17 Ocak 2017
ve 10 Mayıs 2017 tarihlerinde bir
araya geldiği toplantıların katılımcı-
larından biri yine AİMSAD’tı. 

Üye olduğu kurumlara 
yenileri ekleniyor 
2015 yılı Ekim ayı itibarıyla 50 üyeye
ulaşan AİMSAD, yurt içi ve yurt dı-

şında sektörün temsiline yönelik bir-
çok çalışma yaptı. AİMSAD, kurulu-
şunun ardından 2014 yılı sonunda
öncelikle Avrupa Ağaç İşleme Ma-
kine Üreticileri Federasyonu’na
(EUMABOIS) üye oldu ve EUMA-
BOIS’in 2016 yılı Eylül ayında ger-
çekleştirilen Genel Kurulu’nda
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
Ayrıca AİMSAD, sektörünün en
büyük çatı meslek örgütü olan EU-
MABOIS Yönetim Kurulu Üyesi de
oldu. Temsil ettiği AİMSAD’ın Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri
Erol, EUMABOIS Yönetim Kurulu
Üyeliği görevini 3 yıl boyunca sür-
dürecek. AİMSAD 2019 yılında
Türkiye’de yapılması planlanan EU-
MABOIS Genel Kurulu’na da ev sa-
hipliği yapacak.
EUMABOIS üyeliğinin ardından
AİMSAD’ın sırasıyla TOBB Makine
ve Teçhizat İmalatı Meclisi, Orman,
Kağıt ve Mobilya Teknik Komitesi
(ORKAMOTEK), Makine Sanayi

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Sektör Platformu, Makine İmalat Sa-
nayii Dernekleri Federasyonu
(MAKFED), Makine Teknik Komi-
tesi (MAKTEK) ve TSE-Ağaç İş-
leme Makine ve Yan Sanayi Ayna
Komitesi üyelikleri gerçekleştirildi.
Orman Ürünleri Kağıt ve Mobilya
Sanayi Teknik Komitesi’ne (ORKA-
MOTEK) “doğal üye” statüsü ile
kabul edilen AİMSAD, T.C. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından belirli süreler ile düzenlenen
ORKAMOTEK toplantılarına katı-
lım sağlayarak ağaç işleme makine ve
yan sanayisi sektörünü bu önemli ko-
mitede temsil ediyor. Makina Teknik
Komitesi’ne ise (MAKTEK) 24 Ara-
lık 2015 tarihinde yapılan Anka-
ra’daki toplantısında ilk kez gözlemci
üye olarak katılan AİMSAD, 5 Aralık
2016’da yapılan MAKTEK toplan-
tısında asil üyeliğe kabul edildi.
AİMSAD, 4 Şubat 2015 tarihinden
bu yana yürüttüğü çalışmalar ve
TOBB Başkanlığı’ndan 2016 yılı

Mart ayında gelen davet üzerine;
2016 yılı Mart ayı sonu itibariyle
TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat
İmalatı Meclisi üyesi oldu.  
22 Şubat 2016 tarihinde MAK-
FED’e gözlemci statüsü ile üye olan
AİMSAD, MAKFED Tüzüğü’nde
yer alan, en az üç yıldır faaliyet gös-
teriyor olma şartı sebebiyle, 2017 yılı
Haziran ayına kadar MAKFED faa-
liyetlerini gözlemci üye statüsü ile
takip etti. AİMSAD, bu süre zar-
fında MAKFED’in birçok toplantı-
sına katılım sağladı. Altı kez
gerçekleştirilen Genel Sekreterler
toplantılarına AİMSAD’ı temsilen
Genel Sekreter Arif Onur Kaçak ka-
tıldı. Gelecek planlarının ele alındığı,
projelerin konuşulduğu MAKFED
Genel Sekreterler Toplantılarının
3’üncüsüne ise AİMSAD ev sahipli-
ğinde yaptı. AİMSAD’ın İstan-
bul’daki Dernek Merkezi’nde 21
Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen
MAKFED 3. Genel Sekreterler top-

lantısında, makine sektörünün so-
runlarına yönelik tespitler masaya
yatırıldı. Toplantıda bu sorunlara yö-
nelik üye derneklerin çözüm öneri-
leri de ele alınarak, bir kitapçık
haline getirilmesi görüşüldü. 

Mesleki eğitime destek 
AİMSAD; Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB), İstanbul Ticaret Odası
(İTO) ve İŞKUR işbirliği ile tasarla-
nan “Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul
Modeli” projesinin en büyük des-
tekçileri arasında yer alıyor. Mesleki
eğitimin güçlendirilmesi için oluştu-
rulan proje kapsamında Pendik
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’ne, AİMSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Sabri Erol’un İTO
tarafında hamisi olarak destek verili-
yor. Bu amaçla AİMSAD Eğitim ve
Satış Sonrası Hizmetler Komitesi
üyeleri, İstanbul Ticaret Odası’nın
(İTO) Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul
Modeli Projesi kapsamında Pendik
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’ni ziyaret etti. AİMSAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri
Erol’un İTO tarafında hamisi ol-
duğu okula gerçekleştirilen ziyarette,
okul müdürü, branş öğretmenleri ile
tanışma imkanı bulan AİMSAD He-
yeti tarafından, okul ile ilgili yapılan
sunumun akabinde mevcut bina ve
teknik alt yapı incelendi. AİMSAD,
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Mo-
deli Projesi kapsamında; Teknolojik
İşbirliği, Deneyim Paylaşımı ve İs-
tihdam Odaklı İşbirliği konularında
çalışmalar yapacak. 

AİMSAD’ın iftar yemeğine
her yıl katılım artıyor
AİMSAD kurulduğu ilk yıldan beri
düzenlediği ve geleneksel hale gelen
“İftar Yemeği” organizasyonu ile
sektörü her yıl bir araya getiriyor.
Organizasyona; AİMSAD Yönetim

Haberler
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Kurulu ve Genel Sekreterliği ile
AİMSAD üye firma temsilcilerinin
yanı sıra kamu kurum ve kuruluşla-
rından önemli isimler, odalardan ve
sektör derneklerinden temsilciler ile
sektörel basın mensupları katılım
gösteriyor. 
AİMSAD ev sahipliği ve REED
TÜYAP Fuarcılık A.Ş. desteğiyle Ce-
mile Sultan Korusu’nda Şehzade
Restoran’da gerçekleştirilen iftar ye-
meği organizasyonlarına, sektörün
her yıl daha artan ilgisi dikkat çeki-
yor. 2 Temmuz 2015 tarihinde yak-
laşık 100 konuğun katıldığı iftar
yemeğinin ikincisi 23 Haziran 2016
tarihinde yapıldı. İkinci “İftar Ye-
meği” organizasyonuna ilgi, geçen
yıldan çok daha fazla oldu. İftar ye-
meğine İstanbul’un yanı sıra Türki-
ye’nin birçok ilinden 140’a yakın
sektör temsilcisi ve konuk katıldı. Bu
yıl 20 Haziran tarihinde üçüncüsü
gerçekleştirilen geleneksel iftar ye-
meği ise 170’e yakın konuğun katılı-
mıyla sektörün yine buluşma noktası
oldu. 

Ayna Komitesi, sektörün 
standartlarının takipçisi…
AİMSAD 29 Mayıs 2015 tarihinde
sektördeki standardizasyon konu-
sundaki eksikliği giderme yönündeki
çalışmalarına başladı ve Türk Stan-
dartları Enstitüsü (TSE) ile yapılan
görüşme ve yazışmalar sonuç verdi.
Bu bağlamda, TSE’nin üyesi olduğu
Uluslararası Standardizasyon Kuru-
luşu (ISO) teknik komitelerinden
ISO/TC 39 ve ISO/TC 39/SC 4
çalışmalarını takip etmek üzere yeni
bir ayna komite kuruldu. 1 Şubat
2016 tarihi itibariyle faaliyete geçen
ve teknik adıyla “MTC 161 –
ISO/TC 39 “Takım tezgahları ve
ISO/TC 39/SC 4 – Ağaç İşleme
Makineleri” olarak bilinen Ağaç İş-
leme Makineleri ve Yan Sanayi Ayna

Komitesi; AİMSAD önderliğinde ve
Makine İmalatçılar Birliği ile İstan-
bul Üniversitesi, Orman Fakültesi iş-
birliği ile oluşturuldu. MTC 161
Takım Tezgahları altında faaliyet
gösteren SC4 Ağaç İşleme Makine-
leri Ayna Komitesi, Başkan ve Baş-
kan Vekili seçimi ve diğer komite
faaliyetlerini görüşmek üzere 24
Şubat 2017 tarihinde AİMSAD ev
sahipliğinde bir araya geldi. Toplan-
tıda, Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) temsilcisi Öner Bahadır ve
Ferhat Arslan tarafından uluslararası
sektörel standardizasyonun oluştu-
rulma süreçlerinde söz sahibi olma-
nın önemi ifade edildi. 

AİMSAD’ın enerjisi, Ağaç İşleme 
Makinesi Fuarı’na güç kattı
AİMSAD’ın kurulması, TÜYAP İs-
tanbul Ağaç İşleme Makinesi Fu-
arı’nda sektörün temsiliyetini ve
etkinliğini de artırdı. 2015 yılından
bu yana REED-TÜYAP Fuarcılık ev

sahipliği ve AİMSAD desteğiyle dü-
zenlenen Ağaç İşleme Makinesi ve
İntermob fuarları, derneğin gücüyle
birlikte her yıl daha çok ziyaretçi ve
katılımcı ağırlıyor. AİMSAD ile bir
adım daha öne taşınan Ağaç İşleme
Makinesi ve İntermob fuarları, 2015
yılında 120 bin metrekarelik alanı
kapsayan toplam 14 salonda gerçek-
leşti ve fuarda 111 ülkeden 65 binin
üzerinde ziyaretçi ağırlandı. Bir son-
raki yıl ise 22-26 Ekim tarihleri ara-
sında AİMSAD desteğiyle eş zamanlı
olarak gerçekleşen fuarlar, 30 ülke-
den 861 firma ve firma temsilciliği-
nin katılımıyla 103 ülkeden
toplamda 71 bin 581 ziyaretçi ağır-
layarak yeni bir rekora imza attı.
2016 yılındaki fuarlara AİMSAD
üyesi 48 firma, stantları ve en yeni
ürünleriyle katılım gösterdi. 
AİMSAD fuarda tanıtım çalışmala-
rını da eksik etmedi. Ana fuaye ve
13. holde oluşturulan AİMSAD
Lounge Salonları’nda firmaların yerli

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 



18 AİMSADDERGİSİ

ve yabancı misafirleri ağırlandı.
Stantta ayrıca dergi, katalog ve hol
planı dağıtımı da yapıldı.

İZWOOD ile sektör, fuar 
rotasını Anadolu’ya çevirdi
AİMSAD’ın de destekleriyle İstan-
bul TÜYAP’taki fuarın ardından
Anadolu’da fuar organize etme fik-
rinden yola çıkılarak düzenlenen İZ-
WOOD 2017 Fuarı, 8-12 Nisan
2017 tarihleri arasında Fuarİzmir
Uluslararası Fuar Merkezi, Gazie-
mir/İzmir’de yapıldı. Fuar, 9 ülke-
den 103 firma ve firma
temsilciliğine, 9670 yerli ve yabancı
ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu yıl
sektörün en önemli tedarik noktala-
rından biri olan İZWOOD Fuarı’na,
40 şehirden ve 33 ülkeden alım he-
yeti katılım sağladı. Sektörün önde
gelen yerli ve yabancı firma ve firma
temsilciliklerinin yoğun katılımı ile
gerçekleşen fuarda; Almanya, İsrail,
İtalya, Polonya, Singapur, Slovenya,
Tayvan, Türkiye ve ABD’den gelen
katılımcı firmalar 5 gün boyunca
ürünlerini tanıtma ve sergileme im-
kânı buldu.

AİMSAD’tan anlamlı 
Sosyal Sorumluluk Projesi…
AİMSAD ve TÜYAP işbirliğinde bu
yıl ilk kez İzmir’de düzenlenen
İZWOOD 2017 Fuarı, çok anlamlı
bir sosyal sorumluluk projesine ev sa-
hipliği yaptı. Fuar alanına AİMSAD
öncülüğünde yaklaşık 1000 metre-
karelik bir alana üretim bandı ku-
ruldu ve makineler İzmir’de Çocuk
Esirgeme Kurumu bünyesinde kalan
çocuklar için dolap üretti. Dört gün
boyunca son teknoloji, yüzde 100
yerli malı makinelerle iki farklı ebatta
100 adet dolap üretildi ve bu dolap-
lar fuarın son günü AİMSAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Erol ve
TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü
İlhan Ersözlü tarafından Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Mü-
dürü Nesim Tanğlay’a teslim edildi.

Ağaç İşleme Teknolojileri Paneli, 
sektörde bir ilk oldu
Sektördeki en son yeniliklerin sergi-
lendiği İZWOOD, aynı zamanda
AİMSAD’ın organize ettiği panel ve
etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Eği-
tim kurumları ile sektör arasındaki et-

kileşimin artırılması ve sektörel eğiti-
min eğitmenlerden öğrencilere doğru
yayılımının gerçekleşmesinin amaç-
landığı Ağaç İşleme Teknolojileri Pa-
neli, 11 Nisan 2017 tarihinde
fuarizmir alanında düzenlendi. Ağaç
İşleme Teknolojileri Paneli, AİMSAD
Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler
Komitesi’nin ilk etkinliğini ve proje-
sini oluşturdu. Sektöre eğitim veren
kurumların sanayideki son gelişme-
leri, sektörün başı çeken ihtiyaçlarının
neler olduğu gibi konuları takip ede-
bilmesini sağlamak amacıyla düzenle-
nen panel, üniversite ve
yüksekokullarla birlikte işbirliği yapı-
larak hayata geçirildi. Ülkenin dört bir
tarafındaki üniversitenin orman fakül-
teleri, ağaç işleme, mobilyayla ilişkili
bölümlerinden ve meslek yüksek
okullarından 100’e yakın öğretim gö-
revlisinin davet edildiği panele, katı-
lım oldukça yüksek oldu. Panel,
sektörün eğitim ve sanayici ayağının
bir araya geldiği katılımı en yüksek or-
ganizasyonlarından biri olarak ger-
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çekleşti. Öğretmenlerin konuşulan
konuları ve bilgileri öğrencilere aktar-
ması için video çekimlerinin de yapıl-
dığı panelde, tüm oturumlar kayıt
altına alındı.

AİMSAD, yurtdışı fuarlarda 
sektörü başarıyla temsil ediyor
AİMSAD, katıldığı yurt dışı fuarlarla
sektörün yurtdışındaki yüzü oldu.
Kurulduğu tarihten itibaren yurt dışı
fuarların yakın takipçi durumundaki
AİMSAD, katıldığı fuarlarla hem
üyelerinin destekçisi hem de sektö-
rün dünyadaki temsilcisi olma gör-
evini başarıyla yerine getirdi.
11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında
gerçekleştirilen Ligna 2015 Fuarı,
AİMSAD’ın katılım sağladığı ve sek-
törü temsil ettiği ilk yurt dışı fuarı
oldu. “Yeni En İyi” sloganıyla çıkış
yapan AİMSAD,  Ligna 2015 Fua-
rı’na gösterdiği aktif katılımla Türki-
ye’nin ve AİMSAD üye firmalarının
etkin tanıtımına başarıyla imza attı.
13’ü AİMSAD üyesi toplam 31 fir-
mayla fuara damgasını vuran Türkiye
ağaç işleme makineleri sektörü, 2015
yılında 2 bin metrekare olan Türk
firma katılımını 22-26 Mayıs 2017
tarihleri arasında yapılan Ligna fua-
rında 3 bin metrekareye çıkardı.

Türk ağaç işleme makine sektörü, bu
yıl AİMSAD önderliğinde Alman-
ya’nın Hannover şehrinde düzenle-
nen dünyanın önde gelen ağaç
işleme teknolojileri fuarı Ligna’ya
dev katılım göstererek sektörün gü-
cünü dünyaya yansıttı. Türkiye, fuara
katılan ve en son teknolojilerini ser-
gileyen 35 firma ile bu yıl en dikkat
çeken ülkelerden biri olurken, 3 bin
metrekare alanla geçen yıla göre en
çok büyüme gösteren ülke oldu.
24-27 Kasım 2015 tarihleri arasında
Moskova’da gerçekleştirilen WOO-
DEX Fuarı’na da katılan AİMSAD,
31 Ocak-3 Şubat 2016 tarihleri ara-
sında 14’üncüsü düzenlenen İran
WOODEX Fuarı’na Reed TÜYAP
ile birlikte ortak stantla katılım sağ-
ladı. AİMSAD, 6-9 Şubat 2017 ta-
rihleri arasında Tahran’da gerçekleş-
tirilen 8. Woodexpo Ağaç İşleme
Makine Fuarı’na da REED TÜYAP
ile birlikte ortak stantla katıldı.
4-6 Nisan 2016 tarihleri arasında
11’incisi düzenlenen Ortadoğu’nun
en büyük ahşap ve ahşap makineleri
endüstri ticaret fuarı Dubai Wood-
Show Fuarı’na da REED TÜYAP ile
birlikte ortak stand ile katılım göste-
ren AİMSAD, İtalya’nın Milano
kentinde 24-28 Mayıs 2016 tarihleri

arasında gerçekleştirilen Xylexpo
Fuarı’nda Türk ağaç işleme makine-
leri ve yan sanayisini başarıyla temsil
etti. AİMSAD, yaptığı görüşmelerin
yanı sıra kurduğu stantta fuar katı-
lımcılarına sektör hakkında bilgi ver-
mek için AİMSAD’ın üye kataloğunu,
tanıtım broşürleri ve dergisini dağıttı.
Yurt dışı fuarlara yönelik katılımlarını
hız kesmeden sürdüren AİMSAD,
24-27 Ağustos 2016 tarihleri ara-
sında Amerika’nın Atlanta şehrindeki
IWF 2016 Fuarı’na, 13-16 Eylül
2016 tarihleri arasında Polonya’nın
Poznan şehrindeki DREMA
2016’ya ve 20-23 Eylül 2016 tarih-
leri arasında Rusya Ekaterinburg’da
düzenlenen Lesprom Ural Fuarı’na
da katıldı. 
Son olarak, Türk ağaç işleme ma-
kine sektörü, AİMSAD önderli-
ğinde Almanya’nın Hannover
şehrinde düzenlenen dünyanın
önde gelen ağaç işleme teknolojileri
fuarı Ligna’ya dev katılım göstere-
rek sektörün gücünü tüm dünyaya
gösterdi. Türkiye, fuara katılan ve
en son teknolojilerini sergileyen 35
firma ile bu yıl dikkatleri üzerine çe-
kerken, 3 bin metrekare alanla
geçen yıla göre en çok büyüme gös-
teren ülke oldu.
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AİMSAD, kurumsal dergisiyle 
sektörün sesi oluyor
AİMSAD’ın bünyesindeki üyelerin-
den almış olduğu güçle sektördeki
nitelikli yayın eksikliğini gidermek
amacıyla Temmuz-Ağustos 2015
itibarıyla AİMSAD Dergisi’ni ya-
yınlamaya başladı. İki ayda bir sek-
törle buluşan ve aralıksız 13 sayıdır
sektörün sesi olan AİMSAD Der-
gisi, dernek üyelerinin başarı ve so-
runları ile sektör hakkındaki
görüşlerini yansıtıyor.

AİMSAD, sektördeki iletişimi güç-
lendirmek adına diğer bir önemli ça-
lışmayı internet haberciliği ile
sağladı. İnternet sitesinde sektör
bilgi ve haberlerinin yanı sıra üyele-
rin güncel tanıtım yazıları, ürün bil-
gileri yer alıyor.  Ayrıca tüm bilgiler
İngilizce olarak da bulunuyor. İn-
ternet sitesinde, dergide yer alan
güncel gelişmelerin yanı sıra; aynı
zamanda derginin online ve PDF
versiyonlarını da takip edebilmek
mümkün. 
Bunların yanı sıra AİMSAD, basın

kuruluşlarıyla derneğe ve yapılan
faaliyetlere ilişkin haber çalışmaları
gerçekleştiriyor. Hazırlanan basın
bültenleri ile tüm Türkiye’ye basın
bülteni servisi yapıyor ve çok güzel
geri dönüşler alınıyor. Ulusal ve
yerel basın kuruluşlarına gönderilen
basın bültenleri ile AİMSAD, sektör
ve ağaç işleme makinesi sektörünün
tanıtımına çok önemli katkı sağlıyor.
AMİSAD, üyeler arasındaki iletişimi
güçlendirmek ve tanıtımını yapmak
için her yıl Üye Kataloğu’nu gün-
celliyor. İlki 2015 Mayıs ayında ya-
yımlanan Üye Kataloğu, yeni üye
olan firmaların bilgilerinin de eklen-
mesiyle 2016 yılı Nisan ve 2017 yılı
Mayıs ayında tekrar yayımlandı.
Üyelerin detaylı bilgi ve ürün bilgi-
lerinin yer aldığı Üye Kataloğu,
Türkçe-İngilizce olmak üzere 5 bin
adet basıldı. Kataloğun AİMSAD
Dergisi’yle gönderiminin yapılması-
nın yanı sıra yurtdışı fuarları ile İs-
tanbul ve İzmir Ağaç İşleme
Fuarı’nda dağıtımı sağlanıyor.

AİMSAD üyelerine katma 
değer yaratan büyük proje
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sana-
yisi İş Adamları Derneği (AİM-
SAD), üyeleri arasında işbirliğini ve
dayanışmayı artırma hedefiyle ha-
yata geçirdiği projelere bir yenisini
daha ekliyor. Sektörde uluslararası
ve ulusal olarak yerli imalatçıyı ko-
rumak, haksız rekabetin önüne geç-

mek ve pazarda güvenilirliği artır-
mak adına hazırlanan yeni işbirliği
projesi için AİMSAD bünyesinde
yapılan çalışmalarda 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.  
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AİMSAD’ın kuruluşundan bu yana
gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkinli-
ğini ve çeşitliliğini arttırmak;
AİMSAD Tüzüğü çerçevesinde be-
lirlenen amaçlar doğrultusunda üye
firma görüşlerini de alarak sektöre
katkı sağlayacak çalışmalarda bulun-
mak hedefiyle oluşturduğu komite-
ler, 2016 yılı çalışmalarını tamam-
layarak, 2017 faaliyetlerine devam
ediyor. 
AİMSAD’ın halihazırda aktif olarak
görev yapan altı komitesi bulunuyor.
AİMSAD Komiteleri çalışmalarını,
AİMSAD Yönetim Kurulu tarafın-
dan 15 Eylül 2015 tarihinde kabul
edilen “AİMSAD Komiteleri’nin İş-
leyiş Usulü ve Çalışma Esasları” çer-
çevesinde yürütüyor. Komitelerin
kuruluş amaçları ve 2016 yılı faaliyet-
leri ise şu şekilde:

Fuar Komitesi: Başta her yıl ekim
ayında İstanbul’da, TÜYAP Büyük-
çekmece Fuar ve Kongre Mer-
kezi’nde REED TÜYAP Fuarcılık
A.Ş. organizatörlüğünde gerçekleş-
tirilen Ağaç İşleme Makinesi Fuarı
ile TÜYAP Fuarcılık organizatörlü-
ğünde Anadolu illerinde gerçekleş-
tirilen Ağaç İşleme Makinesi Fuarı
olmak üzere, yurt içinde ve yurt dı-
şında AİMSAD tarafından destekle-
nen fuarlar ile ilgili koordinasyon ve
iyileştirme çalışmalarını yürütmek
üzere kurulmuş komitedir. AİM-
SAD üye firmalarından aldığı görüş
ve talepler doğrultusunda fuar or-
ganizatörü firmalar ile tesis ettiği
“Ortak Fuar Komiteleri” vasıtasıyla
söz konusu münferit fuarların başa-
rılı geçmesi yönünde çalışmalar ya-
pıyor. 

Basın, Yayın ve Tanıtım Komi-
tesi: AİMSAD’ın resmi süreli yayın
organı olan ve iki ayda bir yayımla-
nan AİMSAD Dergisi başta olmak
üzere mevcut ve gelecekte yayımla-
nabilecek tüm AİMSAD yayınları-
nın süreçlerinden, AİMSAD’ın
kurumsal internet sitelerinden, ya-
zılı ve görsel basın ile olan ilişkile-
rinden ve AİMSAD faaliyetlerinin
tanıtımından sorumlu olmak üzere
kurulmuş komitedir. 2016’da Ağaç
İşleme Makinesi Fuarı’na katılan 47
AİMSAD Üyesi firma stantlarının
360 Derece video ve resimleri ile
firma yetkilileriyle röportaj yapılması
çalışmasına imza attı. Fuar sonunda
ortaya çıkan Tanıtım Filmi, sektör ta-
rafından beğeniyle izlendi. Basın-
Yayın ve Tanıtım Komitesi’nin diğer
bir çalışması ise İthalatçılar Komite-
sinde ortaya atılan fikir çerçevesinde
yakın zamanda faaliyete geçecek olan
www.aimsadstore.com sitesi oldu.
Öte yandan, yakın zamanda güncel-
lenen AİMSAD Tanıtım Filmi ise
AİMSAD’ın Sosyal Medya hesapla-
rında yayımlanmaya başladı.

Eğitim ve Satış Sonrası Hizmet-
ler Komitesi: AİMSAD’ın eğitim
faaliyetlerinden sorumlu olmak ve
AİMSAD üye firmalarının satış son-
rası hizmetlerini gerçekleştirirken
yaşadıkları sıkıntıların çözümüne
yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
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üzere kurulmuş komitedir. Komite
halihazırda, AİMSAD üyesi firma-
ların ve müşterilerinin satış sonrası
hizmetler konusunda yaşadıkları sı-
kıntıları tespit ederek, gerekli çalış-
malara başlamak üzere hazırlıklar
yapıyor. Ayrıca, Türkiye çapındaki
tüm akademisyen ve yüksekokul
öğretmenlerini kapsayan ve güncel
teknolojilerle ilgili bir seminer se-
miner gerçekleştiren komite; bun-
lara ek olarak, sektöre yönelik
olarak farklı konularda bilgilen-
dirme niteliğinde eğitim, panel ve
seminer gerçekleştirmesi de yer
alıyor. 

İmalatçılar Komitesi: AİMSAD
Tüzüğü’nde belirtilen; imalatçı fir-
maların geliştirilmesine, katma de-
ğeri yüksek ürünlerin imalatı
yönünde desteklenmesine, ihraca-
tın artırılmasına ve imal edilen
ürünlerin yurt dışına satışında kali-
teli “Türk Makinesi” algısının oluş-
turulmasına yönelik projeler
oluşturmak amacıyla kurulmuş ko-
mitedir.  Üreticilerin komite tara-
fından belirlenen kriterler
çerçevesinde denetlenmesi ve kri-
terlere uyan firmaların sertifikalan-
dırılması yönündeki çalışmalarına
devam eden Komite, 2017 yılı

Ağustos ayı itibariyle denetimlerine
başladı.

İthalatçılar Komitesi: İthalatçılar
Komitesi, ithalatta karşılaşılan so-
runlar, gümrüklerde yaşanan geçici
depolama sıkıntıları, müşteriler ta-
rafından talep edilen ve makinenin
çalışması için gerekli olan yağ itha-
latında yaşanan sorunlar, fuarlara
geçici kabul ile getirilen makineler
için ödenen teminatların iadesinin
uzun sürmesi gibi konuları ele
almak ve çözümlemek üzere kurul-
muş komitedir. Komite 2016 yı-
lında, AİMSAD üyelerinin
stoklarında bulunan yeni ve kulla-
nılmış ürünlerin yurtdışı satışına yö-
nelik bir portal oluşturulması fikrini
ortaya attı ve AİMSAD Yönetim

Kurulu’nun bu fikri benimseme-
siyle çalışmalar başlatıldı. Ayrıca,
İmalatçılar Komitesinde yürütülen
akreditasyon çalışmalarının bir ben-
zerinin ithalatçı firmalar için uygu-
lanmasına yönelik çalışmalarına
başlamıştır.

Takımcılar Komitesi: Kesici takım
ve takım tutucu imalatçısı ve satıcısı
konumundaki AİMSAD üye firma-
ları için eğitim, istatistik, teknik, iş
güvenliği ve benzeri alanlarda çalış-
malar yapmak ve projeler geliştir-
mek üzere kurulmuş komitedir.
14-18 Ekim 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek olan İstanbul
Ağaç İşleme Makinesi Fuarı’nda
Kesici Takımlar üzerine bir seminer
düzenleyecektir.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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1Temmuz 2017 tarihli ve
30111 sayılı Resmi Gaze-
te'de yayımlanan ‘Sanayinin

geliştirilmesi ve üretimin destek-
lenmesi amacıyla bazı kanun ve
kanun hükmünde kararnamelerde
değişiklik yapılmasına dair kanu-
nun’ ele alındığı toplantıda, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ve Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanacak olan malzeme ile
makinelere ve ekipmanlara ilişkin
listelere yönelik üye kuruluşların
görüşleri alınarak MAKFED gö-
rüşü oluşturulmasına ve sürecin ya-
kından takibine karar verildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış
Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik Taslağı hakkında da görüş
alışverişinde bulunulan toplantıda,
bu yönde üye kuruluşların görüş-
leri çerçevesinde MAKFED tara-
fından görüş verilmesi kararı alındı.
TSE-MAKFED Genel Sekreterler

Toplantısı hazırlığının da gündem
maddeleri arasında yer aldığı top-
lantıda, hazırlık için üye kuruluşla-
rın TSE ile ilgili konularının 30
Ağustos 2017 tarihine kadar
MAKFED’e e-posta ile bildirilmesi
konusunda görüş birliğine varıldı.
Toplantının bir diğer gündem
maddesini, MAKFED kapsamında
devam eden projeler ve üye kuru-
luşlar ile işbirliği oluşturdu. Bu
madde konusuna ilişkin MAKFED
MEYEM Projesi, MAKFED Ko-
miteleri Teşkili, MAKFED Aka-
demi Projesi, Makine Sektör
Buluşması 2017 ve MAKFED
2017 Kataloğu hakkında çalışma
yapıldı. MAKFED Genel Sekreteri
Zühtü Bakır, MAKFED MEYEM,
MAKFED Akademi, Makine Sek-
tör Buluşması, Sektör Raporu ve
yürütülmekte olan diğer projeler
ile MAKFED hedefleri hakkında
kapsamlı bir rapor sundu. BSTB’na
başvurusu yapılan “Sektörel Ve-

rimlilik Merkezi” AB Projesi hak-
kında üyeleri bilgilendirdi. Üye ku-
ruluşların bunlar üzerine değerlen-
dirmeleri alındı. 
Ayrıca toplantıda, MAKFED Genel
Sekreterler Kurulu Çalışma Usul ve
Esasları Taslağı’nın MAKFED tara-
fından hazırlanarak değerlendiril-
mek üzere üye kuruluşların
görüşüne açılmasına, Ekonomi Ba-
kanlığı Yurtdışı Fuar Destekleri
güncel mevzuatı hakkında MİB
Genel Sekreteri Nail Türker tara-
fından bir rapor hazırlanarak üye
kuruluşlara iletilmesine ve Eko-
nomi Bakanlığı Yurtiçi Fuar Des-
tekleri güncel mevzuatı hakkında
AİMSAD Genel Sekreteri Arif
Onur Kaçak tarafından bir rapor
hazırlanarak üye kuruluşlara iletil-
mesine karar verildi.
Bir sonraki MAKFED Genel Sek-
reterler toplantısı Eylül ayında
İMDER ev sahipliğinde İstan-
bul’da yapılacak.

Haberler
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Makine İmalat Sanayii
Dernekleri Federasyo-
nu’nun (MAKFED),

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle
sürdürülen “Makine Montajı Se-
viye 3” ve “Seviye 4” ile “Makine
Bakımcısı Seviye 4” ulusal yeterli-
likleri için Ankara’da ‘Sınav ve Bel-
gelendirme Merkezi Kurulması’
Projesi’nin kapanış toplantısı ger-
çekleştirildi. AİMSAD adına Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Erol
ile Genel Sekreter Arif Onur Ka-
çak’ın iştirak ettiği Ankara’daki top-
lantıya; MAKFED ve Üye
Dernekleri Başkan, Yönetim Kurulu
Üyeleri ile Genel Sekreterleri katı-
lırken, Ankara Kalkınma Ajansı ve
ilgili Bakanlık ve kuruluşların tem-
silcileri hazır bulundu. 
AİMSAD’ın gözlemci üye statü-
süyle üye olduğu MAKFED, ‘Ma-
kine Sektöründe Mesleki Yeterlilik
Merkezinin Kurulması’ projesi ile
ulusal ve uluslararası projelerde yer
almayı, üyelerinin de ortağı olduğu
projeleri düzenlemeyi hedefliyor.
‘Makine Sektöründe Mesleki Yeter-
lilik Merkezinin Kurulması’ projesi

ile makine sektörü için işsizlerin ve
düşük gelirli çalışanların istihdam
edilebilirliklerinin ve gelir düzeyle-
rinin artırılması, bu kişilerin hayat
boyu öğrenme sürecinin desteklen-
mesi ve nitelikli, belgeli işgücü an-
layışının geliştirilmesi amaçlanıyor.
Ayrıca projenin özel amacında ise,
“Sınav ve Belgelendirme Merkezi”
kurmak, nitelikli ve belgeli işgücü-
nün önemi hakkında farkındalığı ar-
tırmak var. Projenin Temmuz
2017’de sona ermesiyle birlikte,
TÜRKAK ve Mesleki Yeterlilik Ku-
rumu’ndan akreditasyon ve yetki-
lendirme onaylarının alınmasının
ardından MAKFED MEYEM resmi
olarak faaliyete başlayacak. Merkez,
“Makine Montajı Seviye 3” ve “Se-
viye 4” ile “Makine Bakımcısı Se-
viye 4” Ulusal Yeterlilikleri
kapsamında sınav ve belgelendirme
yeri olarak faaliyet gösterecek.

