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AİMSAD Mesajı

Değerli Sektör Paydaşları, 

Rekor bir katılımla 23 Eylül 2017 Cumartesi günü
gerçekleştirilen AİMSAD Genel Kurulu’nun üye-
lerimize ve sektörümüze hayırlara vesile olmasını
dilerim. Yeni dönemde AİMSAD Yönetim Kurulu
3 değişiklik ile yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz 3
yıllık süreçte sektör adına çok faydalı faaliyetler
gerçekleştirildi ve bu faaliyetleri her sayımızda siz-
lere aktarmaya çalıştık. Bu yazımda ise sizlere ge-
lecek dönem AİMSAD Projeleri’nden kısaca
bahsetmek istiyorum.
Projelerimizin ilkini, çalışmalarına 6 ay önce baş-
ladığımız ve test aşaması yeni tamamlanan
AİMSAD Store portal projesi oluşturuyor. Bu
projede AİMSAD Üyeleri kendi mağazalarını aça-
rak, ürünlerini detaylı şekilde Türkçe ve İngilizce
olarak girişini yapabilecek. Projemizin hedefi yurt-
dışı satışa odaklanmak olmakla birlikte, yurtiçinde
de tanıtımları detaylıca yapılacak. Ekim ayındaki
İstanbul Ağaç İşleme Makinesi Fuarı’na kadar
portalı açmış ve tanıtımlarını başlatmış olmayı he-
defliyoruz. 
Haziran ayı itibariyle,  Avrupa Birliği projeleri hu-
susunda danışmanlık alarak, gerek Genel Sekre-
terliğimiz gerekse üyelerimiz açık projelerle ilgili
bilgilendirilmeye başlandı. Bu kapsamda, “Sivil
Toplum Sektörü, Yerel STK’lar Hibe Programı”
kapsamında “Ağaç İşleme Makine İmalat Sektö-
rü’nde Sürdürülebilir Veri Toplama ve Yönetimi
Projesi”ni sunmuş bulunmaktayız. Projemiz, ağaç
işleme makine ve yan sanayisi imalatı sektörünün
teknoloji üretmek, ihracat kapasitesini ve rekabet
gücünü arttırmak üzere, strateji ve politika üretme
süreçlerini destekleyecek veri toplama, analiz etme,
veri yönetim sistemini geliştirmek ve sürdürülebi-
lir hale getirmeyi amaçlıyor.
Tüm projelerimizi detaylıca anlatan haberimize
dergimizin ilerleyen sayfalarında inceleyebilirsiniz.
Eylül-Ekim sayılarımız malumunuz olduğu üzere
fuar sayısı olarak yayımlanmaktadır. Bu yıl 14-18
Ekim 2017 tarihleri arasında 30.’su gerçekleştiri-
lecek olan İstanbul Ağaç İşleme Makinesi Fuarı
için hazırlıklarımız tüm süratiyle devam etmekte-
dir. Yılda ortalama 4 yurtdışı fuarına katılarak ta-
nıtımını yaptığımız fuarın, yabancı ziyaretçi sayısı
her sene artarak devam ediyor. Piyasalardaki hare-
ketlenmenin etkisiyle yurtiçi ziyaretçilerin de
büyük ilgisini çekecek olan fuarda, bu yıl ziyaretçi
rekoru kırılacağını düşünmekteyim.
Sizlere biraz da sektörümüzün ilk 6 aylık rakamları
hakkında bilgi vermek isterim. Türkiye mobilya

sektörünün makine ihtiyacına cevap vermekte itici
güç olan ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sek-
törü, başarı grafiğini her yıl bir üst banda çıkarı-
yor. Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine
göre üretimde yüzde 21 oranında büyüme kay-
dederek, 60 milyon dolar gibi bir rakama ulaştık.
İlk yarıyıl ihracatında ise 43 milyon doları yakala-
yarak, ithalatı geride bıraktı. Geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre ithalat ise yüzde 38’lik bir azalma
sağlayarak 28 milyon dolar bandında kaldı. 
Bir önceki sayımızda AİMSAD Üyeleri Akredite
oluyor başlıklı haberimizle, çalışmalarına başlamış
olduğumuz akreditasyon çalışmalarımız hakkında
bilgi vermiştik. Kısaca hatırlatmak gerekirse, fir-
maların geliştirilmesine, katma değeri yüksek
ürünlerin imalatı yönünde desteklenmesine, ihra-
catın artırılmasına ve imal edilen ürünlerin yurt dı-
şına satışında kaliteli “Türk Makinesi” algısının
oluşturulmasına yönelik projeler oluşturmak ama-
cıyla kurulmuş olan imalatçılar komitemiz, üretici
üyelerin komite tarafından belirlenen kriterler çer-
çevesinde denetlenmesi ve kriterlere uyan firmala-
rın sertifikalandırılması yönündeki çalışmalarına
devam etmektedir. Bugüne kadar 23 üye firma ak-
reditasyon denetimlerini başarıyla tamamlamıştır.
Bu akreditasyonla, firmalar hem üretici olduklarını
hem de hangi ürünleri ürettiklerine dair AİMSAD
tarafından onaylanmış olmaktadır.
AİMSAD Dergisi’nin bu sayısında sizler ile pay-
laştığımız daha birçok önemli konumuz, işlediği-
miz bir dizi sektörel dosyamız, ülke ve pazar
analizlerimiz bulunuyor. Bu sayıda sizler için
“Otomasyon ve Robot” konusunu inceledik.
Kapak dosyası ve sektör incelemesinin ardından,
bu alanda faaliyet gösteren Endüstriyel Otomas-
yon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Halıcı ile gerçekleştirilen
röportaja yer verdik. 
İstanbul Ağaç İşleme Makinesi Fuarı’nın 30. yılı
vesilesiyle TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bü-
lent Ünal ile yaptığımız özel röportajımızı da oku-
yabilirsiniz. Dünya Turu olarak sizi; büyüme
stratejileriyle yeni bir mucize yaratmanın peşinde
olan Japonya’ya götürüyoruz. Gezi bölümü-
müzde ise kültürlerin, dinlerin, tarihin kesiştiği
görkemli şehir İstanbul’u işledik. Keyifle okuma-
nızı diliyorum.
Son olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı
tebrik eder, işlerinizde başarılar dileriz.
Saygılarımla,

Ağaç İşleme Makine ve 
Yan Sanayisi İş Adamları 
Derneği (AİMSAD) 
Genel Sekreteri
Arif Onur KAÇAK
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yazıların sorumluluğu ise yazarlara aittir. 

Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar AİMSAD’ın izni alınarak, 

kaynak belirtilerek, alıntı yapılarak kullanılabilir.

AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

2023 yılında dünyanın en büyük ilk 10
ekonomisinden biri olma hedefine
odaklanan Türkiye için otomasyon ve
robot kullanımı artık bir gereklilik 
haline dönüşmeye başladı. Türkiye’nin
geleceğin güçlü sanayi ülkelerinden 
birisi olması; üretim sistemlerin
değişmesine, akıllı makinelerin 
artmasına, eğitim sisteminin revize
edilmesine ve vasıflı eleman sayısının
artmasına bağlı…
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Ağaç işleme sektörünün sesi
olmak amacıyla 29 üyeyle
faaliyete başlayan ve kurul-

duğu 6 Haziran 2014 tarihinden
bugüne kadar ulaştığı 59 üyeyle bir-
çok başarılı projeye imza atan Ağaç
İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş
Adamları Derneği (AİMSAD), ger-
çekleştirdiği 2. Olağan Genel Kurul
ile ikinci döneme yine Mustafa Erol
başkanlığında ‘merhaba’ dedi. 23
Eylül 2017 tarihinde Pendik Gre-
enpark Otel’de yapılan genel ku-

rulda, yeni dönemde de Mustafa
Erol başkanlığında yoluna devam
etme kararı alan AİMSAD, tazele-
nen yönetim kurulu ile yeni proje-
leri hayata geçirecek.
AİMSAD Başkanı Mustafa Erol,
Türkiye’nin birçok ilinden gelen
üyelerin yoğun katılımıyla gerçekle-
şen 2. Olağan Genel Kurulu’nun
açılışında AİMSAD Yönetim Kuru-
lu’nu temsilen bir konuşma yaptı. 3
yıldır gösterdikleri faaliyetlerle der-
neğin kurumsallaşmasını büyük öl-

çüde tamamladıklarını dile getiren
Mustafa Erol, bu süre içinde 11 yö-
netim kurulu üyesinin 55 tane top-
lantı yaparak diğer derneklerde
görülmeyen bir beraberliğe imza at-
tıklarını kaydetti. Sektörün tek der-
neği olan AİMSAD’ın kuruldu-
ğundan beri sektördeki firmaların
birbirini tanımasını sağladığını söy-
leyen Erol,  fuar organizasyon fir-
ması REED TÜYAP’la çok iyi bir
beraberlik yaptıklarını ve işbirliğinin
artarak devam edeceğini belirtti.

Haberler
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Derneğin önemli projelerini komi-
teler sayesinde hayata geçirdiğine
dikkat çeken Erol, “Bünyemizde ilk
olarak fuar komitesini kurduk. Ar-
dından basın yayın komitesini kur-
duk ve sektörün tanıtımını yapmak
için dergi yayınına başladık. Bugün
200 sayfaya ulaşan dergimiz makine
sektörünün en başarılı yayını haline
geldi. Yurtdışındaki fuarlarda dağı-
tılmak üzere tanıtım katalogları ha-
zırlayıp dağıtıyoruz. Derneğimizin
en önemli görevi, yurtdışında sizi
ve derneğimizi tanıtmak. Bu ko-
nuda birçok fırsatı değerlendirerek
önemli bir mesafe kaydettik. Bir
diğer ana konumuz herkesin so-
runu olan eğitim. Bu konuda so-
runları ele almak ve çözüm
üretmek için eğitim komitesini kur-
duk ve bu konuda birçok proje ge-
liştirdik.  İzmir’de 76 üniversite
öğretim görevlisinin katıldığı çok
başarılı bir eğitim paneli düzenle-
dik. Eğitim konusunda gelecek dö-
nemde ciddi adımlarımız olacak”
dedi.
Sektöre yönelik lobi oluşturmakla
ilgili çalışmalar yürüttüklerini dile
getiren Erol, yaptıkları lobi saye-

sinde  2. el makine piyasasını der-
nek olarak durdurduklarını kay-
detti. Ankara’da sektörün finansal
gücünü temsil etme amacıyla çalış-
tıklarını ve bu çalışmaların sonu-
cunda makinenin teminata
sayılması ile ilgili uygulamanın dev-
reye girmek üzere olduğunu açık-
layan Erol, “Endüstri 4.0 ile ilgili
de çalışmalar yapıyoruz. Orta gelir
tuzağından çıkabilmemiz için
katma değerli ürünler üretmeliyiz.
Mobilya sektörünü bu konuda eğit-
memiz gerekiyor. Bu arada 2. el
makinelerin satışının yapılacağı
AİMSAD Store projemizi tamam-
lamak istiyoruz. Sektör firmaları

hem yeni hem de ikinci el makine-
lerini bu platform üzerinden satabi-
lecek. Sistemi kurduk, fuarda
tanıtımını yapacağız” diye konuştu.
İmalatçılar Komitesi’nin ürünlerini
denetimden geçirip kontrol ettiren
dernek üyesi firmalara  sertifikasyon
belgesi vermeye başladığına deği-
nen Erol, şimdiye kadar 23 firma-
nın bu belgeyi almaya hak
kazandığını ve fuarda ürünlerinin
üzerine bu belgeyi koyacaklarını
söyledi. Bu uygulamanın diğer der-
neklerin de ilgisini çektiğini dile ge-
tiren Erol, uygulamanın ithalatçılar
komitesi tarafından da hayata geçi-
rilmesini beklediklerini ifade etti. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Yeni Yönetim Kurulu’na 
yetkiler oybirliği ile verildi
Mustafa Erol’un konuşmasının ar-
dından Başkanlık Divanı Seçimi
gerçekleştirildi. Mustafa Erol’un
önerisiyle, Ayhan Necipoğlu baş-
kanlığı, Cem Tekin ve Hakan Al-
tun’un üyeliğinde Başkanlık Divanı
oluşturuldu ve genel kurul tutanak-
larını imza yetkisi verildi. Genel
Kurul gündeminin okunması ve
onaylanmasının ardından 29 Eylül
2014-23 Eylül 2017 Dönem Faali-
yet Raporu’nun, Mali  Rapor’un ve
Denetim Kurulu Raporu’nun
okunması ve görüşülmesi gerçek-
leştirildi. Yönetim Kurulu’na der-
nek adına taşınır ve taşınmaz mal
satın almak, satmak, bina veya tesis
inşa ettirmek; kira sözleşmeleri veya
finansal kiralama sözleşmeleri yap-
mak, dernek lehine rehin ipotek
veya ayni haklar tesis ettirmek üzere
yetki oy birliğiyle verildi. Ayrıca ya-
pılan oylamayla, Yönetim Ku-

rulu’na AİMSAD adına projeler ge-
liştirmek, bu amaca yönelik her
türlü fon ve projeye başvuruda bu-
lunmak ve bunları uygulamaya koy-
mak üzere yetki yine oy birliğiyle
verildi. 
Genel Kurul’da, yeni dönem Yöne-
tim Kurulu, Denetim Kurulu, Mes-
leki Etik Kurulu ve Hakem
Heyeti’nin oy birliğiyle kabul edil-
mesinin ardından, yeni yönetim dö-
nemi taslak bütçesi görüşüldü.
Yönetim Kurulu’na gerektiğinde
taslak bütçe üzerinde veya harcama
kalemleri arasında değişiklik yapıla-
bilmesi için yetki verildi.  Ardından
oy birliği ile tüzük değişikliği öne-
risi kabul edildi. 
2. Dönem Olağan Genel Kurul
toplantısında, Makine İmalat Sana-
yii Dernekleri Federasyonu’na üye-
lik başvurusu oybirliğiyle karara
bağlandı. Ardından MAKFED ve
Eumabois delegasyonlarının seçimi
gerçekleştirildi. 

“Bu yıl ziyaretçi ve katılımcı 
sayısında yine rekor kırılacak”
Genel Kurul’da Ağaç İşleme Maki-
neleri Fuarı 2017 ile ilgili gelişmeler

hakkında bilgi vermek üzere ko-
nuşma yapan REED TÜYAP Genel
Müdürü Ali Muharremoğlu, kurul-
duğu günden beri AİMSAD ile bir-
likte güzel bir işbirliği yaptıklarını
dile getirerek, çözüm odaklı çalışma
prensibini benimseyerek sektöre
katkı sağladıklarını vurguladı. Fua-
rın her geçen gün güçlendiğini ifade
eden Muharremoğlu, “Son 3 yılda
fuarlara katılan yabancı ziyaretçi sa-
yısı yüzde 50 oranında arttı ve sayı 7
bin 800’lere ulaştı. Bu sayıyı 10 bin-
lerin üzerine çıkarmayı hedefliyo-
ruz. Yurtiçi ziyaretçi sayısında da
yüzde 20 artış oldu ve 72 binlere
ulaştı. Bu yıl fuarda ziyaretçi ve ka-
tılımcı rekoru kırılacağına inanıyo-
ruz” diye konuştu. 

“Yeni dönemde yeni 
projelere odaklanacağız”
Genel Kurul’da maddelerin görü-
şülmesinin ardından teşekkür ko-
nuşması yapmak üzere kürsüye
gelen AİMSAD 2. Dönem Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Erol,
eski yönetim kurulundaki üyelerin
bugüne kadar yaptıkları emekler-
den dolayı teşekkür ederek, yöne-
time yeni katılan üyelere başarılar
diledi. Farklı bir dönemde gün-
deme konsantre olarak yeni proje-
lere odaklanacaklarını aktaran Erol,
ihracata ciddi çaba sarf etmek ge-
rektiği bilinciyle dernek olarak bu
konuya özellikle yöneleceklerini
kaydetti. Yurtdışındaki fuar katılım-
larını çok artıracaklarına değinen
Erol, “Bununla beraber ithalatçılar
komitesinin sertifikasyon belgesi ça-
lışmasına katılım yapmasını rica edi-
yoruz. İmalatçılar görevini yaptı,
aynı hassasiyeti ithalatçılardan da
bekliyoruz” dedi.
Genel Kurul’un sonunda dilek ve
temennilerini sunmak üzere söz
alıp konuşma yapan Sami Tarlabaşı,

Haberler

Genel Kurul’da dernek üyeliğinden ayrılan Nuri Baylar’a
AİMSAD adına Ayhan Necipoğlu tarafından, ağaç işleme
makineleri sektörüne yaptığı hizmetlerden dolayı
teşekkür plaketi taktim edildi.
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sektördeki büyüklerinden gördük-
leri saygı ve sevginin, sektörün ta-
banına yayılması için kendi adına
elinden gelen tüm çabayı harcaya-
cağını dile getirdi. Rekabetin sek-
törün itici gücü olarak yapılmasının
büyük önem taşıdığını söyleyen
Tarlabaşı, “Derneğin bu noktaya
gelmesinde öncelikle başkana ar-
dından da tüm yönetim kuruluna
teşekkür ederim. Beklediğimin üze-
rinde bir başarı gösterdik. Daha çok
birlikte olmak, sektördeki diğer fir-
maların da katılımlarını sağlayarak
derneğin kurumsallaşması ve po-
tansiyelini daha da artırmak adına
her türlü çabayı göstereceğim” şek-
linde konuştu. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa S. EROL, Törk Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmet TOKTAŞ, AES Elektronik Makina San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necati TÜRKSEVER, Netmak End. ve Ahş. Mak. İml. San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yesari YERLİ, Leitz Kesici Takımlar San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kenan ARICI, Ligno Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Üyesi Sami TARLABAŞI, Makel Mobilya Mak. San. Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt DİNÇ, Dinçmak Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan NECİPOĞLU, As Metal Ağaç İşleme Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Üyesi Oktay CAN, Canmaksan Müh. Mak. Elekt. Elektron. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Üyesi Serhan AKSU, Timsan Teknik İnş. Mak. San. Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Üyesi Cansev KEŞOĞLU, ABM Makine San. ve Tic. A.Ş.

AİMSAD YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

AİMSAD 2014-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerine bugüne kadar yaptıkları emeklerinden dolayı
teşekkür plaketi verildi. 
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AİMSAD adına Genel Se-
kreter Arif Kaçak’ın da
katıldığı toplantıda ilk

olarak, MAKFED Genel Sekre-
teri Zühtü Bakır tarafından Fe-
derasyonun faaliyetleri hakkında
genel bir bilgi sunumu yapıldı.
Bu bilgilendirmenin ardından,
alt sektörler bazındaki güncel
gelişmeler, sektörümüz için
önem arz eden 2017/1 sayılı İt-
halat Tebliği'ne dair gelecek
dönem çalışmaları, sektörün
haksız rekabetten korunması
adına alınan tedbirler ve bunla-
rın sektör üzerine etkileri değer-
lendirildi ve fikir alışverişinde
bulunuldu. Sektörün genelini il-
gilendiren konularda olduğu

gibi, alt sektörler bazında bun-
dan sonraki dönemde de ortak
çalışmalar yapılması konusunda
görüş birliğine varıldı.
MAKFED ve Üye Kuruluşları-
nın Genel Sekreterleri, aynı gün
TSE Standard Hazırlama Mer-
kez Başkanlığı’nı da ziyaret etti.
Toplantıda, ulusal ve uluslararası
standardizasyon faaliyetleri ma-
kine sektörü özelinde ele alındı.
Bu doğrultuda, sektöre yönelik
Ayna Komite faaliyetlerinin
yakın takibi ve uluslararası faali-
yetlerde etkin rol alacak uzman
personel havuzunun oluşturul-
masına yönelik MAKFED ve
TSE işbirliğinin geliştirilerek
sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Haberler
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü, Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeleri Ge-

liştirme ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığının (KOSGEB) desteklerine
yenilerini eklemeye devam ettiğini
söyledi. Hayata geçirdikleri yeni
programlardan birinin KOBİ Geli-
şim Destek Programı (KOBİGEL)
kapsamında üretim ve ihracatta tek-
noloji seviyesi yüksek katma değerli
ürünlerin ve KOBİ'lerin payının artı-
rılması konulu bir projenin teklif çağ-
rısı olduğunu belirten Özlü,
ikincisinin ise KOBİ Teknolojik
Ürün Yatırım Destek Programı ol-
duğunu ifade etti.
Özlü, KOBİGEL'in yeni çağrısına
KOBİ'lerin sunabilecekleri proje
başlıklarını şöyle açıkladı: "KOBİ’le-
rimiz, üretimde nesnelerin interneti
uygulamaları, orta yüksek ve yüksek
teknolojili sektörlerin üretim ve ih-
racattaki ağırlığının artırılması, katma
değeri yüksek üretim yapısına geçiş,
ihracat kapasitesinin artırılması, yeni
pazarlara açılım, mikro ölçekli işlet-
melerde tasarım, mühendislik imkan
ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve
ölçek büyütme, bilişim teknolojisi
altyapısının güçlendirilmesi, enerji ve-
rimliliğinin artırılması ve yeşil üretime
geçiş başlıkları altında sunulan proje-
leri kabul edeceğiz. KOBİ Gelişim
Destek Programı çağrımıza proje su-
nacak işletmelerin, KOSGEB veri ta-
banına kayıtlı ve aktif olmaları

gerekmektedir. Bilanço usulünde
defter tutmak kaydıyla, orta ve yük-
sek teknolojili imalat sektöründeki
KOBİ’lerimizin tümü, 11 Eylül - 20
Ekim tarihleri arasında başvurularını
yapabilirler. Orta düşük ve düşük
teknolojili sektörlerdeki KOBİ’leri-
mizde ise, 2016 yılı net satış hasılatı-
nın 300 bin lira, yıllık ortalama
çalışan sayısının en az 3 olması şar-
tını arayacağız."
Özlü, KOBİ Gelişim Destek Prog-
ramı yeni çağrı kapsamında, işletme-
lere verilecek destek tutarının üst
limitlerinin 300 bin lira geri ödeme-
siz, 700 bin lira faizsiz geri ödemeli
olmak üzere toplam 1 milyon lira ol-
duğunu belirterek, şöyle devam etti:
"KOBİ'lere proje bütçesinin yüzde
30'una kadar erken ödeme yapaca-
ğız. Üst limitler aşılmamak kaydıyla
uygun bulunan gider kalemleri ve
tutarlarının KDV hariç kısmı üzerin-
den yüzde 60 oranında destek vere-
ceğiz. KOBİ Gelişim Destek
Programı proje çağrımızın toplam
bütçesi 500 milyon lira olarak belir-
lendi. İşletmelerimiz, proje başvuru
kılavuzuna ve proje formatına,
KOSGEB web sitesinden ulaşabilir-
ler. Başvurular, aralık ayı sonunda so-
nuçlandırılacak ve ilan edilecek."