Toplantıda mesleki 
yeterlilik sistemi ele alındı
Toplantının açılışında konuşan
MAKFED Başkanı Adnan Dalgakı-
ran, toplumun yaşam kalitesinin

artmasına ve ülkenin sürdürülebilir
gelişmesine hizmet eden makine
imalat sektörünün, kalite, teknoloji
geliştirme ve yenilikçilikte uluslar-
arası düzeyde rekabetçi bir yapıya
ulaşmasına katkı sağlama vizyonu
çerçevesinde bu projeyi hayata ge-
çirmeyi amaçladığını kaydetti.  Ma-
kine sektörü güncel durumu
hakkında bilgi veren Dalgakıran,
sektöre yönelik bir projeksiyon su-
narak MAKFED hedeflerine de de-
ğindi.
MAKFED Genel Sekreteri Zühtü
Bakır ise söz konusu projeyi tanıta-
rak bu yönde MAKFED’nin amaç
ve hedeflerine yönelik açıklamada
bulundu. Ankara Kalkınma Ajansı
İzleme ve Değerlendirme Bölüm
Başkanı Muhammed Seyit Pehlivan
ise, Ajans ve faaliyetleri hakkında
kısa bir bilgilendirmede bulunarak
başarı ile sonuçlanan projeden do-
layı emeği geçenleri kutladı. Türk
Standardları Enstitüsü adına katılım
sağlayan Hakan Ergin de “Mesleki
Yeterlilik Sistemi - Sanayi ve Eko-
nomiye Etkileri” konulu kapsamlı
bir sunum gerçekleştirdi.

Haberler
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Haberler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Zonguldak İl Müdürlü-
ğü’nden yapılan açıklamada

bilişim teknolojisi ve yazılım üreten
işletmelerin de 6948 sayılı Sanayi
Sicil Kanunu kapsamına alındığı ve
sanayi siciline kayıtlarının yapılacağı
açıklandı. 
Zonguldak Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji İl Müdürü V. Ayben Özkan, sa-
nayi işletmelerini ilgilendiren basın
açıklamasında bulundu. “7033 sayılı
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin
Desteklenmesi Amacıyla Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun”un 1 Temmuz 2017 ta-
rihli ve 30111 sayılı Resmi Gaze-
te'de yayımlanarak yürürlüğe

girdiğini hatırlatan Özkan, kanun ile
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun
bazı maddelerinde değişiklik yapıl-
dığının ve geçici maddeler eklendi-
ğinin altını çizdi. Özkan, yerli malı
kullanımına ilişkin yeni düzenleme-
lerin de yapıldığını vurguladı. 
Ayben Özkan, şu bilgileri verdi:
“Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine
başlamadan önce sanayi siciline ön
kayıt olmak zorundadır. Sanayi işlet-
melerine iş yeri açma ve çalışma ruh-
satı düzenlenebilmesi için sanayi
siciline kaydolduğuna dair yazı, iş
yeri açma ve çalışma ruhsatı veren
idareler tarafından aranacak. Sanayi
siciline kaydı olmadığı tespit edilen
işletmelerin kayıt olmalarının sağ-
lanmasının önü açıldı. Bu çerçevede

işletmelerin sanayi siciline kayıt- ları-
nın olup olmadığı yerinde tespit edi-
lecek. Kamu alımlarında orta ve
yüksek teknolojili yerli malı ürün
teklif eden istekliler ile yazılım
ürünü teklif eden istekliler lehine,
yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağ-
lanması zorunlu hale getirildi. Ay-
rıca yapım işlerinde kullanılacak
makine, malzeme ve ekipman ile ya-
zılımın tamamının veya belli bir kıs-
mının yerli malı olması şartı
getirilebilecek. Sanayi siciline kayıt
olmamış işletmelere herhangi bir
para cezasına maruz kalmadan 1
Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt
olma imkanı getirilmiş olup, bu ta-
rihe kadar kayıt olmayanlara idari
para cezası uygulanacak.”

Türkiye’nin ve dünyanın mo-
bilya üretiminde önemli yere
sahip olan Bursa’nın İnegöl

ilçesine modern mobilya fuar alanı
yapılacak. MODEF Fuarcılık tarafın-
dan yapılacak olan fuar alanı İne-
göl’ün en değerli sosyal ve ekonomik
alanı olan 80 bin metrekare alanda

kurulması planlanıyor. 93 bin metre-
kare inşaat alanına sahip fuar alanının
2 katlı olması planlanıyor. Bu alanda
her türlü fuar faaliyetlerinin gerçek-
leştirilmesi de hedefleniyor. 
İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği
ve MODEF Fuarcılık Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yavuz Uğurdağ proje

hakkında bilgi verdi. Uğurdağ,
“İnegöl’e gelmeden sol tarafta İne-
göl’ün en değerli sosyal ve ekono-
mik alanında 80 bin metrekare alan
üzerinde kuracağımız fuar alanı, 93
bin metrekare inşaat sahasına sahip
olacak. Projemizi çok ciddi bir şe-
kilde etüt ederek hazırladık. Her
türlü sektörde fuar organize edilebi-
lecek bir bina ortaya çıkartıyoruz.
Donatı alanları, konferans salonla-
rıyla sosyal bir yaşam alanına dönü-
şecek. Diğer sektörlere de hitap
edecek şekilde düşünüldü, hazır-
landı. Bursa’daki tekstilcilerimiz,
mobilya yan sanayicilerimiz, tarım,
kitap fuarlarına da ev sahipliği yapa-
bilecek bir projedir” şeklinde ko-
nuştu.

İnegöl’e yeni fuar alanı planlanıyor
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Kağıt ve ambalaj sektörü
temsilcileri, sektörün geliş-
tirilmesi, hammaddeye ula-

şımı kolaylaştırmak için endüstriyel
ormanlar kurularak, bunların özel iş-
letmelere devredilmesi gerektiği gö-
rüşünü savundu.
Türkiye’de orman alanlarımızda ufak
bir artış olduğunu söyleyen Oluklu
Mukavva Sanayicileri Derneği
(OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Nuri Görenoğlu, özel or-
manlar dikildiğini ama sorunun bu-
rada bitmediğini belirterek, bu

noktada ‘bunlara kim bakacak, koru-
yacak?’ sorunu ile karşılaşıldığını kay-
detti. Özel ormancılığın uygulandığı
alanlarda, devletin bölgeyi bir firmaya
tahsis ettiğini açıklayan Görenoğlu,
Devlet firmaya 1 ağaç kesersen 3-5
ağaç dikeceksin diyor. Aynı zamanda
tahsis ettiği alanda kaçak kesimi ve
yangını önlemeyi şart koşuyor. Av-
rupa’nın kuzeyinde, ABD’de ve bu
özel ormancılığın olduğu yerlerde
yeşil alan miktarı gittikçe artıyor.
Bizde ise orman köylüsü politikası
var. Türkiye’de daha çok Karadeniz
Bölgesi’nde yeşillik var. Geçen hafta
2 binden fazla yangın çıktığı, 9 bin
hektardan fazla alanın yandığı bilgisi
verildi. Bu yangınların yüzde 87'si
insan kaynaklı. Kasten yakılma da
çok var. Buralar özel sektöre verilse
korunur. Endüstriyel ormancılığın
olduğu yerlerde neredeyse hiç
orman yangını olmuyor. Orman
yangınları otoritenin zayıf olduğu ve

iklim koşullarının ağır olduğu böl-
gelerde oluyor” dedi. 

“Endüstriyel ormancılıkta 
Türkiye çok geç kaldı”
Özel ormancılığın olduğu yerlerde,
devletin bir alanı firmalara tahsis edip,
‘burayı geliştir’ dediğini söyleyen
OMÜD Başkanı Görenoğlu, endüs-
triyel ormancılıkta Türkiye’nin çok
geç kaldığını vurguladı. Görenoğlu,
yerli firmaların olmasa da Türki-
ye’deki ormanlara yabancı firmaların
talip olabileceğini kaydetti. Endüstri-
yel ormanlar için Türkiye’ye kızılça-
mın uyacağını söyleyen ve bu ağaçları
dikip, kesilebilir hale getirmenin 30
yıl alacağını belirten Görenoğlu,
“Özel sektör 30 yıl sabretmez. Dev-
let yapıp, bir süre sonra özel sektöre
tahsis edecek. Hem Türkiye daha
yeşil olacak hem de hem mobilyanın
hem de kağıdın hammaddesi oluşa-
cak” ifadelerini kullandı. 

Haberler
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Haberler

Bilim, Sanayi
ve Tekno-
loji Bakanı

Faruk Özlü, Ar-Ge
payını 2023 yılında
yüzde 3,5 seviye-
sine çıkarmayı he-
d e f l e d i k l e r i n i
söyledi. 2017 yı-
lında Ar-Ge için
başlangıç ödeneği
olarak 8 milyar 174
milyon lira ayırdık-
larını belirten Dr.

Faruk Özlü, “2016 yılında Ar-Ge faaliyetleri için mer-
kezi yönetim bütçemizden 7 milyar 508 milyon lira
harcama yapıldı. Bu miktar, 2015 yılına göre yaklaşık
yüzde 22’lik bir artışı ifade ediyor. Yine 2017 yılında
Ar-Ge için başlangıç ödeneğimiz 8 milyar 174 milyon
lira seviyesinde” dedi. 
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnala-
rının toplamının, 2016 yılında 1 milyar 927 milyon TL
olduğunu aktaran Özlü, “Dolaylı Ar-Ge desteği 2017
yılı için ise 2 milyar 141 milyon TL olarak tahmin edil-
mektedir. 2002 yılında Ar-Ge’ye yüzde 0,48 pay ayır-
mışken, bugün bu payı yüzde 1,14 düzeyine getirmiş
bulunmaktayız” bilgisini verdi.  
2015-2016 yılları arasında Ar-Ge bütçesinde yüzde
21,6’lık artışı memnuniyet verici olarak yorumlayan
Özlü, “Hedefimiz, Ar-Ge payını 2023 yılında yüzde
3,5 seviyesine çıkarmaktır. Bu anlamda özel sektörü-
müzün ve Türk sanayicilerinin de bu konuya özel
önem göstermesi, orta ve uzun vadeli planlamalarını
yaparken Ar-Ge gerçeğini maksimum düzeyde tutma-
ları gerekmektedir. İhracatımızda yüzde 3’ler düze-
yinde olan yüksek teknoloji ürünlerinin payını
artırmanın yegane yolu yine Ar-Ge, inovasyon ve tasa-
rım olacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Endüstri 4.0 Devrimi, iş yapış biçimlerindeki deği-
şimi de tetikliyor. Öyle ki sadece üretim sektö-
ründe yüzde 6 ila 10’luk istihdam artışı sağlaması

beklenen Endüstri 4.0, İK departmanlarını hareketlendi-
riyor. Endüstri 4.0’ın şirketlere çok sayıda fırsat sunarken
çözülmesi gereken yeni tehditleri de beraberinde getirdi-
ğini anlatan DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Müşteri
İlişkileri Danışmanı Rabia Ertan, yetenek yönetiminin şir-
ketler için artık daha kritik bir hale geldiğini söyledi. Ertan,
“Yeni sistemde şirketlerin iş yapış şekillerinin değiştiğini
anlaması, operasyon ekiplerinin bunun farkına varmasını
sağlaması ve süreçlerini yeniden inşa etmesi gerekiyor. Bu
noktada yetenek yönetimi önem kazanıyor” dedi.
Gelişen endüstrinin ihtiyaçlarına bağlı olarak her geçen
gün yeni meslek dalları oluştuğuna dikkat çeken Ertan,
“Endüstri 4.0 ile yeni ve çeşitli meslek tanımlarında, en-
düstrinin işleyişinden yönetim organizasyonuna kadar
birçok alanda değişim olacak. Stratejik insan kaynakları-
nın yeni mesleklere de hazır olması şart. Başarılı kurum-
ların sahip oldukları bilgileri en yeni teknolojiyle
donatarak Endüstri 4.0’a ayak uydurması gerekiyor.
“Stratejik insan kaynaklarının en önemli yetkinliği; yeni
yetenekleri keşfetmek, onları yönlendirmek, kurumların
hedefleriyle çalışanların yeteneklerinin kesiştiği yetenek
yönetimi sistemini kurmaktan geçer” diyen Ertan, başa-
rılı bir yetenek yönetimi için tavsiye edilen faktörleri söyle
sıraladı: “Üst düzey yöneticilerin de desteğini sağlayarak,
yetenek yönetimi uygulamalarının örgütsel stratejileri
desteklemesini sağlamak, yeteneği uzun dönemli bir
bakış açısıyla, değişime cevap verecek şekilde yönetmek,
yetenek merkezli kurum kültürü oluşturmak, yetenekleri
etkili şekilde yönetmek için gerekli becerileri geliştirmek.” 

Endüstri 4.0’da
başarılı ‘yetenek
yönetimi’ şart
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Türkiye, ihracat alanındaki
çalışmalarını hızlandırmaya
devam ediyor. İhracat ala-

nında işlemlerin hızlı ilerlemesi
için yenilikçi uygulamalardan fay-
dalanılıyor. Kalkınma stratejisi çer-
çevesinde, ihracat desteklerine
yönelik yeni bir uygulama hayata
geçirildi. Ekonomi Bakanlığı tara-
fından hazırlanan ve Resmi Gaze-
te’de yayımlanan yönetmelikle,
ihracata destek ödemeleri başvuru-
larında artık e-imza ile işlem yapı-
labiliyor.
E-imza bütün sektörlerde kolay-
lıkla işlem yapılmasını ve tasarruf
elde edilmesini sağlıyor. Hızlı
işlem yapabilme kabiliyetine erişen
kurumlar, ülke ekonomisine daha
çok katkı sunmanın yanında mali-

yetten de avantaj elde ediyor. Eko-
nomi Bakanlığı tarafından hazır-
lanan "İhracata Yönelik Devlet
Yardımları Kapsamında Destek-
leme ve Fiyat İstikrar Fonundan
Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
meliği" sayesinde ihracata destek
ödemeleri başvurularında e-imza
ayrıcalığından yararlanılacak. 

İhracat işlemleri 
e-imza ile hızlanacak
Ekonomi Bakanlığı tarafından ya-
yımlanan yeni yönetmelikle, ihra-
cat yapan firmalar tarafından
destek ödemesine ilişkin belgelerin
elektronik ortamda e-imza uygula-
ması ile gönderilmesiyle orijinal
evrakların başvuru yapılan kurum

ve kuruluşlara ibrazına gerek kal-
mıyor. Firmalar tarafından e-imza
uygulaması çerçevesinde otomas-
yon sistemlerine yüklenen destek
ödemesine konu belgelerin eksik-
siz bir şekilde muhafaza yükümlü-
lüğü ve denetime karşı sorum-
luluğu, destek başvurusunda bulu-
nulmasından itibaren 10 yıl bo-
yunca firma yetkililerine ait olacak. 
Yeni uygulamayla işlemler daha
hızlı ve kolay bir şekilde yapıldığı
gibi, ihracat yapan işletmeler kırta-
siye, yol, kargo masraflarını ve bü-
rokratik işlemlerden kaynaklanan
zaman kayıplarını da geride bırakı-
yor. Ticari işlemlerin geçerliliğini
ve inkâr edilemezliğini sağlayan e-
imza, ihracata destek başvuruları
alanında büyük kolaylık sağlıyor.











Röportaj
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Eylül ayında gerçekleştirilecek
olan Genel Kurul’da tekrar
seçilmeleri halinde, öncelikli

olarak faaliyette olan projelerin sağ-
lıklı bir şekilde yürütülmesine
devam edeceklerini dile getiren
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Erol, “3 yıllık dönemde ol-
duğu gibi faaliyetlerimizin yürütül-
mesinde önemli bir rol oynayan
Komitelerimizi yeniden kurarak,
yeni projelere imza atmayı planlıyo-
ruz. Dernekteki kadromuzu geniş-
leterek, güçlendirmeyi ve güncel
yazılım alt yapısıyla da desteklemeyi
düşünüyoruz. Öte yandan, bu dö-
nemde eğitim faaliyetlerine ağırlık
vermeyi planlıyoruz. İlk olarak bir
endüstri veya meslek lisesi ile işbir-
liği yaparak, kendi atölyemizi kur-
mak istiyoruz. Bu atölyeden hem
öğrenciler hem de sektör olarak biz-
ler faydalanacağız” dedi.
Yaptığımız röportajda AİMSAD’ın
kurulduğu günden bugüne hayata
geçirdiği projeler hakkında bilgi
veren Mustafa Erol, gelecek dö-
neme ilişkin önemli mesajlar verdi.
Erol, sorularımızı şöyle yanıtladı:

AİMSAD’a kurulduğu günden
beri başkanlık ediyorsunuz. Nasıl
geçirdi AİMSAD bu dönemi? 
AİMSAD Dergisi’nin ilk sayısında yap-
tığımız röportajımızda “AİMSAD’ı
Kurarak Devrim Yaptık” demiştim.

Soruyu sorduğunuzda ilk olarak bu
cümle aklıma geldi ve acaba çok id-
dialı bir cümle mi kurdum diye hep
düşünüyordum. Ancak geçtiğimiz 3
kısa yıl içerisinde Yönetim Kurulu-
muz, Komitelerimiz ve Genel Se-
kreterliğimiz ile ciddi işler
gerçekleştirdiğimizi görüyorum ve
gururlanıyorum.  Bence AİMSAD
bu 3 yılı oldukça verimli geçirdi.

Yeni kurulmanın da etkisiyle der-
nek bünyesinde birçok proje ha-
zırlandı ve hayata geçirildi.
AİMSAD’ın gerçekleştirdiği faa-
liyetler neler oldu, bize kısaca ak-
tarır mısınız?
Geçtiğimiz 3 yıllık süreçte önceliği-
miz kurumsallaşma oldu. Yeni bir
dernek olmamız nedeniyle öncelikle
AİMSAD’ın gerek profesyonel kad-
rosunu gerekse dernek prensiplerini
oturtmaya çalıştık. Gelinen noktada
artık AİMSAD’ın kurumsal bir hafı-
zası oluştu. Zaman içerisinde oluşan
bilgi ve birikimi profesyonel destek
alarak, basın çalışmalarına başladık.
Birçok bülteni basınla paylaşarak,
AİMSAD’ın faaliyetlerini ulusal an-
lamda da duyurmaya çalıştık.
Bununla birlikte, sektörümüzün 27
yıldır katılım sağladığı Ağaç İşleme
Makinesi Fuarı ile ilgili REED
TÜYAP ile işbirliği anlaşması imzala-
dık. Anlaşmayla birlikte ortak bir fuar
komitesi kuruldu ve bu komite ile

fuarımızı nasıl iyileştiririz bunun üze-
rine kafa yorduk. Daha sonra Ana-
dolu fuarları noktasında ise TÜYAP
Fuarcılık ile bir anlaşma yaparak, ilk
fuarımız 2017 yılı Nisan ayında İz-
mir’de gerçekleşti.  AİMSAD ve
TÜYAP işbirliğinde bu yıl ilk kez
İzmir’de düzenlenen İZWOOD
2017 Fuarı, çok anlamlı bir sosyal
sorumluluk projesine ev sahipliği
yaptı. Fuar alanına AİMSAD öncü-
lüğünde yaklaşık 1000 metrekarelik
bir alana üretim bandı kuruldu ve
makineler İzmir’de Çocuk Esir-
geme Kurumlarında kalan çocuklar
için dolap üretti. Dört gün boyunca
son teknoloji, yüzde 100 yerli malı
makinelerle iki farklı ebatta 100
adet dolap üretildi.

Sektör için fuarlar çok önemli.
Üyelerinize fuarlarda nasıl destek
oluyorsunuz?
Yurt içi fuarlar dışında sayısını hatır-
layamadığım kadar yurt dışı fuarla-
rına katılarak, hem üyelerimizin
hem de derneğimizin tanıtımını
gerçekleştirdik. Bu fuarlarda, gelen
ziyaretçilerin taleplerini alarak ilgili
üyemize teknolojiyi de kullanarak
cep telefonlarından anlık mesajlarla
hemen ilettik. Bu da üye firmaları-
mızın daha biz fuardayken müşte-
riyle irtibata geçmelerini sağladı.
Üyelerimiz için yurtdışı fuar firma-
ları ile anlaşmalar yaparak, onlar için

Röportaj

Ağaç işleme makineleri sektörü bir çatı altında AİMSAD sayesinde buluştu ve resmi temsi-
liyetini AİMSAD ile sağladı. AİMSAD sektörün temsilini hangi platformlarda yapıyor?
AİMSAD’ı makine sektörünün her kulvarında temsil ettiğimizi düşünüyorum. Öncelikle 2014 yılı sonunda
Avrupa Ağaç İşleme Makinesi Üreticileri Federasyonu EUMABOIS’e üye olduk. 2016 yılı Eylül ayında ger-
çekleştirilen Genel Kurul’da ise Türkiye’yi temsilen Yönetim Kurulu’na seçildik. Bu bizim için Avrupa’da ta-
nınmamız için iyi bir vesile oldu. EUMABOIS’te etkin olmaya devam edeceğiz.
Diğer lobi faaliyetleri kapsamında ise sırasıyla, sırasıyla Makine Sanayi Sektör Platformu, TOBB Makine ve
Teçhizat İmalatı Meclisi, ORKAMOTEK-Orman, Kağıt ve Mobilya Teknik Komitesi, Makine İmalat Sana-
yii Dernekleri Federasyonu, MAKTEK-Makine Teknik Komitesi ve TSE-Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayi
Ayna Komitesi üyelikleri gerçekleştirildi.



AİMSADDERGİSİ 47

özel koşullar elde ettik. Yılda 5 bin
adet üye kataloğu basarak, katılım
sağladığımız her fuarda bu katalo-
ğumuzun dağıtımını sağladık. 

Yaptığınız çalışmaları anlatmak
ve üyelerinizi tanıtmak için ne
gibi faaliyetler ve çalışmalar ger-
çekleştirdiniz?
Kurumsal internet sitemizi geliştir-
dik. Yenilenen tasarımında, üye fir-
malarımızın şifreleriyle girebileceği
özel alanları geliştirdik. Bu sayfada,
firma tanıtımı, ürünlerini seçme, ka-
talog yükleme ve sosyal medyalarını
girebilecekleri imkan sağladık.
Bugün, AİMSAD’ın internet sayfa-
sındaki firma sayfaları, arama mo-
torlarında birçok firmanın kendi
internet sayfasından daha önde yer
alıyor.
Ayrıca kendi içimizde bile uzun tar-
tışmalar sonucunda karar verdiği-
miz AİMSAD Dergisi’ni yayım-
lamaya başladık. Basın-Yayın ve Ta-
nıtım Komitemizin büyük katkısı ile
bugün iki ayda bir aralıksız olarak
yayımlanan dergimizin her sayısı 4
bin adet basılarak, dağıtılıyor. Sek-
törde farklılık yaratan bir dergi ça-
lışmasını gerçekleştirmek bizim için
gurur verici. Ayrıca, dergimizin
www.aimsaddergisi.com  internet si-
tesine ciddi bir yatırım yaptık.
Haber ajansları üyeliği yanı sıra,
web editörleri aracılığıyla günlük
olarak güncellenmekte ve sektörü-
müzü bilgilendiren bir haber portalı
haline gelmekte.

Sektörde mesleki eğitimin eksik-
liği hep konuşuluyor. Dernek
olarak bu konuda bir çalışmanız
oldu mu? 
AİMSAD, mesleki eğitime çok
önem veriyor ve bu konuda neler
yapılabileceğine kafa yoruyor. Bu
anlamda da yaptığımız ve yapacağı-

mız projelerimiz var. Dernek olarak
mesleki eğitim konusunda önemli
bir panel ve etkinliğe ev sahipliği
yaptık. Eğitim kurumları ile sektör
arasındaki etkileşimin artırılması ve
sektörel eğitimin eğitmenlerden öğ-
rencilere doğru yayılımının gerçek-
leşmesinin amaçlandığı Ağaç İşleme
Teknolojileri Paneli’ni, 11 Nisan
2017 tarihinde fuarizmir alanında
düzenledik. Sektöre eğitim veren
kurumların sanayideki son gelişme-
leri, sektörün başı çeken ihtiyaçları-
nın neler olduğu gibi konuları takip
edebilmesini sağlamak amacıyla dü-
zenlenen panel, üniversite ve yük-

sekokullarla birlikte işbirliği yapıla-
rak hayata geçirildi. Ülkenin dört
bir tarafındaki üniversitenin orman
fakülteleri, ağaç işleme, mobilyayla
ilişkili bölümlerinden ve meslek
yüksek okullarından 100’e yakın
öğretim görevlisinin davet edildiği
panele, katılım oldukça yüksek
oldu. 

Hali hazırda Başkanlık yaptığınız
dönemde başlayan ancak halen
proje halinde olan faaliyetleriniz
hakkında bilgi verir misiniz?
Öncelikle belirtmem gerekir ki, Yö-
netim Kurulu olarak sürekli olarak
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Üyelerimizle fuarlar dışında yaklaşık 10 kez buluşarak, sektörü ve gündemi
sürekli istişare etme fırsatı bulduk. Her fırsatta faaliyetlerimiz hakkında bilgi
vererek, görüşlerini sorduk. Bu da bizim başarılı olmamızı sağladı. Bu vesile
ile her faaliyetimize ve organizasyonumuza sonsuz destek veren üyelerimize
teşekkür etmek isterim.

“ “ 
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sektörümüze fayda sağlayacak pro-
jeler üretmeye çalıştık. Elbette baş-
ladığımız ancak yıl sonuna kadar
faaliyete geçecek projelerimiz mev-
cut. Eylül ayında gerçekleştirilecek
olan Genel Kurulumuzda tekrar se-
çilmemiz durumunda ise ekim ayın-
daki fuarımıza kadar birçok
faaliyetimizi yetiştirmek istiyoruz.
Bunların başında www.aimsads-
tore.com portalımız geliyor. Daha
önce bitirmeyi planlamıştık ancak
bazı teknik gereksinimler nedeniyle
gecikmeler yaşadık. Bu projemizde,
üyelerimiz kendi mağazalarını oluş-
turarak, ürünlerini Türkçe ve İngi-
lizce olarak sergileyecekler. Bizde,
bu portalımız için reklam çalışma-
ları gerçekleştirerek, üyelerimizin
ürünlerini tanıtmalarına vesile ola-
cağız.
Diğer bir projemiz ise, sektörde
uluslararası ve ulusal olarak yerli
imalatçıyı korumak, haksız rekabe-
tin önüne geçmek ve pazarda güve-
nilirliği artırmak adına hazırlanan
yeni işbirliği projesi için AİMSAD
bünyesinde yapılan çalışmalarda son
aşamaya yaklaşıldı. AİMSAD İma-

latçılar Komitesi tarafından ortaya
konulan projede, dernek üyeleri
kendi talepleri doğrultusunda AİM-
SAD onaylı imalatçı akreditasyonu
yaptırabilecek. Bu akreditasyon so-
nucu AİMSAD Sertifikası, komi-
tenin belirlediği ağaç işleme
makine ve yan sanayisi imalatçı
kriterlerine uygun olan tüm üye-
lere verilebilecek. Akreditasyon ile
birlikte AİMSAD imalatçı logosu
ve etiketi, imalatçıların ürettiği ma-
kinelerin üzerinde yer alacak. Böy-
lelikle firma, imalatçı olduğunu
belgelemiş olacak. AİMSAD üyesi
imalatçılara ulusal ve uluslararası
pazarda ayrıcalık kazandıracak bu
uygulamayla, imalatçı firmalar
AİMSAD gücünü de ürünlerinin
arkasına almış olacak. Projemizin,
denetimleri ağustos ayı itibariyle
başlıyor olacak.
Son olarak, bu yıl içerisinde Avrupa
Birliği projeleri hususunda danış-
manlık alarak, açık projelerle ilgili
üyelerimizi bilgilendirmeye başla-
dık. AİMSAD olarak da sürekli bir
proje arayışı içerisindeydik. Bu kap-
samda, “Sivil Toplum Sektörü,
Yerel STK’lar Hibe Programı” kap-
samında “Ağaç İşleme Makine
İmalat Sektörü’nde Sürdürülebilir
Veri Toplama ve Yönetimi Pro-
jesi”ni sunmuş bulunmaktayız.
Projemiz, ağaç işleme makine ve
yan sanayisi imalatı sektörünün
teknoloji üretmek, ihracat kapasi-
tesini ve rekabet gücünü arttırmak
üzere, strateji ve politika üretme
süreçlerini destekleyecek veri top-
lama, analiz etme, veri yönetim sis-
temini geliştirmek ve sürdürülebilir
hale getirmeyi amaçlıyor. Bu doğ-
rultuda, sektöre özel detaylı verile-
rin (birincil veriler) toplanması ve
mevcut verilerin (ikincil veriler)
düzenlenmesi için sürdürülebilir
bir platform oluşturulması planla-

nıyor. Bu platform sayesinde, ku-
rumumuz tarafından oluşturulan
sanayi verilerinin doğrulanmasına
ve aynı zamanda da sektörle ilgili
daha detaylı ve analiz edilmiş, sü-
rekli güncellenen raporların oluş-
masına ve paylaşılmasına da katkıda
bulunmuş olacağız. 

Son olarak, gelecek projeleri-
nizle ilgili bilgi verebilir misiniz?
Eylül ayında gerçekleştirilecek olan
Genel Kurul’da tekrar seçilmemiz
halinde, öncelikli olarak faaliyette
olan projelerimizin sağlıklı bir şe-
kilde yürütülmesine devam edece-
ğiz. 3 yıllık dönemde olduğu gibi
faaliyetlerimizin yürütülmesinde
önemli bir rol oynayan Komiteleri-
mizi yeniden kurarak, yeni proje-
lere imza atmayı planlıyoruz. Bu
dönemde, ilk olarak kurumsallaşma
anlamında kadromuzu genişlete-
rek, güçlendirmeyi ve güncel yazı-
lım alt yapısıyla da desteklemeyi
düşünüyoruz.
Öte yandan, bu dönemde eğitim
faaliyetlerine ağırlık vermeyi plan-
lıyoruz. İlk olarak bir endüstri veya
meslek lisesi ile işbirliği yaparak,
kendi atölyemizi kurmak istiyo-
ruz. Bu atölyeden hem öğrenciler
hem de sektör olarak bizler fayda-
lanacağız. 
2017 yılında Üniversite-Sanayi iş-
birliği kapsamında yaptığımız “Ağaç
İşleme Teknolojileri Paneli”nin de-
vamı niteliğinde olacak yeni bir
panel gerçekleştirerek, başlatmış ol-
duğumuz ilişkiyi pekiştirmek istiyo-
ruz. Yurtdışı faaliyetlerimizde
yurtdışı fuar katılımlarının yanı sıra,
hedef pazarlardaki denk dernek, oda
vb. kuruluşları ziyaret ederek, ikili
ilişkileri geliştirmeyi hedefliyoruz.
Son olarak, hep hayalini kurduğum
sanal fuar çalışmamızı bu dönemde
hayata geçirmek istiyoruz.

Röportaj













Ormanlar; insanlığa gıda,
yakıt, barınak, temiz hava
ve su, ilaç, gelir kaynağı, is-

tihdam, dinlenme, peyzaj gibi
maddi-manevi birçok ekonomik,
ekolojik, sosyokültürel faydalar
sunan tabii bir kaynak. Yerkürede
iklim değişikliği, küresel ısınma ve bi-
yolojik çeşitlilik konusunda büyük
etkilere sahip olan ormanlar, 1992
yılında BM tarafından Rio’da ger-
çekleştirilen Çevre ve Kalkınma Kon-

feransı’nda belirtildiği gibi, insanlık
için bir ‘Hayat Destek Sistemi’ gö-
revi görüyor. Bu paha biçilemeyen
tabii kaynağın maddi ve manevi fay-
dalarının ve hizmetlerinin sürmesi,
tabiatına uygun olarak sürdürülebi-
lirlik ilkesi ile idare edilmesine bağlı. 
Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan
büyük öneme sahip olan ormanların,
su rejimini düzenleme, toprak ko-
ruma ve çevre kirliliğini önleme gibi
yaşamsal işlevlerinin yanında, biyolo-

jik çeşitliliğin korunmasındaki yeri ve
rolü de son derece önemli. Ülke or-
manlarının yapısı ve toplumun talep-
leri dikkate alınarak ormanların;
ekolojik, ekonomik ve sosyal boyut-
larının ekosistem bütünlüğü içeri-
sinde ele alınması günümüz
ormancılık anlayışının temel yaklaşı-
mını oluşturuyor.
Türkiye’de ormanların yaklaşık yarı-
sının bozuk vasıflı olması, odun üre-
timi ve diğer işlevlerini yerine

Kapak Dosyası
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getirmesinde ciddi sorun ve yetersiz-
liklere sebebiyet veriyor. Bu nedenle
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın or-
mancılık faaliyetleri açısından önceli-
ğinde, bozuk vasıflı orman
alanlarının ağaçlandırılması veya ben-
zeri yollarla rehabilite edilmesi var.
Öte yandan doğal ormanların odun
üretimi dışındaki fonksiyonel hiz-
metlerine olan kamuoyu talepleri ve
küresel eğilimler, potansiyel ağaçlan-
dırma sahalarının ve endüstriyel
ağaçlandırmanın gelecekteki odun
arz açığının kapatılmasında giderek
daha da önemli olacağını gösteriyor.
Bunu dikkate alan Orman ve Su İş-
leri Bakanlığı, orman kaynaklarından
sürdürülebilirlik ilkelerine zarar ver-
meden koruma ve kullanma dengesi
gözetilerek yararlanmayı ormancılık
politikası esası olarak uyguluyor. 
Ormancılık teknik ve stratejilerinin
geliştirmesi ve uygulanması da bu
temel ilke ve politikalar çerçevesinde
belirlenen hedefler doğrultusunda
yürütülmekte. Ulusal kalkınma poli-
tikaları ve stratejiler çerçevesinde or-
manların sürdürülebilirliğinin sağ-
lanmasına yönelik; ormanların,
orman sayılan yerlerin ve bu yerler-
deki biyolojik çeşitliliğin her türlü bi-

yotik ve abiyotik zararlılara karşı ko-
runması, mevcut ormanların gelişti-
rilmesi, uygun alanlar üzerinde
orman tesisi ve orman alanlarının ge-
nişletilmesi, ormanların sağladığı
ürün ve hizmetlerden toplumun op-
timum faydalanmasının temini ile bu
gayelere ulaşılmasına yönelik kapasite
geliştirme çalışmalarının devam etti-
rilmesi amaçlanıyor. 

Ormancılık tüm Türkiye’yi 
planlayan ilk sektör oldu
Topraklarının yüzde 28,6’sı orman-
larla kaplı, birçok bitki türüne ve zen-
gin fauna kaynaklarına sahip olan
ülkemiz, ılıman kuşak ülkeleri ara-
sında biyolojik çeşitlilik bakımından
zengin ülkeler içerisinde yer alıyor.
Ülke ormanlarının tamamı orman
amenajman (işletilmesi) planları ile
gerçekleştiriliyor. İlk Orman Ame-
najman Planı 1917 yılında yapıldı ve
bu plan ile birlikte ülke ormancılı-
ğında planlı döneme geçildi. 
Türkiye ormancılık sektörü için
1963, önemli bir yıl oldu. 1963-
1972 yılları arası dönemde, kalkınma
planlarında ormancılık sektörü için
tespit edilen hedeflere ulaşılması ga-
yesi ile Türkiye’deki bütün ormanla-

rın amenajman planları 10 yıllık bir
sürede tamamlandı. Böylece orman-
cılık sektörü tüm Türkiye’yi planla-
yan ilk sektör oldu. 1963-1972 yılları
arasındaki döneme ait envanter de-
ğerlendirme sonuçlarına göre; genel
ormanlık alan 20,2 milyon hektar,
toplam ağaç serveti 935 milyon m3

ve yıllık cari artım 28 milyon m3 ola-
rak tespit edildi. Bu artımın yıllık or-
talama 23 milyon m3’ü odun üretimi
için faydalanma etası olarak planlan-
mıştı. Yani; her yıl 5 milyon m3 artım,
servet birikimi için ormanda bırakıldı.

42 yılda yaklaşık 
2,1 milyon hektarlık artış 
1973 yılından sonra yenilenen plan-
lardaki bilgiler güncellenerek 1999
yılındaki ülke ormanlık alan miktarı
20,8 milyon hektara, 2004 yılı sonu
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değerlendirme sonuçlarına göre or-
manlık alanları 21,2 milyon hektar
büyüklüğe ulaştı. Bu dönemde or-
manlık alan ülke genel alanının
yüzde 27,2’sini oluşturdu.
2005-2012 yılları arasında yenilenen
orman amenajman planlarının gün-
cellenmesi sonucu elde edilen veri-
lere göre, ülke ormanlık alan miktarı
21,7 milyon hektar olarak tespit
edildi. Bu miktar 2013-2015 yılları
arasında yenilenen orman amenaj-
man planları sonucu 22,3 milyon
hektara ulaştı. Bu ormanlık alan mik-
tarı ülke genel alanının yüzde
28,6’sını oluşturdu. Bu envanter so-
nuçlarına göre; ormanlık alanında
son 42 yılda yaklaşık 2,1 milyon hek-
tarlık artış oldu.

Özel mülkiyetin payı,
binde birden daha az 
Türkiye 78 milyon hektarlık alanıyla,

ekolojik bakımdan zengin bir çeşitli-
liğe sahip bulunuyor. Bu zenginlik
içerisinde ormanlar da tür ve kom-
pozisyon olarak önemli bir yer tut-
makta. Türkiye ormanlarının
tamamına yakını devletin hüküm ve
tasarrufu altında bulunuyor ve büyük
çoğunluğu Orman Genel Müdür-
lüğü tarafından sürdürülebilirlik il-
kesi esas alınarak idare ediliyor. Özel
mülkiyete ait orman alanı yaklaşık 18
bin hektarla tüm ormanlık alanın
binde birinden daha azlık bir kısmı
oluşturuyor. Ormanlık alanların kar-
şılaştırılması genel olarak değerlendi-
rildiğinde geçmişteki duruma göre
bugünkü ormanların, alan ve serveti
ile yıllık cari artımları artıyor. Bu de-
ğişimde, son dönemlerdeki planlama
ve uygulama faaliyetlerinde, orman-
ların odun üretimi dışında diğer
ürün ve hizmet fonksiyonlarının dik-
kate alınması etkili oldu. Ayrıca or-

manların korunması ve geliştirilmesi
için yapılan faaliyetler de ormanların
alan, servet ve artım bakımından art-
masını sağladı. 

Ağaç serveti 1,6 
milyar m3’e yükseldi
Türkiye ormanlık alanlarının ağaç
serveti; ormanın ölçüldüğü dö-
nemde, yaşayan ve üretim yapan,
göğüs çapı 8 cm ve üzeri gövdelerin,
m3 cinsinden dikili kabuklu silindirik
gövde hacimleri toplamı olarak ta-
nımlanıyor. 
Bu tanıma göre, 1973 yılında orma-
nın toplam ağaç serveti 0,9 milyar
m3 ve 2015 yılında ise 1,6 milyar m3

olarak tespit edildi.  
Böylece 1973 ila 2015 yılları ara-
sında ülke ormanlarının ağaç serve-
tinde yaklaşık 700 milyon m3 artış
olduğunu görüyoruz. Bunun başlıca
sebebi; ormanlık alandaki artış, boş-
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Ağaç ve ahşap eşya ihracatında İran açık ara önde…
Son beş yıllık gelişimine bakıldığında; Türkiye’nin ağaç ve ahşap eşya ihracatı 2013 yılında 783,8 mil-
yon dolar iken, 2016 yılına gelindiğinde 731,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye 2017 yılının
Ocak-Mayıs döneminde ise 321,8 milyon dolar değerinde ihracat yaptı. 2017 yılında Türkiye’nin ağaç
ve ahşap eşya sektöründen en fazla ihracat yaptığı ülke İran oldu. Irak, Türkmenistan, Kazakistan ve
Gürcistan onu takip eden ülkeler olarak ihracat listesinde yer aldı.
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luklu kapalı alanların iyileştirilmesi ve
ağaç serveti artımının tamamının
alınmaması geliyor.
Yıllık cari artım ise; orman ağaçla-
rında büyüme döneminde meydana
gelen boy ve çaptaki artış, yani
orman servetindeki yıllık hacim artışı
oluyor ve m3 cinsinden hesaplanıyor.
Buna göre; 1973 yılında yıllık cari
artım toplamda 28,1 milyon m3 ve
hektarda 1,4 m3 iken; 2015 yılında
yıllık cari artım toplamda 45,9 mil-
yon m3 ve hektarda 2,1 m3 oldu.
Bunun temelinde, ormanlık alanlara
yapılan bakım ile birlikte alan ve ağaç
servetinin artması etkili oldu.

En fazla yayılış 
alanı meşenin
Ormanlık alanının 13,9 milyon hek-
tarı saf orman olan Türkiye’de, saf or-
manlık alanların oranı yüzde 62
civarında. Yaklaşık 8,4 milyon hektar

olan karışık orman ise, ormanların
yüzde 38’ini oluşturuyor. İşletme şe-
killeri bakımından toplam orman ala-
nımızı incelediğimizde, 19,6 milyon
hektar ile yüzde 88’inin koru ve 2,7
milyon hektar ile yüzde 12’sinin bal-
talık ormanı olduğunu görüyoruz. 
Ormanlık alanın yüzde 33’ünü yap-
raklı ormanlar (meşe, kayın, kızıl-
ağaç, kestane, gürgen gibi ağaç
türleri), yüzde 48’ini iğne yapraklı
(ibreli) ormanlar (kızılçam, karaçam,
sarıçam, göknar, ladin, sedir gibi
ağaç türleri), yüzde 19’unu ise ibreli
yapraklı karışık ormanlar kaplıyor.
Ormanlarda yayılış alanı olarak en
fazla meşe (5,9 milyon ha) yayılış
gösteriyor. Ondan sonra alan büyük-
lüğü sırasına göre kızılçam, karaçam,
kayın, sarı- çam, ardıç, göknar, sedir,
ladin, fıstıkçamı, kızılağaç, kestane,
gürgen, kavak, ıhlamur, dişbudak ve
okaliptüs geliyor. Ormanlarda yayılış

gösteren diğer ağaç türlerini servi,
halepçamı, sahilçamı, radiata çamı,
yalancı akasya, çınar, ceviz, sığla ile
ismi belirtilmeyen birçok tür oluştu-
ruyor.

Orman ürünleri 
sektöründeki üretim ve ithalat
Ağaç mamuller ve orman ürünleri
sektörü, kamu finansı ile kurulmuş,
temel yapılanmasını kereste ve parke
sanayi, kontrplak sanayi ve levha sa-
nayi konsepti üzerine oluşturuyor.
Türkiye’de faaliyet gösteren her
100 işletmeden 0,7’si ağaç mamul-
ler ve orman ürünleri sektörüne ait
bulunuyor. Türkiye, orman ürünleri
arasında yer alan endüstriyel odun-
kereste üretim miktarıyla, dünya ke-
reste üretiminde 13. sırada yer
alıyor. 2012 yılında 6,53 milyon
m3, 2013 yılında 6,51 milyon m3,
2014 yılında 6,66 milyon m3, 2015

Kapak Dosyası
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yılında ise yaklaşık 6,7 milyon m3
kereste üretimi gerçekleştiren Tür-
kiye, dünya kereste üretiminden
yüzde 1,6 oranında pay alıyor.
Ağaç ürünleri ithalatında ise Türki-
ye’nin yaptığı ithalat, 2013 yılında
1,4 milyar dolar iken 2014 yılında
yüzde 6,9’luk bir azalma ile 1,2 mil-
yar dolar oldu. 2015 yılında ise bir
önceki yıla göre yüzde 10,3 artış ile
ithalat 1,5 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. 

Endüstriyel ormancılıktaki 
gelişim ihracatı artırdı
Son yıllarda birçok sektörün ham-
maddesini içeren odun dışı orman
ürünlerinin de ağaç mamulleri ve
orman ürünleri sektörüne katılması,
sektörün ürün çeşitliliğini artırdığı
gibi özellikle ihracatta yeni pazarla-
rın gündeme gelmesini sağladı. Ge-
nelde iç pazara hitap ederken son
yıllarda dış pazarlara da yönelen sek-
törün, ihracat gerçekleştirilen ve
pazar olarak yeni keşfedilen ülkeler-
den daha fazla pay elde etmesi
mümkün. Ağaç mamuller ve orman
ürünleri imalat sanayi sektörü, iç pi-
yasanın ihtiyacını karşılamanın ya-
nında son yıllardaki gelişmeler
doğrultusunda; AB, Rusya, Orta ve
Kuzey Afrika, Orta Asya ve Orta-
doğu pazarlarına hitap edebilme bi-
rikimine sahip oldu.  Son dönemde
makineleşmeye yoğunlaşan ve tek-
nolojiyi makinelerinde daha çok
kullanan sektör; yapısal gelişmeleri,
çevre dış pazarlara yakınlığı ve yeni
kalite anlayışı ile yakın gelecekte
daha da hızlı büyüyecek bir potan-
siyele sahip bulunuyor. 

Türkiye’nin mobilya, kağıt ve 
orman ürünleri ihracatı 1,5 arttı 
2016 yılında Türkiye'nin mobilya,
kağıt ve orman ürünleri ihracatı
yüzde 1,5 oranında artarak 4,7 mil-

yar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Geçen yıl Türkiye en fazla mobilya,
kağıt ve orman ürünleri ihracatını
Irak, İran, İngiltere, Almanya,
Suudi Arabistan, İsrail, Azerbaycan,
Libya, Yunanistan ve Gürcistan’a
yaptı.
Bu ana grup içinde yer alan mobilya
ihracatına baktığımızda, rakamlar
geçen yıl düşüş yaşadığını gösteri-

yor. 2016 yılında Türkiye’nin mo-
bilya ihracatı bir önceki yıla kıyasla
yüzde 3,6 oranında azalarak 1,8
milyar dolar olarak gerçekleşti. Tür-
kiye’nin mobilyada en önemli ihraç
pazarları Irak, Suudi Arabistan, Al-
manya, Libya ve Fransa oldu.
Kağıt-karton ihracatında ise geçen
yıl artış görüldü. 2016 yılında kağıt-
karton ihracatı bir önceki yıla kıyasla
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yüzde 9,2 oranında artışla 1,8 mil-
yar dolar olarak gerçekleşti ve ihra-
cattaki en önemli ülkeleri Irak,
İngiltere, İran, İsrail ve Yunanistan
oluşturdu. Türkiye’nin ahşap eşya
ihracatındaki düşüş ise oldukça
küçük oldu. Türkiye 2016 yılında
bir önceki yıla göre yüzde 2 düşüşle
731,7 milyon dolar seviyesinde
ahşap eşya ihraç etti. Ahşap eşya ih-
racatındaki en önemli ihraç pazarlar
arasında İran, Irak, Türkmenistan,
Gürcistan ve Azerbaycan başı çekti.

Gelişmeye açık olan sektörün
en büyük sıkıntısı, 
hammadde temini
Ağaç mamulleri ve orman ürünleri
sektörüne güç veren ve fayda sağla-
yan konuların başında, sektördeki
işletmelerin özel sektöre ait olması
ve bu nedenle sektörün dinamik ve
gelişmeye açık bir yönetim yapı-
sında bulunması geliyor. Kalite ve

ihracat yapma bilincinin giderek art-
tığı sektörde, işletmeler modern
teknolojiyi yakından takip ediyor.
Şirketler ürün çeşitliliğini sağlamaya
yönelik gayret gösterirken, mesleki
çatı kuruluşlarının birçok uluslar-
arası kuruluşa üye olması da sektöre
avantaj sağlıyor. Sektörün güçlü
yönlerinin yanı sıra zayıf yönleri de
mevcut.  Sektör en büyük sıkıntıyı,
yerli ve ithal hammadde temininde
yaşıyor. Kalifiye ve eğitimli eleman
eksiği olan sektörün, ürün standart-
ları bilgisinin yetersiz olması da ay-
rıca büyük bir sorun. Talep eksikliği
ve tüketim piyasası darlığı yaşayan
orman ürünleri sektöründeki firma-
lar; markalaşma, kurumsallaşma ve
yurtdışı tanıtımlarda da oldukça
zayıf. 

Orman ürünleri sektöründe 
makineye yatırım şart 
Tüm bu zayıf ve güçlü yönlerini

masaya koyduğumuzda, sektörün
hayata geçirmesi gereken birçok
nokta olduğunu görüyoruz. Emek
yoğun olan sektörün AR-GE çalış-
malarına yönelmesi, sertifikalı ürün
satışının artması, yeni teknolojilerin
kullanılması, potansiyelin etkin bi-
çimde kullanılmasını  sağlayabilir.
Ancak, giderek yoğunlaşan rekabet,
atölye tipi üretim yapan işletmelerin
fabrika tipi üretime geçmeleri için
yeni teknoloji içeren yatırımlara yö-
nelmelerini zorunlu kılıyor. Uluslar-
arası pazarlarda rekabet gücüne
sahip olabilmek için mikro ölçekli,
eski ve düşük kapasiteli makinelerle
üretim yapan işletmelerin, teknolo-
jik düzeylerini ve ürün kalitesini
yükseltmesi gerekiyor. Sektör uz-
manları aksi durumda, bu tür işlet-
melerin rekabete dayanamayıp
kapanmalarının, işletme sayısı ve or-
talama çalışan sayısının azalmasının
kaçınılmaz olduğunu belirtiyorlar. 

Kapak Dosyası

TÜRKİYE’DEKİ AĞAÇ ÇEŞİTLERİ

Gürgen
Trakya, Ege, Marmara Bölgesi,
Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu
Bölgesi'nde yayılış gösterir. Genel-
likle kuzey ve güney kıyı bölgeler-
imizin karışık ormanlarında
bulunur. Türkiye'de adi görgen ve
doğu gürgeni olarak iki türü doğal
vardır.

Sedir
Batı, Orta ve Doğu Toroslarda
doğal olarak bulunur, kuzeyde
Erbaa ve Niksar yörelerinde
küçük ve izole bir yayılış gösterir.
Dört sedir türünden biri olan
Toros sedirinin dünya üzerindeki
en geniş doğal ormanları
Türkiye'dedir. 

Sarı Çam
Sarıçam, Kuzey Anadolu'nun yük-
sek dağlık kesimlerinde saf yada
karışık ormanlar kurmakla birlikte,
küçük adacıklar halinde iç ve
güney bölgelerimize kadar ulaşır.
Adını, levhalar halinde ayrılan
gövde kabuğunun tilki sarısı
renginden alır. 

Kayın
Daha çok kuzey bölgelerimizde
doğal yayılış göstermekle birlikte
kayın ağacı güneydeki Amanos-
lar'da da yayılış gösterir. Saf ya da
göknar, ladin, çam ve meşelerle
karışık geniş ormanlar kurar.
Türkiye'de doğal olarak yetişen
türleri; Doğu Kayını ve Avrupa
Kayınıdır.

Kestane
Kuzey Anadolu ve Marmara Böl-
gesi'nde yayılış gösterir. Türkiye'de
doğal olarak yetişen tek kestane
türü olan "Anadolu kestanesi" 30
m boya erişebilen, geniş tepeli bir
ağaçtır. Çiçekleri önemli bir bal
kaynağı olan kestanenin meyvesi
de ekonomik değere sahiptir.

Köknar / Göknar
Göknarlar, kendine özgü formu,
gövde kabuğu iğne yaprakları ve
hatta kokusu ile Çamgiller fam-
ilyasının diğer türlerinden ayırt
edilebilir. Dünya üzerindeki 40
türünden dördü; Doğu Karadeniz
göknarı, Batı Karadeniz göknarı,
Kazdağı göknarı, Toros göknarı
ülkemizde doğal yayılış gösterir.

Ardıç
Sürüngen çalılardan büyük
ağaçlara kadar çok çeşitli türleri
olan ardıç, hemen hemen bütün
bölgelerimiz yüksek dağlık kesim-
lerinde doğal yayılış gösterir.
Bazıları servi gibi pul yapraklara,
bazıları da batıcı iğne yapraklara
sahiptir.

Ladin
Kuzey yarıkürenin ılıman ve soğuk
bölgelerinde yayılış gösteren la-
dinin 40 değişik türü ve bu türlere
ait varyete ve formları vardır.
Ülkemizde Doğu Karadeniz
dağlarının denize bakan yüksek
kesimlerinde saf ya da karışık or-
manlar kuran türü Doğu Ladinidir.
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Ormanlar yıllık 42 milyon ton oksijen üretiyor 
2015 yılı sonu itibarıyla Türkiye ormanlarında tutulan karbon
miktarı yaklaşık 1,9 milyar ton olarak hesaplandı. Yapılan
hesaplamalara göre ülkemiz ormanları yıllık 42 milyon ton
oksijen üretiyor.

Servi
Dünya üzerindeki nadir doğal or-
manlarının bir bölümü de ülkem-
izin güneyindedir. Fıstık çamı ile
birlikte Akdeniz'in doğal peyzajını
karakterize eder. Türkülere konu
olmuş inceliği, uzun boyu (30-35
m) ve koyu yeşil yaprak dokusu ile
uzaklardan dikkati çeker. 

Meşe
Ülkemizin hemen her bölgesinde
türlerine bağlı olarak yayılış gös-
terir. Odunlarının anatomik özel-
liklerine göre kırmızı meşeler, ak
meşeler ve herdem yeşil meşeler
olmak üzere üçe ayrılan meşelerin
18 türü bulunmaktadır.

Karaçam
Bütün kıyı bölgelerimizin dağlık
kesimlerinde saf ya da karışık or-
manlar kurar, hatta stebe kadar
sokulur. Gövdesinin ve dallarının
kalınlığı, gri ve derin çatlaklı
kabuğu, iğne yapraklarının koyu
yeşil rengi ile diğer çam tür-
lerinden ayrılır. 

Kızıl Çam
Dünyadaki en geniş yayılışı
Türkiye'dedir. Esas olarak Akdeniz
ve Ege Bölgelerinde geniş orman-
lar kurmakla birlikte, Batı ve Orta
Karadeniz Bölgesi'nde de lokal
yayılış gösterir. Kalın ve genellikle
koyu kızıl renkteki genç sürgün-
lerinden dolayı bu adı alır.

Çınar
Orman bölgelerindeki dere iç-
lerinde ve akarsu yataklarında
doğal olarak yetişir. Ülkemizde
yayılış gösteren türü doğu çı-
narıdır. Kentlerimizde rastlanan
diğer türlerinden Batı çınarının ve
Akçaağaç yapraklı çınarın anayurt-
ları Kuzey Amerika ve Avrupa'dır.

Kızılağaç
Trakya, Marmara çevresi, Batı Ka-
radeniz ve Doğu Karadeniz'de saf
ve karışık olarak yayılış gösteren
kızılağaç, boyu 20 m'yi aşabilen,
esmer kabuklu, seyrek dallı bir
ağaçtır. Daha çok serin bölgelerde
ve nemli dere yataklarının bulun-
duğu yerlerde görülür. 

Sığla
Dünya üzerindeki tek doğal yayılış
alanı Türkiye'nin güneybatısı ile
Rodos adasıdır. Saf ya da başka
ağaçlarla karışık ormanlar kurar. İlk
bakışta çınarı andırır. Gövdesinden
çıkarılan balzam kozmetik ve ecza-
cılıkta kullanılır.

Huş
Anadolu'nun kuzeydoğusundaki
yüksek kesimlerde tek başına ya
da başka ağaçlarla karışık olarak
bulunan huşlar 10-20 m'ye kadar
boylanabilen çeşitli türlere sahip,
soğuğa dayanıklı ağaçlardır.
Türkiye'de doğal olarak yetişen
türleri; Adi huş, Kızılağaç yapraklı
huş, Kafkas tüylü huştur.
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Ormanların en büyük düşmanı, 
yangınlar…

Dünyada her yıl ortalama
50 milyon hektar alan,
orman yangınlarında zarar

görmekte. Avrupa’da ise bu miktar
550 bin hektar civarında.  Türki-
ye'de orman yangını istatistikleri
Orman Kanunu’nun kabul edildiği
1937 yılında başlıyor. İstatistikler,
1937'den 2016 yılına kadar 106 bin
254 orman yangınında, toplam 1
milyon 742 bin 572 hektarlık
orman alanının yandığını ortaya
koymakta. 1988 yılından bu yana
baktığımızda en fazla yangın adeti
ve hektarının yaşandığı yıllar 30 bin
828 hektar ile 1994 yılı, 26 bin 353

hektar ile 2000 yılı, 29 bin 749 hek-
tar ile 2008 yılı oldu. 2016 yılında
ise 3 bin 188 adet yangında 9 bin
156 hektar orman yok oldu.  
Ülkemiz ormanlarının büyük bir
bölümü, coğrafyası ve sahip olduğu
iklim özellikleri sebebi ile yoğun bir
yangın tehdidi altında bulunuyor ve
her yıl çeşitli sayıda orman yangını
sonucu önemli ölçüde orman varlığı
zarar görüyor. Kahramanmaraş’tan
başlayıp Akdeniz ve Ege’yi takiben
İstanbul'a kadar uzanan 1700 kilo-
metrelik sahil bandının 160 km de-
rinlikteki bölümü orman yangınları
bakımından çok büyük hassasiyet

gösteriyor. Ülkemizdeki orman yan-
gınlarının yüzde 90’ı bu bölgede
meydana geliyor. Yanan alan geniş-
liğine göre, Muğla, Antalya, Çanak-
kale ve İzmir en tehlikeli bölgeler
listesinde ilk sıralarda yer alıyor. 

Orman yangınlarının 
büyük bölümü insan kaynaklı
İstatistiklere göre orman yangınları-
nın yüzde 94’ü insan kaynaklı.
Özellikle kasıt, ihmal ve dikkatsizlik
yangınların başlıca çıkış nedenleri
olarak gösteriliyor. Bunun yanı sıra
anız yakma, ateş unutma, sigara iz-
mariti atma gibi basit sebepler de
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çok büyük orman yangınlarına yol
açabiliyor.
Öte yandan hava şartları, yangın-
larda önemli bir çevre ve tetik fak-
törü. Her yıl yıldırımların sebep
olduğu yangınlar, Türkiye’de yakla-
şık olarak 140 hektarlık ormanı tah-
rip ediyor. Ülkemizdeki yangınların
yüzde 83.3’ü haziran-ekim ayları
arasında meydana gelmekte. Ayrıca
çıkan yangınların yüzde 32 gibi
önemli bir kısmı güneşin en yüksek
olduğu saatler arasında yani yakıt
nem kapsamının en düşük olduğu
dönemde oluyor.

Türkiye en riskli ülkelerden biri
Avrupa Komisyonu Ortak Araş-
tırma Merkezi’nin yayınladığı “Av-
rupa’da Orman Yangınları”
raporunda Türkiye’nin, ormanları
en çok risk altında olan ülkelerden
biri olduğu belirtildi. Buna göre
Türkiye ormanlarının 7 milyon hek-
tardan fazlasında 1. derece, 5 mil-
yon hektardan fazla alanında ise 2.
derece yangın tehlikesi var. Gele-
ceğe dönük öngörülere göre ise
2070-2080 yılları arasında Türki-
ye’deki orman yangınları sayısının
bugüne oranla yüzde 21 artacak.
Gelecekte hava sıcaklıklarının sayısı
ortalama 2 ila 4 derece daha yükse-
lecek ve yağışların azalacak olması,
bu artışın en önemli sebepleri. 
Uzmanlar Türkiye’nin hızla azalan
ormanlık alanlarını korumanın en
etkili yolunun yangın söndürme or-
ganizasyonu, toplumsal bilinçlen-
dirme, yangın sonrası restorasyon ve
ulusal işbirliğini kapsayan bir yangın
yönetim planlanması olduğunu be-
lirtiyorlar. Orman yangınlarının
neden olduğu zararların en aza in-
dirilmesi için, köklü önlemler almak
ve etkin bir Yangın Koruma ve
Savaş Organizasyonu kurmak gere-
kiyor. 
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5 gün sürdü, yaklaşık 
1 milyon 674 bin ağaç yandı
Ülkemiz tarihinin kayıtlara geçmiş
en büyük orman yangını Antalya
Orman Bölge Müdürlüğü sınırları
içerisinde 31 Temmuz- 4 Ağustos
2008 tarihleri arasında gerçek-
leşen Serik-Taşağıl Orman Yangını
geliyor. TEDAŞ’a ait enerji nakil hattının 31 Temmuz’da saat 12.30’da şiddetli
poyraz nedeniyle tellerin birbirine temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımın,
enerji nakil hattının hemen altındaki tarladaki anızları tutuşturmasından çık-
tığı tahmin ediliyor. Hızla yayılarak kontrolden çıkan yangın, 1 Ağustos’ta
Karataş Köyü Macarlar Mahallesini kuşatarak en büyük tahribatı bu köyde
yaptı. Yangın sonrasında yapılan kesin hasar çalışmaları sonucunda 77 konut,
88 ahır ve deponun yandığı yangında ayrıca, bir ilköğretim okulu ve lojman,
bir cami ve bir köy konağının hasar gördüğü, 50 küçük ve büyükbaş hayvan
ile 106 kovandaki arının telef olduğu yangın sonrası kesin hasar tespit çalış-
maları sonucu belirlendi. 31 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında 5 gün
süreyle devam eden Taşağıl ve Serik Orman yangını sonucunda, mevcut
orman amenajman planlarına göre 13 bin 18 hektarı verimli koru ormanı ve
3 bin 907 hektarı bozuk koru ormanı olmak üzere 16 bin 925 hektar orman
alanı tahrip oldu ve tahminen 1 milyon 674 bin m3 dikili ağaç yandı.
Antalya’da yaşanan bir diğer büyük orman yangını, 21 Haziran 1997’de mey-
dana gelmişti. Kepezüstü mevkiindeki Düzlerçamı Milli Parkı’nın bulunduğu
alanda başlayan ve 3 gün süren yangında bin 715 hektar kızılçam yok olmuştu.

13 bin 260 hektarlık ormanlık alanı yakan Marmaris yangını
Kayıtlarda Türkiye tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak, 23 Mart
1979 tarihinde Marmaris Çetibeli Köyü’nde çıkan ve 13 bin 260 hektarlık
ormanlık alanı yakan Marmaris orman yangını yer alıyor.  Muğla Orman Bölge
Müdürlüğü (OBM) sınırları içinde gerçekleşen yangının sebebi belirlenemedi.
Yine Çetibeli köyünde, 27 Temmuz 1996'da ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıkan
ve beş gün sonra kontrol altına alınabilen yangında, 7 bin hektar alan kül
olmuş, aynı bölgede 2002 yılının Ağustos ayında çıkan bir başka yangında ise
yaklaşık bin 250 hektar orman zarar görmüştü.
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Alanı’nda 25 Temmuz 1994 günü saat
16.30’da başlayan ve 57 saat süren yangında ise, 1’inci Dünya Savaşı’nın
Çanakkale cephesinde, savaşın yoğun olarak geçtiği Arıburnu ve Conkbayırı
civarındaki 4 bin 49 hektar orman alanı yandı. Büyük Anafarta, Bigalı, Kocadere,
Kumköy ve Yalova köylerinin tarım alanları da tahrip oldu. Dönemin Çanakkale
Orman Bölge Müdürü Orman Yüksek Mühendisi Talat Göktepe, yangın
söndürme çalışmalarını yönetirken, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. 
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Kapak Dosyası

Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı
Zonguldak'ta 
Dünyada bilinen en yaşlı 5 ağaçtan
biri olan Zonguldak'taki bu devasa
ağaç aynı zamanda dünyanın en
yaşlı porsuk ağacı olarak kayıtlara
geçti. Porsuk ağaçlarının bir önemli
özelliği eski çağlardan beri hayata
yeniden tutunmanın simgesi olma-
ları. Ağacın yaşı çevresindeki yıllık
halkalar sayılarak tespit edildi. Por-
suk ağacının tohumunun ilk filiz-
lendiği zaman ise bronz çağı.
Bilimsel verilere göre porsuk ağacı-
nın yaşı 4112.

İnkaya Çınarı turistlerin 
uğrak yeri
Bursa Uludağ’a giderken karşınıza
çıkan 600 yaşındaki çınarın boyu 35
metre, çapı 10 metreye yakın. Tu-
ristik bir bölgede yer alması nede-
niyle yaz-kış yerli ve yabancı
turistlerin akınına uğruyor. 

Samsun’un en yaşlı ağaçları
Çarşamba'nın Kızılot Mahallesi'nde
bulunan çınar ağacı yıllara meydan
okuyor. Doğu çınar ağacı Sam-
sun'da tescil edilen anıt ağaçlar
içinde en yaşlı ağaç olma özelliğini
taşıyor. 650 yaşındaki ağacı yine bir
doğu çınar ağacı olan ve Çarşamba
Çay Mahallesi'nde bulunan 600 ya-
şındaki ağaç izliyor. Samsun'da yak-
laşık 20 tescilli ağaç içinde bulunan
anıt ağaçlar içinde en son sıralarda
ise Atatum'un Yukarıaksu Mahalle-
si'nde bulunan 220 yaşındaki doğu
çınarı ile İlkadım Yalı Camii avlu-
sundaki 175 yaşındaki çınar ağacı
yer alıyor. Tescillenmiş anıt ağaç lis-
tesindeki en genç anıt ağaç ise Tek-
keköy'de bulunan 120 yaşındaki adi
dişbudak ağacı olarak yer alıyor. 