KOBİ Teknolojik Ürün 
Yatırım Destek Programı
Bakan Özlü, KOBİ Teknolojik
Ürün Yatırım Destek Programı hak-

kında da bilgiler vererek, bu prog-
ramda temel olarak teknolojiye
yüzde 100 destek olmayı hedefle-
diklerini söyledi.
Özlü, yatırım sonrası üretime baş-
lanmasıyla da personel giderleri,
enerji giderleri, bakım, onarım gi-
derleri gibi destekler sağlayacaklarına
dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Mikro işletmeler için yüzde 70 geri
ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli,
küçük orta ölçekli işletmeler için
yüzde 60 geri ödemesiz, yüzde 40
geri ödemeli oranı uygulanarak des-
tek vereceğiz. Üretime konu ürün
yüksek teknolojik alanda yer alan bir
ürün ise yüzde 5 destek oranına ilave
edilecek. Destek kapsamında alına-
cak makine-teçhizatın yerli üretim
olması önemli olup, yatırımın ger-
çekleşmesi için alınacak makine-teç-
hizat ve yazılım giderleri yerli malı
belgesi kapsamında alınması duru-
munda geri ödemesiz destek oranına
yüzde 15 ilave edilecek. İşletmeler
desteklenmesi öngörülen tutarın
yüzde 25’i kadar erken ödeme alabi-
lecekler. Destek kapsamında istenen
teminat mektubu giderleri de yüzde
100 oranında desteklenmekte. Prog-
ram çağrı esaslı olmayıp, yıl içerisinde
sürekli olacak. Yatırım projesinin sü-
resi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile
6 aya kadar ek süre verilebilir. Yatırım
sonrası destek süresi ise 1 yıldır. Prog-
ram kapsamında verilecek desteklerin
toplam üst limiti 5 milyon liradır."

Haberler
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Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), 2016 yılı yıllık
gayrisafi yurtiçi hasıla ra-

kamlarını açıkladı. Buna göre; yıllık
bilançolara ve gelir tablolarına da-
yalı olarak üretim yöntemine göre
hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi
yurtiçi hasıla (GSYH), zincirlenmiş
hacim endeksiyle 2016 yılında bir
önceki yıla göre yüzde 3,2 arttı.
Üretim yöntemine göre cari fiyat-
larla GSYH, 2016 yılında bir ön-
ceki yıla göre yüzde 11,5 artarak 2
trilyon 608 milyar 526 milyon TL
oldu. 2016 yılında gayrisafi yurtiçi
hasılada en yüksek payı yüzde 16,6
ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde
11,4 ile toptan ve perakende tica-
ret ve yüzde 8,6 ile inşaat sektörü
izledi. Yıllık gayrisafi yurtiçi hası-
lada en düşük pay hanehalklarının
işverenler olarak faaliyetleri için
gerçekleşti. Kişi başına GSYH 2016
yılında cari fiyatlarla 32 bin 904

TL, dolar cinsinden 10 bin 883
dolar oldu. Hanehalkı ve hanehal-
kına hizmet eden kar amacı olma-
yan kuruluşların nihai tüketim
harcamaları 2016 yılında bir önceki
yıl zincirlenmiş hacim endeksine
göre yüzde 3,7 arttı. Hanehalkı ve
hanehalkına hizmet eden kar amacı
olmayan kuruluşların tüketim har-
camalarının GSYH içindeki payı
yüzde 59,8 oldu.

Devletin nihai tüketim 
harcamaları yüzde 9,5 arttı
Devletin nihai tüketim harcamala-
rının GSYH içindeki payı 2016 yı-
lında yüzde 14,8 olurken, sabit
sermaye oluşumunun payı yüzde
29,3 olarak gerçekleşti. Bir önceki
yıl zincirlenmiş hacim endeksine
göre, devletin nihai tüketim har-
camaları yüzde 9,5, gayrisafi sabit
sermaye oluşumu ise yüzde 2,2
artış gösterdi.
Mal ve hizmet ihracatı 2016 yı-
lında bir önceki yıl zincirlenmiş
hacim endeksine göre yüzde 1,9
azalırken, ithalatı yüzde 3,7 arttı.
Gelir yöntemiyle gayrisafi yurtiçi
hasıla hesaplamalarına göre işgücü
ödemeleri, 2016 yılında bir ön-
ceki yıla göre yüzde 22,9 artar-
ken, net işletme artığı/karma gelir
yüzde 4,1 arttı. İşgücü ödemele-
rinin cari gayrisafi katma değer
içerisindeki payı 2015 yılında
yüzde 33,2 iken bu oran 2016 yı-
lında yüzde 36,5 oldu. Net iş-
letme artığı/karma gelirin payı ise
2015 yılında yüzde 50,4 iken
2016 yılında yüzde 47,1 oldu.

Haberler

2017'nin ikinci çeyreğinde  
büyümedeki artış yüzde 5,1 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017
yılı ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) dönem-
sel gayri safi yurtiçi hasıla rakamları da
açıklandı. Buna göre; gayrisafi yurtiçi
hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlen-
miş hacim endeksi olarak (2009=100),
2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 arttı.
Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla
tahmini, 2017 yılının ikinci çeyreğinde
cari fiyatlarla yüzde 16,3 artarak 734 mil-
yar 211 milyon TL oldu.
Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan
faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının ik-
inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre zincirlenmiş hacim değeri
olarak; tarım sektörü yüzde 4,7, sanayi
sektörü yüzde 6,3, inşaat sektörü yüzde
6,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama
ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin
toplamından oluşan hizmetler sek-
törünün katma değeri ise yüzde 5,7 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının ikinci
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre zincirleme hacim endeksi olarak
yüzde 10,5, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı.
İşgücü ödemeleri, 2017 yılının ikinci
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre yüzde 10,8, net işletme artığı/karma
gelir yüzde 22,5 arttı. İşgücü
ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi
katma değer içerisindeki payı geçen yılın
aynı döneminde yüzde 38,1 iken bu oran
2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 36,2
oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı
ise yüzde 45,5’ten yüzde 47,8’e yükseldi.
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Son yıllarda mobilya sektörü-
nün yılsonu hedeflerini isteni-
len seviyede tamamlayama-

dığını söyleyen Türkiye Mobilya Sa-
nayicileri Derneği (MOSDER) Baş-
kanı Nuri Öztaşkın, sektörün KDV
düzenlemesi sonrasında yılsonu he-
deflerine ulaşmada zorluk çekmeyece-
ğini ifade etti. KDV indirimi sayesinde
sektörün gözle görülür bir şekilde bü-
yüme kaydettiğini vurgulayan Öztaş-
kın, bu sayede sektörün en önemli
sorunlarından biri olan kayıt dışılığın
önüne geçildiğinin de altını çizdi.  
Devletin yoğun olarak çalıştığı ‘ek is-

tihdam’ konusuna da mobilya sektö-
rünün KDV indirimi sayesinde
yoğun olarak destek verdiğini aktaran
Öztaşkın, sektörün 2 vardiya siste-
minden 3 vardiya sistemine geçtiğini
belirterek, “Sektörün yüzde 80’nini
oluşturan markalı mobilya satıcıları,
bu büyüyen satış rakamlarından ol-
dukça memnun. Çünkü tüketiciler
de artık markalı mobilyaları tercih et-
meye başladı. Ayrıca düzenlemenin
evlilik sezonuna ve baharın ilk ayla-
rına gelmesiyle, vatandaşlar yeni mo-
bilyalar aldı. Tüm bu bileşenleri aynı
fotoğrafta gördüğümüzde sektörün

yüzde 75’ini aynı çatı altında buluş-
turan bir kurum olarak, markaları-
mızla yaptığımız istişareler sonucu
sektörümüzün gözle görülür bir bü-
yüme yaşadığını söylesek yanılmayız”
diye konuştu. Bu düzenlemelerle bir-
likte 2017 yılının mobilya sektörü-
nün yılı olduğunu vurgulayan
Öztaşkın, “Bu karar sonucunda da
kârlılık problemi çeken sektörün
yüzde 85’inin kayıt altına girmesini
bekliyoruz. Kısacası sektörümüzde
yılsonunda marka bazlı yüzde 15 ila
yüzde 70 arasında bir büyüme yaşan-
masını öngörüyoruz” dedi. 

Haberler

Mobilya sektörüne yön
veren 71 üyesi bulunan
Mobilya Sanayi İş Adam-

ları Derneği (MOBSAD), Nuri Gür-
can ile yoluna devam etme kararı
aldı. “Mobilyanın Hayatımızdaki Ye-
rinin Farkında Mısınız?” sloganıyla
yola çıkan ve mobilya sektöründeki
sorunların çözümü için 18 mobilyacı
tarafından Haziran 2006 tarihinde
kurulan MOBSAD, 20 Eylül
2017’de olağan seçimli genel kurul
düzenledi. 
Faaliyetleriyle, mobilya sektörünün
gücünü ortaya çıkartmayı ve Türk
mobilya sektörünün önünde bakir

bir alan olarak duran dünya mobilya
pazarının kapılarını sonuna kadar
Türk mobilyacılarına açmayı hedef-
leyen MOBSAD, yapılan olağan se-
çimli genel kurul sonucunda kurucu
ve 1. ve 2. dönem başkanı Nuri Gür-
can’ı derneğin 6. başkanı olarak ye-
niden seçti. Nuri Gürcan, aynı
zamanda MOSFED (Mobilya Der-
nekleri Federasyonu) Denetleme
Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret
Odası Mobilya Meclis ve Mobilya
Meslek Komitesi üyesidir.   
Olağan genel kurul sonucunda yeni-
den belirlenen MOBSAD’ın yöne-
tim kurulu listesi şu isimlerden

oluşuyor;
Nuri Gürcan- Yönetim Kurulu Baş-
kanı-Mirage Mobilya 
Harun Karahan – Sofaline Mobilya
– Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Görgülü – Görgülü Mo-
bilya – Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi
Serdal Macit – Macitler Mobilya –
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Ercan Nurkat Koca – Cadı Design  –
Yönetim Kurulu Üyesi
Çetin Bozkurt – Mogno Mobilya –
Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Dural – Dural Dekorasyon –
Yönetim Kurulu Üyesi

MOBSAD’ta Nuri Gürcan 
yeniden başkan seçildi
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4 bine yakın e-ticaret ve e-ihracat si-
tesine altyapı hizmeti sağlayan Tici-
max E-ticaret Sistemleri Kurucusu
Cenk Çiğdemli, KOBİ'ler için e-ihra-
cat kanallarını anlattı. Yola çıkmadan
önce profesyonel bir web site kurmak
gerektiğine işaret eden Çiğdemli, “İt-
halatçı firmaların size olan güveni in-
ternet vitrininizin kalitesiyle doğru
orantılıdır” dedi. Çiğdemli global pa-
zaryerlerinden, hedef ülke ve ithalatçı
firma bulmaya kadar tüm aşamaları 4
maddede özetledi:

Pazaryerlerini geçin 
B2b sitelere girin
E-ihracat dendiğinde akla global pa-
zaryerleri geliyor. Alibaba.com, Ama-
zon, E-bay gibi B2C (son tüketiciyi
hedefleyen) global pazaryerlerine ma-
lınızı koyabilirsiniz ancak Türkiye’de
paypal yasaklı olduğu için satış yapsa-
nız bile ödemelerinizi alamazsınız.
Zaten paypal sorunu olmasa da bu tür
sitelere ürün koymak Türkiye’deki
pazaryerlerine göre daha zor. Her bi-
rinin fotoğraf ve ürün açıklaması stan-
dartı bile farklı. Onlarla uğraşacağına
e-ihracata uygun kaliteli bir altyapıya
sahip web sitesi oluşturmak ve hedef

ülke odaklı Google, Facebook, Ins-
tagram reklamı yapmak çok daha
fazla geri dönüş sağlayacaktır. B2B
(firmadan firmaya) ihracat yapmak is-
teyenler için ise Tradekey, Indiamart,
ecplaza, thomasnet, kompass, ec21,
diytrade, europages, made-in-china,
ecvv, globalsources, busytrade, trade-
india gibi e-ihracat platformları var.
Buraya firma bilgileri ve numunelerini
koyarak ithalatçı firmalara yönelik rek-
lam yapılabilir. 

GTİP numarasını öğrenip 
hedef pazar belirleyin
Online ihracata başlamanız için ihraç
edeceğiniz ürünün GTİP (Gümrük
Tarife İstatistik Pozisyonu) numarasını
öğrenmeniz gerekiyor. Bu, dış ticaret
işlemlerinde ürünlere verilen bir nu-
maradır. Gümrük müşavirinize sora-
rak öğrenebileceğiniz gibi, tuik.gov.tr
sitesinden de öğrenebilirsiniz. GTİP
numarasını öğrendikten sonra sıra
hedef pazarların belirlenmesine geldi.
Önceliği elinizdeki ürünü en çok ithal
eden ülkelere vermelisiniz. Bunu ya-
parken yakın bir ülke olmasına da
özen göstermelisiniz. Böylece lojistik
giderlerinizi düşürerek müşteriye daha

rekabetçi fiyatlar sunabilirsiniz.
İhracat hedef pazarının belir-

lenmesinde kullanabilece-
ğiniz en önemli

site Birleşmiş
Milletler çatısı  

altındaki trademap.org sitesidir. Bura-
dan söz konusu ürünün ülkelere göre
pazarıyla alakalı detaylı istatistiklere
ulaşabilirsiniz. 

İthalatçı firma avına çıkın
Ülkeyi belirledikten sonra sıra o ülke-
lerdeki ithalatçı firmaları bulmaya
geldi. 
Musaviredanisin.ekonomi.gov.tr sitesi
üzerinden seçmiş olduğunuz hedef
pazardaki firmaların listesine kolay-
lıkla ulaşabilirsiniz. Bunun için yap-
manız gereken, site üzerinden hangi
ülke hakkında bilgi almak istiyorsanız
o ülkeyi seçmek ve ihraç etmek iste-
diğiniz ürün grubunu tanıtan kısa bir
açıklama yazmak. Açıklama bölü-
müne GTİP numarasını yazmak işi-
nizi daha da kolaylaştıracaktır. Hedef
pazar araştırması için kullandığınız
trademap.org sitesinden de güncel it-
halatçı firmaları bulabilirsiniz. 

Konşimento bilgilerine ulaşın
Bazı ülkeler özellikle deniz yolu ile
yapılan ithalatlara ait konşimento bil-
gilerini paylaşırlar. Bu bilgileri alıp iş-
ledikten sonra ihracatçı firmaların
faydasına sunan siteler de mevcuttur.
Bu tür sitelere üye olarak hangi fir-
maların hangi firmalara mal sattığını
görebilirsiniz. Bu tür sitelere örnek
vermek gerekirse en başta Trade-
info365.com’u sayabiliriz. ABD, Ka-
nada, İngiltere, Güney Kore,
Kolombiya, Arjantin, Şili, Rusya, Uk-
rayna, Peru ve Pakistan gibi ülkeler
bazında ürün, ithalatçı ve ihracatçıları
aramanıza olanak sağlar. Piers.com ve
importgenius.com gibi sitelerden de
faydalanabilirsiniz.

Haberler
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2016 yılında yapı projelerine
29,9 milyar dolar harcayan
ve 2017 yılında yine aynı

değerlerde harcama yapması bek-
lenen Suudi Arabistan’ın, “Suudi
Vizyonu 2030” ve “Ulusal Dönü-
şüm Planı (NTP) 2020” gibi
büyük çaplı projelerinin yarattığı
ivme, yapı sektörünün tüm alt sek-
törlerinde yaşandığı gibi ağaç ve
ağaç endüstrisini de etkiliyor. 
Sadece 2017 yılında ağaç ürünleri
yapı ihalesi toplam değerinin 14.7
milyon dolar olduğu Suudi Ara-
bistan, aynı yıl içerisinde 734 mil-
yon dolar değerinde ahşap panel,
346 milyon dolar değerinde yu-
muşak kereste ithalatı yaptı.  Ülke,

sert kereste ithalatında da 154 mil-
yon dolar seviyesine ulaşmayı ba-
şardı. 
Gelişmiş mobilya sektörü, spesifik
üretim tesisleri, alt ve yan sektör-
lere ait üretim yerleri ile ahşap pi-
yasası için yatırıma uygun ve cazip
bir ortamın mevcut olduğu Suudi
Arabistan, bu özellikleriyle Türk
firmalar için cazip fırsatlar sunuyor.
5-8 Mart 2018 tarihleri arasında,
Suudi Arabistan ticaretinin mer-
kezi Cidde’de düzenlenecek olan
Wood Tech & Design EXPO saye-
sinde, Avrupa ve dünya piyasasında
iddialı bir üretici olan Türkiye, Or-
tadoğu pazarındaki yerini almaya
hazırlanıyor. 

BIG 5 SHOW SAUDI Fuarı,
eş zamanlı düzenlenecek 
Wood Tech & Design EXPO Fua-
rı’nın Türkiye özel temsilciliğini
üstlenen Ladin Fuar Pazarlama
Müdürü Elif Kaya, “Mobilya sek-
törünün ham maddesi lif levha
üretiminde Türkiye, Avrupa'nın
1., dünyanın 3. ülkesi konumun-
dadır. 2015 yılında gerçekleştirdiği

382 milyon dolarlık ihracatı ve 7,8
milyar dolarlık hacme sahip ağaç
ürünleri pazarı ile Türkiye, Orta-
doğu pazarına muhakkak açılmalı
ve iç piyasasındaki gücünü dünya-
nın en kârlı pazarlarından olan
Suudi Arabistan piyasasından gös-
termelidir” diye konuştu.
Türkiye’den Ağaç İşleme Makine
ve Yan Sanayisi İş Adamları Der-
neği (AİMSAD) tarafından des-
teklenen Wood Tech & Design
EXPO ile Türk ihracatçı firmaları
bu avantajlı pazara taşımayı he-
deflediklerini belirten Kaya, ay-
rıca fuarla eş zamanlı olarak
düzenlenecek olan BIG 5 SHOW
SAUDI Fuarı ile ilgili de açıklama
yaparak, “Suudi Arabistan’ın en
büyük yapı ve yapı malzemeleri
fuarı olan BIG 5 SHOW SAUDI
Fuarı’na entegre olarak düzenle-
necek Wood Tech & Design
EXPO ile fuar katılımcısı firmalar,
iki fuarın da müşteri portföyün-
den yararlanarak, BIG 5 SHOW
prestijinin avantajlarını fuar süre-
since deneyimleyebilecekler” diye
ekledi.

Haberler

350 binden fazla yetkiliye ulaşma şansı
5-8 Mart 2018 tarihleri arasında Cidde Fuar ve Etkinlik Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarla katılım-
cılar; BIG 5 SHOW veri tabanındaki 350 binden fazla firma yetkilisine ulaşabilecekler. Orta ağaç sek-
törünün satın alıcıları olan; mobilya üreticileri, kereste tüccarları, distribütörler ve satıcılar, kereste
inşaat, uzmanları, ahşap işleri uzmanları / marangozlar, inşaat şirketleri ve danışmanları, iç mimar ve
dekoratörler, inşaat malzemeleri tedarikçileri ile buluşma şansı yakalayacaklar.
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Maliye Bakanı Naci Ağbal,
sayıları 1 milyona ulaşan
mükellefte “düz oranlı

flate rate” KDV sistemine geçileceğini
söyledi. Ağbal, üretim aşamasında
KDV ödemelerinin sahte belge trafi-
ğine yol açabildiğini belirterek, mü-
kellefi belgelendirme külfetinden
kurtarıp satıştan yüzde 10 KDV iste-
yeceklerini söyledi.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın so-

rularını yanıtlayan Maliye Bakanı Naci
Ağbal, KDV reformuyla ilgili çalışma-
lar hakkında bilgi verdi. İngiltere’deki
KDV sistemini yerinde inceleyip ana-
liz ettiklerini, sektörden önerileri top-
ladıklarını belirten Ağbal, birkaç hafta
içinde konuyu Ekonomik Koordinas-
yon Kurulu’na (EKK) ve ardından da
Bakanlar Kurulu’na getireceklerini
anlattı. KDV reformuyla işletmeler
için kolaylık getireceklerini belirten
Ağbal, İngiltere’de KOBİ’lere başa-
rılı bir şekilde uygulanan “flate rate”
olarak adlandırılan, düz oranlı vergi
sistemini Türkiye’de uygulayacakla-
rını söyledi. 
Ağbal, yaklaşık 1 milyon mükellefi il-
gilendiren düzenleme uyarınca,
yüzde 18 KDV’ye tabi satış yapan
mükelleflerden yüzde 10 oranında
vergi alacaklarını belirtti.  Ağbal,
mevcut uygulamada işletmelerin, sa-
tışlarından yüzde 18 oranında KDV
toplamışsa, alışları dolayısıyla ödedik-
leri vergileri düştükten sonra kalan
KDV’yi Maliye’ye aktardığını vurgu-
ladı. Ağbal, bunun yerine getirecek-
leri sistemi şöyle anlattı: “Normalde
yüzde 18 KDV toplayan mükellefe,
‘Bize yüzde 10’unu ver, tek tek fatu-
ralarla biz de uğraşmayalım, sen de

uğraşma. Hasılatının yüzde 10’unu
KDV olarak öde’ diyeceğiz. Mükel-
lef faturalarını gene toplayacak. Özel-
likle KOBİ’lerde bu uygulama,
sistemi basitleştiriyor. İşletmeler bazı
giderleri faturalaştıramıyorlar. O
zaman yüksek KDV ile karşılaşma-
mak için başka yollara yöneliyorlar.
Bu düzenlemeyle Maliye açısından
denetim ihtiyacı azalacak. Açık söyle-
mek gerekirse zaman zaman sahte
belge trafiğini doğuran önemli fak-
törlerden biri budur. İşletmeler bel-
geleyemedikleri harcamaları belge-
lemek için sahte veya muhteviyatı ya-
nıltıcı belge kullanabiliyor.” Ağbal,
yasayla bakanlık olarak genel yetki
alacaklarını, hasılatı belli tutarın al-
tındaki işletmeler için bu düzenle-
meyi getireceklerini söyledi. Ağbal,
ulaştırma sektörü gibi özellikle hası-
latı kayıtlı sektörlerde başlayacaklarını
belirtti. Bu uygulamanın mükellefin
tercihine bırakılacağını vurgulayan
Ağbal, isteyen mükellefin eski sis-
temle devam edebileceğini ifade etti.
Yapılacak düzenlemeyle yatırım, üre-
tim ve ihracat üzerinde KDV’nin yük
olmaktan çıkarılacağını kaydeden
Ağbal, devreden KDV uygulamasına
son vereceklerini belirtti. 