Dünyanın en yaşlı sediri
Türkiye, literatürde 'Toros Sediri'
olarak bilinen sedir türünün dün-
yada en yaygın bulunduğu tek ülke-
dir. Dünyadaki en yaşlı sedir ağaçları
da ülkemizde bulunuyor. Antalya
Kumluca ilçesi Karacaören köyünde

olan ve yöre halkının “Ambar Kat-
ran’ adını verdiği sedir ağacının,
2331 yaşı ile ‘dünyanın en yaşlı se-
diri’ olduğu iddia ediliyor. 

600 yıllık çınar ağacı 
Tut ilçesinin simgesi
Adıyaman'ın Tut ilçesinde bulunan
ve anıt ağacı olarak tescillenen doğal
tabiat varlığı ilçenin simgesi olarak
biliniyor. 2010 yılında Tut Beledi-
yesi'nin talebi üzerine Şanlıurfa Kül-
tür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulu, 600 yıllık olduğu tahmin
edilen çınar ağacını korunması ge-
reken tabiat varlığı olarak tescilledi.
Gövdesi 5.40 metre olan çınar ağa-
cının uzunluğu 45 metre yüksek-
likte. 

2000’lik zeytin, 
Teos Zeytin Ağacı 
İzmir Seferihisar’daki Teos Antik
Kenti’nde yer alan 2000 yaşındaki
zeytin ağacı mutlaka görülmeli.
Çünkü Anadolu’da ‘ölmez ağaç’
diye bilinen zeytin ağaçlarının ve
zeytine verilen değerin en güzel ör-
neklerinden. 

Gökçebey’deki anıt ağaç 
500 yıllık 
Zonguldak İli Gökçebey ilçesine
bağlı Veyisoğlu Köyü, Koca Meşe
mevkiinde yer alan palamut meşe

Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı

En yaşlı doğu çınar ağacı 
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ağacı, T.C. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Karabük Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü tarafından anıt ağaç
olarak tescillenerek koruma altına
bulunuyor. 500 yıllık olarak tescille-
nen anıt ağacın, gövde çevresi  510
cm, yerden yüksekliği  15 metre ve
kapladığı alan 300 metrekare.

Atatürk’ün hassasiyeti, 
Yürüyen Köşk Ağacı 
Ağacın hikâyesi ilginç; Atatürk, Ya-
lova’dan geçerken bu çınarı beğenip
yanına köşk yaptırıyor. 1930’da dal-
larının köşkün çatısına zarar vermesi
üzerine kesilmelerini önerenleri red-
dederek köşkü tren rayları üzerinde
ileriye taşıtıyor. 

Heybetli sedir, Koca Katran  
Antalya Elmalı’da dik bir yamaç
üzerinde tüm heybetiyle duran bu
sedir ağacı zamana meydan okuyor.
1995 yılında 2000 yaşında olduğu
tespit edilip koruma altına alınmış.
Boyu 25 metre, çevresiyse 8.5
metre. 

En yaşlı meşe ağacı, 
Mamatlar Meşe Ağacı   
Bolu Mengen Mamatlar Yaylası’nda
yer alan meşe ağacı, 1000 yaşında
ve üç metre çapa sahip. Türkiye’nin
en yaşlı ve en kalın meşe ağacı ol-
duğu söyleniyor. Kalın dallarından
biri, arı yuvası olduğundan bilinç-
sizce kesilmiş. 

1650 yaşıyla 4 çeşit meyvesi 
mevcut   
Manisa Kırkağaç ilçesine bağlı
Bakır beldesinde bulunan 1650 ya-
şındaki zeytin ağacı, Tabiat Varlık-
larını Koruma Kurulu tarafından
“Anıt Ağaç” olarak tescillendi.
Halk arasında Yedi Kardeşler ola-
rak bilinen zeytin ağacı, tek gövde

üzerinde yaşamını sürdürüyor ve
hala verim alınabiliyor. Gövde
uzunluğu 12 metre olan ağacın
yedi kolunda, farklı aşılama yönte-
miyle Memecik, Edremit, Uslu ve
Trilye cinslerinde dört çeşit mey-
vesi mevcut. 1650 yaşında olan bu
ağaç Bakır beldesinde zeytincilik
faaliyetlerinin eski çağlara dayandı-
ğının da bir kanıtı.

Cami avlusunda Zincirli Servi  
Zincirli Selvi, İstanbul Kocamusta-
fapaşa’daki Sümbül Efendi Ca-
mii’nin avlusunda yer alıyor. Hz.
Hüseyin’in iki kızının buraya defne-
dildikleri söyleniyor. 1400 yaşında
olduğu tahmin edilen ağacın yıkıl-
ması halinde kıyametin kopacağına
inanılıyor. 

Uyuyan ağaç, Ahtapot Çınar 
İstanbul Üniversitesi Orman Fakül-
tesi Araştırma Ormanı’nda yer alan
bu anıt ağaç, görünümüyle diğerle-
rinden ayrılıyor. Çınar, ahtapotu an-
dıran, alabildiğince uzun kollara
sahip. ‘Uyuyan çınar’ olarak da bili-
nen ağaç, 600 yaşında. 

Türkiye’nin en yaşlı kestane ağacı
hala meyve veriyor
Türkiye’nin en yaşlı kestane ağacı,
Kütahya'nın Kumarı köyünde bulu-
nuyor. Bizans, Selçuklu, Germiya-
noğulları, Osmanlı ile Cumhuriyet
dönemlerine tanıklık eden ağacın,
bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.
Sekiz metre çapında ve 25 metre
yüksekliğindeki ağaç, hala meyve
veriyor. Kaya üzerinde yetişen ve

rüzgâr, yağmur, kar gibi etkenlerle
kökü iyice belirginleşen ağacın,
400-500 kilogram arasında meyve
vermesi görenleri şaşırtıyor.

Eyüp Sultan Çınarı    
İstanbul Eyüp Sultan Camii ve tür-
besi arasında iki, türbe çıkışında iki,
civarda dört çınar var. Hangi iki ol-
duğu bilinmese de İstanbul kuşat-
masında Akşemsettin’in, Eyüp
Sultan’ın kabrinin baş ve ayakucuna
diktiği çınarların bunlar olduğu dü-
şünülüyor. 

Ağıl Ardıç, 2 bin yaşında
Juniperus Foedissima türündeki Ağıl
Ardıç, Konya’nın Taşkent ilçesinde
bulunuyor. 2 bin yaşlarındaki ağaç
22 metre boyunda, 4 metre çapında
ve 12 metre çevre genişliğinde.
Güzel kokulu yapraklarını kışın da
dökmeyen, kara yemişli, 20 metreye
kadar boylanabilen, 2300 metreye
kadar yayılabilen ve 60-70 kadar türü
bulunan ardıç, orman yaşamının
sona ermesi aşamasında, en son kay-
bolan dayanıklı türden.  Doğa Ko-
ruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü tarafından 2002 yılında
tabiat anıtı olarak tescil edilen ağaç,
zamana adeta meydan okuyor.  
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Türkiye’nin en yaşlı kestane ağacı 

Juniperus Foedissima türündeki Ağıl Ardıç

Yedi Kardeşler olarak bilinen zeytin ağacı
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Kapak Röportajı

“Stratejik sektörler arasına
girmemiz hem sektörü 
hem ekonomiyi büyütür”
Türkiye’deki ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için orman ürünleri sektörünün, 
kalkınmada öncelikli sektörler arasına girmesini istediklerini dile getiren Türkiye Orman Ürünleri
Sanayici ve İşadamları Derneği (TORİD) Başkanı Göksel Korkmaz, “Sektör olarak en büyük 
hedefimiz, 2018 yılında gerçekleşecek olan 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer almak.  Stratejik
sektör olma özelliği ve sıfatını kazanırsak hem gelişeceğiz, hem de geliştireceğiz. Sektördeki ve
ekonomideki istihdamı ve ihracatı artıracağız” diyor.
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Ahşap, Anadolu topraklarında
yüzyıllarca kullanılan ve hala
ayakta duran birçok eserin

hammaddesini oluşturan bir mü-
hendislik yapı malzemesi. Ancak
doğal, nefes alan, sağlıklı, sürdürü-
lebilir, yenilenebilir  ve uzun ömürlü
birçok özelliğe sahip olsa da, Türki-
ye’deki tercih edilirliğini mevcut in-
şaat politikaları ile ne yazık ki yitirdi.
Orman ürünlerinin üretiminin
doğru yapılmaması ve uygulamada
yaşanan hatalar nedeniyle oluşan
birçok sıkıntı, Türk halkının o dö-
nemde ahşaptan uzaklaşmasına
neden oldu. İşte bu nedenlerden
son 20-30 yıldır istediği gelişimi
gösteremeyen Türkiye orman ürün-
leri sektörü, artık ahşap üzerindeki
önyargıları silip, kendini daha iyi
ifade etmek ve hak ettiği noktaya
gelmek istiyor.
Bu amaçları gerçekleştirmek için ise
sektörün en büyük sivil toplum ku-
ruluşu olan Türkiye Orman Ürünleri
Sanayici ve İşadamları Derneği
(TORİD), son dönemde çalışmala-
rına hız vermiş durumda. 1993 yı-
lında kurulan ve üye sayısı 90’a
yaklaşan TORİD, ahşabın adını te-
mize çıkarmak, ahşaptan katma de-
ğerli ürünler üretmek ve kullanımını
yaygınlaştırmak için hazırladığı bir-
çok projeyi hayata geçirmeyi amaçlı-
yor. Bu projeler arasında,
üniversiteler ile ilişkileri güçlendir-
mek, sektördeki üretim standartlarını
belirlemek, son sınıf öğrencilerine ah-
şabı anlatmak, kamu alanlarında
ahşap binaların sayısının artırılması
için örnek projeler yapmak, Türk hal-
kına ahşabı tanıtacak kamu spotları
hazırlamak, kısaca ahşabın kaybettiği
kaleyi tekrar kazanmak var. 
Ancak bu projeler içinde bir tanesi
var ki, hem sektörün hem de ülke
ekonominin kalkınması için kilit role
sahip. Ülke ekonomisine daha fazla
katkı sağlamak için orman ürünleri

sektörünün, kalkınmada öncelikli
sektörler arasına girmesini istedikle-
rini dile getiren Türkiye Orman
Ürünleri Sanayici ve İşadamları Der-
neği (TORİD) Başkanı Göksel
Korkmaz, “Sektör olarak en büyük
hedefimiz, 2018 yılında gerçekleşe-
cek olan 11. Beş Yıllık Kalkınma Pla-
nı’nda yer almak.  Stratejik sektör
olma özelliği ve sıfatını kazanırsak
hem gelişeceğiz, hem de geliştirece-
ğiz. Sektördeki ve ekonomideki is-
tihdamı ve ihracatı artıracağız.
Orman ürünlerimiz yerli kaynak ve
milli servet. Bu serveti katma değerli
ürünler haline getirmek ve ekono-
miye katkımızı artırmak ancak stra-
tejik plana dahil olabilmemizle
mümkün” diyor. Yaptığımız röpor-
tajda ahşabın ve orman ürünlerinin
Türkiye’deki mevcut tablosunu
çizen Türkiye Orman Ürünleri Sa-
nayici ve İşadamları Derneği
(TORİD) Başkanı Göksel Korkmaz,
sektörün gelişimi için neler yapılması
gerektiğini şöyle anlattı:

Orman ürünleri sektörünü tanı-
madan önce sizden Türkiye’deki
orman yapısı ve ağaç zenginliği
hakkında biraz bilgi alabilir
miyiz? Türkiye ormanları zengin
bir ülke mi? 
Ülkemizdeki ormanların sahibi dev-
letimiz ve Orman Genel Müdür-
lüğü tarafından bakımı, üretimi ve
satışı yapılıyor. Dünya standartlarına
göre orman bakımından kuzey ül-
keleri kadar zengin değiliz fakat her
yıl daha zenginleştirilip, orman alan-
larının miktarı artırılıyor. 1999 yı-
lında verimli olan alanımız 8 milyon
hektardan 2015 yılında 11 milyon
hektarı hektara çıktı. Toplam orman
alanımız 28 milyon hektar ile yüz
ölçümümüzün yaklaşık üçte birini
aştı. Ağaç çeşitliliği açısından zen-
gin sayılabiliriz, hem iğne yapraklı
ağaçlar hem de geniş yapraklı sert

ağaç grubundan ağaçlarımız var.
Kuzey İskandinav ülkelerinde daha
çok çam, huş ve ladin ağırlıklı
orman yapısı var. Bizde bunların ya-
nında meşe, kayın, akçaağaç, dişbu-
dak türü kızıl ağaçlarımız da
bulunuyor. Dolayısıyla zenginlik ve
çeşitlilik açısından geniş bir yelpa-
zeye sahibiz. Gerek kendi orman
varlığımız gerekse çevremizdeki
kaynaklar ele alındığında ormancı-
lık büyük bir kalkınma kaynağı olma
potansiyeli taşıyor. Bu potansiyeli
harekete geçirecek yapısal tedbirle-
rin ivedilikle ele alınması gerekiyor.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Sektörün en büyük 
problemi nedir?
Sektörde rekabet etme konu-
sunda sıkıntı var. Çok uzak ülke-
lerden getirilen ahşaplar, yerliden
daha ucuz olabiliyor. Ortadoğu
ve körfez ülkeleri bizden rekabet
edebilir ürün bulamadığında Fin-
landiya, İskan- dinav ülkelerinden
ürün alıyor. Yerli hammaddenin
pahalılığı mevcut yapıdan, üretim
maliyetinden, vergilerden kay-
naklanıyor. Bakanlar kuruluna
sevk edilen bakanlık fonunun dü-
şürüleceğine ilişkin bir karar var.
İhale satışlarında yüzde 6 bakan-
lık fonu kaldırılıyor. Bu fiyatları
bir nebze etkileyecek. Ama esas
konu sistemden kaynaklanıyor.
Firmalar ihale sisteminde ham-
maddeyi satın alırken birbirleriyle
rekabet edip fiyatı yukarı çıkarı-
yorlar, buna rağmen satarken fi-
yatı düşürüp rekabet ediyorlar.
Alırken pahalı, satarken düşük fi-
yatlar, sektörün kronik sıkıntısı,
ana problemi durumunda. Çok
uluslu firmalara taahhütlü mal sa-
tarken, hammadde fiyatlarının
yüzde 5 artış planlarken yüzde 30
yükselmesi, üretici firmayı zora
sokuyor, karından zarar ettiriyor.  
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Şu anda ormanlarımızdan yapı-
lan kesim miktarı nedir?
Orman Genel Müdürlüğü’nün son
yıllardaki politikasında üretim ra-
kamları sürekli artıyor. Satışa sunu-
lan tomruk/endüstriyel odun
miktarı son yıllarda 15 milyon
m3’den 18 milyon m3’e çıkmış bu-
lunuyor. 2020 yıllarda 25 milyon
m3’e ulaşması bekleniyor. Bunun
içine kerestelik, kaplamalı, soymalı-
lar, ambalajlık  tomruk, lif/yonga
odunu gibi bütün endüstriyel
ürünler giriyor. Bunun 5-7 milyon
m3’ü  tomruk olarak vasıflandırılı-
yor. Diğer geri kalan kısmı sunta,
MDF üretimi için lif/yonga odunu
ve yakacak odun olarak tanımlanı-
yor. Bu yıl kış hava şartları yüzün-
den üretim biraz düşük kaldı. İlk
4-5 ayda yüzde 20-25 oranında
daha az üretim yapıldı. Üretimin
bu yıl geride kalması ve Ukray-
na’nın ihracatı kısıtlaması fiyatların
da yükselmesine neden oldu. Fir-
malar biraz zorlandı. Umuyoruz bu
yıl yaşadıklarımız gelecek yıl tekrar-
lanmaz, hammaddeye arz ve fiyat
bakımından daha istikrarlı, sağlıklı
ve kolay ulaşabiliriz.

Ormanların geliştirilmesi konu-
sunda yapılan çalışmalar neler?
Bu anlamda ne gibi yeni uygula-
malar hayata geçiriliyor?
Son yıllardaki politikasında kaliteyi
ve üretimi artırıcı çalışmalar yapan
Orman Genel Müdürlüğü, dünya

standartlarında Sürdürülebilir Or-
man Yönetimi (SOY) ile  üretim ya-
pıyor. Müdürlük, sürdürülebilir
ormancılık konseptine giren bir-
çok bölgede FSC belgesini aldı.
Bu belgenin önemi üretilen tom-
ruk miktarı, sürdürülebilir üretim
için, tekrar dikiliyor. Bu yaklaşık
4-5 yıl önce Bolu Aladağ civarında
başladı, şimdi çok fazla yaygınlaştı.
FSC, hem ormanlarımızın kesil-
diği kadarının yerine dikildiğini
hem de üretim sırasında insan ve
orman eko sistemi  güvenliği stan-
dartlarını belgeliyor, hem de ihra-
catçı firmaların satışında avantaj
sağlıyor. Şöyle ki, yabancı firmalar
Türk mobilya ihracatçısından
ürün satın alırken, kullanılan ke-
restenin FSC belgeli olup olmadı-
ğını sorabiliyor. O noktada istenen
bu belgeyi sunduğunuzda satış
şansınız artıyor. Yenilenebilir or-
mancılıkta, yerine konulabilir or-
mancılık FSC’li ürünleri, orman-
cılıktan ziyade tarım ürünü olarak
kabul ediliyor. Kesildikten sonra
tekrar dikiliyor. Çalışmalar bu an-
lamda olumlu.

Ağaç tarlalarının miktarı Türki-
ye’de artırılabilir mi?
Evet kesinlikle, ağaç tarlaları bizim
elimizi güçlendirip, sektördeki ham-
madde temininde sürekliliği sağlar.
Ancak şöyle bir durum var. 1999-
2000 yılında Avusturalya’dan bir
heyet Türkiye’ye geldi. Orada yap-

tıkları tarım ormancılığı sistemini
Türkiye’de de uygulamak istediler.
Ancak Türkiye’nin yeterli sayıda ve
oranda yağmur almadığını söylediler.
Yakın dönemde ABD ve Brezilya’da
görüyoruz ki, plantasyon yapıyorlar
4-5 yılda verim veriyor. Yağmur al-
masından dolayı 10-15 yıl sonra
tomruk haline geliyor. Bizim iklimde
bu süre 40-50 yılı buluyor. Bu süre
bile yenilebilir bir kaynak için uygun
hatta kısa bir süredir. Çok hızlı bir
dönüşüm olmasa da Türkiye’nin
plantasyona devam ederek sürdürü-
lebilir bir üretim yapmalı. Yerli kay-
nak olduğu için önem vermemiz
gerekiyor. 

Orman ürünlerinin fiyatlarının
yüksek olduğundan bahsettiniz.
Neden yüksek fiyatlar?
Orman ürünleri ihale usulü olarak
en yüksek fiyatı veren firmaya dev-
let tarafından satılıyor.  Bu nedenle
fiyat ihale gereği sürekli yükseliyor.
Öte yandan ihale usulü satışların
yanı sıra tahsisli satışlar da söz ko-
nusu oldu. Yıllık kesim kapasitesi
25 bin m3 ve üstü olan firmalara
tahsisli satış imkanı sunuldu. 60
gün geriye giderek yapılan satışla-
rın ortalaması söz konusu oldu.
Böylece bu sistem ile firmaya yıl
içinde belirlenen miktar kadar arz
garantisi veriliyor. Bu sürekli bir
üretim yapabilmek için önemli bir
sistem. Ayrıca daha önce sadece
depo satışı yapılıyordu. Son yıllarda

Kapak Röportajı

“Seri imalata geçildiği zaman maliyetler düşecek”
“Ahşabı yapısal ahşap, doğramada ahşap olarak kullanmaya başlamamız lazım. TOKİ’nin yaptığı evlerin
hepsinde plastik çerçeve kullanılıyor. TOKİ’nin üst gelir grubuna yaptığı evlerde yüzde 10 oranında
ahşap doğrama kullanılması zorunluluğunun getirilmesi, sektöre çok ciddi hareket sağlar. Ahşabın pa-
halı olduğu doğru ama seri imalata geçildiği zaman maliyetler düşecektir. Üretimin standart olması da
üretim verimli, fiyatların da düşmesine neden olacaktır.”
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dikili ağaç satışı da ihale usulü ya-
pılmaya başladı. Firmalar dikili ağaç
ihalesine girip ağaçları dikili olarak
satın alıyor. Kesimini kendi yapıyor
böylece. 

İç piyasada üretim rakamları dü-
şünce ithalatta nasıl bir seyir ya-
şandı? 
Üretim rakamları düştüğü gibi bir
de Ukrayna tomruk ihracatını ya-
sakladı. Bu iki unsur iç pazarda fi-
yatların yüzde 30 ila 60 arasında
artmasına neden oldu. Her ülke
hammaddenin kendinde kalmasını
istiyor. Özellikle çam tomrukta
yurtdışından gelen başka bir kaynak
yok. Orman ve ahşap ürünleri, Tür-
kiye’nin kalkınmasında fayda sağla-
yacak önemli bir sektör. Bizim
kaynaklarımız giderek artıyor ve
üreticiye yansıyacak tabi ki. Fakat bu
yetmediği zaman ithalat yoluyla
tomruk olmasa bile kereste ithala-
tıyla onu katma değeri yüksek ürün-
ler haline getirip satışını yapabiliriz.

Buna en iyi örnek İtalya. İtalya ağaç
zengini değil ama mobilyada dünya
markası. Bizim yerli kaynaklarımızın
olması büyük avantaj, onun dışında
yurtdışından tomruk olmasa bile bi-
çilmiş kereste olarak gerekip onunla
katma değer sağlayıp daha yüksek fi-
yatlarla satabiliriz. Bu nedenle sek-
tör kalkınmada öncelikli stratejik bir
sektör olarak ele alınması lazım. 

İthalatı hangi ülkelerden yapıyo-
ruz?
Çam tomruğu Ukrayna’dan alamı-
yoruz. Kereste Bulgaristan, Gürcis-
tan, Ukrayna bölgesinden,
İskandinav ülkeleri ile ABD’den,
bahçe mobilyaları ve dış mekanlar
için kullanılan tropikal ağaçlar ise
Afrika ülkelerinden geliyor. Uzak
ülkelerden bazen çok daha ucuza
ithal kereste getirtebiliyoruz. Çünkü
dünya standartlarında rekabet edile-
bilir fiyatlar sunuyorlar. Bazen öyle
oluyorki 8 bin km uzaktan getirdi-
ğimiz kereste, 100 km’deki yerli

kaynaktan daha ucuza mal olabili-
yor. Fiyatlandırma ihale usulü ol-
ması nedeniyle sürekli artıyor. Bu
nedenle döviz kuru çok artmadığı
sürece ithalat daha mantıklı oluyor.
5-8 milyon m3 dersek Türkiye’nin
tüketimi, bunun ancak 1 milyon
m3’ü ithalattır. Kaynağı bulma
problemi yok. Ahşabın üretimi bi-
linçli şekilde yapılsın yeter ki.

Bu konuda nasıl bir sıkıntı var?
Ahşabın terbiye edilmesi, kurutul-
ması, üzerine koruyucularının
doğru uygulanması gerekiyor.
Çünkü doğru üretim, beraberinde
müşteri memnuniyetini de getiriyor.
İyi kurutulmamış bir ahşapla kapı-
pencere yaparsanız kısa sürede şişer.
Bu da ahşabın adını kötüye çıkarı-
yor. Maalesef Türkiye böyle bir
dönem geçirdi ve bu nedenle doğ-
rama piyasasını kaybettik. Şu anda
Türkiye’de PVC-plastik doğramaya
dönüldü. Halbuki ahşabın binalarda
kullanımında pek çok avantaj var. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Ahşabı hak ettiği yere getirmek için kimlerle işbirliği yapmak fayda sağlar sektöre?
Bu konuyla ilgili tüm çalışmalarımızı sivil toplum kuruluşu olarak TORİD, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile kamu kuruluşları ve üniversitelerle birlikte 3 ayaklı şekilde yürütebiliriz. Böy-
lece üniversite-sanayi-devlet işbirliğinde ahşaba tekrar can verebiliriz. Bunlar için fon ve destek gerekiyor.
Üyelerimizin dışında bu fonları almak için çalışmalarımız olacak. Sektörün güncellenmiş rakamlarının ortaya
konulması için de TOBB ile birlikte sektör analiz raporu hazırlanması konusunda bir çalışmamız var. 
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Nedir bu avantajlar?
Topraktan çıkıp binaların içine giren
radon gazı ile ilgili yapılmış bir araş-
tırma var. Atom Enerjisi Kurumu
tarafından yayınlanan rapora göre,
bu gazın dışarı çıkabilmesi için
ahşap çok doğru bir malzeme.
Çünkü ahşap sağlıklı ve nefes alan
bir malzeme. Plastikte ise bu gaz dı-
şarı çıkamadığı için, bina içindekiler
tarafından solunuyor. Dünyadaki
akciğer kanserinin yüzde 35’i siga-
radan, yüzde 15’i bu radon gazın-
dan kaynaklanıyor. Öte yandan
ahşap karbon tutucu özelliğe sahip.
Karbon salımı düşük. Aynı zamanda
bir mobilya üretmek için harcanan
enerji ile demir-çelik üretmek için
harcanan enerji arasında çok fark
var. Enerji tüketimi çok daha düşük.
Bir de ahşabın depremde sağladığı
avantajlar var. Ahşap binaların dep-
reme dayanıklılığı Japonlar tarafın-
dan ispatlandı. Diğer binalar kütle
halinde çökerken, ahşap esnemesi
ve hafif olmasından dolayı çökse
bile yaşam alanı bırakıyor, can ka-

yıplarını ciddi oranda azaltıyor.
Deprem kuşağında olan ülkemiz
için ahşap çok önemli bir yapı mad-
desidir. Estetik ve yeniden kullanı-
labilen bir hammadde. Bir binada
kullandığınız ahşabı yıllar sonra
söküp başka bir malzeme için kulla-
nabiliyorsunuz. İyi bakıldığında
300-400 sene yaşabiliyor. Sağlık açı-
sından nefes alan bir ürün. Ayrıca
ahşap binalar daha çok huzur veri-
yor, yurtdışındaki bakımevleri, hu-
zurevleri, kreş ve okullar genelde
ahşaptan yapılıyor.

Ahşabın avantajları var ama bir
de eleştiri aldığı noktalar da
mevcut, nedir onlar?
Ahşabın en çok eleştiri aldığı konu,
yangın. Biz dekoratif ahşabın yanı
sıra taşıyıcı amaçlı yapısal ahşabın
kullanılmasını savunuyoruz. Ahşabı
yapıştırıp lamine kirişlerle büyük
açıklıklar elde ettiğinizde o bir külte
oluyor. İnce bir lambrinin yanması
ile kütle halindeki ahşabın tutuşup
yanması arasında çok fark var.

Çünkü kütle halindeki ahşap, etra-
fında karbon tabakası oluşturuyor
ve yanmayı çok yavaşlatıyor. Bu-
nunla ilgili yaşanmış bir örnek var.
Kiriş olarak ahşap ile demirin bir-
likte kullanıldığı bir binadaki yan-
gında demir kısım erimiş. Ahşap
hala dururken, demir çeliğin eriye-
rek onun üzerinde yaslanmış oldu-
ğunu görüyoruz. Burada ‘ahşap
yanıcıdır, daha çabuk yanar’ tezinin
doğru olmadığını görüyoruz.
Ahşap, etrafındaki karbon tabaka-
sından dolayı yanmayı geciktirici
özelliğe sahip. Yangında önemli
olan yangına dayanıklılık süresinin
uzunluğudur. Bir de unutmamak
gerekir ki, günümüzde ahşap ürün-
lerin üzerine yangını geciktirici
kimyasallar kullanılıyor. Bu da yan-
gına müdahale şansını artırıyor.
ABD’de, Kanada’da, evlerin yüzde
80-90’i ahşaptan yapılmaktadır.
Diğer ülkelerin bir çoğunda da bu
oran yüzde 50'nin üzerindedir.
Yanlış bir ürün olsa onlar ahşabı
kullanmazlardı. 

Kapak Röportajı

Ahşabın kısılan sesini daha
çok duyurmak istiyoruz
Belediyelerdeki, bakanlıklardaki
yapı işlerine, yüksek bürokratlara,
karar vericilere ahşapla ilgili konu-
larda bilgilendirme yapmamız
gerekiyor. Ahşabın sesi şu anda çok
kısık ve önyargılı bir bakış var üz-
erinde. Bizim hedefimiz ahşabın
sesini daha da çok duyurmak ve
faydalarını, özelliklerini herkese
tanıtmak. 

“ 

“
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Bu ülkelerde ahşap binalarda ge-
linen nokta nedir peki?
Şu anda Kanada’da 6 kat standart
ahşap yapılar hızla yükseliyor, 30
katlı bina yapılması tasarlanıyor. İs-
veç'te 30 katlı bina ruhsatı alındı.
Daha önce Norveç’te 14 katlı bir
bina yapıldı. Bunlar Türkiye için
zihin açıcı projeler. Bizim toplumu-
muzda ahşaba yönelik çok yanlış bir
kanı var. Halbuki bakıyoruz Ana-
dolu’daki 800 yıllık ahşap yapılar
bugün hala ayakta duruyor. Bir de
sektör olarak özeleştiri yapmamız
lazım. Orman Genel Müdür-
lüğü’nün ve orman fakültelerinin
pencerelerine gidip bakarsak PVC
olduğunu görürüz. Bu acı bir
durum. Aslında onlar da bu du-
rumdan şikayetçi. Bu iğneyi kendi-
mize batırma meselesi aslında.
Bürokratik yapıda karar verilen
standartlarda PVC onaylandığı için
ahşap kullanılmıyor. Standart belir-
leyici bir kurumun zorunluluğu ile
üretim yapılmalı. Bunları göz
önüne aldığımızda, bizim orman

ürünleri sektörü olarak çok cepheli
mücadele vermemiz gerekiyor. 

Ahşaba olan ilgiyi artırmak için
neler yapılmalı? 
Ahşaba bir yönelim var aslında. İn-
şallah da devam edecek. Bu yönelimi
artırmak, ahşabı doğru tanıtıp anlat-
maktan geçiyor. Bu anlamda üniver-
sitelerle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz.
Ahşap ürünlerinin üretiminde bir
standart getirmek istiyoruz. Ahşabın
doğru üretilmesi, kuruluğu, ebatları,
cilalaması gibi işlemlerindeki stan-
dartların tek ve belirlenmiş olması
lazım. Bunun için TSE’ye akademik
bir çalışma yapıp, üniversitelerdeki
orman, inşaat, mimarlık gibi fakülte-
lerdeki akademik kurullarla birlikte
hareket edeceğiz. Ahşap üretiminde
standartların belirlenmesi sektörde
ciddi bir aşamanın kat edilmesini sağ-
layacaktır.  

Şu anda belli bir standant yok mu
üretimde?
Çok yerleşik bir standart yok, teorik

var ama uygulanan yok. Bu büyük
eksiklik aslında. Bunun olması
lazım, çünkü ahşabı geride bırakan
özellik bu oldu. 20 yıl önce inşaat
sektörü birden hızlandı ve kalifiye
olmayan insanların yaptıkları üre-
timler yüzünden tüketici pişman
oldu ve ahşap ürünlerden uzaklaştı.
Kaybettiğimiz kaleyi geri almaya
çalışıyoruz. Dernek olarak oluştu-
racağımız akademik kurulu, üniver-
sitelerle işbirliğiyle yapacağız. O
çerçevede bir laboratuvar kurulma-
sını ve ürünlerin burada uygunlu-
ğunun test edilmesini amaçlıyoruz.
Bu sistem çok ciddi fayda sağlaya-
cak sektöre. Tüketicinin güvenini
tekrar kazanmak istiyoruz bu şe-
kilde.  Eğer bunu gerçekleştirirsek
tüketiciye kadar iyi anlatmak lazım.
Kamu spotu bile olabilir bu. Bu
noktada kamunun desteğine büyük
desteğimiz var. PVC üreticileri
ahşap görünümlü pencere üretip
satarken, biz ahşabın kendisini ve-
rimli şekilde kullanamıyoruz. Eli-
mizdeki ürün güçlü ama bunu

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

TORİD YÖNETİM KURULU 
Soldan sağa: Cihad Avcı, Celaleddin Akça, Mahir Arın, Zeki Şahin, Göksel Korkmaz, Bahadır Balkır, Erkin Ekşioğlu, Tolga Ünsal, Mustafa Şişman
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yeterince iyi değerlendirememiş
durumdayız. Ahşabı tekrar halkın
gündemine doğru şekilde sokmalı-
yız. Bu bir devlet politikası haline
gelmeli. 

Devletten ahşabın tanıtımını, kul-
lanımını artırmak noktasında
beklentileriniz neler?
Ana amacımız ahşap ile Türk insa-
nını tekrar buluşturmak. Yerli,
doğal ve yenilebilir kaynağımızı,
milli servetimizi, katma değerli
ürünlere çevirerek değerlendirme
anlamında bir sistemi hayata geçir-
mek istiyoruz. Bunu tek başına sivil
toplum kuruluşu olarak derneğin
yapması çok zor. Onun için de
Orman Genel Müdürlüğü yetkili-
leri ile sürekli diyalog halindeyiz.
Öte yandan Türkiye’deki ülke eko-
nomisine daha fazla katkı sağlamak
için sektörümüzün kalkınmada ön-
celikli sektörler arasına girmesini is-
tiyoruz. Aslında biz 2018 yılında
gerçekleşecek olan 11. Beş Yıllık
Kalkınma Planına hazırlanıyoruz.
Sektör olarak bu planının içinde
olmak en büyük hedefimiz. Orman
ve Su İşleri Bakanı sözlü olarak geç-
miş dönemde sektörümüzü, strate-

jik sektör listesine alalım demişti.
Bakanlıktakiler sektörün iyi anlatıl-
ması halinde bunun mümkün ola-
cağını söylüyorlar. Şimdi bunun
hayata geçirilmesini talep ediyoruz. 