Haberler

Sıfır oranlı vergi konusunda çalışma yapılıyor
Geçen yıl toplam 103 milyar liralık KDV tahakkukuna karşılık tahsilat oranının, 53.9 milyar lirayla yüzde
52 seviyesinde kaldığını hatırlatan Ağbal, Türkiye’de halen yüzde 1, 8 ve 18 oranında KDV uygulandığını,
bazı mal ve hizmetlere ise KDV istisnası tanındığını belirtti. Özellikle yüzde 18 oranındaki vergide indirim
öngörmediklerini söyleyen Ağbal, İngiltere’de bazı sektörlerde vergi istisnası yerine yüzde sıfır oranı
uygulandığını, bu konuda bir çalışma yaptırdığını anlattı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ihracatçı ile yerli üretici arasındaki
KDV farkını da ortadan kaldıracaklarını açıkladı. İthal edilen aynı
mal için her aşamada yüzde 8 KDV ödendiğini belirten Ağbal,
bu tür mallarda ithalatçıların daha sonra iade alacaklarını söyledi.
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Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) temmuz ayına iliş-
kin "Sanayi Ciro Endeksi"

bültenin yayımladı. Sanayi ciro en-
deksi temmuzda bir önceki aya göre
yüzde 3,4'lük artış kaydetti. Mevsim
ve takvim etkilerinden arındırılmış
sanayinin alt sektörleri (2010=100
temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı
Temmuz ayında bir önceki aya göre
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü
endeksi yüzde 7,1 ve imalat sanayi
sektörü endeksi yüzde 3,3 artış gös-
terdi.
Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın
aynı ayına göre ise yüzde 36 artış
kaydetti. Takvim etkisinden arındı-
rılmış sanayinin alt sektörleri
(2010=100 temel yıllı) incelendi-
ğinde; 2017 yılı Temmuz ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre maden-

cilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi
yüzde 47,1 ve imalat sanayi sektörü
endeksi yüzde 35,7 yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arın-
dırılmış ana sanayi grupları (MIGs)
incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz
ayında bir önceki aya göre en yüksek
artış yüzde 9,4 ile dayanıklı tüketim
malında gerçekleşti.

En fazla azalış diğer 
ulaşım araçlarında gerçekleşti
Mevsim ve takvim etkilerinden arın-

dırılmış imalat sanayi alt sektörleri in-
celendiğinde, 2017 yılı Temmuz
ayında bir önceki aya göre en yüksek
artış yüzde 9,8 ile motorlu kara taşıtı
treyler (römork) ve yarı treyler (yarı
römork) imalatında gerçekleşti. Bu
artışı yüzde 7,6 ile bilgisayarların,
elektronik ve optik ürünlerin imalatı
ve yüzde 6,9 ile mobilya imalatı takip
etti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arın-
dırılmış imalat sanayi alt sektörleri in-
celendiğinde, 2017 yılı Temmuz
ayında bir önceki aya göre en fazla
azalış yüzde 4,6 ile diğer ulaşım araç-
larının imalatında gerçekleşti. Bu aza-
lışı yüzde 2 ile diğer metalik olmayan
mineral ürünlerin imalatı ve yüzde
1,2 ile fabrikasyon metal ürünleri
(makine ve teçhizat hariç) imalatı
takip etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ağustos
ayına ilişkin "açılan-kapa-

nan şirket istatistikleri"ni yayımladı.
Kurulan şirket sayısında bir önceki
aya göre yüzde 26,91, kooperatif
sayısında yüzde 9,46 gerçek kişi ti-
cari işletme sayısında yüzde 14,71
artış oldu. Kapanan şirket sayısı bir
önceki aya göre yüzde 11,74 ora-
nında artmış olup kapanan koope-
ratif sayısı yüzde 21,49 kapanan
gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde

17,87 oranında azaldı. 2017 yılı
Ağustos ayında, 2016 yılı Ağustos
ayına göre kurulan şirket sayısında
yüzde 47,46, kurulan kooperatif sa-
yısında yüzde 30,65 kurulan gerçek
kişi ticari işletme sayısında yüzde
15,61 oranında artış oldu.
2017 yılı Ağustos ayında kapanan şir-
ket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre
yüzde 105,40 kapanan gerçek kişi ti-
cari işletme sayısı yüzde 13,69 ora-
nında artış olup kapanan kooperatif
sayısı yüzde 1,04 oranında azaldı.

2017 yılının ilk sekiz ayında, geçen
yılın aynı dönemine göre kurulan
şirket sayısı yüzde 8,43 kurulan
kooperatif sayısı yüzde 14,75 ora-
nında, kurulan gerçek kişi ticari iş-
letmesi sayısı yüzde 13,80 oranında
artış kaydetti. Aynı dönem içinde
kapanan şirket sayısı yüzde 27,88
oranında, kapanan gerçek kişi ticari
işletme sayısı yüzde 3,18 oranında
artmış olup, kapanan kooperatif sa-
yısı yüzde 8,36 oranında azalma
gösterdi.

Kurulan şirket sayısı yüzde 27 arttı





Röportaj
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38 yıllık deneyimiyle fuarcılık
sektörünün duayeni olarak
kabul edilen TÜYAP Grubu

Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Ünal,  TÜYAP’ın çalışma prensibi-
nin,  temsil kabiliyeti yüksek sivil
toplum örgütleri,  mesleki dernekler
ile iş birliği yapmak ve onların faali-
yetlerini etkili bir şekilde sürdürme-
lerine katkıda bulunmak olduğunu
dile getirerek, “AİMSAD oldukça
yeni olmasına rağmen konusuna
hakim bir sivil toplum örgütü. İyi
işbirliğimiz,  ortak bir dilimiz var.
Bu bizleri başarıya ulaşmada, başa-
rıyı arttırarak geleceğe taşımada yü-
reklendiriyor. Bu ilişkinin hep
artarak devamını diliyorum” diye
konuştu.
30 yıl önce 1400 m2’lik alanda ger-
çekleştirilen fuarın, bugün Ağaç İş-
leme Makineleri Fuarı için 23 bin
500 m2’ye, İntermob fuarı için 28
bin 500 m2’ye toplamda 42 bin
m2’ye ulaştığını dile getiren Ünal,
“Yine ilk yılında 12 bin ziyaretçisi
olan fuar, bugün 100’ü aşkın ülke-
den 70 binin üzerinde ziyaretçiye ev
sahipliği yapıyor. 2016 yılında fuara
103 ülkeden ziyaretçi katıldı. Bu yıl
da fuara 100’den fazla ülkeden zi-
yaretçi gelecek” dedi.  

TÜYAP’ta yaptığımız röportajda,
Ağaç İşleme Makineleri Fuarı’nın
ilk düzenlenmeye başladığı yıllardan
bugünlere kadar geliş hikayesini an-
latan Bülent Ünal, fuarın yurtiçi ve
yurtdışındaki etkinlikleri ile gele-
ceğe yönelik hedeflerini dile getirdi.

Ağaç İşleme Makinesi Fuarı, bu
yıl 30. kez kapılarını açıyor. Geç-
mişe dönmek istersek, bizlere 30
yıl önce fuarın hangi neden ve
hedeflerle düzenlenmeye başladı-
ğını kısaca anlatır mısınız? 
Ülkemizde orman ürünleri endüstrisi
ve onun doğal sonucu mobilya sanayi-
miz ait olduğu segmentte büyük bir
atılım gerçekleştirdi.  İç pazarda ve ih-
racatta büyük bir ivme yakaladı. 1988
yılında başlatılan Ağaç İşleme Makine-
leri Fuarı ve ondan 10 yıl sonra ger-
çekleştirilmeye başlayan İntermob
Mobilya Yan Sanayi Fuarları bu geliş-
mede büyük bir rol üstlendi.  Birlikte
yarattıkları sinerji gelişimin en büyük
itici gücü oldu. Yeni teknolojileri
anında ülkemiz pazarına sunmada çok
önemli etken olan bu fuarlar;  geliş-
mede, tasarımda, verimlilik artışında
pazarın hızla büyümesine ve yeni yatı-
rımların yapılmasında belirleyici bir rol
oynadı. Türkiye’de mobilya ve yan sa-

nayine yapılan yatırımlar ağaç işleme
makineleri sektörünün de önünü açtı.
Sektör önce üretmeyi sonra da fuarlar
sayesinde satmayı öğrendi. Özellikle
yurtdışına satış yapmak fuarlar saye-
sinde öğrenildi. Fuarlar firmaların ihra-
cat kapısını açtı. Ülkemizde bir işin 30
yıl süre ile her yıl geliştirerek geleceğe
taşınması, büyük bir istikrar içinde uy-
gulanması biliyorum ki çok önemsenir
bir durum. Büyüyen, devamlılığı olan
fuarlar TÜYAP Grubu’nu da büyüttü.
Çok önemli fuarcılık yatırımlarını ger-
çekleştirmede büyük bir güven oluş-
turdu. 

O günden bu güne rakamlarda
nasıl bir değişim oldu?
Fuarın gerçekleştirildiği TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi bugün
120 bin m2’lik kapalı alanı ile ülke-
mizin en etkili, en büyük fuar alanı.
Fuar alanı içine inşa edilen 630
odalı beş yıldızlı TÜYAP Palas Oteli
katılımcı ve ziyaretçilerine fuar dö-
neminde büyük bir çalışma konforu
sağlıyor. 30 yıl önce 1400 m2’lik
alanda gerçekleştirilen fuar, bugün
Ağaç İşleme Makineleri Fuarı için
23 bin 500 m2’ye, İntermob fuarı
için 28 bin 500 m2’ye toplamda 42
bin m2’ye ulaştı. İlk yıl fuarda 56’sı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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yabancı 109 katılımcı firma vardı.
Yine ilk yılında 12 bin ziyaretçisi
olan fuar, bugün 100’ü aşkın ülke-
den 70 binin üzerinde ziyaretçiye ev
sahipliği yapıyor. 2016 yılında fuara
103 ülkeden ziyaretçi katıldı. Bu yıl
da fuara her şeye rağmen 100’den
fazla ülkeden ziyaretçi gelecek. 

Fuarın düzenlenmeye başlandığı
ilk yıllarda sektörün durumunu
nasıldı, 30 yıllık süreçte göster-
diği gelişimi nasıl değerlendiri-
yorsunuz?
Geçmiş 30 yıl içinde dünyamız çok
değişti, gelişti;  iş yapış biçimleri, ge-
liştirilen teknolojiler geçmişi güzel
hatıralar olarak anmamızı ama bu
değişime uyum sağlamamızı gerek-
tiriyor.   Yeni nesil sanayi uygulama-
ları, dijital dünya, robotlar,
avucumuzun içindeki küçük mobil
cihazlara sığdırılmış bir yaşam bi-
çimi  geçmişte yoktu.  Bugün  bu
değişime uyum sağlayamayan kuru-
luşları ciddi tehlikeler bekliyor.
Geçmişi unutmadan bugüne bak-
mak değişime ayak uydurabilmek
tüm ilgilileri başarıya taşıyabilecek.

Ağaç İşleme Makinesi Fuarı’nın
AİMSAD ile işbirliği çerçeve-
sinde birlikte düzenlenmesi sek-
töre ve fuara nasıl katkılar
sağladı? Bu işbirliğinin yansıma-
larını bizimle paylaşır mısınız?
AİMSAD oldukça yeni olmasına
rağmen konusuna hakim bir sivil
toplum örgütü.  TÜYAP’ın  çalışma

prensibi  temsil kabiliyeti yüksek
sivil toplum örgütleri,  mesleki der-
nekler ile iş birliği yapmak ve onla-
rın faaliyetlerini etkili bir şekilde
sürdürmelerine katkıda bulunmak.
İyi işbirliğimiz,  ortak bir dilimiz
var.  Bu bizleri başarıya ulaşmada,
başarıyı arttırarak geleceğe taşımada
yüreklendiriyor ve hep artarak deva-
mını diliyorum.

Fuar, bugün yurtdışında düzen-
lenen benzer fuarlarla karşılaştı-
rıldığında uluslararası alanda
nasıl bir noktaya ulaştı? Gelinen
bu seviyenin gelişimine yönelik
önümüzdeki dönemde hedefleri-
niz ve bu hedeflere yönelik pro-
jeleriniz nelerdir?
Fuarcılık mesleği tüm dünyada
büyük bir rekabeti barındırıyor ve
çok dağınık bir iş.   Her yıl dünya-
mızda 30 bini aşkın fuar yapılıyor;
bu fuarlara 4.5 milyon firma katılı-
yor ve 260 milyon ziyaretçi hep ha-
reket halinde.  Burada önemli bir
soru ortaya çıkıyor.  Biz ne yapma-
lıyız ki  bizi tercih etsinler? Bugün
AİMSAD ile birlikte hazırladığımız
Ağaç İşleme Makinesi Fuarı, Al-
manya ve İtalya’dan sonra AB böl-
gesinde üçüncü sırada. Hatta İtalya
ile başa baş durumdayız. Her yıl ha-
zırlanır fuarlar içinde de birinci ko-
numda. Demek ki işimizi iyi
yapmışız ve bunu korumak, gelişti-
rerek geleceğe taşımak hepimizin,
gelecek nesillerimizin öncelikli gö-
revi olmalı. 

Ağaç işleme makineleri sektö-
rüne yönelik yurtiçi fuarların
ilki yine AİMSAD’ın da deste-
ğiyle bu yıl İzmir’de gerçekleşti.
Gelecek yıllarda yurt içi fuarla-
rın organizasyonuna ne çerçe-
vede devam edilecek? Fuarın
yapısı, amaçları ve sektöre ne
gibi katkılar sağlayacağı konula-
rında bilgi verir misiniz?
Bugün gelinen noktada İstanbul
kendi bölgesinin,  Avrasya coğraf-
yasının Dubai ve Moskova ile bir-
likte üç önemli fuar şehrini
oluşturuyor ve çok uluslu fuarlara
ev sahipliği yapıyor.  Yatırım mal-
ları ve ara malları sergilenmesinde
de bu diğer iki şehirden bir hayli
önde ve hakim durumda. Bu çok
uluslu fuar yanında mahalli, hem
yurt içi hem yakın coğrafyamızdan
gelecek daha düşük kapasiteli, ye-
niliklere açık üreticilere de ulaşmak
gerek.  Bir fuarın hem uluslar arası
pazarı hem de mahalli pazarı var-
dır. Küçük ölçekli üreticiler çok
uluslu bir fuar içinde kendilerini iyi
ifade edemiyorlar. Mahalli pazarı
da canlı tutmak lazım. Bunun yat-
kın olduğu merkezlerinden biri
olan İzmir’de bu pazarı oluştur-
maya çalışıyoruz. Mobilya Türki-
ye’de çok yaygın bir coğrafyada
üretiliyor. Küçük atölyelerin de
makineye ihtiyacı olduğunu dü-
şündüğümüzde bu mahalli fuarlara
ihtiyaç var. İstanbul dışında ilk
defa İzmir’de yapılan bu uygula-
manın sonuçları haklılığımızın ka-

Röportaj

“Fuar alanı yatırımları yapıyoruz”
Fuarların gelişmelerine bağlı olarak her yıl fuar alanlarının genişletilmesine yönelik yatırımlar yapıyoruz.
Bugün fuar alanımız 120 bin metrekareye ulaştı. Dünyada 100 bin metrekareyi aşan fuarlar ayrı bir sınıfta
değerlendirilir. TÜYAP’ın bu yapısı, İstanbul’u dünya fuarlar kategorisinde farklı bir noktaya taşıyor.
Dünya fuar endüstrisini oluşturan ilk 10 firmanın hepsi Türkiye’de bulunuyor. Potansiyelin yüksek
olduğunu gören firmalar,  pazarda yer almak istiyor. Bu da Türkiye’nin ne kadar önemli olduğunu gös-
teriyor. 
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nıtı oldu ve sürdürülebilir olduğu
kanaatini tüm ilgililer paylaştı.
Anadolu’ya yönelim bu anlamda
başarılı olacaktır. 

Türkiye’de fuarcılığın son yıl-
larda geldiği noktayı yorumlar
mısınız? Fuarcılık sektörü ülke-
mizde nasıl bir noktaya gelmiş-
tir? Sektörün nasıl bir noktaya
evrileceğine ve geleceğine yöne-
lik öngörüleriniz nelerdir?
Türk firmalarının kendilerini ifade
etmede bir sıkıntısı var, özellikle
yaptıkları ürünlerini sergilemeleri
yönünde fuarların çok büyük fay-
dası var. Dünyada da kabul edilmiş
bir durum var ki, tanıtım için en iyi
platform fuarlar. Hatta fuarlardan
daha önemli bir pazarlama aleti
yok diyebilirim. Üstelik daha iyi
bir yenisi de icat edilmedi. 
Türkiye’de fuarcılık mesleği daha
önce de söylediğim gibi kendi
coğrafyası için çok önemli.  Tür-
kiye, özellikle İstanbul, dünyada
300’ü aşkın şehirden doğrudan
ulaşılabilen çok önemli bir ticari
buluşma merkezi. Fuar ziyaretçi-
leri sabah gelip işini yapıp akşam
evine dönebiliyor. İnternet saye-
sinde alınan randevular ve iletişim
sayesinde fuarlar daha etkin kulla-
nılıyor. Daha önce sadece dolaş-
maya gelen ziyaretçi şimdi direkt
fuarda hedefine gidiyor. Sahip ol-
duğu fuarcılık alt yapısı, yetişmiş
insan gücü, nitelikli konaklama,
eğlence, alışveriş imkanları ile böl-
genin vazgeçilmezi.  4 saatlik uçuş
ile yaklaşık 1,5 milyar nüfusa etki
ediyor.  Bu nüfusun 20 trilyon do-
larlık bir ticaret hacmi var ve biz
bundan doğru politikalar ile
önemli paylar almak durumunda-
yız. Türkiye sanayi mallarının, ya-
tırım ve ara mallarının temininde
Türkiye çok önemli bir buluşma

noktası. Bugün için dünya fuar
faaliyetlerinden ülkemizin payı
yüzde 1.5 olarak hesaplanabiliyor.
Ancak, iyi hazırlanmış bir fuar çok
çeşitli mesleklere ek iş imkanı sağ-
lıyor ve kendi yarattığı değerin 11-
12 katı bir yan değer yaratabiliyor.
İhmal edilebilir bir iş değil. 

Son olarak fuarcılık sektöründe
yaşanan sorunları ve sizin çözüm
önerilerinizi öğrenebilir miyiz?
Fuarların hazırlanmasında fuar ku-
ruluşları kadar fuar katılımcılarının
da büyük rolü var.  Fuar katılımcısı
firma kendisi için en doğru fuarı
seçmeli ve o fuara katılmak için
gayret göstermeli ve bir fuar içinde
nasıl davranılacağına dair çalışanla-
rını eğitmeli. Aksi takdirde parası,
zamanı, emeği, beklentileri yok
oluyor ve çalışanlarının morali
büyük bir erozyona uğruyor. Bir
fuar katılımcısının sadece ucuz fiyat
ile katılım peşinde koşması kendi-
sine sağlayabileceği faydaları baştan
engellemesi, alabileceği hizmetleri
kısıtlaması demek.  Değerlendirir-
ken bir fuarın geçmişine bakması,
eski katılımcıları ile görüşüp bilgi
alması, en azından geçmişin kata-
loglarını incelemesi biliyorum ki
iyi bir yol gösterici olacak. Türki-
ye’de büyük bir fuardan küçük fu-
arlar oluşturulması gibi bazı
girişimler oluyor. Bu küçük fuar-
ların kabul görmesi mümkün
değil. 218 tane fuar şirketi var,
470 tane fuar yapıyorlar. Bu 218
fuarın 20 tanesini bir kenara ayır-
dığımızda geriye kalan fuarların
hepsi küçük ölçekli. Bu fuarların
hizmet vermeye çalıştığı firmalara
hiçbir katkısı yok halbuki. Yurtdı-
şında taşları yerine oturmuş planlı
programlı fuarlar yapılıyor. Bu ne-
denle de yurtdışındaki fuarlar daha
çok ses getiriyor. 
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Doğru seçilmiş fuarlar kavramı çok
önemli. Firmaların, kendilerine en uygun
fuarı seçme zorunluluğu var. Bunu yap-
madıkları taktirde o fuar için verdikleri
zaman, emek yok olup gider, moralini ve
hatta müşterilerini kaybeder. Sektördeki re-
kabetin içinde yok isen, sektörünün fuarında
yer almıyor isen, senin müşterilerinin bir
bağlılığı da oluşmuyor. Firmaların fuarlara bu
gözle bakması gerekiyor.

“ 

“
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Artık günümüzde üretimin kuralları
yeniden yazılıyor. “Üründe kalite,
üretimde verimlilik” temelinde

yükselen yeni dönemin üretim şekli, otomasyon ve
robot kullanımını olmazsa olmaz kılıyor. Kaliteyi yaka-
larken üretim verimliliğini göz ardı etmek de artık gü-
nümüz rekabet koşullarında pek de mümkün değil. Bu
da seri üretim yapan ya da süreç denetimini uygulayan
her sektörü, otomasyona sahip olmaya zorluyor.
Dünyada yeni üretimin vazgeçilmezi haline gelen oto-
masyonu, Türkiye ne kadar tanıyor ve uyguluyor?
Bunun cevabı ne yazık ki pek de memnun edici değil…
Yaklaşık 795 milyar dolar tutarındaki gayri safi milli ha-
sılası ile dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmasına
karşın Türkiye, 150 milyar dolarlık dünya otomasyon
pazarında 1 milyar doları bile bulmayan cirosu ile
Çin’in lider olduğu listede, ilk 25 ülke içinde yer ala-
mıyor. Gelişmiş ülkelerin gayri safi milli hasılalarının or-
talama yüzde 0.5 ila yüzde 2’si arasında değişen
otomasyon pazarı, Türkiye’de 800’de 1’i düzeyinde.
Bu durumun sebebini ise otomasyon bütçelerinin hâlâ
daha en alt düzey otomasyon çözümlerine ayrılmış ol-
masından kaynaklanıyor. 
Oysa Türk endüstrisinin dünya klasına yükselmesi,
dikey entegrasyon olarak adlandırılan ERP sistemleri

ile entegrasyonuna, imalat iş zekası/optimizasyon çö-
zümlerinin yaygınlaşmasına, ileri kontrol sistemlerinin
kullanımına, PLM ve MES yazılımlarının benimsen-
mesine bağlı. Öte yandan Türkiye’nin 2023'te dünya-
nın en güçlü ilk 10 ekonomisinde yer alma gibi güçlü
ve iddialı bir hedefi var. Bu hedefin ulaşılabilir hale gel-
mesindeki en önemli unsurlardan biri de otomasyon
sektörünün gelişimi ile doğru orantılı.
Otomasyon sistemlerinin  Türkiye’ye gelişi dünyadaki
birçok ülkeye göre 10 yıl kadar geç olsa da otomasyon
sektörü az zamanda önemli bir mesafe kaydetti. Ülke-
mizin son dönemde global pazara açılması, ihracat hac-
minin, çeşidinin ve bölgelerinin çoğalması otomasyon
sektöründeki konumumuzu olumluya çevirdi. 
Türkiye otomasyon sektörü bir yandan iç talebe çözüm
sunarken, diğer yandan da yurt dışında ihale alan taah-
hüt firmaları başta olmak üzere yabancı ülkelerdeki
projelere otomasyon mühendisliği ve sistem entegras-
yonu hizmetleri satıyor. Türkiye’de yaklaşık 200 oto-
masyon firması var ve bunların bir kısmı ithalat
yaparken, diğerleri de mühendislik hizmeti sunuyor.
Bunlar içinde dünya otomasyon devlerinin tamamı bu-
lunuyor. Çok azının temsilciler ile faaliyetlerini yürüt-
tüğü sektörde, her geçen gün temsilciler yerini ana
firmalara bırakıyor. 
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Otomasyon, ağaç işleme
makineleri sektörü için
büyük önem taşıyor
Türkiye’de seviye 2 diye tabir edi-
len, tesislerin izleme ve otomatik
kontrolü düzeyinde otomasyon ya-
tırımları ön planda bulunmakta.
Dünyanın gelişmiş olarak adlandırı-
lan pazarlarında bulunan ülkelerde
yer alan tesislerde ise artık fabrika
seviyesi olan seviye 2’nin daha öte-
sinde seviye 3 diye tabir edilen, ERP
(Yönetim ve Karar Sistemleri) ile
fabrikalardaki otomasyon sistemle-
rinin  (seviye 2) entegrasyonu daha
da ön plana çıkmış durumda. Tür-
kiye’de önümüzdeki dönemde
mevcut ya da yeni tesislerin yatırım-
larında fabrika düzeyinde otomas-
yon sistemleri ile ERP sistemlerinin

entegrasyonuna önem verilmesinin,
oldukça kritik ve stratejik bir hamle
olacağı tahmin ediliyor. Zira, ulus-
lararası pazarlarda bu yatırımı daha
önce hayata geçirmiş olan şirketlere
karşı Türk şirketlerinin rekabet
gücü, ancak bu şekilde artabilecek.
Proses otomasyonu konusunda
özellikle yeni enerji üretim tesisleri
ve petro-kimya tesislerinde Türkiye
de, Avrupa ve Amerika standartla-
rını yakalamış durumda. Ancak ma-
kine otomasyonu için aynı
durumdan bahsetmek mümkün
değil. Bunda en büyük etkenin Tür-
kiye’de kullanılan makine standart-
larının, satıldıkları ülkelerin
profilleri, ihtiyaçları ve makine di-
rektifleri konusunda Türkiye’nin
henüz Avrupa standartlarına ulaşa-

mamış olması şeklinde değerlendir-
mek mümkün.
Endüstri 4.0 vizyonunun teme-
linde, tüm makinelerin birbirleriyle
haberleşmesi, bunun yanında da şir-
ketin genel yönetim yazılımıyla ha-
berleşmesi sistemi yer alıyor. Fakat
bu hem Türkiye geneli hem de ağaç
işleme makineleri sektörü için çok
yeni bir konu. Tek başına makine
otomasyonunda Türkiye belli bir
noktaya gelse de, makinelerin birbi-
riyle bağlanması konusundaki kom-
ple fabrika otomasyonu konusunda
yeterince ilerlemiş değil.  Makinele-
rin birbiriyle haberleşmesi, birbirini
koordine etmesi, birbirine ihtiyaçla-
rını bildirmesi, gelen siparişi-giden
malzemeyi kayıt altına alması gibi
konularda firmaların yatırımları yeni

50 AİMSADDERGİSİ

Kapak Dosyası



AİMSADDERGİSİ 51

yeni başlamış durumda. Çok yeni
olmasından dolayı da nihai bir he-
defe ulaşmış bir firma henüz yok. 
Ağaç işleme makineleri sektöründe
otomasyon çok gerekli. Çünkü ya-
pılan iş ve işlenen malzemenin de-
ğerli olması ve fire vermemek ağaç
işleme makineleri sektörü için
büyük önem taşıyor. İşçiliğin yoğun
olduğu bir üretim alanında, işgücü
maliyetini azaltmak, makinelerin
enerji sarfiyatını düşürmek, üreti-
min yapıldığı alanı daraltmak oto-
masyonu hayata geçirmekle
mümkün. Tam otomasyonun kulla-
nılması üretim performansından
kapasitesine kadar her aşamaya di-
rekt olumlu etki ediyor. 

Sektördeki firmalar ekip kurup, 
zaman ve bütçe ayırmalı
Firmaların bu yatırımlar için özel-

likle zaman ve bütçe ayırması büyük
önem taşıyor. Öte yandan makine
otomasyonu yapan firma olmasına
rağmen bunu diğer makinelerle ha-
berleştiren portal haline getirecek
personel altyapısı, Türkiye’de ol-
dukça yetersiz. Yazılım konusunda
donanımlı personelin çok az sayıda
olması, firmaların kadrosunda bu
tür personeli bulundurmasındaki en
büyük engeli oluşturuyor.
Yetkililer bu noktada makine üreti-
cisi firmalara, personel kadrolarına
yazılımcıyı mutlaka dahil etmelerini
ve Ar-Ge faaliyetlerine daha çok
bütçe ayrılmalarını öneriyor. Yazı-
lım ve otomasyon faaliyetlerinin
ağaç işleme makineleri sektörün-
deki firmalar için artık zorunlu ol-
duğunu söyleyen yetkililer,
otomasyonla ilgili bir kadro kura-
rak, müşterilerine komple çözüm

üreten firmalar haline gelmelerini
tavsiye ediyor. Özellikle sektörde
ihracat yapan firmalar için otomas-
yonun çok daha önemli olduğunu
belirten yetkililer, “Yurtdışındaki
büyük firmalar tek makine değil,
sistem satıyor. Siz de komple
çözüm bekleyen müşteriye cevap
vermek istiyorsanız otomasyonu
mutlaka kullanın. Ligna Fuarı’nda
bütün yabancı firmalar Endüstri
4.0 konusuna vurgu yaptı. Sektö-
rün de bu mesajı alması, bunun
için emek, zaman ve para harca-
ması gerekiyor. Yurtdışı elektronik
üretirken biz mekanik üretiyorduk,
şimdi biz elektronik üretiyoruz
ama onlar akıllı makineler üretiyor.
Firmalarımızın da yazılım ve oto-
masyon kullanarak onların seviye-
lerine erişmesi yetişmesi gerekiyor”
diyor. 
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Silikon çiplerin hızlı büyümesi,
dijital sensörler ve yüksek bant
genişliğindeki iletişim, hem ro-

botları hem de tüm ürünleri geliştiri-
yor. Robot araştırmalarının başka bir
deyişle Ar-Ge’nin kolaylaşması, ro-
botlara yapılan yatırımların artması ve
hayal gücünün sınırlarının genişle-
mesi, beraberinde robotların yeni bir
çağa girebilmesinin en önemli sebep-
lerini oluşturuyor. 
Endüstriyel robotların üretimdeki en
büyük faydaları, üretimdeki verimli-
liği ve kaliteyi artırmak. Bununla be-
raber üretimdeki güvenilirlik ve
sürekliliğin sağlanmasının,  işçi sağlı-
ğına ve güvenliğine katkıları bulunu-
yor. Peki böyle bir yatırımın
amortisman süresi nedir? Bu sürenin,
ilk yatırım maliyeti yüksek gibi gö-
rünse de endüstriyel robotların yap-

tıkları işin işçilik değeri, verimliliği ve
kaliteyi bir araya getirip hesapladı-
ğında 1 ila 2 yıl arasında olduğu, yet-
kililer tarafından aktarılıyor. 

Dünyada robot sayısı da
pazarı da büyüyor
Üretim hatlarının otomasyonu konu-
sunda kullanımı hızla yaygınlaşarak
standartlaşan robotik sistemler, yakın
gelecekte inşaat, gemi inşa gibi emek
yoğun sektörlerde giderek daha da
yaygınlaşacak. Bu da, daha az insan
emeği ile daha süratli, ekonomik ve
verimli projelerin gerçekleştirilmesi
anlamına gelecek. Bu bakımdan ro-
botik teknolojileri, üretimde verimli-
liği ve rekabetçiliği artıran bir faktör
olarak öne çıkıyor. Gelişmekte olan
ülkelerin rekabetçi güçlerini artırmak
için robotik teknolojilerine yönelme-

lerinin ardındaki temel motivasyonu
da bu oluşturuyor.  
Uluslararası Robotik Federasyonu
(IFR) istatistiklerine göre dünyada
2013 sonu itibariyle 1.3 - 1.6 milyon
civarında endüstriyel robot varken, bu
sayının 2017 sonuna kadar 1.95 mil-
yona ulaşması bekleniyor. Yine IFR
verilerine göre 2011 yılında dünya ça-
pında endüstriyel robot pazarı 8.5
milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Yazı-
lım, çevre birimler, sistem mühendis-
liği ve hizmet kalemleri ile birlikte
tüm robotik pazarının hacminin 25.5
milyar dolara ulaşmış olduğu tahmin
ediliyor. 
Japon hükümeti, ülke çapında robo-
tik piyasasının 2006 yılında 5.2 mil-
yar dolardan 2010 yılında 26 milyar
dolara, 2025 yılında ise 70 milyar do-
lara erişeceğini öngörüyor. 2005 yılı

Robotik teknolojileri başta makine, elektronik ve bilgisayar mühen-
disliği olmak üzere çok sayıda mühendislik ve bilim dalının bir bileşimi
olarak gerçekleştiriliyor. Endüstriyel robotların geliştirilme sebeplerinin
başında kirli, tehlikeli ve zor koşullarla karşı karşıya kalan fabrika çalı-
şanlarının çalışma şartlarını iyileştirmek geliyor. Günümüzdeyse bu
amacın ilerisine geçilmiş ve artık farklı uygulama çözümleri sunan, üre-
timde maliyeti azaltan, hızı, verimliliği ve kaliteyi artıran, çok çeşitli
pazar ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlayan robotlar fabrikalar-
daki yerini alıyor. 

Kapak Dosyası

Robotlar üretimde
maliyeti azaltıp 
verimliliği artırıyor
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itibariyle 370 bin civarında endüstri-
yel robotun bulunduğu ülkede, 2007
yılında uygulamaya konulan endüstri
yol haritası uyarınca, 2025 yılında 1
milyon endüstriyel robotluk bir sanayi
envanteri hedefleniyor. Nitekim
dünya çapında robotik pazarının
2018-2020 arasında 100 milyar do-
larlık bir hacme ulaşması bekleniyor.

Türkiye dünyada robot 
kullanımında 17. sırada
Robot ve otomasyon sistemleri, en-
düstri sektörünün rekabet gücünde
kilit rol oynayacak kadar yüksek de-
ğere sahip. Robot, montaj / robot
sistemleri ve endüstriyel görüntü iş-
leme sistemlerinin daha yoğun kulla-
nılması, üretim maliyetlerinin
düşürülmesini ve yüksek kalite stan-
dartlarına erişilmesini sağlıyor. Bu ne-
denle de rekabetçiliklerini artırmak
isteyen ülke, sektör ve şirketler, gide-
rek artan oranlarda robotik teknoloji-
lerine yatırım yapıyor. Söz konusu
yatırım eğilimi, özellikle gelişmekte
olan ülkelerde daha belirgin, zira bu
ülkeler gelişmiş ülkelerden teknoloji
transferi, lisans altında üretim, ortak
geliştirme vb. modellerle ileri tekno-
loji yatırımı çekmeye çalışıyor. 
Dünyadaki robotların yaklaşık yarısı
Asya’da, yüzde 32’si Avrupa’da ve
yüzde 16’sı Kuzey Amerika’da, yüzde
1’i Avustralya’da ve yüzde 1’i Af-
rika’da bulunuyor. Dünyadaki robot-
ların yüzde 40’ına sahip olan Japonya,
dünyada en çok robota sahip olan
ülke konumunda.  Güney Kore ise
2015-2020 arası her eve bir robot
sokmaya hazırlanıyor.
Türkiye ise robotik süreç uygulama-
ları konusunda yolun henüz çok ba-
şında. Robotik Federasyonu (IFR)
tarafından yayınlanan 2016 yılına ait
rapora göre Türkiye, dünyada robot
kullanımında 17. sırada yer almasına
rağmen üretimde çalışan 10 bin işçi
başına düşen robot sayısı oldukça

düşük. Dünya ortalaması 70 iken
Türkiye’de bu rakam 19. Robotlar en
çok taşımada, kaynak işlerinde ve oto-
motiv sektöründe kullanılıyor. Türki-
ye’de yaklaşık 7 bin 900 robot
olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de
robot üretimi ise yok denecek kadar
az. 

Gelecekte mevcut işlerin 
yarısını robotlar yapacak
Dünyada dijitalleşme ve robot tekno-
lojisi ile birlikte birçok mesleğin yok
olacağına dair hesaplar uzun süredir
yapılıyor. Son olarak kapsamlı bir araş-
tırma, aslında tablonun daha ciddi ol-
duğunu ortaya koydu. McKinsey
Global Institute'in hazırladığı bir ra-
pora göre, dünyadaki mevcut işlerin
neredeyse yarısı 2055 yılına kadar ro-
botlarla yapılacak. Rapora göre, mes-
leklerin yaklaşık yüzde 60'ı, insanların
ürettiği toplam değerin ise yüzde
30'undan fazlası otomasyona gide-
cek. Türkiye’de ise tam 12 milyon
283 bin kişinin işini, 2055 yılında ya
robotlar ya da yapay zeka gibi çeşitli

yeni teknolojiler yapacak. Türki-
ye'deki en büyük 19 sektörü baz
alınca ortalama otomasyon potansi-
yeli ise yüzde 49 düzeyinde.
Otomasyonun verimlilik artışını yılda
yüzde 0.8 ila 1.4 artıracağı tahmin
ediliyor. Bu verimlilik artışı ve sosyal
hayattaki dönüşümü yapabilmek ise
eğitimde değişime bağlı durumda.
Çünkü yeni mesleklere göre insan ye-
tiştirmek ve beyaz yakaya geçiş şart. 

Türkiye’de KOBİ’ler 
gerekliliğin farkında ancak…
Robotik ve otomasyon, dünyada
özellikle gelişmekte olan ülkelerde
önemli bir noktaya gelmeye başladı.
Bu iki konu da, büyük çaplı fabrikalar
olduğu zaman ülkenin gelişmiş ya da
gelişmemiş olmasından bağımsız bir
şekilde, hem gerekiyor hem de kulla-
nılıyor. İleri bir teknoloji kullanan her
uluslararası büyük şirket, dünyanın
neresinde olursa olsun robotik ve
otomasyonla üretim yapmayı tercih
ediyor. Ama tek başına ülke odaklı
düşünüldüğünde o ülkenin endüstri-
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Robotik teknolojilerinin içerdiği ana teknoloji ve 
bilim alanları:
1- Elektronik - Yazılım Teknolojileri 
- İşaret İşleme Devre ve Aygıt Teknolojileri 
- Algılayıcı (Sensör) Teknolojileri 
- Hesaplama Bilgi İşlem Devre ve Aygıt Teknolojileri 
- Seyrüsefer, Güdüm ve Kontrol Teknolojileri 
- Modelleme, Simülasyon ve Analiz Teknolojileri 
2- Mekanik - Mekatronik Sistem Teknolojileri 
- Mikroelektromekanik Sistem (MEMS) Teknolojileri 
- Elektro Mekanik Hareketlendirici Teknolojileri 
- Minyatür Sistem Tasarım ve Entegrasyon Teknolojileri 
3- Malzeme Teknolojileri 
- Fotonik ve Opto elektronik Malzeme Teknolojileri 
- Kompozit Malzeme Teknolojileri 
- İleri Polimer ve Plastik Malzeme Teknolojileri 
- Akıllı Malzeme ve Yapı Teknolojileri 
- İleri Metal Alaşım Teknolojileri 
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sini, hangi büyüklükteki işletme-
lerden oluştuğunu ele almak gere-
kiyor.
Gelişmiş ülkelerdeki KOBİ’lerde
dahi otomasyonda robotik ihtiyacı
oluşmuş durumda. 10 kişinin ça-
lıştığı işletmelerde bile otomasyo-
nun kullanıldığı bu ülkelerde,
insan kalitesinin yüksek olması ve
dolayısıyla işgücünün vasıfsız iş-
lerde çalışmaması,  standart üreti-
min artması, ürün kalitesindeki
beklentinin yüksek olması gibi ne-
denlerden ötürü pek çok işte oto-
masyon ve robot kullanımını
gerekli kılıyor. Aksi halde maliyet-
ler artıyor ve istenen kalite tuttu-
rulamıyor.
Türkiye’ye baktığımız zaman şir-
ketlerin çok büyük bir kısmının
KOBİ’lerden oluştuğunu görüyo-
ruz. Bu KOBİ’lerin de yine büyük
bir kısmı son 10 yıldır otomasyon
ve robot kullanımındaki gereklili-
ğin farkında. Önümüzdeki dö-
nemde özellikle yeni nesil

yöneticilerle birlikte bu alana yat-
kınlığın artacağı söylenebilir.
Ancak bu noktada karşılaşılan en
büyük sorun, açığa çıkacak vasıfsız
işgücünün ne olacağı… Tür-
kiye’deki sosyal durum ve işgücü
profili bu gelişimin önündeki en
büyük etken. 

Üretici, sanayici ve devlet 
birlikte hareket etmeli
Şu anda Türkiye’deki  işgücü faz-
lası, otomasyon ve robota ilginin
önünü kesiyor. Bu noktada topye-
kün bir harekete ihtiyaç olduğunu
söyleyen sektör yetkilileri, “Bir
firma robotu üretiyor, bir sanayici
de fabrikasını robot ve otomas-
yonla otomatik hale getiriyor, dev-
letin de bu noktada robotu
kullanan firmada hem açığa çıka-
cak hem de teknolojik donanımı
işletecek personele yönelik bir stra-
teji geliştirmesi gerek. Ülkenin eği-
tim sisteminde vasıfsız işgücüne
vasıf kazandırılmasına yönelik dev-

letin çalışma yapması gerekiyor.
Robotun bizim yerimize yapacağı
işlerden çıkartılıyorsak, robotun
yapımındaki işlerde yer almalıyız.
Gelişmiş ülkeler bunu başarmışlar.
Bu konuda eğitim politikasının ge-
liştirilmesi en büyük zorunluluk.
Devlet olmadığında sistem çolak
kalıyor. Otomasyon ve robot üre-
ticisi, sanayici ve devlet üçlüsünden
oluşan bir birliktelik hayata geçiril-
meli. Sadece sanayicinin yatırımları
ile ülkedeki otomasyon ve robot
kullanımını artıramayız. İşletmeci
robotları kursa da, işsiz kalacak iş-
gücünü devletin düşünmesi gere-
kir” mesajını veriyor.
Endüstri 4.0’ın doğuşuna doğru
yönden bakmak lazım. Otomas-
yon ile robot kullanımının artma-
sında,  gelişmiş ülkelerde vasıfsız
işlerde çalışacak işgücünün bulu-
namaması, en büyük itici güçler-
den biri oldu. Yani otomatikleşme
geldiği için vasıf gerektirmeyen
işler azalmadı. O işleri yapacak

Kapak Dosyası
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insan azaldığı için otomatikleşmeye
talep arttı. Türkiye bunun neresinde
dersek, bu yönde talebin daha az ol-
duğu bellidir. Dolayısıyla talep yok-
ken bu yönde yapılacak yatırımlar
karşılığını bulamayacak ve bir süre
sonra atıl kalacaktır. Robotun kullanı-
mındaki talebin ancak gelişmiş ülke-
lerdeki süreçlerin Türkiye’deki
KOBİ’lerde de yaşanmaya başlaması
halinde artacağı tahmin ediliyor. Kı-
sacası Endüstri 4.0’ı tepeden indir-
mek pek de mümkün değil. Bunun,
ihtiyaç sonucu ortaya çıkmış bir olgu
olması, ancak talep oluştuğu zaman
faydası sağlayacağı, konunun en
önemli unsurlarını oluşturuyor. Başta
belirttiğimiz gibi bunu otomotiv, gıda
gibi dev işletmelerin olduğu alanlar
için söylemediğimizin altını tekrar çi-
zelim. Bunları sanayimizin büyük kıs-
mını oluşturan KOBİ’ler için
söylüyoruz.