Bunun sektöre nasıl bir katkısı
olacak?
Önümüzdeki 5 yıllık kalkınma pla-
nında stratejik sektör olabilmemiz
için çalışmalarımız var. Olduğu tak-
tirde istihdama da katkısı olacak bir
sektör haline geleceğiz. Bu gerçek-
leşirse kamudan desteğimiz daha
fazla olacak. Sektörün en önce yap-
ması odaklanması gereken icraat,
stratejik sektörler arasında yer
almak. Bu durum sektöre itici bir
güç olacak. Stratejik sektör olduğu-
muzda hem gelişeceğiz, hem de
ekonomiyi geliştireceğiz. İstihdamı
ve ihracatı artıracağız.  Yerli kay-
nakların kullanılmasında devletin
desteğine ihtiyaç var, bunu da
ancak devlet stratejik plana bizi ala-
rak yapacaktır. 

Orman ürünlerinin stratejik sek-
tör olması halinde rakamlarda
nasıl bir değişim yaşanır sizce? 
Masif ahşap sektörünün  büyüklü-

ğünü ölçmek maalesef çok zor.
Çünkü sağlıklı bir veri tabanına
sahip değiliz. Sektörde 7 bin ke-
reste işletmesi olduğu söyleniyor.
Fakat bunların verilerine ulaşacak
bir altyapı yok. Ayrıca tutkalı masif
panel, kiriş kolon (glulam)  gibi
masif ahşap işleyen malzeme üreti-
cisi birçok işletme mevcut. Bunun
yanında tekne/yat üreticileri ile
masif mobilya üreticileri, kapı pen-
cere üreticileri, az sayıda ahşap bina
yapıcıları toplamda bir yekün tutu-
yor. Bunların büyüklüklerinin tes-
biti ve değerlendirmesinin yapı-
lacağı bir araştırma projesi üze-
rinde çalışıyoruz. Mobilya sektö-
ründen bir örnekle potansiyeli
ortaya koymak istiyorum. Türki-
ye'de Orman Genel Müdürlüğü
toplam yıllık satışı 2,5 milyar TL ci-
varında, bunun en az 1,5 milyar
TL’lik kısmı mobilya hammaddesi
lif/yonga odunudur. Mobilya sek-
törü bu rakamı 20 milyar dolarlık
katma değerli  bir üretime dönüş-
türebiliyor. Masif ahşap sektörünün
potansiyeli bundan daha az değil-
dir.

TORİD olarak bu konuda ger-
çekleştirdiğiniz ve gerçekleştir-
meyi düşündüğünüz çalışmalar
neler? 
Derneğimiz 1993 yılında kuruldu.
İthalatçı, ihracatçı ve üreticilerden
oluşan 90’a yakın üyemiz var. Üye-
lerimizin iş hacmi orman sektörü-
nün yüzde 70’ini oluşturuyor.
Üyelerimizle 2016 yılının sonunda
ahşap sektörünün bugünü, gele-
ceği ve yapılması gerekenler konu-
sunda arama konferansı
düzenledik. İkinci toplantıyı da bu
yılın nisan ayında yapıp, eylem
planları hazırlayarak komiteler be-
lirledik. Konu başlıklarıyla masif ve
ahşabın niye gelişmediğini, niye

Kapak Röportajı



geri kaldığını, neden bilinçli kulla-
nılmadığını araştırıyoruz. Bu eksik-
leri kapatmak için neler yapılabilir
konusunu konuşuyoruz. Kalkın-
mada öncelikli stratejik sektörler
arasında nasıl yer alırız diye konu-
şuyoruz. Öte yandan ahşaptan
örnek binalar yapmak istiyoruz.
Dernek olarak okul, bakımevi,
nikah dairesi, üst geçitler, yüzme
havuzu, spor salonu gibi projeleri
desteklemek ve ahşabın kullanılma-
sını istiyoruz. Yüzde 100 ahşap ol-
ması zorunlu değil, cam-ahşap,
metal-ahşap gibi hibrit binalar da
olabilir. Bu yapısal dönüşümü sağ-
lamak gerek. Bu şekilde halkın ah-
şaba olan algısını değiştirmeyi,
ahşaba dokunmasını sağlamayı
amaçlıyoruz.

Bu amaçları hayata geçirmek için
üniversitelerle nasıl bir işbirliği
yapıyorsunuz ve yapacaksınız? 
Yerli kaynağın ön plana çıkarılıp
ekonomiye katma değerli ürün ola-
rak kazandırılması gerekiyor. Stan-
dartları oluşturma ve sektörü rafine
hale getirmek için de üniversitele-
rin desteğine, ortak çalışmalara ih-
tiyacımız var.
Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği
2-3 katlı yatay yapılar konusunda
ahşap çok doğru bir ürün. Bu ko-
nuda önerilerimiz olacak. Mimar-
lık fakültesindeki öğrencilere
ahşabı tanıtıcı sunumlar yapıyoruz.
Mezun olduğunda projeler yapa-
cak son sınıf öğrencileri ahşabı ta-
nımıyor, bilmiyor. Ahşapla ilgili
sadece bir tane seçmeli ders var.
Ahşabı tanımayan bir mimar proje-
sinde onu nasıl ve ne kadar kulla-
nabilir ki? Tanıtımların yanı sıra
üniversitelerde ahşapla ilgili proje
yarışmaları da düzenlemek için bir
düşüncemiz, hedefimiz var. Yıllarca
ahşap gündemden uzak kaldığı için

mimar, mühendis bazında kiriş ve
statik hesaplar yapacak teknik ele-
man eksiğimiz de var. Üniversite-
lerle işbirliğini güçlü tutmaya
çalışıyoruz.

Firmaların yapısı sektörün geli-
şimine uygun mu?  
Ahşabın gelişmesi için talebin ol-
ması lazım. Marifet iltifata tabidir.
Başarılar takdir edildiği ve karşılığı
verildiği müddetçe daha iyi sonuç-
lar elde edilir ve başarıların devamı
sağlanır. Sektörümüz için de ge-
çerli bu durum. Çok kaliteli bir mal
üreten firma, eğer o mala alıcı bu-
lamıyorsa başarısının bir anlamı
yok. Bir yöneliş olursa sektör geli-
şir. Öte yandan sektördeki talebe
cevap verecek firmaların sayısının
da artması gerek. Şu anda örnek
denebilecek firmalar var sektörde.
Talepte bir artış olursa bunların sa-
yısında mutlaka artış olur. Son dö-
nemde masif panel, lamine kiriş
tesisleri kuranlar var. Dünya ile re-
kabet edebilecek firmalarımız ola-
bilir. 

Üretilen ürünlerin ihracat şansı
nasıl?
İhracatta katma değerli ürün olarak
mobilya ön planda. Masif ahşap ve
sunta-MDF kullanımı olarak mo-
bilya sektörü ciddi artış gösterdi.
Bizim üyelerimizin oluşturduğu
masif ahşap alanında ihracat daha
yavaş. Ortadoğu ve çevre ülkelere
kereste ve masif panel olarak yapı-
lıyor. Onun da geliştirilebileceğine
inanıyorum ama.

Sektörün geleceği nokta konu-
sunda öngörünüz nedir?
Ahşabın yurtdışındaki evrelerden
geçerek gelişeceğine inanıyorum.
Avrupa’da da ahşabın kullanımı
düşüp çıkmıştı. Biz 15-20 gerisin-

den geliyoruz bu sürecin. Avru-
pa'da ve Amerika da hiç vazgeçil-
meyen Ahşap ekolojik,  yenilenebi-
lirlik ve sürdürülebilirlik özellikle-
rinden dolayı  tekrar bir yükseliş
döneminde. Sektörün bu şansı iyi
değerlendirmesi gerek. Tanıtımını
iyi yapması, doğru ahşap kullan-
ması, üretimini standartlara uygun
olarak kaliteli yapması, müşteri
memnuniyetini yakalaması lazım.
Üretim, satınalma ve uygulama
şartnamelerini standartlara uygun
hale getirmeli ve geçmişteki hata-
ların yapılmaması gerekiyor artık.
Ayrıca katma değerli ürün haline
getirilip satılabilen, yerli milli bir
servete sahip olmamız ülke olarak
bir şans aslında. 
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Batı Anadolu ile İç Anadolu
bölgelerini birleştiren yük-
sek alanın güney parçasını

oluşturan Afyonkarahisar, Tür-
kiye’nin termal başkenti olmasının
yanı sıra bugün mermercilik ve gıda
sektöründe yurt dışında isim yap-
mış markaların da ev sahibi.
Afyonkarahisar, adını şehrin güne-
yinde bulunan kaleden ve afyon bit-
kisinden alıyor. Tıpta ilaç yapımında

kullanılan haşhaş bitkisinin öz suyu
olan afyonun (haşhaş) M.Ö. II.
yüzyıldan itibaren ekildiğini, üze-
rinde haşhaş kabartması bulunan
Synnada (Şuhut) kentine ait sikke-
den anlıyoruz. Latince öz su anla-
mına gelen opium, zamanla yazılış
ve söylenişte değişikliğe uğrayarak
ofium, afiom, afion ve sonunda
afyon olmuş. Karahisar adı ise, şeh-
rin ortasında yükselen koyu renkli

volkanik kayaların renginden ve üs-
tünde bulunan hisardan geliyor.
Afyon olan şehir adı, 2005 yılından
beri Afyonkarahisar olarak kullanı-
lıyor. 
Afyonkarahisar, coğrafi konum iti-
bariyle Marmara ve İç Anadolu
bölgelerini Ege ve Akdeniz bölge-
lerine bağlayan bir köprü görevi
gördü ve tarih boyunca bir intikal
bölgesi oldu. 

Anadolu'nun kilidi, zaferin adı
Afyonkarahisar

Gezi



AİMSADDERGİSİ 87

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

M.Ö. 3000’den başlayarak sırasıyla
Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler,
Hellenler, Romalılar, Bizanslılar,
Selçuklular ve Osmanlılar'ın hüküm
sürdüğü şehir, ülkemizin üç coğrafi
bölgesinde yer alması ve geçit olma
özelliği nedeniyle “Anadolu'nun
Kilidi” haline geldi.  Bu nedenledir
ki, Anadolu'nun üstünlüğünü ele
geçirmek ya da korumak için yapı-
lan İpsos (M.Ö.301), Miryakefalon
(1176) ve Büyük Taarruz (1922)
gibi büyük savaşların birçoğu Af-
yonkarahisar topraklarında gerçek-
leşti. 

Müzeler tarihe ışık tutuyor
Afyonkarahisar'daki gezinize ilk ola-
rak tarihin izlerini görüp tanıyarak
başlayabilirsiniz.  Kurtuluş Savaşı’nın
simgesi kentlerden biri olan Afyon-
karahisar’ın merkezinde gezebilece-
ğiniz birçok müze ve anıt
bulunuyor. Arkeoloji Müzesi, Zafer
Müzesi, Sultan Divani Mevleviha-
nesi, Bolvadin Belediye Müzesi
mutlaka görmeniz gereken tarihi
yerlerin başında geliyor. İl merke-
zinde Kurtuluş Caddesi’nde yer alan
Arkeoloji Müzesi’nde, bölgedeki 40
kadar höyük, 20 kadar antik şehir-
den derlenen eserlerle, Kalkolitik,
Eski Tunç, Hitit, Frig, Helenistik,
Roma ve Bizans devrine ait kazı ça-
lışmaları sonucu bulunan eserler ser-
gileniyor. Müze, her yıl binlerce
ziyaretçiyi ağırlıyor.
İl merkezinde Hükümet Konağı ya-
nında yer alan ve 1985 yılında hiz-
mete açılan Zafer Müzesi ise,
1919-1922 yıllarını anlatan yakın ta-
rihimize tanıklık eden önemli bir
müze. Başkomutan Meydan Muha-
rebesi’nin planlandığı ve taarruz em-
rinin verildiği binadaki müzeden, o
döneme ve günlere ait pek çok bilgi
edinebilirsiniz. 27 Ağustos 1922'de
Afyonkarahisar'ın düşman işgalin-

den kurtuluşunu müteakip, Başko-
mutan Mustafa Kemal Paşa, Garp
Cephesi Komutanı İsmet İnönü,
Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çak-
mak Paşa ve Garp Cephesi Hareket
Şube Müdürü Tevfik Bıyıklıoğ-
lu'nun bu tarihi binada kalmaları ve
burayı karargâh olarak kullanmaları
da binaya ayrı bir önem katıyor. Bi-
nada, Mustafa Kemal Paşa ve silah
arkadaşlarının kaldıkları oda düzen-
lenerek, ziyarete açılmış durumda.
Şehir merkezinde görülebilecek bir
diğer önemli durak, Anadolu’da ku-
rulan ilk mevlevihanelerden olan
Sultan Divani Mevlevihanesi Mü-
zesi. Kuruluşu 13. yüzyıla kadar da-
yanan Afyonkarahisar Mevlevîhâ-
nesi, Konya Mevlevihanesi’nden
sonra en önemli mevlevîhâne. Bu
özelliği bütün bilim adamları tara-
fından tescillenmiş olan Afyonkara-
hisar Mevlevîhânesi, özellikle 16.
yüzyılda Hz. Mevlânâ’nın yedinci
kuşak torunlarından Sultan Dîvânî
zamanında mevlevîlik açısından çok
önemli bir merkez oldu. Ayrıca “40
Hatimli Şifalı Aşûre” geleneği ilk
defa Sultan Dîvânî zamanında Af-
yonkarahisar Mevlevîhânesi’nde baş-
ladı ve birçok mevlevîhâneye
buradan yayıldı. 

Eski medeniyetlerin izleri, 
ören yerlerinde sizleri bekliyor
M.Ö. 3000’den başlayarak birçok
medeniyete ev sahipliği yapan Af-
yonkarahisar’da tahmin edileceği
gibi birçok ören yeri var. Bunlar ara-
sında en çok görülmesi gerekenlerin
başında ise Ayazini Kasabası Ören-
yeri (Metropolis), Dinar Örenyeri
(Geleneia-Apameia), Emirdağ/Hi-
sarköy Örenyeri (Amorium) geliyor.
Afyonkarahisar-Eskişehir karayolun-
dan gidilerek ulaşılan Ayazini kasa-
basının, Frigler döneminden beri
yerleşim yeri olarak kullanıldığı

biliniyor. Kasabadaki örenyerinde,
Roma ve Bizans dönemlerine ait aile
ve tek kişilik kaya mezar odaları, as-
lanlı mezar odaları, sütunlu mezar
odaları ile kayaya dış ve iç mimari
görünümlü olarak oyulmuş kilise ve
şapeller bulunuyor.
Geleneia-Apameia antik kentini gez-
mek isterseniz, Afyonkarahisar-De-
nizli karayolunun 90. kilomet-
resindeki Dinar ilçesine gitmeniz ge-
rekiyor. Kuruluş tarihi kesin olma-
makla birlikte Truva savaşına katılan
Ahiya prenslerinden Geleneios’un
savaş sonrasında İç Anadolu’ya ge-
lerek yerleşmesiyle kurulmuş ve bu

YAPMADAN DÖNMEYİN!
n Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi’ni,
Ulu Camii, İmaret Camii, Afyon-
karahisar Kalesi’ni görmeden,
n Kaplıcaların şifalı sularına girmeden, 
n Frig Vadisi ve Peri Bacalarını görme-
den,
n Gazlı Göl’ün meşhur maden suyun-
dan içmeden,
n Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında çamur
banyosu yapmadan,
n Afyon sucuğu ve lokumunu yeme-
den,
n Bayat'ın kökboyalı kilimleri ve
Dazkırı'nın ipek halısından almadan,
n İhsaniye-Ayazin (Metropolis) böl-
gesi, Sandıklı Akdağ -Tokalı Kan-
yonu’nu görmeden,
n Sultan Divani Mevlevihane Müzesi’ni
ve Mevlevi Türbe Camii’ni gezmeden,
n Kaymaklı Ekmek Kadayıfı tatlısının,
Afyonkarahisar’ın yöresel yemek-
lerinin, ağzıaçık böreğinin, patatesli ve
mercimekli bükmesinin tadına bak-
madan dönmeyin.



nedenle Geleneia adını almış. Şehir
M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren önemli
bir merkez olmuş. Sonraları klasik,
Helenistik ve Roma dönemlerinde
daha da gelişerek şehir bugünkü yer-
leşim yerine doğru inmiş ve Apa-
meia adını almış. Anıtsal yapıtlardan
olan stadyum ve tiyatro kısmen özel-
liğini koruyarak kalmış. 
Emirdağ/Hisarköy Örenyeri’ndeki
Amorium şehri de, Emirdağ ilçesi-
nin 12 km. doğusundaki Hisarkö-
yü’nde yer alıyor. Amorium şehri
geniş bir ilçenin pazarı, ekin ve tica-
ret merkezi idi. Zamanında kendi
adına para bastırmış önemli bir tica-
ret şehri olan ve Arap saldırılarına
karşı güçlü bir kale olma niteliği ta-
şıyan Amorium antik kenti, günü-
müzde sadece ülkemizden değil aynı
zamanda dünyanın pek çok yerin-
den arkeologların ve paleontologla-
rın iştahını kabartıyor.

Termal turizminin başkenti…
Kaplıca dediğimiz zaman akla ilk
gelen şehirlerin başında Afyonkara-
hisar geliyor. Son yıllarda turizmin
yıl boyunca yoğunluk kazanması için
Turizm Bakanlığınca uygulanan po-
litikalar, Afyonkarahisar’ın Türki-
ye'de kaplıca ve ılıca yönünden sayılı
iller arasında yer almasını sağladı.
Artan taleple birlikte şehirdeki ter-
mal turizme yönelik yatırımlara, son

yıllarda yenileri ekleniyor.  Gecek
Kaplıcası, Afyonkarahisar il merke-
zine 18 km uzaklıkta yer alıyor. Su-
ları 46-71 derece sıcaklığa sahip olan
Gecek Kaplıca’nın şifalı suları roma-
tizmalı hastalıklara, solunum yolu
hastalıklarına, kadın hastalıklarına,
sinir sistemi rahatsızlıklarına, kas ra-
hatsızlıklarına, kemik ve kireçlenme
gibi hastalıklara iyi geliyor. Ömer
Kaplıcası ise Afyonkarahisar il mer-
kezine 15 km uzaklıkta yer alıyor.
Kaplıcada konaklama tesisi, Türk
Hamamı, kapalı havuz ve kapalı
yarım olimpik yüzme havuzu bulu-
nuyor. Gazlıgöz Kaplıcası da, İhsa-
niye ilçesine bağlı Gazlıgöl
Beldesinde yer alıyor.

Afyon Kalesi’nden şehrin 
tamamını izleyebilirsiniz
Kalelerini görmeden şehirden git-
mek olmaz. Şehir merkezinde bulu-
nan Afyon Kalesi, 225 metre
civarında ve volkanik bir dağın tepe-
sine kurularak muazzam bir tabiat
görseli denilecek kadar güzel bir yer.
Hitit İmparatoru II. Murşil tarafın-
dan Arzava ülkesine düzenlenen
sefer sırasında askerlerin kışı geçir-
mesi amacı ile MÖ. 1350 yıllarında
yapıldığı tahmin ediliyor. Afyon Ka-
lesi’nin içinde Tanrıça Kybele’ye
adanan birçok tapınma alanı ve 4
büyük su sarnıcı var. Selçuklu Sultanı
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Gezi

Büyük Taarruz’a karargah oldu

Afyonkarahisar, en karanlık günleri 1921'deki I. Dünya Savaşı sonuyla, Kur-
tuluş Savaşı sonu arasında yaşadı. I. Dünya Savaşı sonrasında bütün Batı
Anadolu kentleri gibi Afyonkarahisar’ı da istila edilen Yunanlılar, 13 Temmuz
1921'de girdikleri kentte 1 yıl 1 ay 25 gün kaldı ve şehri harabeye çevirdi.
Afyonkarahisar’a, Türk ordularının girdiği tarih ise, Başkomutanlık Meydan
Savaşı’nın yapıldığı Büyük Taarruz’dan bir sonraki gün olan 27 Ağustos 1922
günüdür. Bundan sonra Başkomutanlık ve Garp Cephesi Karargahı şehre
taşındı ve şehir karargah olarak kullanıldı. Atatürk 28 Ağustos 1922 günü şe-
hirdeki karargaha gelerek, Büyük Zafer’i kadar çalışmalarını buradan idare etti.
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I. Alâeddin Keykubat ve Osmanlı Pa-
dişahı III. Selim tarafından onarılan
kaleye, kayalara oyulan merdivenler
ile çıkılıyor. Kale içinde Selçuklu ve
Osmanlı Dönemi’nden kalma cami,
saray, su sarnıçları, erzak depoları,
cephanelik ve değerli eşyaların sak-
landığı mahzenler bulunuyor. Şehrin
tamamını izleyebileceğiniz Afyon Ka-
lesi’nden sonra Ayazini Köyü’ndeki
Avdalas Kalesi’ni ve Sandıklı ilçesin-
deki Sandıklı Hisar Kalesi’ni de gör-
menizi öneririz.

Büyük Zaferi en iyi 
anlatan anıt; Utku Anıtı
Afyonkarahisar, Türkiye’nin zafer
kazandığı şehir. Mustafa Kemal'in
yönettiği, Kocatepe Savaşı olarak bi-
linen ve Türk ordularına zaferi müj-
deleyen ünlü savaş, Afyonkarahisar
ili sınırları içinde gerçekleştirildi.
Türklerin 1. ordusuyla 2. ordusu
arasında sıkıştırılan düşman birlikleri,
burada yok edildiler. Bu nedenle Af-
yonkarahisar, Kurtuluş Savaşımızın
simgesi olmuş kentlerimizden biri.
İşte bu zaferi anlatan, şehrin sem-

bollerinden olan Afyon Zafer
(Utku) Anıtı, Afyon Belediye Parkı
içinde, Afyon kalesinin eteğinde bu-
lunuyor. Arka yüzü kaleye, ön yüzü
ise şehre dönük olan anıt, Afyon'un
kurtuluşu, Türk askeri kuvvetlerinin
başarısı, 30 Ağustos Zaferi'nin gele-
cek kuşaklara aktarılması amacıyla ta-
arruzun planlandığı mevkiye
dikilmiş. Ünlü heykelci Heinrich
Krippel tarafından 1934-1936 yılları
arasında yapılmış ve 24 Mart 1936
günü dönemin başbakanı İsmet
İnönü tarafından açılmış. Atatürk’ün
1937’deki Afyon ziyaretinde,
"Büyük Zaferi en iyi anlatan anıt"
diyerek beğenisini dile getirdiği
Büyük Utku Anıtı, önden bakıldı-
ğında arkasında görünen Afyonkara-
hisar Kalesi ile birlikte kentin en
önemli simgelerinden biri. 

Savaşın kahramanları, 
şehitliklerde anılıyor
Afyonkarahisar’a geldiyseniz şehit-
likleri mutlaka ziyaret etmenizi öne-
ririz. Milli Mücadele ve Büyük
Taarruz’da kahramanca savaşan
Mehmetçik için şehirde birçok şe-
hitlik ve anıt buluyor. İl merkezinde
yer alan Başkomutanlık Milli Parkı,
gidip görmenizi tavsiye edeceğimiz
ilk adreslerden…
Hemen hemen bütün şehitliklerin
içinde olduğu Başkomutan Tarihi
Milli Parkı, İç Batı Anadolu’da Af-
yonkarahisar ve Kütahya illeri ara-
sında bulunuyor. Kurtuluş
Savaşı’nda 26 Ağustos 1922’de baş-
layan Büyük Taarruz’un 30 Ağus-
tos’ta zaferle taçlandırılmasıyla
sonuçlanan harekatın yaşandığı alan-
ları kapsayan milli parkta, Kurtuluş
Savaşımıza ait tarihi yerler, anıtlar ve
şehitlikler var.
Başkomutan Meydan Savaşı’nın
geçmiş olduğu Kocatepe, Beytepe,
Belentepe, Kurtkayası, Kalecik Siv-

risi, Erkmentepe, Çiğiltepe, Tınaz-
tepe, Zafertepe, Berberçamtepe,
Adatepeler ile Çalköy ve Dumlupı-
nar gibi yerleşim alanlarını da içeri-
sinde barındıran milli park, 40 bin
940 hektar büyüklükte. Murat Dağ-
ları’nın doğuya bakan yamaçlarına
kadar uzanan tarihi savaş alanlarının
korunması, gelecek nesillere aktarıl-
ması, öğretilmesi ve tanıtılması ama-
cıyla 1981 yılında milli park ilan
edilen bölge, Kocatepe ve Dumlu-
pınar olmak üzere 2 ana bölümden

Ulu Camii’nin diğer adı, 

Kırk Direkli Camii

Gezilebilecek birçok tarihi eser,
müze ve değere sahip olması ne-
deniyle şehir merkezi, gün boyu
zaman geçirebileceğiniz özellikte.
Şehir merkezindeki gezintinizin
duraklarından biri olan Camikebir
Mahallesinde yer alan Ulu Camii;
1273 yılında Selçuklu Veziri Sahip
Ata Fahrettin Ali’nin oğlu Sancak
Beyi Nasredüddin Hasan tarafın-
dan inşa ettirilmiş. Ulu Camii 40
ahşap sütunu, minberi ve mihrabı
ile dikkat çekiyor. Caminin içinde
bulunan 40 ahşap direkten dolayı
Kırk Direkli Camii olarak da
anılıyor. Çeşitli zamanlarda ona-
rımdan geçen Ulu Camii,
günümüzde ibadete açık.



Gezi
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oluşuyor. Milli Park içinde 11 adet
anıt ve şehitlik, 1 adet tanıtım parkı
ve 2 adet müze bulunuyor.
Kocatepe Bölümü’nde, Kocatepe
Anıtı ve Kitabesi, Yüzbaşı Agah
Efendi Şehitliği, Zafer Müzesi,
Büyük Taarruz Şehitliği ve Başko-
mutan Mustafa Kemal Anıtı, Albay
Reşat Çiğiltepe Şehitliği ziyaret edi-
lebilecek yerler arasında.  Dumlupı-
nar Bölümü’nde ise Zafertepe Anıtı,
Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı,
Şekip Efendi Şehitliği, Üç Tepeler
Şehitliği (Büyük Aslanlılar Şehitliği),
Dumlupınar Müzesi, Dumlupınar
Anıtı ve Atatürk Evi, Dumlupınar
Şehitliği ziyaretçilere açık.

Bölgenin milli park ilan edilmesinde
en önemli sebeplerden biri jeolojik
yapı ve zengin bitki örtüsü. Koca-
tepe ve Dumlupınar bölümlerinde
yer alan ormanlık alanlar içerisinde
tüm yıl su bulunan vadiler, göletler,
endemik türlerin yer aldığı bitki ör-
tüsü ve yaban hayatı kaynak değerini
oluşturuyor. Meşe ormanının içeri-
sinde bulunan Tınaztepe Göleti, su
kuşlarının yaşam alanı. Aynı za-
manda ziyaretçilere dinlenme im-
kanı sağlayan gölet, keyifli bir ziyaret
rotası. Dumlupınar bölümünde yer
alan Zafertepe-Çalköy Göleti, sazlık
ve sulak alanlarıyla doğal yaşam or-
tamı sunuyor. 1,315 metre yüksek-

likteki Dumlupınar Göleti de mut-
laka görülmesi gereken yerlerden.

Peribacalarını görünce 
şaşırmayın!
Afyonkarahisar’ın, ziyaretçilerine bir
de süprizi var. Şehri ziyaret edenler
eğer isterlerse, sadece Kapadokya’da
olduğu sanılan peribacalarının ben-
zerlerini görebilirler.  Şehrin jeolojik
yapısı gereği, volkanik arazi üzerinde
bulunan İhsaniye, İscehisar, Bayat ve
Bolvadin ilçelerinde değişik biçim-
lerde, şapkalı veya şapkasız çok sa-
yıda peribacaları var. Bunlardan
Bolvadin ilçesine bağlı Özburun Ka-
sabası’nın Minareli Deresi’nde yer
alan peribacaları, diğer yörelerdeki
peribacalarından farklı oluşumlarıyla
dikkat çekmekte. Ayrıca Bayat İlçe-
si’nin Eyerli Dağı’nın yamaçlarında
peribacalarını görmek mümkün.

MUTFAĞININ OLMAZSA OLMAZLARI HAMUR İŞİ, HAŞHAŞ VE ET…
Afyonkarahisar, zengin yemek kültürü ile anılan birkaç ilimizden bir tanesi. Bu yüzdendir ki Bolu Mengen’den sonra en iyi aşçıların Afyonkarahisar’dan
çıktığı söyleniyor. Afyonkarahisar’ın zengin mutfağı ağırlıkla hamura ve ete dayalı olmakla birlikte kaymağı ve lokumu gibi kendi üretimine dayanan
birçok çeşitliliği var. Sadece patlıcandan yapılan 22 çeşit yemeğin tespit edildiği şehirde, 100’ün üzerinde yemek çeşidi bulunuyor.
Afyonkarahisar’a geldiyseniz eğer hamur işleri, haşhaş ve kaymak üçlüsünü yemeden bu şehirde olduğunuzu anlamazsınız. Afyon’un yemekleri arasında
bulgur yemekleri, sakala çarpan çorbası, çullama köfte, ilibada dolması, sulu köfte, sırt dolması, göce tarhanası, nohut çöreği, göce köftesi ve tarhanası,
özbek pilavı, zürbiye,  pacık, Afyon salatası, şakşuka yer alır. Tatlı olarak da sizlere  meşhur kaymağı, lokum ve şekerlemesini öneririz. Peki Afyon’da
nerelerde yemek yenir derseniz meşhur İkbal Lokantası’na gidebilirsiniz. Ama en lezzetli köfteyi ve kaymaklı ekmek kadayıfını yemek isterseniz Nur
Lokantası’na gitmeden dönmeyiniz. Kaymağı kadar meşhur olan Koca Şaban Afyon sucuğunu da almadan gitmeyiniz.
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Peribacalarının en yoğun olduğu
bölgeler ise, İscehisar İlçesi’nin Sey-
diler Kasabası’ndan başlayarak İhsa-
niye İlçesi’nin Döğer Kasabası’na
kadar uzanan güzergah çevresinde.
Seydiler Kasabası’nın içinde ve çev-
resindeki vadilerde irili ufaklı çok sa-
yıda peribacası bulunuyor. 
Afyonkarahisar-Ankara karayolunun
kenarında yer alması nedeniyle ula-
şımı kolay. Bunun yanı sıra Ornaş
Kayalıkları civarında da bol miktarda
peribacası ziyaretçilerini bekliyor. 

Avcıların adresi Eber Gölü
Küçük karabatakların, sakarca kazı-
nın, büyük cılıbıtın ve dalmaçya pe-
likanının evi olan Eber Gölü, şehrin
doğal güzellikleri arasında.  Çay ve
Bolvadin ilçeleri arasındaki Eber
Gölü, aynı zamanda Türkiye'nin en
çok ilgi çeken göllerinden. Üzerinde

birçok adacığın bulunduğu Eber’i
özellikle avcılar ziyaret ediyor. 
Afyonkarahisar gezinize ekleyeceği-
niz bir diğer doğal güzellik ise Acı-
göl Kuş Cenneti. Afyonkarahisar ve
Denizli il sınırları arasında bulunan
bir tektonik göl olan Acıgöl’ün bir
kısmı Başmakçı ilçesinin güney batı-
sında yer alıyor. Acıgöl, Türkiye’nin
tek, dünyanın ise ikinci büyük, temiz
ve doğal sodyum potansiyeline sahip
kapalı havzası. Ülkemizdeki sodyum
sülfatın yüzde 98’i doğal kaynaklar-
dan, bu miktarın ise yüzde 90’ı De-
nizli’deki Acıgöl’den sağlanıyor.
Gölden çıkarılan tuz, potasyum,
sodyum ve sülfat gibi maddeler çev-
redeki işletmeler tarafından değer-
lendiriliyor. Ayrıca dünyada ender
olan Dişli Sazancığın bulunduğu göl
civarında, 20 familyaya ait 176 kuş
türü tespit edilmiş durumda. 
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Mermer, gıda, termal…

Şehrin ekonomisine baktığımızda üç önemli sektörün etkin
olduğunu görüyoruz. İrili ufaklı yüzlerce mermer firmasının bu-
lunduğu Afyonkarahisar’da zengin ve kaliteli mermer yatak-
larının işletilmesi ve işlenmesi, sektörün büyük bir hızla
gelişmesini sağlıyor. Şehirde gelişen bir diğer sektör ise gıda.
Kaymaklı kadayıf, Afyon lokumu ve sucuğu hem iç hem de dış
piyasalarda büyük ilgi görüyor. Öte yandan Gazlıgöl Kaplıcaları,
Heybeli Kaplıcaları, Ömer Kaplıcaları, Hüdai Kaplıcaları, Gecek
Kaplıcası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Termal Turizm Alanı olarak ilan edilmesi, son yıllarda ter-
mal turizme yönelik olarak özel sektör tarafından yapılan otel ve konaklama tesislerinin sayısını artırıyor.