Eğitim sistemiyle robotlaşmaya 
hazırlanmak gerekiyor
İşgücü profilinin kalifiye ve eğitimli
olmasının, robot kullanımını sürdü-
rülebilir kılacağını savunan sektör yet-
kilileri, Türkiye’deki tablo hakkında
şu yorumlarda bulunuyorlar:  “Tür-
kiye’de Endüstri 4.0’ı işletecek ve
bunu sürdürecek personel bulmak
kolay değil. Gelişmiş ülkeler lise ve
yüksek okul seviyesinde çalıştırdığı in-
sanlarını makine ve robotların yapa-

cağı işlerden çekip, onları işletmeye
kaydırmış durumda. Türkiye’de ise
bu seviyedeki eleman hem işçi olmak
istemiyor hem de sistemi işletemiyor.
Dolayısıyla arada kalıyor ve sonunda
ya gidip bir restoranın önünde vale
oluyor ya da hizmet sektöründe başka
bir iş yapıyor. Hal böyle olunca bu ih-
tiyaç yüksek öğretim görmüş daha
pahalı personelle çözülmek zorunda
kalıyor ve maliyet artıyor. Öte yandan
Türkiye’de KOBİ’ler otomasyona ih-
tiyaç duymasına rağmen ürettiği
ürünlerle o robotu karşılayacak katma
değer yaratamıyor henüz. Katma de-
ğerli üretim yapamaması, robotun
maliyetini çıkarmasını da engelliyor.
Halbuki Türkiye’nin işgücünü, oto-
masyon ve robot kullanımına yönlen-
dirip ekonomiye daha faydalı ve
katma değerli işler yapar hale getir-
mesi lazım. O zaman otomasyona ve
robotlaşmaya geçtiğimizde yaptığı-
mız şey karşılığını bulur. Yoksa bugün
bu şartlar altında Endüstri 4.0’a geç-
mek Türkiye için sürdürülebilir ola-
maz.”
Özetle eğitim sistemiyle robotlaş-
maya hazırlanmak gerektiğine  dikkat
çeken yetkililer, Endüstri 4.0’ı bilen
ve uygulayan insanların yetiştirilmesi-
nin dışında konunun sosyo-ekonomik
kısmındaki düğümün de çözülmesi
gerektiğini vurgulayarak, “Yoksa bu
dikiş bu ülkede tutmaz” uyarısında
bulunuyorlar.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Endüstriyel robotların 
üretimdeki faydaları:
*Üretimde Verimlilik Artışı: Üretimde
kayıp zamanları ve fire oranlarını azaltmak
verimliliği arttıracaktır. İşte bu noktada
endüstriyel robotlar yaptıkları işi insandan
farklı olarak yorulmadan, dikkat kaybı yaşa-
madan, mola vermeden hep aynı hızda ve
kalitede yaparak üretimdeki verimlilik artışına
doğrudan katkı sağlayacaktır. Bunun sonu-
cunda da yatırımcısına daha kârlı bir imalat
yapma imkanı sağlayacaktır. 
*Üretimde Kalite Artışı: Endüstriyel ro-
botların standart ve kaliteli ürün üretimine
katkı sağladıkları gibi kullanıldığı noktalarda
kalite kontrolü otomatik yapacak ekipman-
ların kullanımını arttırmaktadır. Üretimdeki
ürünlerin 0 kontrolünü insan inisiyatifi dışında
görüntü işleme sistemleri, ölçüm sistemleri ve
benzeri kontrol sistemleri ile yapılması kalite
artışını sağlayacaktır. Bunun sonucunda da
yatırımcısına saygınlık kazandırarak daha çok
müşteriye ulaşmasını sağlayacaktır. 
*İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği: Endüstriyel
robotlar insan sağlığını olumsuz yönde et-
kileyen pis, ağır ve tehlikeli çalışma ortam-
larında bile sorunsuz çalışabilecek yapıya
sahiplerdir. Bu tip çalışma ortamlarında robot
kullanımın artması başta insan sağlığı olmak
üzere iş kazaları riskini de ortadan kaldıra-
caktır. 
*Üretimde Doğru Maliyet Analizi Ya-
pabilme: Endüstriyel robotlar üretimde
standartlaşmayı sağladığından birim zamanda
üretilen ürün miktarı hep sabit olacağından
maliyet analizi yaparken her bir ürün için har-
canan süre ve enerji sarfiyatını hesaplamak
daha kolay olacaktır. Daha doğru yapılan
maliyet analizi ile daha iyi fiyatlandırma
mümkün olacağından yatırımcısına daha çok
para kazandıracaktır. 
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Endüstri 4.0 ya da 4’üncü Sa-
nayi Devrimi, çağdaş oto-
masyon sistemlerini, sistem-

lerin ve nesnelerin birbiriyle haber-
leştiği veri alışverişlerini ve üretim
teknolojilerini içeriyor. Geleceğin
yaşam ve üretim standardını dev-
rimsel şekilde değiştiren bu süreci
çoktan yaşamaya başladık. İlk olarak
Almanya’da bir fuarda ortaya atılan
bu kavram daha sonra pek çok sek-
törün üretim süreçlerine etki et-
meye başladı. Özetle nesneler ve
otomatik sistemleri yöneten yapay

zekaların birbiriyle konuşarak, kom-
ple bir üretim sürecini yöneteceği
bir gelecekten bahsediyoruz. Daha
sonrasında da yaşamın her alanın-
daki akıllı sistemlerin hayatımıza
yön verdiği bir dünya bizi bekliyor.
Hedef, ihtiyaca özel ama seri üretim
hızında ve etkinliğinde bir üretim
süreci.
Üretimde bir hattın dönüşümüyle
başlayan, fabrikanın dönüşümüyle
süren ve sonrasında tüm tedarik zin-
cirinin dönüşümüyle devam eden
bir süreci kapsayan Endüstri 4.0,

aynı zamanda ‘Nesnelerin İnterne-
ti’nin üretim içinde hayat bulması
anlamına geliyor. Ekonomik büyü-
meye katkı yapmak, istihdam ve sos-
yal istikrarı sağlamak, kalıcı değer ve
iş güvenliği oluşturmak, verimlilik
ve yüksek yaşam standardı yaratmak
Endüstri 4.0’ın başlıca amaçlarını
oluşturuyor.

Endüstri 4.0 ekonomiye
50 milyar liralık katkı sağlayabilir 
Türkiye’deki üreticilerin, Endüstri
4.0 teknolojilerini üretim sürecine

Nesnelerin birbiriyle 
haberleştiği devir; Endüstri 4.0
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dahil etmek için 10 yıllık süreçte
yılda yaklaşık 10 ila 15 milyar liralık
yatırım yapması gerektiği tahmin
ediliyor. Bu yatırımların yapılması ve
sistemin başarılı şekilde uygulan-
ması durumunda ise, Endüstri
4.0’ın Türkiye’deki üretim verimli-
liğine tahmini katkısı, 50 milyar li-
rayı bulacak potansiyelde. Toplam
üretim maliyeti göz önüne alındı-
ğında, verimlilikteki artışın yüzde 4
ila 7 arasında olacağı öngörülüyor.
Sadece dönüşüm maliyeti değerlen-
dirildiğinde ise verimlilik artışının
yüzde 5 ila 15 arasında gerçekleş-
mesi bekleniyor. 
Önem sıralamasında ilk basamakla-
rın insandan makinelere doğru kay-
masıyla Endüstri 4.0, küresel
ekonominin önceliklerini yeniden
şekillendirecek. İş anlayışı ve üretim
ilişkilerini etkileyen yeni gelişmeler,
üretim süreçlerinin öznesini değiş-
tirecek. Makineler kısa süre içinde
neredeyse tamamen kendilerini yö-
netir duruma gelecek ve iş için op-
timum düzenlemeleri tek başlarına
yapabilecekler.

Dönüşüm, nitelikli 
iş gücünü artıracak
Türkiye’nin küresel rekabet gücün-
deki ve katma değerli üretimdeki pa-
yında yaşanacak olası artış, ekonomik
büyümeyi ve dolayısıyla istihdamı da
artıracak. Rakamlarla incelendiğinde
10 yıllık süreçte imalat sanayiinde ni-
telikli olmayan iş gücünün 400 bin
ila 500 bin arasında azalacağı, nite-
likli iş gücünde ise 100 bin kişilik is-
tihdam oluşacağı öngörülüyor.
Türkiye’deki üretim sektörlerinin
modellemesine dayanarak, Endüstri
4.0’ın yıllık yüzde 2 ila 3’lük ek bü-
yüme getireceği, bunun yanı sıra ni-
telikli iş gücü yapısı ile gelir
piramidinin ve know-how altyapısı-
nın gelişeceği vurgulanıyor.  

Öte yandan, müşteriye özel ürün-
lere artan talep, ürünlerin zama-
nında bulunabilir olması, artan
küresel entegrasyon ile global değer
zincirinden daha çok pay alınması
ile ekonomideki büyümenin ivme
kazanacağı belirtiliyor. Endüstri 4.0
ile oluşacak ekonomi yoluyla sanayi
üretiminin yıllık ortalama yüzde 3
artacağı yorumları yapılıyor. Bu bü-
yüme Türkiye GSYİH’sinde yüzde
1 ve üzeri ek büyüme ve 150 ila

200 milyar TL dolayında ek gelir
anlamına geliyor. Uzmanlar bu-
nunla birlikte, söz konusu kazanım-
ların gerçekleşmesi için Endüstri
4.0’ın şirketler bazında uygulanma-
sının ötesinde, bütüncül bir sanayi
stratejisi ve dönüşüm programı uy-
gulanması gerektiğinin altını çiziyor. 

Türkiye yol ayrımında
Farklı bir ifadeyle ucuz iş gücüne
dayalı rekabete son verip, verimlilik

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

2020 yılında 25 milyar nesne birbiriyle konuşur hale gelecek
Türkiye bilişim sektörü gerçekleştirdiği alt yapı çalışmaları ve
teknolojik yeniliklerle bilişimde 4.0’a kendini hazırlıyor. Küresel
ölçekte 2020 yılında 25 milyar nesnenin birbiriyle konuşur hale gele-
ceği tahmin ediliyor. Türkiye’nin bu değişimi yakından takip ede-
bilmesinde son yıllarda gerçekleşen alt yapı yatırımlarının önemli rolü
var. Artan fiber altyapı yatırımları sayesinde bir önceki yılın aynı döne-
mine göre mobilde yüzde 28 artış gözlenirken, Eve Kadar Fiberde
(FTTH) ise yüzde 18 artış gözlendi. 2016 yılında fiber altyapı uzun-
luğu 290.974 km’ye ulaştı. Bir yıl öncesine göre yüzde 9’a ulaşan bir
artış gerçekleşti. 
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esaslı katma değerli ürün grupları-
nın temelini atan bu yeni yaklaşım,
aynı zamanda dünyada yeni sanayi
devrimi olarak kabul ediliyor. Artık
bilişim teknolojileriyle entegre,
insan unsurunun yok denecek kadar
az olduğu yeni fabrikalar, kişiye özel 
üretim anlayışının da temellerini
oluşturuyor. Bu noktada sadece
ucuz iş gücü veya coğrafi yakınlığın
getirdiği avantajlarla açıklanamaya-
cak birçok gösterge, aynı zamanda
Türkiye’nin yeni sanayi kimliğini

belirleyecek. Türkiye’nin, bugüne
kadar sanayide esnek ve düşük ma-
liyetli üretim yapabilmesini sağlayan
iş gücü avantajını kullanarak, reka-
bet etmeye çalıştığını belirten uz-
manlar, bugün ise bir yol ayrımına
gelindiğinin altını çiziyor. Küresel
ölçekte büyük ekonomiler arasında
yer alabilmek için Endüstri 4.0’ın
getirdiği yapısal dönüşümün ger-
çekleştirilmesinin zorunluluk oldu-
ğunu belirten uzmanlar, Tür-
kiye’nin halen Endüstri 2.0 ila 3.0

arasında olduğunu belirtiyor. Sana-
yideki yeni dönüşüm sürecinde
kayda değer yol alan ülkeler bulun-
duğunu ifade eden uzmanlar, dola-
yısıyla geleneksel üretim yön-
temlerinden uzaklaşıp, dijitalleş-
meye yatırım yapılması ile Tür-
kiye’nin sanayide yeni bir kimlik
kazanabileceğinin altını çiziyor. Bu-
nunla birlikte Türkiye’nin Endüstri
4.0 trenine son anda yetişip, son va-
gona tutunduğu yönünde görüş
bildiren uzmanlara göre ise devletin

Kapak Dosyası

Gelecekte Neler Olabilir?
n Enerji verimliliği, MES yazılımları, yapay görme yatırımlarının önü açık görünüyor.
n PLM pazarında tanıtım ve hazırlanma faaliyetlerinin artması nedeniyle kımıldanma başlayabilir.
nKısa vadede özellikle emniyet otomasyonu çözümleri pazarı yasaların sıkı bir şekilde uygulanması ile neredeyse 
iki katına çıkartılabilir.
n Asgari ücret artışı robot sektörü başta olmak üzere otomasyon yatırımlarını tetikleyebilir.
n Lojistik sektörünün gelişmekte oluşu, otomatik depoları ve konveyör otomasyonunu da içeren intralojistik
yatırımlar üzerinde, pozitif etki yapmayı sürdürebilir. 
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acilen bu alanda izlenecek yol hari-
tasını oluşturmak gerekiyor. Bunun
yanı sıra eğitim kurumlarının da dö-
nüşüm sürecini yönetebilecek çok
disiplinli mühendis adaylarını yetiş-
tirmesi bu alanın en kritik aşamala-
rından birini meydana getiriyor.
Yine yerli yazılım firmalarının des-
teklenmesi, özel sektör temsilcileri-
nin kendi bilişim sistemlerini
geliştirmesi, siber güvenlik konu-
sunda daha fazla çalışma yapılması
yeni sanayi devrimi için Türkiye’nin
olmazsa olmazları arasında sayılabi-
lir. Farklı bir ifadeyle yeni sanayi
devrimini yakalamak için topyekün
reforma ihtiyaç duyan Türkiye’de
ancak bu yolla yeni bir üretici kim-
liği kazanılabileceği görüşünde bir-
leşiliyor. 

İnsanlar gelecekte ne iş 
yapacaklarını merak ediyor
Geleceğin akıllı yaşam, akıllı üretim
ve akıllı hizmetler gibi akıllı kon-
septi içinde, insanlar önümüzdeki
yıllarda ne iş yapabileceklerini doğal
olarak merak ediyor. Robotların
daha akıllı hale gelip insan gücüne
ve aklına daha az ihtiyaç duyulması
kendi sonumuzu mu hazırladığımız
sorusunu akla getiriyor. Uzmanlar
bu noktada, insanlığın geçtiğimiz
sanayi devrimleri nasıl sosyal ve eko-
nomik çalkantılara neden olmuş ve
çözümler bulunmuşsa, Endüstri
4.0’ın da neden olacağı çalkantılara
çare bulacağını vurguluyor. 

Yeni sanayi devrimiyle, insanlar sü-
rekli aynı fiziksel işi yapmak yerine
siber-fiziksel çözümlerin yer aldığı
bu sürecin gelişim ivmesini sürekli
artıracak ve destekleyecek pozisyon-
larda görev alacak. Bizleri de bu
yeni sanayide sürekli eğitime ve ge-
lişime açık yeni meslek alanları bek-
liyor. Devrim gerçekleştiğinde
fiziksel iş gücünün yerine düşünme,
tasarlama ve iyileştirme kabiliyetleri
tamamen aktif olacak. Fiziksel güç
ve stabil düşünce faaliyetleri maki-
neler tarafından sağlanacak ve kendi
kendilerine karar verme yetkileri
olacak. İnsan istihdamı ise bu fizik-
sel ve düşünce yapıların tasarlan-
ması, geliştirilmesi ve sürdürü-
lebilmesi alanlarında gerçekleşecek. 
Bu devrim gerçekleşirken karşılaşı-

lacak zorlukların en önemlisi, artık
makinelerin yerlerini aldığı pozis-
yonlardaki çalışanların, uygun şe-
kilde eğitim verilerek bu sistemleri
destekleyici pozisyonlara kanalize
edilme süreci. Bu süreci en hızlı şe-
kilde tamamlamak için esnek iş gü-
cüne, etkili, kararlı stratejilere ve
esnek eğitim yapısına sahip olmamız
gerekiyor. Türkiye endüstrisinde yer
alan firmaların üst düzey yönetici-
leri evrime hızlı şekilde dahil olmak
ve sonuca ulaşmak için bir an önce
stratejilerini tanımlamaları gereki-
yor. Firmalar esnek iş gücü ve esnek
eğitim kabiliyetine ise meslek okul-
ları ve üniversitelerle işbirliği yapa-
rak sahip olabilir. Tabii ki bu süreçte
en önemli görev, meslek okullarına
ve üniversitelere düşüyor. 
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NEDEN ENDÜSTRİ 4.0?
n Sanayide büyüme sağlayacak.
n Yeni ürünleri pazara sunma süresi yüzde 25 ile
yüzde 50 arasında kısalacak.
nMühendislik giderleri yüzde 30’a kadar düşebilecek.
n Yüzde 70’e kadar enerji tasarrufu sağlanabilecek.
n İşletmelere daha düşük maliyet getirecek.
n Yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar sunacak.
n Üretimde esneklik artacak.
nÇevre dostu sistem olduğu için kaynak tasarrufuyla
maliyetleri azaltacak.
n Savunma, sağlık, havacılık, uzay, kalıp, kuyumculuk,
dental, otomotiv, elektronik sektörlerinde eklemeli
imalat uygulamalarından faydalanılacak.

Gelecekte yapay zeka
Yapay zeka basit bir ifade ile makine ve/veya yazılım tarafından sergilenen zihinsel süreç işletebilme ka-
biliyeti olarak tarif edilebilir. 
* PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından hazırlanan araştırmaya göre, yapay zeka teknolojisinin
gelişmesinin, 2030'da küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı yapması bekleniyor. 
*Küresel gayri safi milli hasıla 2030'da yapay zekaya dayalı teknolojiler sayesinde yüzde 14 artacak. 
*Yapay zeka teknolojileri küresel ekonomiye Çin ve Hindistan'ın şu anki toplam ekonomik büyük-
lüğünden (yaklaşık 13,3 trilyon dolar) daha fazla katkı sağlayacak.
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İnsanlar gibi makinelerin de ko-
nuşa konuşa anlaşacağı, insansız
üretimle başlayıp zamanla bir

yaşam biçimine dönüşecek bir
dönem olarak tanımlanan Endüstri
4.0 yani  4. Sanayi Devrimi,
2008’den bu yana dünyada her yıl
daha çok konuşulan bir kavram oldu.
Avrupa, ABD, Japonya hatta Çin’in
konuşup tartışmasının yanı sıra ha-
zırlıklarına da başladığı Endüstri 4.0
için gelişmiş ülkelerin birçoğunda
otomasyon ve robot yatırımlarına
tam gaz devam ediliyor. 
Türkiye’nin de dünyadaki bu hazır-
lığın dışında kalmamasının ancak
zamanı iyi kullanıp gerekli yatırım-
ları yaparak mümkün olabileceğini
dile getiren Endüstriyel Otomasyon
Sanayicileri Derneği (ENOSAD)
Başkanı Dr. Hüseyin Halıcı, bunun
için öncelikle Türk sanayisinin oto-
masyon ve robotu-robotik sistem-
leri üretim hayatının içine alması
gerektiğini vurguladı. Sanayicilerin
otomasyonu kullanım oranını artır-
maları ve otomasyon firmalarını, alt
yükleniciden ziyade artık bir iş or-
tağı olarak görmeleri gerektiğine
değinen Halıcı, “Üretimi geliştir-
mek için otomasyonu çalışma haya-
tına katmalısınız. Otomasyon

firmasını şirketinize yüzde 20 ortak
ederseniz başarılı olursunuz” dedi.
Ağaç işleme makineleri üreticilerine
de tavsiyelerde bulunan Halıcı,
AİMSAD üyelerinin belli kapasiteye
sahip, yurtdışına makine satan fir-
malardan oluştuğunu hatırlatarak,
“Bu büyüklüğe sahip firmalar artık
mantalitelerini de dünyaya göre şe-
killendirmeli. Bunun için de cesur
olmak, Endüstri 4.0’dan korkma-
mak gerekiyor. Aslında Endüstri 4.0
dünyada oyuncu olmak için çok iyi
bir seçenek. Yeni ve eşsiz bir iş fırsat.
Sektör ve sanayiciler bunu görmeli
ve ona göre yatırım yapmalı” öneri-
sini dile getirdi.
ENOSAD Başkanı Hüseyin Halıcı,
otomasyon ve Endüstri 4.0 ile ilgili
merak ettiğimiz sorulara şu yanıtları
verdi:

Önce isterseniz sohbetimize ‘oto-
masyon nedir?’ sorusuyla başla-
yalım. Otomasyonu kısaca nasıl
tanımlarsınız? Neden gerekli oto-
masyon?
Otomasyonu en basit haliyle, ma-
kine-insan işbirliği olarak tanımlaya-
biliriz. Otomasyonun da bildiğiniz
gibi tam ve yarı olmak üzere seviye-
leri var. Seviyesine bağlı olarak da

etkileri değişiyor. Ama üretime ve
sanayiye etkisi konusunda genel ola-
rak otomasyonu; verimlilik, kalite,
maliyet ve sürdürülebilirliğe direkt
etki eden bir uygulama olarak yo-
rumlayabiliriz. Otomasyon kullana-
rak verimliliği ve kaliteyi artırırken,
maliyetleri düşürme şansınız, imka-
nınız var. Bu da üretimin sürdürü-
lebilirliğini sağlıyor. Üretimin
sürdürülebilirliğini engelleyen ko-
nuların en başında işgücü gelmekte.
Öte yandan işgücü önemli bir mali-
yet. Üretimi ne kadar az insanla ya-
parsanız maliyetiniz o kadar düşer.
Bu nedenle otomasyonda da En-
düstri 4.0’da da insandan bağımsız
üretim hedefi var. Çünkü bu mini-
mum maliyetli üretim anlamına ge-
liyor. 

Endüstri 4.0 son dönemlerin en
popüler, çok konuşulan konusu
durumunda. Endüstri 4.0 nasıl
ortaya çıktı, neydi bu kavramı or-
taya atan nedenler?
Endüstri 4.0, Çin’e karşı rekabet
edebilmek için geliştirildi. ABD, Av-
rupa ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler
‘bizim işçilik konusunda Çin’i
yenme şansımız yok’ dediler ve En-
düstri 4.0 kavramı doğdu. Milyarı
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ENOSAD Başkanı Hüseyin Halıcı:
“Endüstri 4.0 için endişelenmek 
yerine yatırım yaparak hazır olun”
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aşar nüfusuyla Çin’de fiziksel işgü-
cünün maliyeti çok düşük ve bu
avantajıyla Çin ile rekabet etme
şansı neredeyse imkansız. İşçi ücret-
leri Çin’de 100 dolar iken Alman-
ya’da 3-4 bin euro civarında. Nasıl
rekabet edeceksiniz? Çin’de 1.5
milyar nüfus var, Almanya’da ise
nüfus yaşlanıyor.  Önümüzdeki 10
yıl içinde Almanya’da 6.5 milyon
kişi emekli olacak. Bu sorun 2008
yılında bütün gelişmiş ülkelerin yü-
züne çarptı. Gelecekte ne yaparız
diyerek, uzun vadede strateji geliş-
tirdiler. ‘Biz işçiliği yenemiyorsak,
işçiliğin olmadığı ama Ar-Ge, tek-
noloji ve zihinsel çalışmaların ol-
duğu bir üretim sistemi kuralım.
Ancak o zaman Çin’i yeneriz’ dedi-
ler. Fiziksel değil zihinsel rekabet
yaratacak bir sistem ortaya koydular.
Rekabet üstünlüğünü akılla sağla-
manın artık bir gereklilik olduğunu
anladılar. Bu nedenle de ilk olarak
Avrupa’dan çıktı bu fikir. 

Çin ne yaptı bu değişim karşı-
sında?
Çin de bu gelişmelere seyirci kalmı-
yor aslında. Şimdi bakıyoruz Endüs-
tri 4.0 için kendine hedefler koyuyor.
‘2025 yılına kadar en yüksek kalitede
üretim yapacağım, insandan bağım-
sız üretime yöneleceğim’ diyor.
Çünkü o da biliyor ki, çok ucuz da
olsa işgücü bir maliyet. 100 dolara
insan çalıştırsa da, dünyanın öbür ta-
rafında insansız makineler çalışacak.
Üstelik işgücünde kalite ve verim ko-
nusunda süreklilik yok, halbuki ma-
kine aynı seviyede üretim yapabiliyor.
Bu noktada Çin orta ve uzun vadede
üretimde daha pahalı kalacağını an-
ladı. Bunu gördüğü için üretim sis-
temlerinde revizyon yapmaya
hazırlanıyor. Tabi Endüstri 4.0’a bu-
günden yarına hemen geçilmiyor.
Bunun için her türlü hazırlığı yap-

mak gerek. Almanya bile Endüstri
4.0’a tam olarak geçiş tarihinin
2030’ları bulacağını söylüyor. Buna
rağmen konuyu çok iyi bilip anlama-
yanlar,  Endüstri 4.0’a geçildi zan-
nediyor. Halbuki şu anda bu
devrimin temelleri, kuralları, stan-
dartları yeni oluşturuluyor. 

Bu noktada Endüstri 4.0’ın ne
olduğunu anlatır mısınız?
Bunun için önce diğer sanayi dev-
rimlerinin üzerinden kısaca geçe-
yim.  1. Sanayi Devrimi’nin özü
makineden oluşuyordu, insan ma-
kine ile tanıştı. 2. Sanayi Dev-
rimi’nde makineye elektrik eklendi.
3. Sanayi Devrimi’nde makine ve
elektriğe, elektronik eklendi. 3. Sa-
nayi Devrimi’nde ise tüm bunlara
bilişim ve iletişim ekleniyor. Bildi-
ğiniz gibi sanayi devrimleri insan
yaşantısını müthiş değiştiriyor.
Daha açık bir ifade ile her sanayi
devrimi aslında sadece üretim şek-
lini değil aynı zamanda insanların
yaşam şekillerini de etkileyen ve de-
ğiştiren bir olgudur. Geçmişe bak-
tığımızda, 1. Sanayi Devrimi’nde
işçi sınıfı ortaya çıktı ve para za-
manla tabana yayıldı, bu da yaşan-
tıyı değiştirdi. 2. Sanayi Dev-
rimi’nde bireyler maddi güçle daha
çok bağımsızlaştı. 3. Sanayi Devri-
mi’nde ise bireysellik yoğunlaştı,
herkes her bilgiye hakim oldu, bi-
linç ve sorgulama arttı. Tüm bu de-
ğişimler yaşantımızı ve bakış
açılarımızı derinden değiştirdi.

Peki 4. Sanayi Devrimi’nde ne
olacak? 
Önemli bir soru bu. 4. Sanayi Dev-
rimi’nde bizi çok büyük bir değişim
bekliyor. 2. ve 3. sanayi devrimleri
yaşam şeklimizi inanılmaz zorlaş-
tırdı, insanoğlu bugüne kadar sa-
dece çalışmak için dünyaya geldiğini

hissetti. Zamanla çalışma şartları iyi-
leştirilse de hayatımızın çok büyük
bölümü çalışma üzerine kuruldu.
Şimdi 4. Sanayi Devrimi’nde  ‘in-
sanlar işçilik yapmasın, fiziksel olarak
değil zihinsel olarak çalışsın’ fikri
amaçlanıyor. Özellikle belirtmeliyim
ki, fiziksel insan gücünün neredeyse
tamamen ortadan kaldırılması sa-
dece üretimi değil yaşamımızı da et-
kileyecektir. Fiziksel yapılan
meslekler yerine bilgi ve zihinsel ya-
pılacak meslekler oluşacaktır. Kısaca
adını henüz bilmediğimiz yeni mes-
lekler oluşacaktır. Yani Endüstri
4’ün esprisi çok farklı. Endüstri 4.0
çok ciddi bir değişime neden olacak.
Rekabetin kuralları değişecek.  Dü-
şünmeye yönelten bir toplum yara-
tılması, ona göre bir eğitim ve yaşam
tarzı oluşturulması hedef. ‘Üretimi
makineler yapsın, insanlar sadece zi-
hinsel olarak çalışsın’ deniyor. 

Bu şekilde ortaya işsizler ordusu
çıkmayacak mı, üretimi makine-
ler yapacaksa insanlar nerede
nasıl çalışacak? 
Otomasyonla, Endüstri 4.0 ile önce
üretim, sonra da hayatımız değişe-
cek. Şöyle ki;  otomasyonla, Endüs-
tri 4.0 ile üretilmiş ürünlerin
maliyetleri yaklaşık yarı yarıya azala-
cak. Üretimde esneklik olacak. Ta-
lebe ve şartlara göre üretimde çok
hızlı değişimler yapılabilecek. Müş-
teri memnuniyeti artacağı gibi stok
maliyeti azalacak. Kaynaklar ve
enerji verimli kullanılacak, insan
maliyeti olmayacak. Tüm bunlar
hem üretimi hem de ürünlerin fi-
yatlarını düşürecek. Bugün 8 saat
çalışanlar, o gün geldiğinde 4 saat
çalışacak. Peki bu işçiler ne olacak? 1
kişinin yaptığı işi 3 kişi yapacak, iş-
sizlik sorunu çözülecek. Maliyetlerle
birlikte maaşlar da üçte birine ine-
cek.  Ancak ürünlerin fiyatının düş-
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mesi nedeniyle alınan maaş azalsa
da normal yaşantısını sürecek bir se-
viyede olacak.  
Gelecekle ilgili çok büyük hayaller,
planlar var. İnsanların fiziksel olarak
çalışmadığı bir dünya oluşturul-
maya çalışılıyor. Öyle bir yıl gelecek
ki hiç kimse çalışmayacağı İnsan
ömrünün 150 - 200 yıl olacağı, in-
sanların çalışmadığı sadece makine-
lerin üretim yaptığı, uçakların
düşmediği, yollarda elektronik sis-
temler kurulduğu, kazaların olma-
dığı, ameliyatların bile kansız
olduğu yıllar yaşayacak insanoğlu.
Yeni iş kolları, meslekler oluşacak.
İnsanlar işçi olmayacak, beyinleri ile
çalışacaklar. 

Makine sektöründe de akıllı ma-
kinelerin dönemi başlıyor ve ma-
kinelerin birbiriyle iletişimi
gündeme geliyor. Bizi gelecekte
neler bekliyor bu anlamda?
Edüstri 4.0’da makinenin kendi
kendine çalışması hatta ortamdaki
diğer makinelerle haberleşerek
çözüm sunabilmesi gündemde.
Yani makineler de insanlar gibi artık
konuşa konuşa anlaşacak. Kendi ba-
şına üretimi yapan, ürettiklerini
rapor eden, hatta bir sonraki aşa-
mada yaptığı üretime ait sıkıntı
varsa onları da analiz ederek çö-
zümler üreten makineler olacak.
Üretimi hiç aksatmayacak akıllı ma-
kineler hayata geçecek. Şu anda ge-
lişmiş ülkelerde kısmen bu şekilde
üretimler var. Teknolojiyi yoğun
kullanan şirketlerin çok az bir kıs-
mında bu tür üretimler oluyor. 

Endüstri 4.0’ı hayata geçirip uy-
gulayan ülkeler ya da şirketler var
mı günümüzde?
Hayır, biraz önce anlattığım bah-
settiğimiz tarzda tam anlamıyla bir
Endüstri 4.0 geliştirip uygulayan

henüz yok. İnsansız fabrikalar var
ama bu, Endüstri 4.0’ı gerçekleştir-
mek için yeterli değil. Çünkü bu
devrim bir entegre süreç gerektiri-
yor. Bir ürünü insansız yapmak En-
düstri 4.0 değildir. Bu bir entegre
süreç ve yaşam biçimidir. Müşteri-
nin siparişinden teslim edildiği ana
kadar tüm süreci kapsar. İnsandan
bağımsız bir şekilde üretimin izle-
nebilirliğini, kontrol edilebilirliğini
ve minimum zamanda yapılmasını
sağlayacak bir süreç. Sadece üret-
mekle kalmıyor yani. Şu anda dün-
yada biz üretimi insansızlaştırmaya
çalışıyoruz, ama sürecin diğer hal-
kalarıyla ilgili henüz istenilen sevi-
yede değiliz. Kısaca daha şu anda
dünya emekleme aşamasında. 

Türkiye’de henüz dünyada konu-
şulup yapılanların gözlemlendiği
bir süreç var. Siz nasıl yorumlar-
sınız Türkiye’nin bu konudaki
yaklaşımını?
Dünyada artık övünç kaynağını tek-
nolojiyi kullanmak değil, teknolojiyi
üretmek oluşturuyor. Türkiye de
bunu amaç edinmeli.  Büyük global
firmalar Endüstri 4.0’ı Türkiye’ye
getirir uygular, bundan onlar için
bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı bizim
açımızdan var. Bizim teknolojiyi
yurtdışından almak yerine, Endüs-
tri 4.0 üreten ve geliştiren bir ülke
olmamız gerek. O zaman dünya ça-
pında oyuncu oluruz. Yurtdışından
ithal etmek ve dışa bağımlı olmak
çok tehlikeli. Öte yandan kendimiz
üretirken yurtdışından almak çok
daha pahalı olacak. Anahtar nokta,
bizim üretebildiğimiz bir Endüstri
4.0 oluşturmak. Ve bunu oluştura-
cak Türkiye’de bir altyapı var.
ENOSAD olarak her türlü desteği
vermeye de hazırız. Her türlü sek-
töre bu konuda eğitim ve hizmet
verebiliriz. 
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Firmaları, otomasyon kullanmaları
kadar ayakta tutacak diğer önemli
konu denir sizce?
Araştırma geliştirme yapmaları yani Ar-Ge ve
inovasyondur. Firmalar yenilikçi düşünemez ve
Ar-Ge yapmazsalar ise maalesef batma nokta-
sına gelirler. Nokia bunun için en iyi örnek.
Mükemmel bir telefondu, ancak dokunmatik
ekranlı yapıyı geliştiremediği ve talebin geri-
sinde kaldığı için piyasada yok oldu. Mobil te-
lefonlar arasında en çok satış yapan marka
Nokia’dır. Dünyada Iphone, 2006’dan itibaren
bugüne kadar yaptığı satışla hâlâ Nokia’nın
toplam satışını geçmiş değil. Böyle çok satan
bir marka Ar-Ge’ye yeterince önem vermeyip,
ihtiyaçlara cevap verecek teknoloji geliştirme-
diği için piyasadan silindi. Bu nedenle Ar-Ge
her firma için önemli. 



70 AİMSADDERGİSİ

Türkiye’de bunu yapacak altyapı
var dediniz. Ne gibi avantaj ve
kapasiteye sahibiz?
Bizim otomasyon sektörü Endüstri
4.0’a hazırlanan firmalara, sektör-
lere hizmet verecek mühendislik alt-
yapısına sahip. Dünyanın ortasında
olan Türkiye, Avrupa’ya göre daha
ucuz iken doğuya göre daha kaliteli
hizmet veriyor. Tam ortada ideal bir
hizmet vericiyiz. Coğrafi konumu-
muz, verdiğimiz hizmet ve servis
kalitesi ile avantajlı konumdayız.
Otomasyon sektörü sanayinin ve
endüstrinin alt taşeronu, alt yükle-
nicisi olarak faaliyet gösteriyor. On-
ların başarılı olması bizi de büyütür,
birbirimizi büyütmek için daha çok
etkileşim içinde olmamız gerek. 

Makine sektörü özelinde sorar-
sam sanayicilerimizin otomas-
yona yaklaşımı nasıl, uygulama
noktasında neredeler?
Maalesef makine sektörü otomas-
yona maliyet odaklı bakıyor. Sanayi-
ciler, otomasyona yönelik
mühendislik ücretini vermek iste-
miyor, buna yatırım yapmak istemi-
yor. Bugüne kadar bu konuya
gerekli önem verilmedi. 10 yıla
yakın zamanda yazılım programını
hiç değiştirmeden kullanan firmalar
var. Bu, firmanın bu süre zarfında
üretim sistemini hiç geliştirmediği
anlamına gelir. Firmaların teknolo-
jiyi ve üretimi geliştirmeleri, reviz-
yon yapmaları için her şeyden önce
otomasyona başvurması gerek. En-
düstri 4.0’ın önemi de burada baş-
lıyor. Şu anda Türkiye’deki firmalar
Endüstri 2 ila 3 arasında bir yerde.
Sanayi devrimlerini yaşamamız için
makine sektörünün, otomasyon fir-
maları ile maksimum işbirliği yapma
dönemine girmeleri artık bir zorun-
luluk. 

Ne yapmaları gerek peki?
Makine sektörü, otomasyon firma-
larını, alt yükleniciden ziyade artık
bir iş ortağı olarak görmeliler. Üre-
timi geliştirmek için otomasyonu
hayatlarına katmalılar. Otomasyon
firmasını şirkete yüzde 20 ortak
ederseniz ancak başarılı olursunuz.
Bu bir mecazi yaklaşımdır. Bu yak-
laşımın anlamı otomasyon firması-
nın makine firması tarafından ortak
gibi görülmesidir. Makine sektörü-
nün şu anda yarısından fazlası oto-
masyonla tanışmış durumda, az ya
da çok bir şekilde üretim sisteminde
kullanıyor. Bu oranın daha da art-
ması lazım. Dünyada yeni üretim
sisteminde esen rüzgarın, konuşu-
lan konuların gerisinde kalmamak
için çok da zamanımız yok. Endüs-
tri 3 için Türkiye fırsatı kaçırdı. Ama

Endüstri 4 için henüz tüm ülkeler
eşit şartlara sahip. Önümüzde bir
fırsat dönemi var. Genç nüfusu, di-
namik yapısı, mühendislik altyapısı
olan ülkemizin bu dönemi değer-
lendirmesi lazım. Otomasyon sek-
törünün önü açık ve firmaların
otomasyonla tanışması şart. 

Yani ülke olarak Endüstri 4.0’da
treni daha kaçırmadık diyebilir
miyiz?
Sadece konuşursak tren kaçar. Biz
kalktık trene gidiyoruz ama biraz sa-
lına salına gidiyoruz. Sanki tren biz
gelmeden kalkmayacak diye düşü-
nüyoruz. En büyük sorun bu. Treni
kaçırmamak için daha hızlı davran-
mak ve zamanı iyi kullanmak gerek.
Daha bilinçli ve stratejik hareket et-
meliyiz. 

Ağaç işleme makineleri üreticileri
nasıl bir yaklaşım izlemeli sizce
bu süreçte, tavsiyeniz nedir?
Birçok sektörde olduğu gibi ağaç iş-
leme makinelerinde de otomasyona
büyük ihtiyaç var. Sektörün hedefi,
Endüstri 4.0 olmalı, otomasyonu
maksimum düzeyde kullanarak ken-
dini Endüstri 4.0’a hazırlamalı. Sek-
tördeki üreticiler mümkünse
insandan bağımsız üretim yapabil-
meliler. Ya otomasyon firmalarıyla
ya da kendi bünyelerinde kuracak-
ları ekiple, otomasyonu yazılım ve
teknolojiyle hayata geçirebilirler.
Bir anlamda bugünden yarına hazır
olmalıyız. AİMSAD’ın üyeleri belli
kapasiteye sahip yurtdışına makine
satan firmalardan oluşuyor. Bu nok-
tada firmalar cesur olsunlar, Endüs-
tri 4.0’dan korkmasınlar. Aslında
Endüstri 4.0 dünyada oyuncu
olmak için çok iyi bir seçenek. Yeni
ve eşsiz bir iş fırsatı var önlerinde.
Bunu görmek ve ona göre yatırım
yapmak gerek.  Öte yandan makine
üretiminde otomasyonu sağlayacak
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kalifiye personelin eğitimi konu-
sunda ülkemizde yeni çalışmalar ya-
pılıyor, bunu da takip etmeliler.

Nedir bu gelişme?
Dijital sanayi operatörü adında
yeni bir meslek ortaya çıkıyor. Yani
kısaca Endüstri 4.0’a uyumlu ope-
ratörler geliyor. Bu personelin ye-
tiştirilmesi için bir kanun çıkacak.
Hükümetin yönlendirmesiyle bu
mesleğin standardı oluşturuluyor.
Biz de ENOSAD olarak görüşleri-
mizi bildirmek için çalışmalar yapı-
yoruz. Sanayide artık eskisi gibi bir
teknisyene ihtiyacımız yok. Artık
nesnelerin internetini bilen, bili-
şimle ilgili çalışabilen, sanal ger-
çeklik gözlüklerini kullanabilen
operatörlere ihtiyacımız var. Üni-
versitelerde böyle bir bölüm açıla-
cak, şu anda bunun altyapısı
oluşturuluyor. Dünyada da bu tür
yapılar çok yeni.  Makine üretici-
leri de bu yüksek donanımlı perso-
nele yatırım yapıp bünyesine
katacak bilince bir an önce kavuş-
malılar. Yüksek teknolojiye ve bil-
giye sahip mühendis ve teknisyeni
bünyesine alıp çalıştırmak makine

firmalarının olmazsa olmazı ol-
malı, zihinsel çalışan personelle ça-
lışmalı. Yüksek teknoloji kullanan
teknisyen ve teknikerleri mutlaka
kullanmaları gerekiyor. Ya da ben-
zer firmalardan profesyonel destek
almaları lazım. 

Aksi halde ne olur?
Aksi taktirde bu yarışta yer almaları
mümkün değil. Bu dediğimiz yatı-
rımları yapmak tabi ki bir maliyet.
Ama bundan kaçış yok. 1990’ların
başında teknisyenleri bünyelerine
katmayıp direnen firmalar, zamanla
buna mecbur kaldılar. Otomasyon
kullanımında da benzer durum ola-
cak. Tam otomasyonlu sistemler
kurmak hedef olmalı, bunlar için de
gerekli insan gücüne yatırım yapıl-
malı. Evet bu bir maliyet getirecek
ama şimdi bunu karşılamazsanız ge-
lecek yıllarda çok daha yüksek mali-
yetler ödemekle karşı karşıya
kalabilirsiniz. Ne kadar önce başla-
nırsa o kadar avantaj. 

Bu noktada devletin bir deste-
ğine ihtiyaç yok mu?
Tabii ki var. Bu tür yüksek teknolo-

jiyi bilen mühendisleri bünyelerine
katan firmalara destek ve teşvik ve-
rilmesi konusunda Hükümete bir
öneri sunduk. Firmalara devletin
destek vermesi gerek. Ülke olarak
üreten olmamız için devletin üreti-
ciye destek olması şart. İleri tekno-
loji üretilsin, hem kendimiz
kullanalım hem satalım. Bu manta-
litenin hem makinecilerde hem de
devlette olması şart. Birlikte yürü-
mesi gerekiyor bunun. Aksi taktirde
başarılı olunamaz. 
Ama bir sevindirici haber vermek is-
tiyorum ki, bu konuda Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığımız tarafın-
dan “Sanayide Dijital Dönüşüm
Platformu” adı verilen bir platform
kuruldu. Bu platformda bizzat Sa-
nayi Bakanımızın başkanlık ettiği
TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD,
YASED ve TTGV’nin başkanlarının
üye olduğu bir icra kurulu ile 6 ça-
lışma grubu oluşturuldu. ENOSAD
olarak da “Sanayide Dijital Tekno-
lojiler” ve “İleri Üretim Teknikleri”
çalışma gruplarında görev almakta-
yız. 2017 yılı sonuna kadar da Tür-
kiye’nin Endüstri 4.0 yol haritasının
oluşturulması planlanıyor.
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Endüstri 4.0’a hazırlık döneminde, Türkiye’de ve dünyada robot kullanımında nasıl bir
değişim var?
Robot, Endüstri 4.0’ın parametrelerinden biri. Bana göre, Endüstri 4.0’ın 3 grupta altı tane temel para-
metresi var; mekanik ve robot, elektrik ve elektronik, bilişim ve iletişim. Ortaya bütün disiplinlerin bir araya
geldiği mükemmel bir çözüm çıkıyor. Robot, Endüstri 4.0 ve mekanik için olmazsa olmazdır. Türkiye’de rob-
otun kullanımı 1500 adet civarında. Genel endüstride robot kullanımı çok yeni. En çok robotu otomotiv
sektörü kullanıyor. Son yıllarda beyaz eşya ile makine sektöründe insan emniyeti ve sağlığının riskli olduğu
alanlarında robot kullanılmaya başlandı. Robot kullanımı, taleple birlikte gelecekte yüzde 100 artacak. Ulus-
lararası Robot Federasyonu’nun rakamlarına göre dünyada ise en çok robot alımını Çin gerçekleştiriyor. Çin
bile insan yerine robotlara yatırım yapıyor. Bu da gösteriyor ki, Endüstri 4.0 olgusu, gelişmekte olan ve iş-
gücüne dayalı üretim yapan Çin gibi ülkelerde bile algılanmış ve onlar da bu konuda gerekli adımları atıyorlar.
Kısaca Çin, Endüstri 4.0’a kitlenmiş durumda. Bu durumu dünyadaki robot kullanımı dikkate alınarak ör-
neklemek istersek dünyada en çok robot kullanım oranı artan ülke Çin. Dünyada şu anda Avrupa, Japonya,
G.Kore ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerde robot kullanımı maksimum düzeyde iken, 2018 yılında ise dün-
yada kullanılacak robot miktarının yarısından fazlasının Asya ülkelerinde kullanılması bekleniyor. Dolayısıyla
bu durum, Endüstri 4.0 kavramına gelişmekte olan ülkelerin ne kadar önem verdiklerinin bir göstergesi.
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İnsanlık tarihinin endüstrileşme
dönemine baktığımızda yakın
geçmişe kadar üç ana başlıkta

toplayabileceğimiz evreler görmek-
teyiz. İlk evrede buhar gücü insa-
nın kas gücünü desteklemiş.
Tarımsal üretimde su, rüzgar ve
hayvansal güçlerden yararlanabilen
insanoğlu endüstrileşmenin ilk adı-
mında buhar makinasını icat etmiş.
Aradan yaklaşık 50 yıl geçtikten
sonra daha iyi kontrol edilen ve
daha yüksek güçlere çıkabilen elek-
triksel güçten yararlanmayı başar-
mış. Bu icada montaj hattı ve seri
üretim de eklenince ikinci endüstri
dönemi başlamış. Üçüncü dö-
nemde gerçek anlamda otomas-
yonu başlatan programlanabilir
cihaz ve makinelerin, robotların
kullanımı yaygınlaşmış. Toyota fab-
rikalarında geliştirilen Yalın Üretim
sistemi bu dönemde seri üretimin
yerini almış. Bugün ise dördüncü
evrenin başlangıcında bulunuyoruz.
Endüstri 4.0 adı verilen bu evrede
otomasyon çok daha farklı bir kul-
varda ilerliyor. Bu dönemin önceki-
lerden farkını yazıda açıklamaya
gayret edeceğiz. Ancak şimdilik

şunu söyleyelim: önceki dönem-
lerde makineler insanın kas gücünü
destekler ve insanlar makine gibi
çalışmaya yönlendirilmişken En-
düstri 4.0 döneminde makineler in-
sanın beyin gücünü desteklemekte
ve makineler insan gibi çalışmaya
yönlendirilmekteler. 