Akarçay yenilendi, halkın 
dinlenme noktası oldu
Yıllarca çevreye yaydığı kötü koku ile
ünlenen bataklık şeklindeki Akarçay,
geçtiğimiz yıllarda yapılan rekreasyon
çalışmaları ile şimdi halkın buluşma
ve dinlenme noktası haline getirildi.
Maliyeti yaklaşık 45 milyon lira olan
projeyle çevresi mesire alanına
dönüştürülen ve halkın yararlanmaya
başladığı Akarçay'da artık sadece kış
aylarında değil, yaz mevsiminde de su
tutuluyor. Derenin iç kısmı taşkın
koruma projesi adı altında ıslah et-
tirilirken, çevresi de tekrar düzen-
lendi. Vatandaşların tekneyle çayda
gezinti yapma ve ücretsiz kablosuz
internet imkanları var. 4 kafeterya,
spor alanları, engelliler için özel park,
çocuklar için 3 ayrı park ve 2,2 kilo-
metre uzunluğunda yürüyüş alanını
kapsayan alanın, gelecek yıllarda
önce Ankara yoluna, bunun ardından
Ömer-Gecek turizm bölgesine
kadar uzatılması planlanıyor.



Türk Kurtuluş Mücadelesi’nin
en önemli safhalarından bi-
rini oluşturan ve Kurtuluş

Savaşı’nın bir anlamda sonuçlanma-
sında etkili olan Büyük Taarruz ya da
Başkumandanlık Meydan Muhare-
besi için zafere giden yoldaki son
adım dersek yanlış olmaz. 26 Ağus-
tos 1922 tarihinde başlayan ve 9
Eylül tarihinde Türk ordusunun İz-
mir’e girişiyle süren bu taarruz,
Yunan ordularının 18 Eylül tarihinde
Anadolu’yu tamamen terk etmesiyle
sonuçladı. Kazanılan bu büyük zafer
ile düşman bütün yurdumuzdan sü-
rülerek Türkiye Cumhuriyeti’nin te-
meli atıldı. Yunan ordusu ile yapılan,
en uzun süreli meydan savaşı olan Sa-
karya Savaşı, 23 Ağustos 1921’de
başladı ve 12 Eylül 1921’de Yunan
ordusunun tam bozgunu ile sona
erdi. Yeni Türkiye’nin kuruluş tari-
hinde bir dönüm noktası olması
bakımından bu savaş, taarruz

öncesinde Türk tarafı için büyük bir
avantaj sağladı. Önce Sakarya’nın
doğusuna, sonra da Afyon-Eskişehir
hattına kadar olan vatan parçasının
Yunanlılardan temizlendiği ve inisi-
yatifin Türk ordusuna geçtiği Sa-
karya Savaşı'ndan sonra Yunanlılar,
Eskişehir-Afyon çizgisinde kuvvetli
bir savunma hattı oluşturdular.
Büyük Yunanistan'ı gerçekleştirmek
için ellerine geçirdikleri tarihi fırsatı
kaçırmak istemeyen Yunanlılara
karşı Türk ordusu, insan, askeri ve
ekipman gücünü 1 yıl boyunca güç-
lendirmek amacıyla hazırlık yaptı.  

Taarruz öncesi ordu güçlendirildi
Türk ordusu taarruza yönelik hazırlık
sürecinde 1921 Eylül ayında sefer-

berlik ilan ederek er ihtiyacını büyük
ölçüde giderdi. Yeni getirilen erlerle
ordunun sayısı 200 bine ulaştı. Yiye-
cek, giyecek, cephane yeterli düzeye
getirildi. Sık sık cepheye giderek ha-
zırlıkları yakından izleyen Mustafa
Kemal Paşa, 27 Temmuz 1922'de
Alaşehir'e geldi. Taarruz planı üze-
rinde Genelkurmay Başkanı ve Cephe
Komutanı ile son değişiklikleri yaptı
ve planın aldığı son biçime göre 15
Ağustos'a kadar bütün hazırlıkların
tamamlanmasına ve 30 Temmuz ta-
rihli görüşmede, 26 Ağustos tari-
hinde taarruz yapılmasına karar
verildi. 20 Ağustos'ta Başkomutan,
Batı Cephesi Komutanı'na 26 Ağus-
tos'ta taarruza geçilmesi emrini verdi.
Aynı gece yapılan komutanlar top-

Büyük Taarruz’la kazanılan zafer,
Anadolu’nun Türk yurdu 
kalacağının kanıtı oldu

Gezi

Türk milleti bundan 95 yıl önce 30 Ağustos 1922 sabahı yepyeni bir döneme uyandı. Viyana kuşat-
masından sonra yıllarca geri çekilen ordunun, Afyonkarahisar’da Başkumandanlık Meydan
Muharebesi ile taarruza geçerek düşman işgaline karşı büyük bir zafer kazanması, Anadolu’nun
Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ispatı oldu. Afyonkarahisar’da kazanılan zafer,
tam bağımsız Türk Devleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna büyük güç verdi. 
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lantısında durumu bütün komutanlara
harita üzerinde açıklayan Başkomutan,
taarruz emrini yineledi.

Düşman Afyon yönünden 
bir taarruz beklemiyordu 
Türk Ordusu düşmana yakın kuvvete
sahipti. Oysa taarruz yapılabilmesi için
düşmandan iki-üç kat üstün olmak ge-
rekiyordu. Bu sebeple taarruz yeri ola-
rak seçilen Afyon'a, Eskişehir'den bazı
kuvvetler gece yürüyüşü ile getirildi.
Bu şekilde Afyon yöresindeki düşman
kuvvetlerine karşı üstünlük sağlandı.
Düşman Afyon yönünden bir taarruz
beklemiyordu. Türk taarruz planının
esası, düşmana, geride yeni bir cephe
kurmasına olanak vermeyecek bir bi-
çimde bir tek darbede yenmek ve düş-
man silahlı kuvvetlerini imha etmek
idi. Bin bir güçlük ile sağlanan cepha-
nenin uzun bir savaşa yetmesi müm-
kün değildi.
Türk topçusunun 26 Ağustos sabahı
saat 04:30'da ateş açması ile taarruz
başladı. Aynı gün düşmana ait önemli
birkaç tepe ele geçirildi. 27 Ağus-
tos'tan itibaren düşman geri çekilmeye
başladı. Bu iki gün içinde Yunanlıların
4-5 tümeni yenildi. Yunanlılar'ın Eski-
şehir cephesinde bulunan kuvvetli bir-
liklerinin, savunma cephesi kurma-
larına fırsat vermemek için süvari bir-
likleri gerilere sarktılar ve Dumlupınar
yolunu tıkadılar. Çember içine alınan
Yunan Ordusu'nun 5 tümeni, bizzat
Başkomutan tarafından yönetilen bir
savaş sonunda, çok ağır şekilde yenile-
rek teslim oldu. Kurtulan Yunan kuv-
vetleri panik halinde İzmir'e doğru

kaçmaya başladı. 30 Ağustos'ta Dum-
lupınar'da düşman kuvvetlerinin im-
hası ile sonuçlanan bu meydan savaşına
İsmet Paşa 31 Ağustos'ta, "Başku-
mandan Meydan Savaşı" adını verdi. 

Türklerin öldü zannedilen 
azmi taarruzla dirildi
Yunan Ordusu'nun 15 gün içinde im-
hası ile sonuçlanan "Büyük Zafer", Baş-
komutan'ın büyük bir riski göze alarak,
denk kuvvetle ateş üstünlüğüne sahip
düşmana karşı başarılı bir taktik geliştir-
mesi ve Türk ordusunun azmiyle kaza-
nıldı. Türk Ordusu 4-5 ayda
parçalanamaz denen Yunan Cephesi'ni
birkaç günde parçaladı. 15 günde 500-
600 km. yol aldı, 150 bin kişilik bir düş-
man ordusunu imha etti. Bu büyük
başarı içte ulusal bütünlüğü ve güveni
sağlarken; öldü zannedilen Türk Ulu-
su'nun azminin dirilişinin da kanıtı oldu. 
Büyük zafer, Mudanya Ateşkes Antlaş-
ması ve Lozan Atlaşması'nın imzalan-
masını hazırlaması bakımından, büyük
güç kaynağı oldu. Sevr ile Doğu Soru-
nu'nu diledikleri gibi çözebileceklerini
zanneden İtilaf devletleri, Türkiye'nin
gücünü ve Lozan'da Doğu Soru-
nu'nun kapandığını kabul ettiler. Ata-
türk'ün dediği gibi, zaferler amaçları
ve sonuçları bakımından önem taşırlar.
Tarihte büyük meydan savaşları çok
oldu. Fakat, Başkomutanlık Meydan
Muharebesi yalnızca, düşman ordula-
rını denize dökmek ve ülkeyi kurtar-
makla kalmayıp, Türkiye Cumhu-
riyeti'nin kuruluşunu hazırlaması açı-
sından belki de en önemlisi olarak ta-
rihe yazıldı.
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Büyük Taarruz sabahı yer Afyon 
Kocatepe, saat 05:30…
Kurtuluş Savaşı yılları boyunca Mustafa Kemal
Atatürk'ün tüm fotoğraflarını çeken fotoğrafçı
Ethem Tem,  22 Ağustos 1922’de ülkenin
kaderini belirleyen o sabah Afyon Kocatepe'de
yarattığı "anıt fotoğrafı" nasıl çektiğini Fikret
Otyam ile 1960 yılında yaptığı söyleşide şöyle an-
latmıştı: "O sabah Kocatepe'de bulunuyorduk.
Taarruz, şafak vakti saat beşte başlamıştı. Mustafa
Kemal Paşa, günler ve geceler süren yorgun-
luğuna rağmen ayakta, vaziyeti adım adım takip
ediyor, direktifler veriyordu. Bir ara kumandan-
lardan ayrıldı. Tek başına, kayalıklar arasında dal-
gın ve düşünceli dolaşmaya başladı. Zaman
zaman sahra dürbünleriyle düşman cephesine
bakıyordu... Bir aralık o kayalık tepenin ucuna
geldi. Hafifçe eğilmişti. Başparmağı dudaklarının
arasındaydı... Hemen objektifimi çevirdim, adeta
nefes almayacak kadar bir sessizlik içinde
deklanşöre bastım, resmini çektim. 2 Eylül'de
Uşak'a girdik. Vakit yoktu. Ahır bozması bir
yerde birkaç film yıkadım. Fotoğraflar birbirinden
güzeldi. Hemen dört tane yaptım, ertesi sabah
götürdüm. İçeri aldılar. Gazi, fotoğrafları aldı,
baktı. Parmaklarını fotoğrafların üzerinde
gezdirdi ve ‘Çok güzel’ dedi.”
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Sektörün Sesi

Tervelli Endüstriyel Ürünleri Dış Tic. Ltd. Şti. Ortağı Cumhur Arslanoğlu:

"Sektör bundan böyle gelişimini,
akıllı makineler ile sağlayacak"
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Sektörün tüm sorunlarını akıllı makineler ile çözeceğini ifade eden Cumhur Arslanoğlu, 
firmaların akıllı makinelere yatırım yapmasının artık bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak,
”Üretimdeki bütün güç makinelerin eline geçiyor” görüşünü dile getiriyor. 

Türkiye’deki  ahşap sektö-
rüne software (yazılım) hiz-
metleri sunan en eski

firmalardan biri olarak 1992 yılın-
dan bu yana faaliyet gösteren Ter-
velli Endüstriyel Ürünleri Dış Tic.
Ltd. Şirketi’nin Ortağı Cumhur
Arslanoğlu, ahşap ve ağaç işleme
sektöründeki en büyük eksiğin soft-
ware ve yetişmiş eleman olduğunu
söylüyor. Türkiye ve özel sektörün
bu konulara yatırım yapmaması ha-
linde, uluslararası pazardan pay ala-
mayacağını, gelişip büyüyemeye-
ceğini dile getiren Arslanoğlu,
“Ahşap sektöründeki yerli imalatçı-
lar çok başarılılar, mekanik aksam
üretiminde hiçbir eksikleri yok. Bu
nedenle   Türkiye'de mekaniğe artık
yatırım yapmaya gerek yok. Bu fir-
maların üretim alanındaki tek so-
runu software” diyor. 
Yetişmiş ve kalifiye eleman çalıştıra-
mayan sektörün büyük kayıplar ya-
şadığını aktaran Arslanoğlu,
“Teknolojik makineleri, yazılım
programını kullanacak yetişmiş ele-
manın firmada çalışması büyük
önem taşıyor. Ancak elemanların sü-
rekli değişimi yada bunu yapacak
yeterlilikle bir elemanın olmaması,
firmaların yazılımı hayata geçirme-
sinde büyük sıkıntı yaratıyor. Öte
yandan Türkiye’de usta çırak ilişkisi,
işçilik bitme noktasında. Üretim-
deki bütün güç, makinelerin eline
geçiyor” diye konuşuyor. 
Sektördeki firmaların tüm bu so-
runları akıllı makineler ile çözebile-
ceğini ifade eden Arslanoğlu,
sektörün akıllı makinelere yatırım
yapmasının artık bir zorunluluk ol-
duğunu vurguluyor.  Yaptığımız rö-
portajda, Tervelli’nin faaliyetlerinin

yanı sıra sektörde yazılım ve tekno-
loji kullanımının gerekliliğini, itha-
latçı firmaların yaşadıkları sorunları
ve bu sorunlara yönelik sektörün
neler yapması gerektiğini Cumhur
Arslanoğlu’ndan dinledik. 

Cumhur Bey öncelikle sizi biraz
tanıyalım. Mesleğe girişiniz ne
zaman ve nasıl gerçekleşti?
İnşaat sektöründeki geçmişimiz aile
büyüklerimizin faaliyetlerine daya-
nıyor. Kereste ve inşaat alanında eski
bir aile firmasıyız. Ben de inşaat mü-
hendisiyim. 1982 yılında kardeşleri-
mizle birlikte kereste ticaretiyle
başladık. Ardından laminat ithalatı
yapıp, Türkiye’ye laminat getirdik.
Makine mühendisi olan kardeşle-
rimle birlikte  ahşap endüstrisine
girmiş olduk. O dönemde laminat
tutkal Türkiye’de yoktu. 1988 yı-
lında ABD'den bunun da ithalatına
başladık. Bunları yaparken yurtdı-
şındaki gelişmeleri takip ederken
sektördeki yeni makineler ve maki-
neleşme dikkatimizi çekti ve bu
alanda araştırma yaptık. Bu araştır-
malarımız sırasında 1990-1991 yıl-
larında karşımıza yazılım (software)
konusu çıktı. Ahşap endüstrisine
CNC makineleri yeni yeni girmeye
başlarken, biz yazılımın kullanılma-
sıyla oluşacak gücü fark edip gör-
dük. ABD'ye gittiğimiz fuarlarda
birçok incelemede bulunduk ve bu
alana girmeye karar verdik. Software
konusunda bir ABD'li firmanın
Türkiye temsilciğini aldık ve henüz
Türkiye'de hiç olmayan yazılımı fir-
malara anlatmaya başladık. Türki-
ye'deki büyük kapasiteli firmalarla
iletişime geçtik. Bu firmalar o dö-
nemde CNC makinelerinin yatırı-

mına yeni başlamıştı. 1995 yılında
İstanbul Ağaç İşleme Makineleri
Fuarı’ndaki standımızda büyük bir
barkovizyon kurarak sektöre yazılı-
mın faydaları ve kullanımı ile ilgili
tanıtım yaptık. Yazılımın gücüne
inandığımız için bu alana yoğunlaş-
tık. Diğer ürünlerin ithalatını yapı-
yorduk, ancak yazılım ve makine işi
bizim ilgimizi daha çok çekti. Sek-
törün geleceğine ilişkin öngörüleri-
miz bize umut verdi. Bugün
bununla beraber robot simülasyon
programları satıyoruz. Biz bir mü-
hendislik firmasıyız. İthalatçıdan zi-
yade sorun çözen, 3 boyutlu
program satışları yapan, program-
larla ilgili sorunları olan firmalara
çözüm üreten bir şirketiz. Önceliği-
miz yazılım. Tervelli olarak ahşap
endüstrisinde akıllı  makineler ve ya-
zılım ile varız.

Sektörün yazılıma ilgisi nasıl?
Yazılım hizmeti vermeye başladığı-
mız 1990’ların başında mobilya
sektörünün büyük firmalarıyla gör-
üştük. Mobilya sektörü henüz yeni
gelişiyordu ve firmalar o dönemde
bu konuyla pek ilgilenmedi. Hatta
bizden ürün alan firmalar ilk baş-
larda bunu kullanamadılar, çünkü
bunu kullanacak elemanları yoktu.
Firmaları eğitme işini biz yaptık.
Ancak zamanla mobilya firmaları
bu işi daha fazla ciddi almaya başla-
dılar. ABD'deki fuarlara gidip gelir-
ken 2000 yılında Thermwood
firmasıyla tanıştık. Bu firma,
ABD'de yazılımın gücüne inanmış
bir firma. Mekaniğini, kontrol pa-
nelini ve programını hep birlikte
yapmanın çok büyük bir güç oldu-
ğunu, başka türlü başarılı olunama-
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yacağını, entegrasyon olmadığında
sorun çıkacağını vurgulayan bir
firma. Kenar bantlama hariç tek bir
makine üzerinden üretimle ilgili
her şeyi yapabiliyorlar. Birkaç yıllık
görüşmenin ardından anlaşmamızı
yapıp makinenin Türkiye’deki satı-
şına başladık. 2004 yılı sonunda
makineyi Türkiye’ye getirmeye baş-
ladık. Şu anda sattığımız makineler
ile çok büyük miktarda üretimler
yapan firmalar var. Yazılımın gü-
cüne inanarak üretimlerini sürdü-
rüyorlar. 

Tek bir makineyle üretim yapma
konusunda dünyada nasıl bir
yaklaşım var? 
2000'li yıllardan sonra, Amerika'da
artık konvansiyonel makinalarla
plaka işleme kenara itildi. Tek ma-
kine ile üretim yapmanın yollarını
aradılar, bunu da software'in gücü
ile başardılar. ABD bu konuda çok
ilerleme kaydetmiş durumda. Tüm
üretimi tek bir hatla yapabilecek
makineler üzerine çalışıyorlar ve
imal ediyorlar. Artık tek makine ile
her şeyi çözmek mümkün oldu.
Eskisi gibi ebatlama makinesi, ya-
nına fincanlı CNC ve onun yanına
delik makineye artık gerek yok.
Çünkü hepsini tek başına yapabile-
cek tek bir makine üretiliyor dün-
yada. Geleceğin teknolojisi tek
makine ile üretim yapma üzerine
kurulu. Avrupa’da ise bu mantık
henüz yok. Avrupa software'a yatı-
rım yapmadığı için eski sistemle
üretim yapmaya devam ediyor.

İtalya, Thermwood makinelerinin
değerini anlayamadığından bu ül-
kede hiç satışı yapılamadı. Türkiye
de hep Avrupa ile çalıştığı için Türk
firmalarına makineyi anlatmak zor
oldu. Ama yeni yeni kabul görür
oldu şu anda. Dünyada sadece biz
değil Avrupalılar da software konu-
sunda çok geri kaldılar. Avrupa'da
hala konvansiyonel makineler ile
üretim yapıyorlar. Türkiye'de de
buna benzer bir durum var. Türki-
ye'de onbinlerce küçük üretici var.
Bunların hepsi mutfak yapabilecek
kapasitede. Thermwood makinesi-
nin yanına bir de kenar bantlama
makinesi koyduğumuzda aslında
bir fabrikanın işini yapmış oluyor-
sunuz. Bu şekilde günde 50 plaka
işleyebilirsiniz. Bu çok ciddi bir
rakam. Üreticilere bunu ilk etapta
anlatmak çok zor. İlk etapta kimse
buna inanmıyor. Bir de bu makine,
muadillerine göre yüzde 35 daha
pahalı. Ancak geri dönüşünde ra-
kiplerine nazaran çok büyük avan-
tajları var. 

Neden tek makine ile üretim yap-
manın önemi yeterince anlaşıl-
madı sizce?
Tamamen psikolojik olduğunu dü-
şünüyorum. Makineye bakıp tüm
üretimi yapabileceğine inanmıyor
üreticiler. Sıradan iki kişiyle bir
günde 10 farklı mutfak üretebiliyor-
sunuz. Bu anlamda bu makine çok
büyük bir fark yaratıyor. Türkiye’nin
en büyük eksiği yazılım/software
konusunda. Türkiye ve özel sektör

buna yatırım yapmazsa, uluslararası
pazardan pay alamayız, gelişip büyü-
yemeyiz. Sektördeki yerli imalatçılar
aslında çok başarılılar, mekanik
aksam üretiminde hiçbir eksikleri
yok. Bu firmaların üretim alanındaki
tek sorunu software ve kontrol pa-
nelinde. Kontrol panelini ve progra-
mını farklı firmalardan alıp sorun
yaşıyorlar. Bunu kendilerinin gerçek-
leştirebilmesi için Ar-Ge’ye ve büyük
bir yatırıma ihtiyaç var. Firmaların bu
konulara bütçe ayırmaları gerekir.
Aynı zamanda kalifiye elemanları ol-
malı. Türkiye'deki önemli sorunlar-
dan biri, herkesin bildiği gibi,
yetişmiş ve kalifiye eleman gücü te-
mininde yaşanıyor. Çok büyük mik-
tarda yetişmiş elemana ihtiyacımız
var. Teknolojik makineleri, yazılım
programını kullanacak yetişmiş ele-
manın sürekli olarak firmada çalış-
ması büyük önem taşıyor.
Elemanların sürekli değişimi, firma-
ların yazılımı hayata geçirmesinde
büyük sıkıntı yaratıyor. 

Satışını yaptığınız ürünler ara-
sında Türkiye için yeni olan
başka teknolojiler var mı?
Evet sadece Türkiye için değil
dünya için yeni bir teknoloji. Ame-
rikan router firması Thermwood'un
büyük ölçekli, katmanlı üretim hattı
için piyasaya sunduğu yeni teknolo-
jinin adı olan L-SAM’ın da Türki-
ye'de satışını yapıyoruz. Bu ürün,
ahşap endüstrisinin dışında özellikle
havacılık, otomotiv, döküm ve yat
endüstrisi gibi çok çeşitli sanayilere

Sektörün Sesi

Türkiye’de yazılımın kullanımı konusunda geleceğe yönelik nasıl bir öngörünüz var?
Biz son 25 yıldır Türkiye'de software’in gücünü üretici firmalara anlatmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde bu alanda daha hızlı yol alacağımız konusunda umudum var. Zira özellikle yeni neslin ilgisi çok fazla.
Genç girişimcilerden ve genç patronlardan ben çok umutluyum. Software’in gücüne ve yeni teknolojilere
onlar daha çok inanıyorlar. Şirket olarak biz de Türkiye'deki software kullanımındaki payın arttırılmasında kat-
kımız, desteğimiz olsun istiyoruz. 
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yönelik üretim yapıyor. Bunun için
de herhangi bir kalıp veya aparat ge-
rekmiyor. Başka bir deyişle L-SAM
makinesi hem yazdırma hem de
trimleme operasyonlarını tek tezgah
üzerinde iki gezer kafa kullanarak
bir araya getiriyor. 3D (üç boyutlu)
Thermwood firmasının kendi yazı-
lımı ile yazdırılır. Daha sonra yapı-
lacak ürünün nihai boyutlarından
biraz daha büyük olarak saatte 250
kg thermo plastik kompozit olarak
dökülür, daha sonrada istenilen öl-
çülerde aynı makine üzerinde bulu-
nan 5 eksen cnc makinesi ile kesin
ve net ölçülerde tıraşlanılarak bitiri-
lir.Dileyenler bu konuda sitemizden
gerekli bilgiyi edinip, bize ulaşabi-
lirler. Biz son dönemde bu makine-
nin de satışı üzerine yoğunlaşmaya
başladık.  Bu konuda ilgili büyük
firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. 

Dünyada bu süreç yaşanırken
Türkiye’deki üreticilere ne yap-
malarını önerirsiniz?
Türkiye'deki ahşap endüstrisinin
yüzde 70-80'ini oluşturan plaka iş-
leme işleri, dolap yapımı üzerine.
Bu alanda tek makine ile üretim sü-
recine Türkiye'de kendini adapte et-
meli. Bu değişim sürecini
kaçırmamalı. Dünyadaki gelişmeleri
takip ederek, uygulamamız gereki-
yor. Öte yandan Türkiye'de usta
çırak ilişkileri bitti, yetişmiş eleman
konusunda eksiğimiz büyük. İşsiz-
liğin çok fazla olduğu ülkede kali-
fiye işçi bulmak ne yazık ki
zorlaşıyor. Türkiye'de plaka işleme
sanayinin yüzde 70-80'ini ithal ma-
kinelerle oluyor. Ancak son 4-5
yılda yerli üretimde ciddi artış var.
Örneğin kenar bantlama makinele-
rinde yerli üreticiler çok başarılılar.
Türkiye'de mekaniğe artık yatırım
yapmaya gerek yok. Elemana ve
software'a yatırım yapmak gereki-

yor. İnsan kaynağı olmadan, geliş-
memiz mümkün değil. Genç ama
maalesef iyi yetişmemiş bir nüfusu-
muz var. Akıllı makinelere yatırım
yapmak artık bir zorunluluk. Sektör
gelişimini akıllı makineler ile sağla-
yacak. Sektör sorunlarını akıllı ma-
kineler ile çözecek. Üretimdeki
bütün güç makinelerin eline geçi-
yor. 

Siz aynı zamanda AİMSAD’taki
İthalatçılar Komitesi’ne başkan-
lık ediyorsunuz. Sektöre ithalatın
etkisi nedir?
AİMSAD kurulurken ithalatçıların
da üye olması için davet edilmesi
bizleri şaşırtmıştı. Yerli üretici ve ih-
racatçı firmaların yanı sıra ithalatçı
firmaların da aynı çatı altında yer al-
ması ilk etapta yadırganmıştı. Ama
sonra oturup düşünüldüğünde it-
halatçıların sektör için ne kadar
önemli olduğu fark edildi. Biz itha-
latçılar olarak, yerli makine üretici-
lerine çok büyük fayda sağlıyoruz.
Ağaç işleme makineleri sektörün-
deki firmalara çok büyük katkımız
oluyor. Çünkü biz teknoloji getiri-
yoruz. Bunların kullanımı için sek-
töre eğitimler veriyoruz. Software
konusunda dünyadaki gelişmeleri
takip ediyor, bunları sektöre aktarı-
yoruz. Dünyadaki gelişmeleri Türk
sanayicisine tanıtma konusunda ara-
cılık ediyoruz. AİMSAD çok yeni
bir dernek, biz de yeni kurulan bu
yapı içerisinde ithalatçıların sorunla-
rını masaya yatırıp, çözmeye çalışı-
yoruz. Henüz yolun çok başındayız.
Ama zamanla inanıyorum ki birlikte
sorunlarımıza çözüm bulacağız. 

Peki ithalatçılar olarak özellikle
hangi konularda sorun yaşıyorsu-
nuz?
Yurtdışından gelen ithalatçı ana fir-
malar, Türkiye pazarında yerli ma-

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Türkiye neler ithal etmeli, üretimi
destekleyecek ürünler neler olabilir?
Türkiye'nin artık kenar bantlama makinesi,
ebatlama makinesi, fincanlı CNC makinesi
ithalatı yapmasına gerek yok. Bizim daha
çok yüksek teknolojili makinelerin ithala-
tına ihtiyacımız var. Bir başka ifade ile it-
halattaki ihtiyaç, yerli üretimi yapılan
ürünlere nazaran daha fazla katma değer
yaratabilecek yüksek teknolojili ürünlere
yönelik olmalı. Türkiye'deki yerli üreticile-
rinde yurtdışından gelen katma değeri yük-
sek ürünlerin muadillerini üretmeye
odaklanmalı. 
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kineler ile rekabet edebilmek için,
5-6 Türk firması ile anlaşıyor. Daha
fazla satış yapabilmek için, daha
fazla sayıda firma ile anlaşma yapı-
yorlar. Bu durum sıkıntılara neden
oluyor. Sektördeki Türk ithalatçıla-
rın, yurtdışındaki satıcıyı iyi araştır-
ması gerekiyor. Hem makinenin
kalitesi hem de vereceği eğitimde it-
halatçı ana firmanın yeterliliğe sahip
olup olmadığına emin olmalılar. Bu
anlamda piyasada şu anda çok
büyük bir başıboşluk var. Özellikle
Çinli firmalar ve makinelerden kay-
naklanıyor. Türkiye'nin bu yolla
makine mezarlığına dönüşmesi en-
gellenecektir. Çin’den çok ucuza
makineler getiriyorlar, ancak kalite
kullanım açısından gelin görün ki
gelen makineler  burada büyük so-
runlar yaratıyor. Türkiye'deki ithalat
haksız rekabete neden olmamalı.

Ne yapılabilir bu konuda?
Biz AİMSAD’taki İthalatçılar Ko-
mitesi olarak bu soruna çözüm
üretmeye çalışıyoruz. Türkiye’de
mümessillik veren firmalardan ye-
terlilik belgesi isteyeceğiz. Bu firma
bu ürünü satmaya yetkili mi, satış
sonrası hizmet verme hususunda
yeterli mi inceleyeceğiz. Türkiye'de
ürünü satmaya ve her türlü hizmeti
vermeye yetkilidir diye bir belge is-
teyeceğiz. 
Aynı zamanda gümrüklerde de de-
netleme olmalı. Yabancı ana firma-
ların Türkiye’deki satıcılara karşı,
sorumlu olacakları bir bağlayıcılık-
ları yok. Bu tür başıboş ithalatçıla-
rın önlerini gümrükten itibaren
kesmek gerekiyor. Bu noktada
devletten destek istiyoruz. Türki-
ye'ye girecek makineler konusunda
daha seçici olunması lazım. Türki-
ye'ye mal satacak firmaların daha
sıkı incelenmesi, yetkilerinin, ye-
terliliklerinin ve kapasitelerinin in-
celenmesi konusunda devlet
kurumları daha fazla etkin olmalı.
Yeterliliği olmayan ithalatçıların
Türkiye'de mal satmaları engellen-
meli. Elini kolunu sallayanın ülke-
mizde makinesini satması engel-
lenmeli. Bu noktada belirli stan-
dartlar belirlenmeli ve bu standart-
ları sağlamayan firmaların ithalat
yapması yine standartları sağlaya-
mayan makinelerin Türkiye'de sa-
tışı daha gümrükte engellenmeli.
Devletin bu yolla Türkiye'deki ima-
latçıları da koruması gerekiyor. İt-
halat yaparken yerli üretici de
baltalanmamalı, haksız rekabete
neden olunmamalı.

Sektördeki ithalatçılara önerile-
riniz ne olur?
Türk ithalatçıları olarak sattığımız
ürünün, belgelerini, standartlarını
çok iyi araştırmalıyız. İthalatçı arka-

daşlarımız sattıkları ürünlere so-
nuna kadar güvenebilmeli ve arka-
sında durmalı. İthalatçı firmaların,
en önem vermesi gereken hususlar-
dan birisi satış sonrası hizmet.
Ürünü sattıktan sonra da eğitim,
teknik destek ve servis hususunda
eksiksiz hizmet verebilmeli, alıcılar-
dan şikayet getirmemeli. 

Devletten beklentileriniz neler?
Devlet yerli üreticinin üretimini
planlamalı. Aynı üründen çok fazla
üretim yapılmaması için devletin
yönlendirici olması gerekiyor. Sek-
törün gelişimi için üretim planla-
ması çok önemli. Yeni yatırımlara
ruhsat alınırken, devlet girişimciyi
yönlendirmeli. Devletin ülkede
üretilemeyen ürünün imalatı için
teşvik vermeli. Yurtdışında, bu an-
lamda çok ciddi teşvik ve destekler
var. Türkiye’de 300 bine yakın bü-
yükten küçüğe ahşap sektöründe
faaliyet gösteren firma var. Bunla-
rın 70 bini İstanbul'da bulunuyor.
Ahşap endüstrisi Türkiye'deki ima-
lat sanayisinin  yüzde 9.2’ini oluş-
turuyor. 2.5 milyon kişiye istihdam
sağlıyor. Sektörün yüzde 85-90'ı
ise merdiven altı. 500 mutfaklık bir
inşaat projesine  teklifi verebilecek
belki de 60 bin firma vardır, fakat
bu firmanın içerisinde çok küçük
atölyelerle  vardır. Bunlar rekabet
açısından büyük makine yatırım
yapan firmalara çok büyük darbe
vurmuşlardır. Ayrıca Türkiye kulla-
nılmayan. Yanlış yatırımları ithal
edilen makine mezarlığına dönmüş
durumdadır.  Serbest piyasa ekono-
misi kapsamında çok iyi denetlen-
mesi gerekir. Bu nedenle devletin,
üreticisinden ithalatçısına, herkesi
denetlemesi gerekiyor. Bu noktada
sektörün kurumsallaşması adına
AİMSAD da çok büyük bir misyon
üstleniyor.