Endüstri 4.0 nedir?
Yeni bir kavram olan Endüstri 4.0
için çok sayıda tanım bulunuyor.
Kavramın yeni olması nedeniyle de
tanımlar zaman içinde değişiyor.
“İmalat sektörünün bir bütün ola-
rak dijitalleşip otonom çalışabilir
hale gelmesi” ifadesi fena bir tanım
olmasa da bir miktar açıklama ge-
rektiriyor. Örneğin endüstriyel sis-
temler üçüncü evrede de otonom
çalışabiliyordu. Ancak o dönem
makineleri insanın programlama-
sına gerek duymaktalar. Oysa En-
düstri 4.0 döneminde makineler
kendi kendilerini programlayabil-
mekteler. Bu son dönemin farkları
arasında tüm fiziksel nesnelerin In-
ternet adreslerinin olması ve birbir-
leri ile haberleşmeleri, daha fazla
sensör kullanımı ile çok daha fazla

veri toplanması, sistemde kalan az
sayıdaki insanı cyborg yapacak giyi-
lebilir bilgisayarların yaygınlaşması
başta geliyor. Fiziksel yapı ile dijital
yapı o kadar iç içe ki buna siberfi-
ziksel sistem adı veriliyor. Hatta bir
de dijital ikiz tanımı var. Dijital ikiz
mevcut fiziksel sistemin sanal
alemde bir kopyasının var olması
demek. Fiziksel ortamda ne olu-
yorsa aynısı dijital ortam da gerçek
zamanlı olarak simüle ediliyor. 

Yeni Nesil Otomasyonun Yapısı:
Dört Küme
Son çalışmalarda Yeni Nesil Oto-
masyon olarak kabul edilen Endüs-
tri 4.0 dört kümeden oluşan bir
yapı şeklinde ele alınıyor. Birinci
kümede veriler, işlemciler ve bağ-
lantılar bulunuyor. Bu küme düşük
enerji tüketiyor, ancak tüm arz-
talep ağını kapsadığı için geniş coğ-
rafyaya yayılıyor. İçinde Nesnelerin
Interneti (Internet of Things; IoT),
dağıtık hesaplama (distributed
computing), büyük veri (big data),
yeni nesil sensörler, bulut bilişim
uygulamaları yer alıyor. Bu küme
değer zincirindeki her işleme ilişkin
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verileri kaydediyor ve iletiyorr. Bu
küme hem ERP, MES, PLM,
SCADA yazılımlarını birleştirerek
dikey entegrasyonu (şirket içi en-
tegrasyonu), hem de tedarik zinci-
rindeki perakendeci, tedarikçi,
taşımacı, üretici firmaları müşterek
çalışır hale getirerek yatay entegras-
yonu sağlıyor. 
İkinci küme veri analiz araçları,
yapay zeka ve simülasyon bileşenle-
rinden oluşuyor. Görevi prosedür
ve bilgi tabanlı işleri otomatize
etmek olan bu küme yapısal verileri
iş zekası araçları olan OLAP (on
line  analytical processing) ve veri
madenciliği ile faydalı hale getiriyor.
Simülasyon yazılımlarının farklı se-
naryoları sınayıp doğru karar des-
teği sunduğu alan burası. 
Üçüncü küme insan-makine ara-
yüzlerini içeriyor. Yeni nesil arayüz-
ler sesli komutlar ve uzaktan
gerçekleştirilen jest ve mimiklerle
de çalışabiliyor. Bu kümede arttırıl-
mış gerçeklik aracı olan gözlük-bil-
gisayar da önemli bir yer tutuyor.  
Dördüncü kümede de dijital-fizik-
sel dönüşüm araçları bulunuyor.
Bunlar işbirliği robotları, CNC tez-
gahlar, hareket sağlayan tüm ünite-
ler (aktüatörler) ve üç boyutlu
printerler. Otomatik depolama sis-
temleri ve diğer intralojistik ünite-
leri olan konveyör, otomatik
kılavuzlu taşıma araçları vb. de kü-
menin elemanları. 

Yeni Nesil Otomasyon 
Endüstri 4.0’ın Yararları
Genel olarak Endüstri 4.0 üçüncü
evreye kıyasla daha fazla yapay zeka,
daha az insana bağımlılık ve daha
fazla operasyonel verimlilik vadedi-
yor. Vaatleri sekiz başlıkta sunuyo-
ruz.
İlk vaat arz ve talebi birbirileri ile
daha iyi uyumlaştırmak. Endüstri

4.0 daha fazla veri toplama saye-
sinde daha iyi talep tahmini yap-
maya olanak sunuyor. Böylelikle
sonraki dönem yalnızca satılacak
olan doğru ürünler imal ediliyor.
Ayrıca tüketici davranışı da daha iyi
yönlendirilerek pasif talep tahmini
ile çalışmak yerine proaktif talep et-
kileme de yapılabiliyor. 
Dijital bağlantılar hem partner fir-
maların, hem de müşterilerin tasa-
rım sürecine katılmalarına olanak
sağlıyor. Simülasyon ortamı da pro-
totip ve test sürecini hızlandırıyor.
Endüstri 4.0 ikinci vaat olarak bu
sayede pazara erişim süreleri kısala-
caktır, diyor. 
Yeni nesil sensörler ile arıza kesti-
rimi yapabilmek, gözlük-bilgisayar
ile uzaktan kılavuzlu bakım yete-
neği edinmek satış sonrası servis iyi-
leşmelerini üçüncü vaat yapıyor.
Otomobillerde halen kullanılmakta
olan blue motion teknolojisi En-
düstri 4.0 ile ekipmanların çalışma-
larına da nüfuz ettirilerek yüksek
enerji verimliliği sağlanacağı dör-
düncü vaat.
Beşinci vaat ekipman kullanımının
iyileşmesi. Yukarıda değindiğimiz
kestirimci bakım ile çalıştıkça enerji
tüketme yaklaşımlarına ek olarak
esnek rotalama ile ekipmanların iş
yüklerini dikkate alarak iş atamaları
yapmak ekipmanlardan yararlanma
düzeylerini maksimize edecek.
Altıncı konu işgücü verimliliğindeki
artış! Verimlilik artışı robotlarının
ekip çalışmasından kaynaklanacak. 
Sadece talep olduğu anda imalat
yapacak olan üç boyutlu printerlar
yedinci vaatte bulunuyor: envanter
minimizasyonu. Satış noktalarının
uzaktan izlenmesi sayesinde de en-
vanterlerin doğru zamanda, doğru
yerde bulunmaları sağlanacak. 
Yeni otomasyon optimum kalite
düzeyi de vadediyor. “Kalite üretil-

mez, tasarımlanır” ilkesi ürün ve
süreç simülasyonu ortamında to-
murcuklanıyor. Robotların tekrarla-
nabilir iş yapmadaki kusur- suzlukları
ürün kalitesine pozitif yansıyor.

Tablo’da operasyonel etkinlik artış
konularını ve beklenen oranları gör-
mekteyiz. 

Yeni Otomasyon Dönemine
Nasıl Hazırlanmalıyız?
Artık tercih değil zorunluluk ol-
duğu anlaşılmış olsa da Endüstri
4.0’a nasıl ilerlememiz gerektiği
konusu henüz netlik kazanmadı.
Görünen tek net gerçek dijital ye-
tenekleri yönetme becerisinin “ol-
mazsa olmaz” olduğu. Ancak bu
yaşamsal yetenek boyutunu geliştir-
mek zaman, konsantrasyon ve tabii
yatırım gerektiriyor. 
Sonraki adımlar ancak yeterli sayıda
nitelikli insana ulaştıktan sonra atı-
labilir. Bu da ayrıntılı strateji oluş-
turmak olmalı. Şirketler mevcut
dijital olgunluklarını değerlendirip
stratejik hedefleriyle, nerede olmak
istedikleri ile kıyaslamalılar. Aradaki
boşlukları kapatacak projeler ta-
nımlamalılar. Strateji olmadan En-
düstri 4.0’ı kazanmaya çalışmak
demek insanın teknolojiyi değil,
teknolojinin insanı yönetmesi de-
mektir ki bu Endüstri 4.0 çağında
dahi istenen bir amaç değildir!

Teknolojiyi iyi yönetmeniz dilekleri-
mizle…
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görkemli şehir, İstanbul…
Tarihi 300 bin yıl öncesine uzanan, üç tarafını Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in
sardığı bir yarım ada üzerinde yer alan, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına
başkentlik etmiş, Türkiye'nin en kalabalık şehri, İstanbul… Avrupa ve Asya'yı birbirine
bağlayan stratejik konumu nedeniyle tarihi boyunca hüküm süren uygarlıklar için
daima çok önemli olan kent, bugün de kültürel, ekonomik, sosyolojik açıdan dünyanın
merkezlerinden biri. Müzeleri, sarayları, kasırları, su kemerleri, festivalleriyle canlılığını
bir an bile yitirmeyen şehri en güzel şekilde keşfetmek için Boğaz turu yapmak, etkin-
lik takvimine göz atmak, şehrin kalbinin attığı İstiklal'i görmek, Kapalıçarşı'nın müthiş
atmosferini yaşamak gerek.



Büyük bir film  platosudur İs-
tanbul. Perdesi, farklı dö-
nemlerde, farklı oyunculara

açılmış bir sahne gibidir. Tarihi de
görkemine yakışır zenginlikte olan bu
şehir, tıpkı tarihçi Philip Mansel’in ki-
tabına ismini verdiği gibi tüm za-
manlarda ‘Dünyanın Arzuladığı
Şehir” oldu. Kimi mutluluk şehri
dedi, kimi de büyük dergah olarak
yorumladı İstanbul’u… 
İstanbul, yerleşim tarihi 300 bin,
kentsel tarihi yaklaşık 3 bin, başkent-
lik tarihi 1600 yıla kadar uzanan, Av-
rupa ile Asya kıtalarının kesiştiği
noktada bulunan bir dünya kenti.
Şehir, çağlar boyunca farklı uygarlık
ve kültürlere ev sahipliği yaparken,
yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan
insanların bir arada yaşadığı kozmo-
polit ve metropolit yapısını korudu ve
tarihsel süreçte eşsiz bir mozaik ha-
lini aldı. Napolyon’un “İstanbul'a
sahip olan bütün dünyaya hükme-

der” sözünü boşa söylemediğini
bugün bile anlamak mümkün.  
Küçükçekmece gölü kenarında bulu-
nan Yarımburgaz mağarasında yapı-
lan kazılarda insan kültürüne ait ilk
izlere rastlanan İstanbul’da bu dö-
nemde gölün çevresinde Neolitik ve
Kalkolitik insanların yaşadığı sanılıyor.
M.Ö. 5000 yıllarından itibaren başta
Kadıköy Fikirtepe olmak üzere Ça-
talca, Dudullu, Ümraniye, Pendik,
Davutpaşa, Kilyos ve Ambarlı'da
yoğun bir yerleşimin başladığı tahmin
edilen İstanbul’un bugünkü temelleri
M.Ö. 7. yüzyılda atıldı. M.S. 4. yüz-
yılda İmparator Constantinus tarafın-
dan yeniden inşa edilip, başkent
yapıldı ve o günden sonra da yaklaşık
16 asır boyunca Roma, Bizans ve Os-
manlı dönemlerinde başkentlik sıfa-
tını sürdürdü. Aynı zamanda,
İmparator Constantinus ile birlikte
Hristiyanlığın merkezlerinden biri
olan İstanbul, 1453'te Osmanlılar ta-

rafından fethedildikten sonra Müslü-
manların en önemli kentleri arasında
yer aldı.

3 imparatorluğun da başkenti
Bilindiği kadarıyla, İstanbul'da ilk yer-
leşik hayat Yunanistan'dan gelen Me-
garalılar'ın Sarayburnu ve Kadıköy'e
yerleşmesiyle başladı. Komutanlarının
adından hareketle, kente "Bizantion"
adını veren Megaralılar’ın, Makedon-
yalılar'ın tehdidinden korkarak, Ro-
ma'dan yardım istemesi bu
dönemden itibaren kentte Roma İm-
paratorluğu'nun etkisini başlattı ve
M.Ö 146'da kent Roma'nın egemen-
liğine girdi. Zamanla Roma'nın Do-
ğu'sunun yönetim merkezi olarak
seçilen kent, bu yeni konumuyla
dünya kültürü ve siyaseti içinde etkin
bir role sahip olmanın ilk adımını attı. 
I. Constantinus (324-337) döne-
minde, yeni başkent konumuna yakı-
şır pek çok mimari inşa edildi.
Limanlar ve su tesisleri yeniden dü-
zenlendi. 100 bin kişilik hipodrom in-
şaatı tamamlandı. Hipodrom'daki
(Sultanahmet Meydanı) imparatorluk
sarayı ve anıtsal ibadethaneler, akro-
polis (Topkapı Sarayı'nın bulunduğu
yer) yapıldı. Önceleri Nea (Yeni)
Roma adı ile anılan kenti, I. Constan-
tinus kendi adıyla özdeşleştirdi. 11
Mayıs 330 tarihinde kentin adı Cons-
tantinopolis olarak ilan edildi. Önce
Aya İrini, ardından 360 yılında da
Ayasofya kiliselerini yaptıran I. Cons-
tantinus, kenti Hristiyan dünyası için
önemli bir merkez haline getirdi. 
476'da Batı Roma'nın yıkılmasından
sonra Doğu Roma İmparatorluğu,
Bizans İmparatorluğu'na dönüştü ve
İstanbul da, bu yeni imparatorluğun
başkenti oldu. Aynı zamanda tartış-
masız bir biçimde Ortodoks Hristi-
yanlığı’nın merkezine dönüşen şehir,
İmparator I. Jüstinyen döneminde
daha da gelişse de ilerleyen yıllarda
Haçlı Seferlerine maruz kaldı.
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STİNPOLİS, ŞEHRE DOĞRU…
Dünya üzerinde 3 imparatorluğa başkentlik eden tek şehir olan İstanbul, tarihi boyunca değişik isimlerle
anıldı. Osmanlı İmparatorluğu, 1004 yıl “Byzantion”, 1116 yıl da “Konstantinopolis” olarak
adlandırılan şehir, Osmanlı döneminde “Konstantiniyye”, “Stanpolis”, “Dersaadet”, “Asitane”, “Darül-
hilafe” ve “Makarrı Saltanat” olarak da adlandırıldı. Tarihçilere göre Rumca "şehre doğru" anlamına gelen
"Stinpolis" kelimesi bozularak, Cumhuriyet'in ilanından sonra kabul edilen İstanbul ismine dönüştü.
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1204’te 4. Haçlı Seferi’nde yağmala-
nan ve giderek küçülen Bizans’ın bu
sefer karşısındaki tehdit Osmanlı
oldu. 1393 yılında Sultan Yıldırım
Beyazıd, 1422’de Sultan II. Murad
tarafından kuşatılan İstanbul, en so-
nunda 1453 Mayıs’ında Osmanlı ta-
rafından fethedildi.  Bu önemli olay
ile Bizans İmparatorluğu tarihe karı-
şırken,  İstanbul için yeni ve parlak bir
dönemin başlamasına neden oldu. 

Fetihle gelen büyük değişim
Efsane fetih, 29 Mayıs 1453’te ger-
çekleşti. İstanbul’un fethinin Türk,
İslam ve dünya açısından önemli ve
tarihin akışına yön verecek sonuçları
oldu. Bu nedenle birçok tarihçi İs-
tanbul’un fethiyle Ortaçağ’ın sona er-
diğini kabul ediyor.
Fetihle birlikte Osmanlılar, Anado-
lu’da kurulmuş bulunan çok sayıdaki
Türk beyliğine karşı üstünlüğünü pe-
kiştirdi. Bu nedenle İstanbul’un
Fethi, Anadolu’daki Türk birliğinin
sağlanmasında önemli bir etkendir.
Osmanlıların sadece Anadolu’daki
Türklerin değil, aynı zamanda bütün
İslam ümmetinin lideri olması süreci
de fetihten sonra başladı. Öte yandan
İstanbul’un fethinden sonra Ön-As-
ya’daki İslam egemenliği Hıristiyan
dünyasınca kesin olarak kabullenildi.
Bu, Osmanlı Beyliği’ni bir dünya
devleti haline getirecek çok güçlü bir
adım oldu. Fatih Sultan Mehmet fe-
tihten sonra şehirde düzeni sağlar
sağlamaz hızla imar faaliyetine girişti.
Şehrin kalkındırılması için yeni iskan
bölgeleri oluşturuldu. Anadolu ve
Rumeli’den Müslüman nüfus şehre
göçe özendirildi. Çeşitli bölgelerden
Hıristiyan ve Yahudiler de şehre geti-
rilerek belli yerlerde iskan edildiler. İs-
tanbul, kısa zamanda Yahudilerin,
Hıristiyanların ve Müslümanların
uyum içinde yaşadığı, Avrupa’nın ve
dünyanın en büyük şehirlerinden bi-
risi haline geldi.

İstanbul’da tarihin kalbinin 
attığı yer: Tarihi Yarımada
İstanbul’da bir yer var ki, imparator-
lar, padişahlar buradan buyurmuş;
halk burada ağlamış, burada gülmüş...
İstanbul’un uzun ve görkemli tarihine
en yakından tanıklık eden Tarihi Yarı-
mada’dan söz ediyoruz. İmparator-
lukların görkemi, padişahların
saltanatları, isyanların ilk hareketleri
Tarihi Yarımada’da başlamış. Bu ne-
denle Tarihi Yarımada’yı gezmeden
İstanbul’u görmüş sayılmazsınız.
M.Ö. 7. yy’da kurulan İstanbul'un,
kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul Bo-
ğazı ve güneyde Marmara Denizi ile
çevrili kısmı günümüzde “Tarihi Yarı-
mada” olarak anılıyor. İstanbul’a
gelen yerli-yabancı her turist, mutlaka
en az iki gününü ayırması gerektiği
bir yer Tarihi Yarımada. Bu mesaiyi
haklı kılacak pek çok şey var. Binlerce
yıllık tarihin çok net bir özeti gibi olan
bu bölgede; Mısır’dan Roma’ya, Bi-
zans’tan Osmanlı’ya kadar birçok uy-
garlığa şahitlik yapmış öğeleri bir
arada görebilirsiniz. Binlerce yıl hü-
kümdarlara en yakın olmuş bu böl-
geye adım atmanız, Ayasofya,
Sultanahmet Camii, Yerebatan Sar-
nıcı, Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sa-
rayı, Süleymaniye Camii’nin yanı sıra,
Haliç, Fener ve Balat gibi buram
buram tarih kokan semtlerdeki asırlık
kilise, cami ve ev gibi yapılara hiç ol-
madığınız kadar yaklaşmanız anla-
mına gelecektir.