Sektörün Sesi













Asya’daki yavaşlamaya rağmen
Vietnam ekonomisi büyüyor
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Dünya Turu



Vietnam, sanayi üretiminde
son yıllarda yüzde 14’ü
bulan büyüme oranıyla

dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri
arasında yer alıyor.  Ekonomik bü-
yümesi ortalama yüzde 5-6 seviye-
sinde olan Vietnam’ın, sanayi
üretiminde de bu kadar yüksek bü-
yüme göstermesi, ülkeyi dünyanın
en dikkat çeken ekonomileri ara-
sına sokuyor.   Vietnam’ın en
büyük avantajı hızla büyüyen iş-
gücü kaynağı. Ülkede nüfusun yak-
laşık yüzde 75’i 40 yaşın altında ve
okuryazar oranı oldukça yüksek.
Çalışabilir işgücü yılda ortalama

1 milyon 600 bin artış gösteren ül-
kede, ekonomiyi geliştiren bir diğer
önemli itici gücü ise uluslararası ti-
caret anlaşmaları oluşturuyor.  
Vietnam’ın 2001 yılında Güney
Doğu Asya Ülkeleri Birliği
(ASEAN) Serbest Ticaret Anlaşma-
sı’na katılımı ve 2007 yılında
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
üyeliği, ülkenin ekonomik ve ticari
rejiminde önemli değişikliklere
neden oldu. DTÖ üyeliği, Viet-
nam’ın dış ticaret sisteminin daha
liberalleşmesine, dış pazarlara giriş
imkânlarının kolaylaşmasına ve bu
sayede özellikle tekstil ve hazır

giyim ihracatının artmasına imkan
sağladı. Ayrıca ABD ile 11 ülkeyi
kapsayan ve 2015 yılında imzala-
nan ortak ticaret anlaşması Trans
Pasifik Ortaklığı'ndan (TPP) aldığı
ekstra güç de Vietnam’ın büyüme-
sine büyük etki etti. Öte yandan bu
anlaşmalarla ve DTÖ üyeliği ile bir-
likte fikri mülkiyet haklarının ko-
runması, kamu iktisadi teşek-
küllerinin özelleştirilmesi gibi ko-
nularda yasal düzenlemeler yapma
zorunluluğunun gündeme gelmesi,
ülkeyi doğrudan yabancı sermaye
yatırımları bakımından daha cazip
hale getirdi. 
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Doğal zenginlikleriyle dikkat çekici
Maden ve mineraller açısından zengin kaynaklara
sahip olan Vietnam’da tespit edilen petrol rezervleri
yaklaşık 4.7 milyar varil seviyesinde. Ayrıca Viet-
nam’ın Red River Delta Bölgesi’nde zengin doğalgaz
ve kömür yatakları olduğu da biliniyor. Burada tespit
edilen doğalgaz rezervinin yaklaşık olarak 185 milyar
metreküp, kömür rezervinin 3.8 milyar ton ve işlen-
memiş boksit rezervinin de 8 milyar ton olduğu tah-
min ediliyor. Ülke, işlenmemiş boksit rezerviyle
dünyada üçüncü sırada bulunuyor.
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Vietnam’da üretip dünya pazarla-
rına açılmak isteyen yatırımcıların
sayısında son yıllarda ciddi artışlar
var. ASEAN  içerisindeki özel ko-
numu, yükselen ekonomilere
komşu olması, ASEAN ve Çin ile
olan yakın ilişkileri, ASEAN ile çifte
vergi anlaşmaları, Serbest Ticaret
Alanları ile ASEAN pazarlarına eri-
şimde ve dünyaya açılmada Viet-
nam, yabancı firmalara pek çok fırsat
sunuyor.
Vietnam’da devlet GSYİH’nin
yüzde 37 oranında büyüklüğe sahip
kamu iktisadi teşekkülleri aracılığı ile
ekonomide önemli rol oynuyor.
Kamu; enerji, telekomünikasyon,
havacılık ve bankacılık gibi önemli
ve hassas sektörlerde çoğunluk his-
selere sahip. Devlet kuruluşlarının ve
firmalarının performansını artırmak
için çeşitli politikalar uygulayan Vi-
etnam Hükümeti, ayrıca kamu ikti-
sadi teşekküllerinin bir kısmının
özelleştirilmesine de çalışıyor.  

Neden Vietnam? 
Global finansal kriz sonrasında Vi-
etnam ekonomisi 2010 yılında
yüzde 6,8 oranında büyüyerek böl-
gesinde en yüksek büyüme oranına
sahip ülkelerden biri oldu. Bu oran
2011’de yüzde 5,9 olarak gerçek-
leşti. Birkaç yıl büyüme oranında
düşüş görülse de 2014 yılında tekrar
yüzde 5,9 büyüme gösteren ülke
ekonomisi, 2015 yılında yüzde
6’lık, 2016 yılında ise yaklaşık yüzde
5.8’lik büyümeye imza attı. 
Vietnam’daki para politikası ekono-
mik büyümeyi desteklemeye yöne-
lik yapılıyor. 2012 yılında enflasyon
2011 yılında yüzde 18,7’den yüzde
9.1’e düştü. 2014 yılında yüzde 4,1
olan enflasyon oranı 2015’de ise
yüzde 2,5 seviyesine geriledi. 
Vietnam’ın canlı ekonomisi yabancı
yatırımcıların dikkatini çekiyor. Vi-
etnam’ın doğrudan yabancı sermaye
yatırımları bakımından bazı avantaj-
ları ve dezavantajları var. 

Dünya Turu

Vietnam pazarındaki fırsat ve zorluklar 
n 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren DTÖ kuralları gereği Vietnam ülkede sermayesinin tamamı yabancı
olan dış ticaret firmalarının kurulmasına ve ülkede faaliyette bulunmasına izin vermektedir. 
n Vietnam’da fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili olarak temel bir yasal çerçeve ve buna bağlı
olarak çeşitli kurallar olmasına rağmen, fikri mülkiyet haklarının korunması ve ihlallerin önlenmesi bakımın-
dan ülke hala değişim ve gelişim aşamasındadır. 
n Vietnam yasalarına göre; kendi ürünlerinin yerel pazarda satış ve dağıtımını yapmak için yatırım lisansı
bulunmayan yabancı firmalar, ürünlerinin satış, pazarlama ve dağıtımını ancak yerel bir distribütör ya da
acente aracılığı ile yapabilmektedirler. 
n Vietnam’da faaliyette bulunmak isteyen yabancı firmalar sadece Vietnamlı firmalar ile değil, bu ülkede
yerleşik ama yabancı sermayeli firmalar ile de çalışabilmektedirler. 
n Tamamı yabancı sermayeli firmaların sayısı gittikçe artsa da yabancı firmaların çoğu ülkedeki operasy-
onları yerel Vietnamlı acente ya da distribütörler aracılığı ile yapmaktadırlar. 
n Yabancı yatırımcı firmaların bazı ürünlerin perakende satışını yapmaları yasaktır. Bunlar sigara, kitap,
gazete ve dergi, video kayıtları, değerli metal ve taşlar, ilaç ve eczacılık malzemeleri, patlayıcı maddeler, ham
ve işlenmiş petrol, pirinç ve şekerdir. 
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı
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En önemli avantajlarının başında;
politik istikrar, ekonomik yapı, böl-
gedeki diğer ülkeler ile karşılaştırıl-
dığında sosyal ve ekonomik
güvenliğin daha fazla olması, yük-
sek ekonomik büyüme hızı ve buna
bağlı olarak kişilerin gelirlerindeki
hızlı artış ve 85 milyonluk nüfusu
ile gelişmekte olan bir pazara sahip
olması geliyor.  Her ne kadar ülke-
deki işgücünün fazlalığı ve düşük iş-
gücü maliyeti bazı sektörler için
(tekstil ve ayakkabı) avantaj gibi gö-
rünse de yetişmiş işgücü azlığı özel-
likle yüksek teknoloji sektör-
lerindeki yatırımlar bakımından de-
zavantaj yaratıyor. Ulaşım, taşıma-
cılık, elektrik arzı ve kalitesi,
telekomünikasyon, bankacılık ve
yedek parça üretimi gibi teknik ve
ekonomik altyapının yeterince ge-
lişmemesi doğrudan yabancı yatı-
rımlar bakımından ülkenin diğer
önemli dezavantajları arasında.

Yatırım açısından 
Çin’e alternatif
Tüm bu özellikleriyle Vietnam, ya-
tırımlarını çeşitlendirmek isteyen
birçok yatırımcı tarafından Çin’e al-
ternatif olarak görülüyor.  Son yıl-
larda yabancı sermayeli şirketlerin
ülkenin toplam çıktısı içindeki payı
giderek artıyor. Ülkeye yönelen ya-
bancı yatırımlar farklı coğrafyalar-
dan gelmekle birlikte, Asya ve
Avustralya bölgesinin ağırlığı göze
çarpıyor. 
Ülkede yabancı yatırımlar konu-
sunda yetkili olan ‘Vietnam Yabancı
Yatırım Ajansı’ (FIA), Vietnam
Planlama ve Yatırım Bakanlığı’na
(MPI) bağlı olarak çalışıyor. Yabancı
yatırımlar konusunda merkezi an-
lamda yetkili kurum MPI. FIA’nın
görevleri ise genel olarak Viet-
nam’ın yabancı yatırımlar konusun-
daki politikalarını belirlemek,
yabancı yatırımları teşvik etmek, gö-

zetlemek ve denetlemek.
Uluslararası firmalar tarafından
henüz yeterince tanınmazken, son
yıllarda özellikle Çin’de hızla artan
yatırım maliyetleri nedeniyle Güney
Asya ülkeleri, batılı yatırımcılar ara-
sında yavaş yavaş cazibesini artır-
maya başladı. Bu yönelimle birlikte,
2012 sonu itibariyle Vietnam’a top-
lam 210.5 milyar dolar değerinde,
15 bine yakın direkt yabancı yatırım
yaptı. Doğrudan yabancı yatırım ta-
ahhütleri ağırlıklı olarak gayrimen-
kul, inşaat, imalat, otel ve restoran
sektörlerine yönelik olan ülkeye,
2015 yılında 11,8 milyar dolarlık
doğrudan yabancı yatırım girişi
oldu.    
Vietnam’daki işçi maliyetleri;
Çin’deki maliyetlerin yarısına, Tay-
land ve Filipinler’deki yatırım mali-
yetlerinin yüzde 40’ına denk
geliyor. Ülkenin iç tüketim pazarı
hızla gelişiyor ve her yıl ortalama
yüzde 20 oranında artması bekleni-
yor. Vietnam’ın iç tüketim paza-
rında yaşanan olumlu gelişmeler
yabancılar için sağlam bir yerel
pazar yaratıyor. 

İhracatı 211 milyar dolara ulaştı
1997-1998 yıllarında ortaya çıkan
bölgesel finansal krizi takiben Vi-
etnam, Asya dışına açılma ve yeni
ihraç pazarları bulma gayreti içine
girdi ve büyük ölçüde başarılı
oldu.  Ülkede dış ticaret sektörü
nispeten büyük bir hacme ulaşa-
rak gerek ihracat ve gerekse itha-
lat, kriz dönemleri hariç, genel
olarak büyük bir artış trendine
girdi.  2012 yılında yaklaşık 114
milyon dolar olan ihracat 2014 yı-
lında 150 milyar dolara, 2015 yı-
lında 162 milyar dolara ulaştı,
2016 yılında ise 211 milyar dolar
olarak gerçekleşti. 
Vietnam’ın ihraç ettiği ürünler
gerek sanayi ve gerekse tarım sektö-
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ründe çok geniş bir yelpazeden olu-
şuyor. Ülkenin ihracatında ilk sırayı
petrol yağları alıyor. Petrol yağları
dışında, ihracatta ön sıralarda yer
alan belli başlı ürünler arasında ayak-
kabı, ham petrol, tekstil, pirinç,
kahve, ağaç ürünleri ve mobilyalar
bulunuyor. Ülkenin ürün bazında
ihracatı incelendiğinde, ihraç edilen
ürünlerin büyük bir bölümünün ge-
lenekselleşmiş olduğu ve ihraç edi-
len ürün çeşidi bakımından ciddi
dalgalanmalar olmadığı gözlemleni-
yor.
Ülkenin yaptığı ithalat da son yıl-
larda artış gösteriyor. 2010 yılında
77,4 milyar dolar olan ithalat, 2013
yılında 132 milyar dolara, 2016 yı-
lında ise 198 milyar dolara kadar
arttı. Makine ve ekipmanları, rafine
edilmiş petrol ürünleri, çelik, tekstil
sanayi ekipmanı, elektronik, plastik,
otomotiv ithalat yapılan ürünlerin
başında geldi. 

Vergi ve gümrük tarifelerinde
indirime gidiliyor
Vietnam hükümeti, yatırımcıların
daha ayrıcalıklı hizmet alabilmesi,
çeşitli vergi ve gümrük tarife indi-
rimlerinden yararlanabilmesi için
bazı özel bölgeler dizayn etti. Bu
bölgelerde faaliyette bulunan yerli ve
yabancı firmalar çeşitli vergi avantaj-
ları yanında ürettikleri ürünleri ihraç
etmeleri durumunda hammadde it-
halatı için vergi vermiyor. Vietnam
ayrıca DTÖ anlaşması kapsamında
tarife dışı engelleri de elimine ediyor. 
Vietnam’da 194 tane endüstri ve
serbest ticaret bölgesi bulunuyor.
Endüstri ve serbest ticaret bölgeleri
sağladıkları vergi ve tarife muafiyet-
lerinin yanı sıra altyapı olanakları ne-
deniyle de yabancı yatırımcılar
tarafından tercih ediliyor. Bu bölge-
lerde taşımacılık, dağıtım ve depo-
lama alanlarında hizmet veren
antrepolar bulunuyor. Ancak, güm-

rük ve sigortacılık işlemleri için ya-
bancı firmaların bölgesel gümrük of-
islerine müracaat etmeleri gerekiyor.

2016’da iki ülke arasındaki 
ticaret hacmi 2 milyar dolar
Türkiye ve Vietnam, coğrafi olarak
birbirinden uzak olmakla birlikte,
önemli benzerliklere de sahip. İlk
olarak, iki ülkenin de kendi bölgele-
rinde sahip oldukları ayrıcalıklı ko-
numları dikkat çekiyor. Türkiye,
Avrupa-Orta Doğu ve Avrasya ara-
sında stratejik bir konumda bulur-
ken, Vietnam da Güney Asya’da çok
önemli bir lojistik merkez olarak öne
çıkmakta. Önemli turizm destinas-
yonu olarak öne çıkan her iki ülke
aynı zamanda yaş ortalaması 30 ci-
varında seyreden, genç ve dinamik
nüfusları ile çok avantajlı bir ko-
numda bulunuyor. Bu ayrıcalıklı
özellikler ve iki ülke arasındaki ortak
noktalar göz önünde bulundurul-
duğunda, ticaretin çok daha üst
noktalara taşınması mümkün görü-
lüyor. 
Yeni pazar arayışlarını sürdüren Tür-
kiye için cazip bir ülke olan Vietnam
ile ticari ilişkiler gelişme gösteriyor.
Türkiye ile Vietnam arasındaki dip-
lomatik ilişkiler 1978 yılında kuru-
lurken, Hanoi ile Ankara’da iki
ülkenin büyükelçilikleri yer alıyor.
Türkiye ile Vietnam ikili ilişkileri
başta ekonomi ve ticaret olmak
üzere her alanda gelişme kaydediyor.
İki ülke arasındaki ticaret hacmi
2000’lerin başında 100 milyon do-
ların altında iken, son yıllarda milyar
dolarlar seviyesine geldi. 2016 yı-
lında Türkiye’nin Vietnam’a ihracatı
yüzde 50 artış göstererek 233,9 mil-
yon dolar, Vietnam’dan ithalatı ise
bir önceki yılki seviyesini koruyarak
1,73 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Böylece 2016 yılında iki ülke arasın-
daki ticaret hacmi yaklaşık 2 milyar
doları buldu. Bu rakamlara baktığı-
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mızda ülkemiz aleyhine büyük bir
ticaret açığı ile karşılaştığımızı görü-
yoruz. Bu çerçevede, ticaretimizin
dengeli bir biçimde arttırılması
büyük önem taşıyor.
İki ülke arasında elektrikli cihazlar-
dan makine ve parçalarına, demir-
çelik ürünlerinden oto yedek
parçalarına, telefonlardan örülmemiş
giyim eşyalarına kadar birçok sek-
törde ihracat ve ithalat yapılıyor.
Türkiye’nin Vietnam’dan ithal ettiği
ürünler içinde elektrikli cihazlar,
kazan, makine cihaz ve parçaları, do-
kumaya elverişli suni ve sentetik lif-
ler, ayakkabı, sentetik ve suni
devamsız lifler, pamuk ve örülmemiş
giyim eşyaları ön sıralarda yer alıyor.
Türkiye’nin Vietnam’a ihraç ettiği
ürünler arasında ilk sırayı petrol yağ-
ları (ham yağlar hariç) alıyor. Demir-
çelik ürünleri, telefon cihazları,
otomotiv ve oto yedek parça da
ihraç edilenler arasında yer alırken,
iki ülkenin de satışlarında ürün çe-
şitliliğinin istikrarlı bir yapı sergile-
diği görülüyor.

Vize kolaylığı 
gidiş-gelişleri artırır
Ülkeler arasındaki karşılıklı yatırım-
lar oldukça düşük seviyede olsa da
yatırımlar ve çifte vergilendirmenin
önlenmesi alanında tamamlanan an-
laşmalar ile hukuki altyapının tama-
men hazır duruma gelmesi, artık
Türk iş adamlarının ticaret ve yatı-
rım fırsatlarını değerlendirirken daha
güvenli ve cesur adımlar atabilmesini
sağlayacak. Önümüzdeki dönemde
vergi muafiyeti ve hukuki düzenle-
meler ile yatırımların ve karşılıklı ti-
caretin arttırılmasında ülkeler
arasında gerçekleşecek karşılıklı ziya-
retlerin artacağı düşünülüyor. Türk
Hava Yolları iş adamlarına haftada
14 sefer ile hizmet veriyor. Bu nok-
tada vize prosedürlerinin hükümet-
ler tarafından kolaylaştırması talebi,

iş adamlarının en çok talep ettiği ko-
nuların başında geliyor. İki ülke ara-
sında gidiş gelişlerin arttırılabilmesi
için ülkelerin vize işlemlerinin kolay-
laştırılması yönünde adımlar atması
gerekiyor.

7. Türkiye-Vietnam Karma 
Ekonomik Konseyi Toplantısı, 
ilişkileri güçlendirdi
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Mehmet Müezzinoğlu’nun 7.
Türkiye-Vietnam Karma Ekonomik
Konseyi Toplantısı 13 Temmuz
2017’de yaptığı Vietnam ziyareti, iki
ülke arasındaki ilişkilerin geliştiril-
mesi açısından önemli bir adım
oldu. 7. Türkiye-Vietnam Karma
Ekonomik Konseyi Toplantısı için
gittiği Vietnam’da temaslarda bulu-
nan eski bakan, başkent Hanoi’de
Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanı
Tran Tuan Anh ile bir araya gelerek
iş adamlarıyla görüştü. Karma Eko-
nomik ve Teknik Komitesi Toplan-
tısı imza töreninde konuşma yapan
eski Bakan Müezzinoğlu, iki ülke
arasındaki ticari hacmin 2020 yılına
kadar toplam 4 milyar dolara yük-
seltilmesi için bir yol haritası belirle-
diklerini söyledi. Ülkeler arasında bir
Serbest Ticaret Anlaşması imzalan-
masına yönelik değerlendirmelerde
bulunduklarını da açıklayan Müez-
zinoğlu, “Bizler, ülkeler arasında im-
zalanacak bir serbest ticaret
anlaşmasının ikili ticari ilişkilerimize

önemli katkı sağlayacağını düşün-
mekteyiz. Toplantıda ayrıca güm-
rük, tarım, vize, savunma, ormancılık
ve su alanında ülkelerimiz arasında
devam eden müzakerelerin hızlandı-
rılarak bir an önce sonuçlandırılması
yönünde karar aldık. Ayrıca serbest
bölgeler ve standardizasyon alanın-
dan iki belge üzerinde de görüşme-
leri sonuçlandırdık” dedi. 2018
yılında Türkiye ve Vietnam arasında
diplomatik ilişkilerin kurulmasının
40. yılı kutlamaları gerçekleştirile-
ceklerini dile getiren Müezzinoğlu,
şu açıklamalarda bulundu: “Bu çer-
çevede, kültürel, ekonomik ve poli-
tik alanda birçok etkinlik yapmayı
planlıyoruz. Aramızdaki geçmişten
gelen güçlü bağları ticari ve ekono-
mik işbirlikleriyle güçlendirmek gör-
evimizdir. 2016 yılında Türkiye ve
Vietnam, dünya ile toplamda 683
milyar dolar ticaret yapan iki ülkedir.
Dünya ticaretinde öncü hale gelen
ülkelerimizin geçtiğimiz yıl gerçek-
leştirdiği ihracat rakamı toplamda
319 milyar dolardır. Ayrıca toplamda
1 trilyon doları asan milli gelir ve
yaklaşık 173 milyonluk nüfusları ile
çok daha büyük bir potansiyele sahip
iki ülkedir. Bu rakamlara sahip iki ül-
kenin mevcut ticari ilişkilerinin po-
tansiyelinin altında olduğu aşikârdır.
İkili ticaret rakamlarına bakıldığında,
ikili ticaretimizin çok daha yukarılara
çıkabilme potansiyeli taşıdığını göre-
biliyoruz.”
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Vietnam mobilya üretimi ve
ihracatıyla dünyada ilk sıralarda
Bambu, Japon sediri, meşe, açalyaya ben-
zer bir bitki olan rodendron, mahun
ağacı, abanoz ağacı ve tik ağacı gibi
ağaçları ihtiva eden ormanlara sahip olan
Vietnam, bu ormanları henüz etkin şe-
kilde işletemiyor. Vietnam ormanlarında
bulunan özel ağaç türleri Vietnam
ekonomisi için katkı sağlıyor. Ormanlar-
dan sene içerisinde 1.8 milyon metreküp
ürün elde ediliyor. 
Vietnam, ağaç zenginliğinin yanı sıra mo-
bilya üretimi ve ihracatı konusunda da
dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer
alıyor. 2015 yılında dünya genelinde mo-
bilya sektörü üretimi 450 milyar dolar se-
viyesinde iken, üretimde ağırlıklı paya
sahip olan gelişmiş ülkelerin ardından
gelen, az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler kategorisinde en çok payı bulunan
ülkelerden biri oldu. İhracat ağırlıklı üre-
tim ve tasarımları ile hızlı gelişim gösteren
Vietnam, yüzde 1,8 ile dünya mobilya
üretiminde 11. sırada yer alıyor. Vietnam
üretimiyle dünya üretim sıralamasında
Türkiye’den bir basamak önde bu-
lunuyor.
Vietnam mobilya üretimi kadar ihra-
catında da aktif bir ülke. 2010 yılında

dünya mobilya ihracatından yüzde 2,3
oranında pay alan Vietnam,  2014 yılında
bu oranı yüzde 3,5’e çıkarmayı başardı.
Çin, Almanya, İtalya, Polonya, ABD,
Meksika’nın ardından 7. sırada olan Viet-
nam, 2014 yılında 6,1 milyar dolarlık mo-
bilya ihracatı gerçekleştirdi. 
Nüfusunun yüzde 41'ini 0-24 yaş arası
bebek ve gençlerin oluşturduğu Vietnam,
genç nüfus oranı ve artışıyla bebek ve
genç mobilyasına ihtiyacın fazla olduğu ve
henüz doyuma ulaşmadığı bir pazar. Viet-
nam'a ülkemizden ihracat gerçekleştiren
tek bebek ve genç mobilya markası ise
geçen yıl açtığı mağaza ile Newjoy
markası oldu. Dünya mobilya üretimin-
den önemli pay alan Vietnam’da yeni
mağazasını açan marka, kendi sektöründe
ülkede yer alan ilk Türk markası haline
geldi. Newjoy, yıllık yüzde 5'in üzerinde
büyüyen ekonomisiyle, Vietnam'ı gelecek
vadeden pazarlardan bir tanesi olarak
görüyor.

Sektör geçen yıl ihracatını 
yaklaşık iki kat artırdı
Vietnam ağaç işleme makineleri sek-
töründe 2016 yılında en çok 41 milyon

613 bin dolar ile testere makinelerinde ve
30 milyon 139 bin dolar ile planya, freze
veya keserek kalıplama makinelerinde
ithalat gerçekleştirdi. Türkiye’nin geçen
yıl bu Vietnam’a yaptığı ihracata bak-
tığımızda testere makinelerindeki değerin
sadece 831 bin dolar; planya, freze veya
keserek kalıplama makinelerinde ise 104
bin dolar olduğunu görüyoruz. Viet-
nam’ın geçen yıl yaptığı sektördeki  itha-
latta en fazla paya sahip olan kalemlerden
biri de 24 milyon 614 bin dolar ile
taşlama, zımparalama veya parlatma
makineleri oldu. Türkiye ise bu kalemde
Vietnam’a sadece 4 bin dolarlık ihracat
gerçekleştirdi. 
Öte yandan 2016 yılında Vietnam, ağaç
işleme makineleri sektöründe toplam 289
milyon 42 bin dolarlık ithalat yaptı.
Türkiye’nin bu ülkeye  geçen yıl yaptığı
ihracat da bir önceki yıla göre yaklaşık iki
kat artarak 1 milyon 209 bin dolara yük-
seldi. Geçmiş yıllara göre Vietnam’a yap-
tığı ihracatta artış gösteren Türk ağaç
işleme makineleri sektörünün, Vietnam’ın
ithalat hacmine ve potansiyeline bak-
tığımızda daha yapabileceği çok satış
imkanı bulunduğu görülüyor. 
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Teknik lise öğretmeninin 
marka yaratan oğulları



İmalatçılığı bir sevda işi olarak
gören Hasmak El Makineleri
Sanayi Ticaret Limited Şir-

keti Yönetim Kurulu Başkanı
Aytun Haskök, sektöre sadece
para kazanmak amacıyla giren ki-
şilerin başarılı olamayacağına ina-
nıyor. Çünkü imalat sektörü
değişen ekonomik ve siyasi koşul-
lardan etkilenen pazar daralması
nedeniyle artık kârlı bir iş değil.
Ancak katma değer yaratan ima-
latçıların gelecekte söz sahibi ola-
cağını savunan Hasmak Yönetim
Kurulu Başkanı, ağaç işleme ma-
kineleri sektörünün geleceğinin
pratik ve çok fonksiyonel makine-
lerde olduğunu vurguluyor. 
Hasmak El Makineleri Sanayi ve
Ticaret şirketini küçük bir atölye-
den bugünlere taşıyan sır ise ön
araştırma ve sektörün beklentile-
rine uygun, katma değeri yüksek
üretim yapmak.  Büyüme sürecini
eşleri ile sırtlanan Haskök ailesi;
dayanışma, sabır ve çalışkanlıkla
beslenen bilginin güzel bir ör-
neği. Hasmak El Makineleri Sa-
nayi ve Ticaret Limited Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı Aytun
Haskök, Hasmak’ın kuruluş öy-
küsünden bugünlere gelişini,
firma faaliyetlerinden sektörle il-
gili düşüncelerine kadar birçok
konuyu AİMSAD Dergisi’ne an-
lattı.

Sizden öncelikle Hasmak’ın ku-
ruluş öykünüşü dinlemek iste-
riz.  Ne zaman ve hangi
şartlarda ilk üretime başladı
firma?
1988’de babam Ünal Haskök ta-
rafından kurulduk. Babam aslında
teknik öğretmendi. Öğretmenliği
ile beraber girişimcilik ruhu yük-
sek bir insandı. Onun sayesinde
küçük bir atölyede temellerimiz

atıldı. İlk başta marangozların
kullandığı el frezesi, el aletleri ile
üretime başladık. Hatta bu el fre-
zelerinin elektrik motorlarını bile
kendimiz yapıyorduk. Sektörde
genelde imalatçılar motor gibi ak-
samları başka yerden alırlar.
Ancak Ünal Haskök, imalatın her
noktasında bilgi yetkinliğini kul-
lanabilecek kapasite ve beceride
bir insandı. Bu yaklaşım, sektör
için önemli bir atılım oldu. O dö-
nemde fazla imalatçı da yoktu.
Hasmak el frezeleri, sektörde ol-
dukça takdir edilen ürünlerimiz
oldu.   Daha sonra ürün gamı
sektörel talepler doğrultusunda
çeşitlenmeye başladı. Menteşe yu-
vası açma makinesi, alüminyum
profil işleme makinelerine kay-
maya başladık. Arkasından dere-
celi kesim makineleri yapmaya
başladık. 

Babanız  ilk olarak el frezeleri
üreterek sektöre giriş yapmış. O
dönemleri kendisi nasıl anlatır?
İmalatın son derece zor ama keyifli
olduğu yıllar… Babam yanında
hiçbir ortak ya da destek olmadan
malzemeleri toplayıp, tek bir ma-
kine yapıyormuş. Sonra o makineyi
satıp, kazandığı para ile 3 makine
yapıyormuş. O şekilde büyümeye
başlamış.

Siz o dönemleri hatırlıyor mu-
sunuz?
Babam işi kurduğunda abim ve
ben çok küçüktük, ama yazları ya-
nına çırak olarak çalışmaya gider-
dik. İzmir Akıncılar’da küçük bir
atölyemiz vardı. Babam teknik öğ-
retmen olduğu için bize her şeyi
öğretirdi. Atölye bizim için bir
nevi okuldu. O zamanlardan ma-
kine üretme sevdası içimize işledi.
Sonra iş yürüdü gitti. 

Gelişim sürecinde birçok yer de-
ğiştirmişsiniz. Bu büyüme ile
doğru orantılı bir değişim mi?
Evet. Babam Akıncılar’da işe baş-
ladı. Sonra Karabağlar’da kendi
mülkümüze taşındık. Kira düşün-
memek çok avantajlı ancak bir süre
sonra Karabağlar’daki atölye de
yetmemeye başladı. Çevre dükkan-
ları tutmaya başladık. Yine yet-
medi. Büyük bantlama makineleri
yapmaya başlayınca, hiçbir yer yet-
medi. Malzeme taşımak  sorun
oldu. En sonunda yer aramaya baş-
ladık ve Menderes’te 2 bin metre-
kare kapalı alana sahip şu andaki
fabrikamıza taşındık. 2015 yılının
Şubat ayında taşındık ve vizyonu-
muz değişti. Son 2 yıldır orada
üretim yapıyoruz. Planlama, iş ta-
kibi, üretim daha kolay oldu. Yer
olduğu zaman, “hadi şu makineyi
de yapalım” diyebiliyorsunuz. Yer
sınırlı olunca, “nerede yapacağız?”
diyorsunuz ve kendinize engel ko-
yuyorsunuz. Şimdi bir CNC ma-
kine makine yapıyoruz. Ağustos
sonunda bitmesini hedefliyoruz.
Karabağlar’da kalsaydık bu maki-
naları yapmaya cesaret edemezdik.
Üretim yeri imalatçının vizyonunu
etkiliyor. 
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Hasmak’ın gelecek adına
planları neler? Hep ağaç iş-
leme makinelerine yönelik
mi üreteceksiniz?
CNC çok geniş alanda kullanı-
lan bir makine. Metal işleme
makinelerine yönelik çalışma-
lara da girmeyi planlıyoruz.
Gerekli ön araştırma yapmadan
yeni bir makine yapmayı plan-
lamıyoruz. CNC başladıktan
sonra gelen talepler doğrultu-
sunda hareket edeceğiz. Ama
ihtiyaçları doğru tespit etmek
gerekiyor. 
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Bu süreçte abiniz de hep sizin-
leydi değil mi?
Evet abim Çınarlı Endüstri Meslek
Lisesi mezunu. Sonra da işletme li-
sansı yaptı. Teknik projelendirme
kısmını abim yürütüyor. Biz tam bir
aile şirketiyiz. Babamı artık emekli
ettik. Eşlerimiz ile birlikte işi büyüt-
tük. Benim eşim Marina Haskök,
ihracat ile ilgileniyor. Abimin eşi
Senem Haskök ise üretim planlama
ve satın almadan sorumlu. Ben ise
satış pazarlama ve finans ile ilgileni-
yorum. 

“Sektörel Değişime Uyum 
Sağladık” 
Bu arada sektörde nasıl değişik-
likler oldu?
MDF Lam, Sunta lam gibi hazır
panel malzemelerin kullanılmaya
başlaması ile ahşap ile ilgili makine-
lerin kullanımı azaldı. Bizim yaptığı-
mız el frezeleri geri planda kaldı.
Çünkü ağaç işleme tekniği ortadan
kalktı. Eskiden el frezeleri ile ağacın
üzerine ve kenarlarına motif işlenirdi

ve boya – cila işçiliği yapılırdı, daha
sonra  ise Lam malzemenin kenarla-
rına PVC kenar bantı çekilmeye baş-
landı ve mobilya üretim aşamaları
azalarak daha kolay hale geldi. Has-
mak zaten el makineleri üretimi ola-
rak sektöre girmişti. Yaptığımız tüm
ürünler, tezgah üstü, taşınabilir, pra-
tik makinelerdi. Kırlangıç makineleri
yaptık. Yurtdışına satmaya başladık.
Masa üstü bantlama makineleri dev-
reye girdi. Onlar da iç pazardan ve
Rusya’dan talep gördü. Fakat sektör
değişiyor ve panel malzemelerin kul-
lanımı yaygınlaşıyordu. Biz de sek-
törel değişime ayak uydurduk ve şu
anda ürettiğimiz büyük, tam oto-
matik, PVC kenar bantlama maki-
neleri üretmeye başladık. Son 9
senedir bu makineleri üretmeye
devam ediyoruz.

Şu an üretimde ihracatın payı
nedir?
Yüzde 30 civarında. Fakat geçmiş
dönemlere göre ihracat rakamları-
mızda gerileme meydana geldi. 

Bu düşüşü neye bağlıyorsunuz?
Siyasi gerilimler ticareti de etkiledi.
Türkiye bir ateş çemberinin orta-
sında duruyor. İran’a, Rusya’ya
güzel mal gönderiyorduk, maalesef
bitti. Suriye’ye mal gönderiyorduk.
Suriye karıştı. İngiltere’de bayimiz
var. İstikrarlı giden tek pazarımız
orası. En son Almanya’daki fuara
katıldık. Çok verimli geçti. Avustu-
ralya, İsrail ile görüşmeler sürüyor.  

“Tavsiye Ediliyorsanız, Doğru
Yoldasınız”
Hedef pazarınız neresi?
Avrupa’daki payımızı artırmayı he-
defliyoruz. Yurtdışı ve yurtiçinde
uluslararası nitelikte   fuarlara katı-
larak markamızı ve ürünlerimizi
görünür kılmaya çalışıyoruz. Her
fuar bir maliyet olduğu için her
fuara katılamıyoruz. En son Al-
manya/Hannover’de LIGNA fua-
rına katıldık. Avusturalya ve
İsrail’den firmalarla olumlu görüş-
meler yaptık. Hindistan pazarı da
ilgimizi çekiyor.

Eskimeyen Markalar

"AİMSAD'ın bir parçası 
olduğumuz için gururluyuz"
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları
Derneği (AİMSAD) sektörde bulunan insanların
oluşturduğu bir organizasyon olduğu için
gerçekten imalatçılara katma değer sağlıyor. En
basiti, fuarlara katılırken maliyet avantajı sağlıyor.
Bu bile tek başına bizler için çok önemli. İyi
niyetle yapılan büyük bir çaba var ortada. Bunu
birçok sektörde bulamazsınız. AİMSAD’ın bil-
gilendirmeleri, komisyonlarının yaptığı çalış-
malar bile bir vizyon kazandırıyor. Herhangi bir
problemimiz olduğunda AİMSAD’ın yanımızda
olduğunu biliyorum. Bir dernek olarak her
girişimde yanımızda olduğunu hissediyoruz.
AİMSAD’ın bir parçası olduğumuz için gurur
duyuyoruz. 
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Kenar bantlama makineleri
devam ederken, yeni bir CNC
makine üretimi sizin için yeni bir
girişim mi olacak? 
Biz kenar bantlama makinelerine
çok geç başladık. Sonradan başla-
dığımız için fiyat anlamında reka-
betçi, pratik, farklı bir dizayn ile
piyasa girdik. Piyasayı bizzat ben
kendim dolaştım. İlk yıllarda,
kendimizi kabul ettirmek için çok
zorlandık. Ancak makinemizi
alanlar çevresine tavsiye etmeye
başlayınca çok hızlı ilerledik.
Bizim sektörde fısıltı gazetesi çok
önemlidir. En iyi pazarlama
şekli… Biri sizi arkadaşına tavsiye
ediyorsa, doğru yoldasınız de-
mektir. İmalatçılar, Hasmak maki-
nelerinden o kadar memnun
kaldılar ki, kullandıkları diğer ma-
kineleri da bizim yapmamızı iste-
diler. Bantlama makinesini
kullanan insanlar CNC makineler
de  üretmemizi istediler. Çünkü
sektörde teknoloji artık önemli bir
faktör oldu. Makineler operatör-
lerden önemli hale geldi. 

Ağaç işleme makinelerinin üre-
timde payı mı arttı?
Evet. Çünkü üretici artık kişiye
bağlı bir üretim modelinden çok
makineye bağlı üretimi tercih edi-
yor. Makine üretimi standart ve ha-
tasız. Makine, en fazla bozulur,
servis çağırırsınız hallolur. Kişiye
bağlı üretim yapmak ise kolay değil.
Yıllarca usta, çırak arayan sektör
insan psikolojisine bağlı üretimden
yoruldu. Sektör gittikçe makineleş-
meye başladı.  CNC makineler sek-
törde yaygınlaşmaya başlayınca,
Hasmak olarak biz de üretmeye
karar verdik. Abim Agah Has-
kök’ün bilgi ve deneyimine güveni-
yorum. Diğer makinelerimizde
olduğu gibi fark yaratacağız. 

“Taklit Ürünler Haksız Rekabet
Yaratıyor”
Türkiye’de ağaç işleme makine-
leri sektörünü değerlendirirseniz
neler söylersiniz?
Geçmişte kâr marjları daha yük-
sekti. Sektör çok hızlı büyüdü.
İmalat yapmak eskisi kadar zor
değil. Biz bu işe girdiğimizde,
farklı bir ürün yaparak piyasaya
çıktık. Çok fonksiyonlu, küçük,
fiyat avantajlı olması nedeniyle
öne geçtik. Diğer insanlar gibi
herkesin yaptığını yapsaydık, şu
anda bu konumda olmazdık. Bir
katma değer yarattık. Bizim sek-
törde haksız rekabet çok fazla. Ka-
zançlar düşük seviyede gidiyor.
Ancak yine de katma değeri yük-
sek ürünler sunarak Hasmak mar-
kasını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. 

O zaman CNC makinada da bir
katma değer olacak?
Kesinlikle. Biz bir makineyi üret-
meden önce gerekli ön araştırmayı
mutlaka yapıyoruz. Öncelikle ma-
kineyi kullanıcılarına soruyoruz.

Ustalarla görüşerek, kullanımda
yaşadıkları sıkıntıları, olmasını is-
tedikleri kolaylıkları tespit ediyo-
ruz. Birebir yapılan görüşme-
lerden sonra nasıl bir makine ya-
parsak kullanıcı mutlu olur bunu
planlıyoruz.  Bantlama makinesini
yapmadan önce de bunu yaptık.
Sadece operatörlerle değil, işletme
sahipleri ile de görüştük. Çıkan
sonuç şu; “Öyle bir makine ol-
malı ki, kullanımı çok basit ol-
malı.” Çünkü sektörde kalifiye
eleman sıkıntısı var. Hem kulla-
nışlı, hem ekonomik, hem pratik
bir ürün yapmak için yola çıktık.
Aynı ön araştırmayı CNC için de
yaptık. Bu yüzden CNC'de de
aynı başarıyı yakalayacağımıza
inanıyorum.

Yurtdışından gelen tepkiler
nasıl? İngiltere’deki bayiniz ma-
kinelerinizi nasıl değerlendiriyor?
Onlar Hasmak makinelerinden çok
memnun. Çünkü ekonomik, kulla-
nımı pratik ve kaliteli makineler
satın alıyorlar. 

Hasmak, ikinci
kuşağın omuzlarında
yükseliyor
Küçük bir atölyede
başlayan imalat hayalinin
peşinden giden Haskök
ailesi, bugün İngiltere’ye
uzanan Hasmak El
Makineleri ile 
yurtdışındaki gelişimini
sürdürüyor. Sektörel 
taleplere göre üretimini
çeşitlendiren firma, fark
yaratan ürünleriyle 
marka bilinirliğini yaygın-
laştırmayı amaçlıyor. Agah Haskök Aytun Haskök  
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Peki ya servis?
Müşterisine servis imkanı sağlaya-
mayan yapıdaki bayilerle çalışmıyo-
ruz. Çünkü sattığımız makinelere
hızlı servis sunulması çok önemli.
Bu sebeple bayilerimizin makinele-
rimizin teknik servisi konusunda
yetkin olabilmesi için ortak çalış-
malar yürütmekteyiz ve devamlı
kontak halindeyiz.  Hasmak El
Makinaları Sanayi olarak, çalışma-
larımıza başladığımız ilk günden
bu yana ürün kalitesi, satış sonrası
servis hizmeti ve müşteri memnu-
niyeti öncelikli oldu. 

10 yıl sonra Hasmak’ı nerede gö-
rüyorsunuz?
Geçmiş 10 yıla baktığımızda de-
vamlı yukarı çıkan bir grafik görü-

yoruz. Dışarıdan bakan insanlar
bizi daha iyi değerlendiriyor.
Çünkü günlük koşturmacanın
içinde kendinizi göremiyorsunuz
ya da öngöremediğiniz sorunlar
olabiliyor. 2015’te taşındığımız
fabrika da artık bize yetmemeye
başladı. Yine bir taşınma da söz ko-
nusu olabilir. 10 yıl sonra şu an bu-
lunduğumuz noktanın çok daha
ilerisinde olacağımızı düşünüyo-
ruz. Sektörde danıştığımız büyük-
lerimiz de Hasmak’ın geleceğini
parlak görüyor. 7-8 sene önce ‘Bu
makine çalışır mı?’ diyenler, bugün
‘Harikasınız, diğerlerini de sizden
alalım’ diyor. Artık güvenilir bir
marka haline geldik. Bu güvene
layık olmaya çalışacağız. Şu an
Türkiye genelinde 10 bayimiz var.

Bayi sayısını artırmayı düşünüyor
musunuz?
Şu an için hayır. Çünkü her yeni
bayi, risk demek… Şu an birlikte ça-
lıştığım bayilerimden çok memnu-
num. Ama yurtdışında bayi sayısını
arttırmak istiyorum.

3 kız babası olarak, siz de ileride
kızlarınıza, babanızın size bir za-
manlar sorduğu soruyu soracak
mısınız?
Tabii ki. Şu an yaşları çok küçük.
Ama açıkçası kızlarımın daha farklı
alanlarda çalışmasını isterim. Çünkü
bu iş çok zor. Gittikçe de zorlaşıyor.
Yeni neslin imalat yapmak isteyece-
ğini de sanmıyorum. Ama yine de is-
terlerse aile olarak onların da
arkasında oluruz.  

“İMALATI SEVENLER BU İŞİ YAPMALI”
Bu sektöre yeni girmiş insanlara ya da girmek isteyen girişimcilere ne önerirsiniz?
Türkiye’de imalat çok zor. Kalifiye personel bulmak da çok zor. Gelecekte daha da zorlaşacak. Çünkü artık
kimse üretimde çalışmak istemiyor. Bu sektöre girecek kişilerin gerçekten bu işi sevmesi lazım. “Ben bu işi para
kazanmak için yapıyorum” diyenlerdenseniz dünyanın en zor alanı imalat yapmak. Bugün bütün imalatçıla-
rın unvanlarının yanına inşaat eklendi. Sermayeniz varsa en kolayı arsa alıp, ev yapmak. İmalat yapmak ise, çok
zor… Seviyorlarsa bu işi yapsınlar.

















El Sanatları
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Atık ahşap parçaların değere dönüştüğü sanat; 

Ahşapkari



Ekmeğini ahşaptan çıkaran
İnegöl’de bir anlamda ahşa-
bın içinde büyüyen Mehmet

Şakir Ünlü’nün çocukluğu tahta par-
çacıklarından objeler yapmakla geç-
miş. Resme eli yatkın olan Ünlü’nün
ta o yıllarda aklında olan atık ahşap-
lardan ne yapabilirim düşüncesi ancak
50’li yaşlarından sonra gerçeğe dö-
nüşmüş. Zaten kendini de ‘ahşaba,
sanata aşık olan ama bu düşünü ancak
geç yaşlarında yaşama geçirebilen’ bir
sanatçı olarak yorumlayan Mehmet
Şakir Ünlü, dünyada ilk kez kendisi-
nin yapmaya başlayıp yine adını ken-
disinin koyduğu Ahşapkari sanatını
tanıtmaya, hatta bu sanatı yapacak
yeni sanatkarlar yetiştirmeye çalışıyor.
Mehmet Şakir Ünlü’nün yorumuyla
Ahşapkari;  atıklardan birşeyler yapa-
bilmeyi ve atıkların önemini, ağaca ve
ahşaba sevgiyi, parçadan bütüne ula-
şabilmeyi, nerede ve nasıl olursanız
olun parça olarak bir bütünün içinde
yerinizin olduğunu yani değerliliği-
nizi, sabır ederseniz başarabileceğinizi
öğreten bir sanat. Ahşapkari’nin tanı-
tımı için elinden geleni yapmaya ça-
lıştığını ama çok yetersiz kaldığını
üzülerek söyleyen Ünlü, toplumun
her kesiminden, her yaştan ilgi oldu-

ğunu, özellikle gençlerin ilgisinin
kendisini mutlu ettiğini belirterek,
“Amacım sanatımın tanınırlılığını ar-
tırmak ve geleceğe taşımak. Sanatın
tüm zorluklarıyla uğraşıp diğer yan-
dan sergiler ayarlayıp açmak, tanıtı-
mını yapmak kolay değil. Dünyaya
tanıtımı için kurumsal destek şart. Bu
nedenle hem medyadan hem devlet-
ten hem de kurumlardan destek bek-
liyorum” diyor. 
Yaptığımız sohbet sırasında, sanatını
yaparken gerekli olan ahşabın temini
konusunda atık parçalarını kendisiyle
paylaşan firmalara teşekkür etmeyi de
unutmayan Mehmet Şakir Ünlü,
Ahşapkari ile ilgili merak ettiğimiz so-
ruları şöyle yanıtladı:

Ahşapkari sanatını konuşmadan
önce sizi biraz tanımak isteriz. Ah-
şapla ne zaman ve nasıl tanıştınız,
ardından Ahşapkari fikri nasıl
oluştu?
1955 İnegöl doğumluyum. Evli ve
bir kız çocuk babasıyım. Ahşaba, sa-
nata aşık olan ama bu düşünü ancak
geç yaşlarında yaşama geçiren, hep
farklı bir şeyler yapma isteği ile yanıp
tutuşan, sanatta da değişik çalışma şe-
killerini denemeye çalışan, aynı za-

manda tasarım delisi bir sanatçıyım.
Ahşaba olan yakınlığım doğduğum
şehirle yakından ilgili. Çocukluğum
ahşap parçacıklarından, atık ahşaplar-
dan objeler yapmakla geçti. İlkokulda
iken bile objeler, heykeller, alçıdan
büstler yapıyordum. Karakalem ve
renkli boya ile mükemmel resimler çi-
ziyordum. Ama bu yeteneklerimi
doğru yola kanalize edecek, yol gös-
terecek kimseler olmayınca farklı
okullar, farklı işler yaşamıma giriverdi.
Atık ahşaplardan daha farklı neler ya-
pabilirim düşüncesi o yıllardan beri
kafamı kurcaladı durdu. Ülkemizdeki
ağaç türlerinin renkleri genellikle kah-
verenginin tonları ya da beyazdır.
Bundan dört-beş yıl önce dünyada
ağacın çok farklı renklerinin oldu-
ğunu fark edince düşüncemde ya-
şama geçmeye başladı. Genellikle
tropikal ağaçların renkleri çok ilgi çe-
kici. Dünyada her renk ağaç var, kır-
mızı, sarı, yeşil, mor, mavi, siyah ve
ara renklerde olanlar…  
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Ahşapkari, adını henüz çok yeni duyuran hatta
duyurmaya çalışan bir sanat. Çünkü bu 
sanatın hem geçmişi çok yeni hem de henüz
tek bir kişi tarafından yapılıyor. Atık ahşap 
parçalarının yap-boz gibi bir araya getirilmesi
ile birer portreye, manzaraya, natürmorta 
dönüştüğü bu sanat, bundan 4-5 yıl önce 
Mehmet Şakir Ünlü tarafından ilk kez icra edildi.
Bu sanatın fikir babası olmasının yanı sıra isim
babası da olan Ünlü, ağaca ve ahşaba duyulan
sevginin sanata dönüşmesi olarak yorumlanan
Ahşapkari’nin önce yurt içinde ardından da 
yurt dışında tanınmasını sağlamak istiyor. 

“Sanatımı seviyorum ve üretmeye de devam edeceğim.
Yeni sergilerle ülkemde ve dünyada tanıtabilmek en 
büyük amacım. Sektörünüzden, firmalardan özellikle 
yurtdışı tanıtımları, ahşap temini gibi konularda destek 
bekliyorum.”



El Sanatları
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Renkleri bulunca ahşaptan mozaik
benzeri bir çalışma da başlamış oldu
dört yıl önce.

Dünyada bu sanat uygulamasını
yapan ilk kişisiniz. Türkiye’de
çok yaygın ve bilinen bir sanat
olmayan Ahşapkari’yi bize anla-
tır mısınız? Teknik olarak kul-
landığınız malzemeler ve yapım
aşamasıyla ilgili detaylar neler-
dir? Yaparken yaşadığınız zor-
luklar oluyor mu?
Her aşaması gerçekten zor bir sanat.
Yurt dışından gelen ahşabın temini,
onların minik parçalara ayrılması için
büyük makinelerde oldukça tehlikeli
kesim işini yapmak, başlı başına zor
bir süreç. Ahşabın temini konu-
sunda atık parçalarını benimle pay-
laşan firmalara buradan çok teşekkür
ediyorum. Sonrasında resimleri yap-
mak oldukça uzun bir zaman. Bazen
bir ay, bazen aylarca… Binlerce par-
çacığı tek tek yapıştırarak parçadan
bütüne ulaşma çabası… Bir puzzle
tamamlar gibi. Bitince dolgu ver-
niği, zımparalama, tekrar koruyucu
vernik atma, çerçeveleme yaparak
tabloyu tamamlama… Tabii tablo-
ları yapmanın yanında tanıtma, ser-
giler açabilme, ürettiklerini sata-
bilme işin diğer zor yanları. Yeni bir
sanat olması nedeniyle tanıtım
benim açımdan çok önemli. Bu ne-
denle burada size de çok teşekkür
ediyorum ilginizden dolayı.

Bu sanata adını veren kişisiniz.
İsim nasıl ortaya çıktı? Hikaye-

sini, bu ismi neye istinaden seç-
tiğinizi anlatır mısınız? 
Çevremdeki dostlarımla, arkadaş-
larla isim konusunda epey düşü-
nüldü. Ağaçkari, İnegöl doğumlu
ve ahşapla şehrimin ilgisi nedeniyle
İnegölkari, Ahşapkari, Ahşapart
gibi birçok isim arasından ortak ka-
rarla Ahşapkari ismi konulmuş
oldu. Bu konuda bana yardımcı
olan dostlarıma çok teşekkürler.
Ahşapkari, geçmişimizde olan özel-
likle Kündekari ve Telkari, Edirne-
kari’yi çağrıştırması anlamında tam
oturdu. Örneğin Kündekari, ahşap
parçalarını hiçbir çivi vb. malzeme
olmadan birleştirerek eserler yapma
sanatıdır. Telkari minik gümüş tel
parçalarını birleştirerek objeler ya-
ratma sanatıdır. Ahşapkari bu an-
lamda hepsinden birşeyler aldı ve
güzel bir isim oldu. Çok da beğe-
nildi ve tutuldu. 
Örneğin sergilerimde yahut birisi
beni tanıdığına anlatırken "Ahşap-
kari sanatı var ya işte o sanatı yapı-

yor" diyor.  Sanki Ahşapkari çok
uzun yıllardır varmış, çok bilinen
bir sanatmış gibi anlatıyor.

Bu sanatı icra etmenin sizin ha-
yatınızdaki önemi, size hissettir-
dikleri nedir? Kendinizi sanatçı
olarak nasıl tanımlarsınız?
İlk önce çok farklı olmayan birşeyi
yapabilmenin hazzı güzel. Yapıp bi-
tirdiğinizde de başarmanın mutlu-
luğu tabii. Ve yaptığınız o tablo
artık sizden bir parça olmakta, ço-
cuğunuz gibi. Yaşamımda hep ol-
mayan, farklı şeyler tasarlamayı
benimsedim. Çocukluğumdan beri
böyle. Oyuncağımı kendim yapar-
dım ama herkesinkinden farklı ol-
malıydı. Yaratıcılığı çok seviyorum
ve o nedenle doğaya aşığım. Doğa
en büyük sanatçı. Sanatçılığımın dı-
şında da zeka oyuncakları, ambalaj
tasarımları yapıyorum.

Ahşapkari’yi kişisel olarak nasıl
yorumlarsınız, sizin için ne ifade
ediyor, nasıl duygular hissettiri-
yor?
Ahşapkari; atıklardan birşeyler ya-
pabilmeyi ve atıkların önemini,
ağaca ve ahşaba sevgiyi, parçadan
bütüne ulaşabilmeyi, nerede ve
nasıl olursanız olun parça olarak bir
bütünün içinde yerinizin olduğunu
yani değerliliğinizi, sabır ederseniz
başarabileceğinizi öğretiyor. İşe
başla- dığımda ufacık bir yer ile uğ-
raşırken akşamın nasıl olduğunu
fark edemiyorum çoğu zaman. Çok
fazlasıyla emek yoğun  bir sanat.

Sizden sonra bu sanatı devam ettirmek adına eğitim verme çalışmalarınız ya da yetiştir-
diğiniz öğrenciler var mı? Ahşapkari’yi yaşatmak adına neler yapacaksınız, planlarınız
nedir?
Toplumun her kesiminden, her yaştan ilgi var, özellikle gençlerin ilgi göstermesi beni mutlu ediyor. Sana-
tımı geleceğe taşıyabilmek ikinci hedefim. Kurs konusunda gerekli kurumlardan (İsmek, Halk Eğitim vb.)
görüp iletişime geçeceğiz deniliyor ama henüz yok. Pera'da iki kursum oldu ama gençler çok sabırsız. Ama-
cım sanatımın tanınırlılığını arttırmak.

“Çoğunlukla renkleri itibarıyla tropikal
ağaçları tercih etmekteyim. Bunların
temini zor. Avantajları da var, mesela
kesip biçmesi kolay çoğu zaman.”



Bugüne kadar birçok kişisel ser-
giniz oldu. Gelecek döneme iliş-
kin bu alandaki hedeflerinizi
aktarır mısınız?
2013 yılından bu yana 12 adet sergi
açtım. Sergilerime ilgi gerçekten
çok yoğun. Görenler ilk başta ina-
namıyorlar tabloların ahşap parça-
cıklarından yapıldığına. Görenlerin
ilk tepkisi ‘bugüne dek görmedim,
siz ne kadar sabırlısınız’ gibisinden
cümleler oluyor. Ayrıca ‘Bu sanatı-
nızı yurtdışında yapsanız yoğun ilgi
ve destek alırsınız’ cümlesini fazla-
sıyla duydum, ama nasip olmadı.
Bazı sergilerde gören Kültür Ba-
kanlığı yetkilileri de aynısını söyledi,
fakat sonuç yok maalesef. Bu ne-
denle hedefim yurtdışı ilk önce.
Geniş bir tanıtım yani.

Sanatınıza ilgi nasıl? Türkiye’de
bu alanda bilinirlik ne düzeyde?
Ülkemizde sanata gereken ilgi ve
destek maalesef gösterilmiyor. Ko-
leksiyonerlerin bir kısmı gerçekten
sanata değil, gelecekte para edecek
eserlere yatırım yapmakta. Bir de
en zor olan kısım; birebir tablola-
rımı görmekle fotoğraflarını gör-
mek arasında epey fark olması.
Fotoğraflardan işin incelikleri, gü-
zelliği, ayrıntıları, zorluğu maale-
sef belli olmuyor. Bunu en

yakınımdakiler dahil herkes söylü-
yor. Bu nedenle sergiler açarak
geniş kitlelere gösterebilmek, tanı-
tabilmek benim için çok önemli.
Ülkemizde bilinirliğini arttırmak
için medya, kurumlar çok desteğe
ihtiyacım var. Ama maalesef özel-
likle medyamızdan bu konuda
destek göremiyorum. 

Ahşapkari’nin tanıtımı için nasıl
çalışmalar yapıyorsunuz? Dün-
yaya tanıtımı konusunda neler
yapılabilir?
Ahşapkari sanatının tanıtımı için
elimden geleni yapmaya çalışıyo-
rum ama çok yetersizim. Bir yan-
dan sanatın tüm zorluklarıyla
uğraşıp diğer yandan sergiler ayar-
layıp açmak, tanıtımını yapmak
kolay değil. İşin maddi boyutları da
cabası. Tablolarınızı yapacaksınız
ve satacaksınız ki yeni projeler ge-
liştirebilesiniz. Dünyaya tanıtımı
için kurumsal destek şart. Bu sa-
yede yurtdışında sergiler açabilirim.

Kurumların destekleri oluyor
mu? Destek/sponsorluk/eğitim
gibi konularda beklentileriniz
nedir?
Dediğim gibi destek yok denecek
kadar az. Atık ahşap parçalarını
bana veren ahşap firmalarına bura-

dan teşekkür ediyorum. Ayrıca
yine buradan destekleri için Der-
neğiniz üyesi Oktay ve Ozan
Can'a da teşekkür ediyorum. Daha
ilk günden bu yana hep destek
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Mehmet Şakir Ünlü’den 
Ahşapkari sanatının öğretisi ve
amaçları:
n Ağaca, doğaya ilgiyi arttırmak,
n Atık ahşap parçacıklarını 
değerlendirmek,
n Diğer atık maddelere dikkat çekmek,
n Sanatta inovasyonu geliştirerek 
sanata ilgiyi arttırmak,
n İnsan beyninin gündelik karmaşalar-
dan uzaklaşarak dinginliğini sağlamak,
n Sabırla çalışarak parçadan bütüne
ulaşmak,
n Çok küçük bir parçanın bütünün 
içindeki önemini anlatabilmek 
n Üç boyutlu düşünebilmeyi sağlamak
ve geliştirmek.

Ahşabın özellikleri itibarıyla
ortaya koyduğunuz eser nasıl
bir tarza, özelliğe bürünüyor?
Kalıcılığı, verdiği his, görsel es-
tetik açısından yorumlarınız
nedir?
İlk önce ahşabın doğallığını yaşatıyor.
Tekniği itibarıyla da resme üç boyut-
luluk vermekte. Zemini, malzemesi
her şeyi ile ahşaptan bir eser ortaya
çıkıyor. Korunduğu sürece de malze-
mesinden ötürü çok kalıcı olmakta.
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verdiler, tablolar yaptırarak, çevrele-
rine anlatarak ... Özellikle ahşapla il-
gisi olan firmalardan, kurumlardan
destek bekliyorum.

Ahşapla bir sanat yapmak için ne
gibi özelliklere sahip olmak gerek? 
En başında resim yapabilme yetene-
ğiniz olmalı. Örneğin özellikle bir

portre çalışmasında yüze yapıştırılan
her bir parçanın yeri çok önemlidir.
Herkesin bir yüz haritası, enlemi-
boylamı vardır. Portre çalışmak zor
bir iştir. Elinizde boya vb. yok, ahşap
parçacıklarından başkası yok. Bazı sa-
natçı arkadaşlar portre çalışması
yapma demişti, zira benzetemeyebi-
lirsin, eleştirilirsin gibisinden. Ama

ben inatla yaptım ve bugüne kadar
başarısız da olmadım çok şükür. Bun-
ların dışında ağaçtan, ahşaptan anla-
mak gerekiyor. Ahşap kesilse bile
yaşayan bir varlık. Zamanla renk de-
ğiştirebilir, dış etkenlerden etkilene-
bilir. Ahşabın kesilmesi, parçacık
haline getirilmesi de ayrı bir fiziksel
güç gerektirmekte tabii.

El Sanatları

“Tarkan’ın tablosu zor ama güzel bir deneyim oldu”
Bugüne kadar ahşap parçacıklarından her tür resim çalışması
yapılabiliniri ispatlamakla geçti. Portre, manzara, natürmort
yaparak bunları yaşama geçirdim. Tabii bu arada yeni yön-
temlerde geliştirdim bu tabloları yaparken. Çünkü benden
önce yapılmış örnekleri yoktu. Resimleri yaparken bu yön-
temleri yaşama geçirecek olanları seç-meye çalıştım.
Örneğin Tarkan tablosunda başındaki bereyi, yüzündeki
kirli sakalı düşünerek seçtim. Daha önce hiç denememiş-
tim bunları. Kirli sakal yapma işi başarılı oldu ama çok zor
bir süreçti, tek tek minicik ahşap kaplama parçalarını yerleştirmek gerçekten zor
ama güzel bir deney oldu. Bir tabloyu yapmak zorluk derecesine, ebatına göre değişebiliyor. Bazen 20 gün,
bazen bir ay, bir buçuk - iki ay sürüyor.  Ahşapkari mozaiğe benzemekle beraber farklı yönleri de var. Mozaiğin aksine parçalar
arasında derz araklıkları yok, parçalar olabildiğince bitişik. Bu özelliği resimlere üç boyutluluk veriyor, aynı bilgisayar pikseli gibi.
Zaten mozaiği bulanlar bugünün dijital teknolojisinin de yaratıcıları. Zira resimlerin noktalardan, parçalardan oluştuğunu keşfet-
mişler. Ahşapkari sanatının mozaikten farklı diğer bir özelliği ise saç, sakal, kaş, bıyık vb. yerlerde ahşap kaplama parçalarından fay-
dalanması. Ahşap kaplamayı bugüne kadar bu şekilde uygulayan çıkmadı. Bu özellikleri ile Ahşapkari sanatı dünyada tekdir.
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Fuar Takvimi
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Kültürel Ajanda

65. sanat yılında Haldun Dormen'in hem yazıp hem de başrolünde oynadığı
''Bir Zamanlar Gazinoda'' seyircisiyle buluşuyor. Yıllar önce yaptıkları tüm
oyunlarla izleyenleri kırıp geçiren, herkesin gönlünde taht kurmuş iki eski ko-
medyenin şöhreti artık geçmişin tozlu sayfaları arasında kalmıştır. Geçmişte
yaşanan tatsız bir olaydan dolayı bir gece yollarını ayırmışlar ve yıllarca bir
daha asla görüşmemişlerdir. Fakat hiç beklenmedik bir anda gelen teklifle yeni
bir proje için tekrar bir araya gelirler. Bakalım bu iki eski dost aralarındaki hu-
sumeti çözüp tekrar özledikleri o şöhrete kavuşabilecekler mi?

Bir Zamanlar Gazinoda

Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş,
tiyatroseverler ile buluşmaya devam ediyor. Mahşer-i Cümbüş kurulduğu
günden bu yana Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde göste-
riler sergiledi ve festivallere katıldı. Türkiye’de Modern Doğaçlama Tiyat-
ro'nun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, Doğaçlama Tiyatronun gösteri
biçimlerinden biri olan “Tiyatro Sporu”nu Türkiye’de ilk defa seyirci ile
buluşturdu. Kuruluşunun 5. yılında kendi sahnesi "Mahşer-i Cümbüş Hayalhanesi"ni açtı. Ekip bugüne kadar 200'ün
üzerinde “Tiyatro Sporu”, 300’ün üzerinde “Beyin Fırtınası” gösterisi yaptı.

Mahşer-i Cümbüş
Tarih: 11 Ağustos-2 Ekim 2017  Yer: Balıkesir, İstanbul, Mersin

İsim sponsorluğunu Turkcell’in üstlendiği Turkcell Bodrum Caz Festi-
vali, Caz Derneği ve Bodrum Belediyesi’nin kurumsal destekleri ile 5-16
Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
Festival, Bodrum Kalesi’nde yer alacak büyük konserlerin yanı sıra Kulüp
Konserleri Off Gümüşlük’te yer alacak. Milta Marina, INA – Sualtı Araş-
tırmaları Merkezi, Savra, Dibeklihan gibi Bodrum’un özel mekanlarında
yer alan konserlerle ülkemizin önemli caz sanatçılarından bir bölümünü

kucaklıyor. Bu yıl festivale katılan isimler arasında Eva Klesse Quartet, Raci Pişmişoğlu, Julide Özçelik, Ayhan Si-
cimoğlu, Karsu gibi isimler katılıyor. Gençlerin sahnesi olacak Meydanda Caz Sahnesi, Pazarda Caz, Sokakta Caz
gibi etkinlikler ise ücretsiz olarak yapılacak. LEO Organizasyon tarafından gerçekleştirilen festivalin küratörlüğünü
Özlem Oktar Varoğlu yapıyor.

Turkcell Bodrum Caz Festivali

Sergide, tamamı Ömer M. Koç Koleksiyonundan seçilen, 18. yüzyıl-
dan minyatür tarzda yapılmış portrelerden elle renklendirme yapılmış
portre fotoğraflarına, dagereotiplerin ve kağıt üzerine ilk fotoğrafların
gizemli dünyasından seçilmiş örneklerden, James Robertson, Felice
Beato, Ernest de Caranza, Maxime du Camp ve Francis Frith gibi se-
yahat fotoğrafçılığının önde gelenlerinin fotoğraflarıyla çok az sayıda
hazırlanılan İstanbul, Atina, Malta, Athos Dağı, Mısır, Kırım konulu
albümlere kadar fotoğraf tarihiyle ilgili çarpıcı ve nâdir eserler bir araya getirilerek kültür ve sanat tarihimize
merak duyanların ilgisine sunuluyor.

Gümüşten Suretler
Tarih: 10 Ekim 2017 tarihine kadar  Yer: Sadberk Hanım Müzesi
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