Tarihi Yarımada’da gezilecek yerlerin
ilki Eminönü Meydanı ile başlıyor.
Yeni Camii, Kapalı Çarşı ve Mısır Çar-
şısı gibi önemli eserleri bünyesinde
barındıran meydandan, her gün bin-
lerce insan geçer. Çarşıya girmeden
önce Yeni Cami önündeki güvercin-
lere yem atarak tura başlayabilirsiniz.
Yeni Cami’nin külliyeleri içinde yer
alan Mısır Çarşısı’ndan çıkıp Yeni Ca-
mi’ye yakın bir konumda olan Sirke-
ci’ye uğrayabilirsiniz. Sirkeci’de
gezilecek yerlerin başında 4 kattan
meydana gelen ve çini işlemeciliği ile
Osmanlı tarzında mimarisi ile ön
planda bulunan Büyük Postane binası
geliyor. Öte yandan Eminönü bölge-
sinde, Sirkeci Garı’na ve Osmanlı
Devleti’nin sadrazam makamı ve yö-
netim merkezi olan Babıali’nin yer al-
dığı Cağaloğlu’na uğramadan olmaz.
İstanbul’da gezilecek bir diğer ünlü
meydan, Sultanahmet Meydanı’dır.
Bu meydan tarih boyunca farklı isim-
lerle anılmış. Romalılar buraya Hi-
podrom Meydanı demiş. Osmanlılar
At Meydanı demiş. İsmi ne olursa
olsun şehrin kalbi hep bu meydanda
atmış.  Meydandaki Pargalı İbrahim
Paşa’nın konağı günümüzde Türk ve
İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet
veriyor. Meydanın en belirgin yapısı
da Sultanahmet Camii… Ayasof-
ya’nın tam karşısında bir mimari mü-
cevher gibi duran Sultanahmet
Camii, aralarındaki benzerliklere rağ-
men Ayasofya’dan yaklaşık bin sene
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sonra yapılmış. Sultan I. Ahmed tara-
fından yaptırılan cami Ayasofya’nın
1934 yılında camiden müzeye çevril-
mesinden sonra İstanbul’un ana ca-
misi pozisyonuna geldi.
Sultanahmet meydanına gelen herke-
sin dikkatini en çok çeken, şüphesiz
Dikilitaş, Yılanlı Sütun ve Örme Di-
kilitaş’ın olduğu alandır. Bunları gez-
dikten sonra Sultanahmet Mey-
danı’nın hemen kuzeyinde yer alan
bir çeşme gözünüze çarpabilir. Bu,
Alman İmparatoru II. Wilhem’in,
Sultana ve İstanbul’a hediye etmiş ol-
duğu Alman Çeşmesi’dir. Sultanah-
met’te gezilecek yerler arasında;
Küçük Ayasofya Camii, Soğukçeşme
Sokağı, Dede Efendi Evi ve Vakıflar
Halı Müzesi gibi birbirinden güzel
diğer mekanlar ziyaretçilerini yıllardır
ağırlar.

Tarihin izlerine hanlar ve 
çarşılarda rastlamak mümkün
İstanbul’da tarihin tanıkları arasında
yer alan hanlar ve çarşılar, aynı za-
manda geçmişin izlerinin de görüle-
bileceği en değerli yapılar… Hem
İstanbullular hem de turistlerin en
uğrak yerlerinden biri olan bu yapıları
gezmek, İstanbul’u anlamak için çok
büyük katkı sağlıyor. Özellikle Emi-
nönü, Mahmutpaşa ve Beyazıt bu an-
lamda oldukça zengin.  
Özellikle Eminönü’ndeki Kapalıçarşı;

İstanbul'un merkezinde yer alan, ta-
rihi dokusu ve alışveriş yapılacak bir
çok mekanı içerisinde barındırması
nedeniyle ilk akla gelen bölge oluyor.
Özellikle yabancı turistlerin uğrama-
dan ülkelerine dönmedikleri bir yer
olan Fatih Sultan Mehmet tarafından
tarafından insanların yaptıklarını ser-
gileyip satmaları için yaptırılmış olan
Kapalıçarşı, her gün bütün ihtiyaçları
karşılayacak dükkanlarıyla gözde me-
kanlardan biri. 
İstanbul'un ikinci büyük kapalı çarşısı
olan Eminönü’ndeki Mısır Çarşısı ise,
aslında Yeni Cami Külliyesi'nin bir
parçası olarak 1663-64 yılında inşa
edilmiş. Çarşıdaki dükkânlarda satılan
mallar Mısır’dan getirtiliyormuş. Mısır
Çarşısı, başlangıçta aktarlarla pa-
mukçu ve yorgancılara tahsis edilmiş-
ken özellikle 70'lerden itibaren
aktarların yerini kuyumcu, kasap, ku-
ruyemişçi, manifaturacı, kunduracı
dükkânları almış. Bugünse hâlâ aktar-
larıyla ünlü olan Mısır Çarşısı, şifalı ot-
lara meraklı İstanbulluların ve
turistlerin uğrak yeri. ‘Doğunun ko-
kularını batıya taşıyan bir geçit’ diye-
biliriz bu çarşı için.
Mısır Çarşısı'ndan sonra, Uzunçarşı
Caddesi'nde Rüstem Paşa Camii’nin
karşısında yer alan Tahtakale Hama-
mı'na yönelebilirsiniz. Eskiden
hamam olan yapı, şimdilerde çarşı
olarak hizmet veriyor. Fatih Sultan

Mehmet döneminde inşa edilmiş
Tahtakale Hamamı, İstanbul’un en
eski Osmanlı eserlerinden biri olarak
biliniyor. ‘Hamamdan çarşı mı olur’
demeyin, çünkü geçirdiği restoras-
yonların sonrasında o artık tam bir
çarşı. Gezinize, tarihe ‘Kösem Sul-
tan’ın Hanı’ diye de geçen Valide
Han’la devam edebilirsiniz. ‘Büyük’
ve ‘küçük’ olarak ikiye ayrılan Valide
Han, Çakmakçılar Yokuşu ile Fırıncı-
lar Yokuşu arasında bulunuyor. Efsa-
neye göre, 16. yüzyılda Kösem
Sultan’ın gizli hazinesinin bu hanın
bir köşesine saklandığı rivayet edili-
yor. Tarihi kaynaklara göre 366 adet
hücre odası bulunan handa bugün
kaç odanın kullanıldığı belli bile
değil.
Çakmakçılar Yokuşu’nda, Sandalye-
ciler ve Çarkçılar Sokağı arasında de-
rinlemesine uzanan Büyük ve Küçük
Yeni Han ise, Valide Han’dan sonra
İstanbul’un en geniş alana yayılan
kervansaray-han yapısı olarak karşı-
mıza çıkıyor. Hanın 18. yüzyılda III.
Mustafa tarafından, dönemin baş mi-
marı Tahir Ağa’ya yaptırıldığı bilini-
yor. Bu han yıllardan beri dokuma
tezgâhlarının çalıştığı bir yerken artık
bu özelliğini kaybetmiş. Şimdilerde
Büyük Yeni Han’da çok az sayıda
dükkân bulunuyor. Genellikle bu
dükkânlar da gümüşçü, havlucu ve
eşarpçılardan oluşuyor. 
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Adaların havası bir başka…
1867’de İstanbul'un bir ilçesi haline
gelen Adalar, şehrin nefes alınacak,
sakin ve keyifli bir noktası. 9 adadan
oluşan adı Prens Adaları’nın Büyü-
kada, Kınalıada, Heybeliada ve Bur-
gazada olmak üzere sadece 4’ünde

yerleşim var. Kaşıkadası, Yassıada,
Sedef Adası, Sivriada ve Tavşana-
dası’ndan oluşan diğer 5 adada yerle-
şim bulunmuyor.  Bu takım adalara
Prens Adaları denmesinin nedeni ise
Bizans İmparatorluğu döneminde taç
giymiş bir çok saray mensubu İstan-

bul'a uzak olduğu için bu adalara sür-
gün edilmiş ve buralarda yaşamak du-
rumunda kalmış. Günümüzde ise
adalar; nostaljik havası, hala kullanılan
faytonları ve trafiğin olmaması nede-
niyle hafta sonu kaçamaklarının ilk ad-
resleri durumundalar.
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İstanbul’da hangi semtte ne yenir?
İstanbul’un bazı semtlerinin kendilerine has lezzetleri var. İstanbul turu atarken lezzetlerini da tatma fırsatı yakalayabilirsiniz.
Sarıyer’de Sarıyer Börekçisi
Sarıyer’in merkezinde, deniz manzaralı mekânda en lezzetli börekleri yiyebilirsiniz. İsteğinize göre; kıymalı, peynirli, ıspanaklı ya da patatesli Sarıyer Böreği’nin
adresi Sarıyer Börekçisi İstanbul’un en eski ve en meşhur börekçilerdendir.
Beykoz’da Kanlıca yoğurdu
İstanbul’da yaşayıp da bu tadı tatmayan yoktur herhalde. Türkiye’nin her köşesinde adı bilinen bu tat, Beykoz’un Kanlıca semtinde sahildeki Çınaraltı’nda yenir.
Ayrıca “Sakkaflar Tarihi Meşhur Kanlıca Yoğurdu” üzerine pudra şekeri dökülerek yenen bu meşhur yoğurt için en çok tercih edilen mekânlardan biridir.
Fatih’te boza
Fatih’in Vefa semtinde en çok tercih edilen mekânlardandır Vefa bozacısı. Bilinen ilk Türk içeceklerinden olan boza, genelde kışın tüketilir. 1876’dan bugüne
gelen tat, genç yaşlı herkes tarafından sevilerek tercih ediliyor.
Karaköy’de baklava
Karaköy’deki sokakları canlandıran kafelerin ve restoranların güzelliği bir yana dursun, en eski ve en ünlü mekân olan Güllüoğlu’na uğramayan, geleneksel
tatlılarımızın birincisi, en şerbetlisi, bu muhteşem lezzeti kaçırıyor demektir.
Taksim’de çikolata
İstanbul’un en işlek semti olan Taksim’de İstanbul’un en iyi çikolatacılarından olan, her çeşit çikolatayı bulabileceğiniz, 40 yıldır aynı yerde kepenk açan Meşhur
Beyoğlu Çikolatacısı’na uğramadan geçmeyin.
Pendik’te lokum
1777 yılında, lokum ve akide şekerlerini küçük dükkânında imal edip satmaya başlayan şekerci Bekir Efendi, en meşhur şeker ve lokum ustasıdır. Pendik’e
gidip bu iki asırdır en lezzetli lokumları ve şekerleri üreten Şekerci Ali Muhiddin Hacı Bekir mekânına uğramayı unutmayın.
Kadıköy’de Kup Griye
Kadıköy’de Taksim gibi İstanbul’un en uğrak mekânlarından biridir. Genç, yaşlı herkesin severek tercih ettiği Kadıköy’ün eskiden beri bilinen lezzeti kup griyedir.
87 yıllık geçmişiyle İstanbul’un en eski pastanesi olan Baylan Pastanesi’ne uğrayın ve kup griyenin lezzetiyle tanışın.
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Topkapı Sarayı
İhtişamıyla ve mimarisiyle büyüle-
yen Topkapı Sarayı İstanbul'da gö-
rülmeden geçilmemesi gereken
tarihi mekanların başında yer alıyor.
1478 yılında Fatih Sultan Mehmet
tarafından yaptırılan saray, 400 yıl
boyunca padişahların yaşadığı ve
devleti idare ettikleri ana merkez
görevini üstlendi ve tarihe tanıklık
etti. İstanbul’un birinci tepesinde
bulunan saray,  aynı zamanda şehrin
en eski yerleşim yerlerinden birine
kurulmuş. Saray; köşkler, daireler,
setler ve çiçek bahçelerinden oluş-
muş. Dördü kara tarafında, üçü de
deniz tarafındaki surlarda toplam
yedi kapısı ve 700 bin metrekarelik
bir alana yayılan Topkapı Sarayı,
Ayasofya ve Aya İrini’yi de birinci
avlusunda barındırıyor. Abdülmecit
döneminde ziyarete açılan Topkapı
Sarayı günümüzde de ziyaretçilerini
ağırlıyor, gizemi ve Osmanlı mima-

risine ait taşıdığı izlerle turistlerin
ilgi odağı oluyor.

Ayasofya
Sınırsızlığı ve görkemiyle yerli ya-
bancı çoğu turisti şaşırtan ve görmek
için mutlaka vakit ayrılması gereken
mekanlardan biri de Ayasofya’dır.
Bizans İmparatoru Jüstinyen’in em-
riyle inşa edilen Ayasofya, dünyadaki
en önemli mimari yapılardan biri
olarak kabul ediliyor. 10 bin işçi ve
100 ustanın yapımında çalıştığı yapı,
dönemin en önemli iki mimarı tara-
fından tasarlanmış. Ayasofya Doğu
Roma İmparatorluğu’nun İstan-
bul’da yapmış olduğu en büyük ki-
lise olup aynı yerde üç kez inşa
edildi. Ayasofya Doğu Roma Döne-
minde İmparatorluk Kilisesi olması
nedeniyle İmparatorların taç giyme
merasimlerinin yapıldığı mekândı.
Bizans İmparatoru 1. Jüstinyen ta-
rafından yaptırılmış daha sonra ise

Fatih Sultan Mehmet tarafından ca-
miye dönüştürülmüş olan Ayasofya,
Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ve
Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye
çevrildi ve 1 Şubat 1935’den beri
yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlı-
yor. 

Yerebatan Sarnıcı
İstanbul'un görkemli tarihsel yapı-
larından birisi de Ayasofya’nın gü-
neybatısında bulunan Bazilika
Sarnıcı’dır. Bizans İmparatoru I.
Jüstinyen tarafından yaptırılan bu
büyük yeraltı sarnıcı, uzunluğu 140
metre, genişliği 70 metre olan dik-
dörtgen biçiminde bir alanı kapla-
yan, dev bir yapıdan oluşuyor.
Toplam 9 bin 800 m2 alanı kapla-
yan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton
su depolama kapasitesine sahip. Ye-
rebatan Sarnıcı, İstanbul’un Os-
manlılar tarafından 1453 yılında
fethinden sonra bir müddet daha
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kullanıldı ve padişahların oturduğu
Topkapı Sarayı’nın bahçelerine bu-
radan su verildi. Sarnıcın kuzeybatı
köşesindeki iki sütunun altında
kaide olarak kullanılan iki Medusa
Başı, sarnıcı ziyaret eden insanların
ilgisini çekiyor. 

Sultan Ahmet 
Binbirdirek Sarnıcı
İstanbul'un ikinci büyük su haznesi
olan Binbirdirek Sarnıcı eski Bizans
kaynaklarına göre 4. yüzyılda yapıl-
mış. Şehrin su ihtiyacını karşılamak
amacıyla yapılan, içinde 224 sadet sü-
tunun bulunduğu sarnıç, Büyük
Konstantin döneminden günümüze
kadar gelen, yaşayan tarihi mekanlar
arasında turistlerin en çok merak et-
tikleri yapılar arasında yer alıyor. 

Dolmabahçe Sarayı
Dolmabahçe Sarayı, imparatorluk
döneminde Osmanlı Kaptan-ı Der-
ya'sının gemileri demirlediği bir alan
olarak kullanılmış daha sonra ise has
bahçeye dönüştürülmüş. Cumhuri-
yet döneminde ise Atatürk'ün İs-
tanbul ziyaretlerinde kaldığı bir
mekan olmasıyla ve hayata gözlerini
burada yumması nedeniyle büyük
önem taşıyor. Bu kadar tarihi do-
kuyu bir arada bulunduran saray,
yerli yabancı turistlerin mutlaka
görmesi gereken yerlerden.

Mihrimah Sultan Camii
Üsküdar ve Edirnekapı'da bulunan
Mihrimah Sultan Camileri Kanuni
Sultan Süleyman döneminde
Mimar Sinan tarafından yapıldı.
Mihrimah Güneş ve Ay anlamına
gelir. 21 Mart'ta gece ve gündüzün
eşit olduğu zamanda camilere ba-
kıldığında, Edirnekapı Camiinin tek
minaresinin ardından kızıl güneş
batarken, Üsküdar'dakinden ise ay
doğar. Mihrimah Sultan Camileri,
sırf bu güzel manzara için bile gö-
rülmeye değer mekanlardan biri.

Rumeli Hisarı
Sarıyer İlçesi sınırları içinde ve bu-
lunduğu mevkiye adını veren hisar,
otuz dönümlük bir alanı kapsıyor.
Anadoluhisarı'nın karşısında İstan-
bul Boğazı'nın en dar ve akıntılı
(600 m.) kısmında inşa edilmiş
muhteşem bir anıt eserdir. Dört esas
ve bir tali kapısı; üç büyük ve bir
ufak toplam dört kulesi; 13 adet irili
ufaklı burcu bulunuyor. Toplar, gül-
leler ve Haliç'i kapattığı söylenen
zincirin bir parçasından oluşan eser-
ler Rumeli Hisarı’nın bahçesinde
teşhir ediliyor.

Anadolu Hisarı
Bizans'a Karadeniz'den gelen yar-
dımları engellemek amacıyla yapılmış
olan Anadolu Hisarı, Rumeli Hisa-

rı'nın tam karşısında yer alıyor. Av-
rupa yakasındaki Rumeli Hisarı ve
Anadolu Hisarı, boğazın en dar ye-
rinde bulunuyorlar. 14. yy’da Yıldı-
rım Beyazıt tarafından İstanbul’u
fetih etmek amacıyla yaptırılan Hisar,
bulunduğu semte de kendi adını ve-
riyor. Eskiden küçük bir balıkçı köyü
olan Anadolu Hisarı semti, şimdi
renkli tarihi evleri ile dikkat çekiyor.
Anadolu Hisarı’nı gezdikten sonra
Göksu Nehri’nde tekne ile bir ge-
zinti yapabilirsiniz veya Göksu’nun
kenarında bulunan kafelerde ve res-
toranlarda vakit geçirebilirsiniz.

Yıldız Sarayı
Beşiktaş, Ortaköy ve Balmumcu
arasında yer alan Yıldız Sarayı ta-
rihe tanıklık etmiş mekanlardan
biri. 18. yüzyılın sonunda III. Se-
lim'in annesi Mihrişah Sultan için
inşa ettirdiği ve daha sonra birçok



değişikliğe uğrayan Yıldız Sarayı,
Osmanlı İmparatorluğu'nun yöne-
tildiği dört merkezden biri oldu.
Türk Osmanlı saray mimarisinin en
son örneğini oluşturan yapı grupla-
rından olan sarayda, 33 yıl hüküm-
darlık yapan II. Abdülhamid ikamet
etti. 1994 yılında hizmet vermeye
başlayan Yıldız Sarayı Müzesi, Os-
manlı devletinin idari merkezlerin-
den biri olmasının yanı sıra
günümüze ulaşabilen tek saray tiyat-
rosunu bünyesinde barındırması ve
II. Abdülhamid'in marangozhane-
siyle önem kazanıyor. Burada, Yıldız
Sarayı kompleksi içinde faaliyet gös-
teren Yıldız Porselen Fabrikası'nın
ürettiği ürünleri de görebilirsiniz.

Eyüp Sultan Camii
Eyüp Sultan Camii, İstanbul’un
fethinden sonra yapılan bir cami,
külliye, türbe ve imarethane yapı-
sından oluşuyor. 1458 yılında Fatih
Sultan Mehmet tarafından yaptırı-
lan caminin adı, İslamiyet’i ilk
kabul eden ve Hz. Muhammed’in
bayraktarlığını yapan Halid Bin
Zeyd Ebu Eyyüb El- Ensari’den ve
türbesinin burada olmasından geli-
yor. Günümüzde kutsal bir ibadet
yeri olarak atfedilen Eyüp Sultan
Camii Haliç kıyısında, Eyüp sem-
tinde yer alıyor. Diğer illerden ya da
yurtdışından gelen turistlerin gör-
meden geçmedikleri tarihi camii ve
türbe, Müslüman dünyası için farklı
bir önem taşıyor.

Kız Kulesi
İstanbul Boğazı'nda Salacak açıkla-
rında yer alan küçük bir adacık üze-
rinde konumlanmış bir kule olan
Kız Kulesi, Üsküdar’da Salacak’ın
150-200 metre açıklarında bulunu-
yor.  Hakkında neden yapıldığına
dair çeşitli rivayetler ve efsaneler bu-
lunan Kız Kulesi’nin ne zaman ya-
pıldığı hakkında kesin bir bilgi
olmamakla birlikte, bazı kaynak-
larda Kule’nin mimari yapılanma
süreci M.Ö. 341’e kadar indiği gö-
rülüyor. Günümüzde turizme açıl-
mış olan mekanda yemek yiyip,
boğazın akıntısının gücüne şahit
olabilirsiniz. 

Hidiv Kasrı
Mısır'ın son hıdıvi Abbas Hilmi Paşa
tarafından İtalyan bir mimara 1907
yılında yaptırılan  Hidiv Kasrı döne-
min mimari özelliklerini taşıyor.
Hidiv Kasrı Abbas Hilmi Paşa’nın İs-
tanbul’u terk etmesinden sonra İs-
tanbul Belediyesi tarafından satın
alındı ve restore edilerek halka açıldı.
Günümüzde düğün gibi çeşitli orga-
nizasyonların yapılabildiği, gidilip,
görülebilecek yakınlarında bir çay
molası verilebilecek bir mekan.

Aya İrini Kilisesi
Topkapı Sarayı’nın dış avlusunda
ve sarayı çevreleyen surların içeri-
sinde yer alan Aya İrini,  İstan-
bul’un en eski kilisesi. İmparator
Konstantin tarafından 330 yılla-
rında yaptırılan ve Roma dönemine
ait bir pagan mabedinin kalıntıları
üzerine kurulan Aya İrini,  aradan
geçen zamanda depremler ve is-
yanlar görmüş tahrip olmuş. Yapı-
lan onarımlar sonucu günümüzde
son şeklini alan Aya İrini, günü-
müzde müze olarak kullanılması-
nın yanında çeşitli etkinliklere ev
sahipliği yapıyor.

Süleymaniye Camii 
Tarihi Yarımada’da gezilecek mi-
mari yapıların belki de en önemli
yapısı Süleymaniye Camii’dir. Os-
manlı İmparatorluğu’nun en büyük
mimarı Mimar Sinan’ın kalfalık eseri
olan Süleymaniye Camii, İstan-
bul’un ufkunda tüm görkemi ve gu-
ruruyla durur. 16. yüzyılda bir
padişahına yakışacak şekilde şehrin
en güzel ve en büyük külliyesi ola-
rak yapılmış bu mimari yapı aynı za-
manda Kanuni Sultan Süleyman ve
eşi Hürrem’in de ebedi istirahatgahı
oldu. Süleymaniye’de camiye yakın
olan iki minarede üç, diğer tarafında
kalan minarelerinde ise ikişer şerefe
yapılmış. Minarelerde, toplam 10
şerefenin anlamı, Kanuni Sultan Sü-
leyman’ın, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun 10. padişahı olmasını temsil
ediyor.

Galata Kulesi
Galata Kulesi’nin ne zaman yapıl-
dığı hakkında kesin bir bilgi olma-
makla birlikte, Bizans imparatoru
Anastasius tarafından 528 yılında
fener kulesi adıyla inşa edildiği iddia
ediliyor. Günümüzdekine yakın şek-
lini, 1348 yılında Cenevizlileler'in
verdiği Kule, Osmanlı mimarı Hay-
rettin tarafından onarılmış. Ayrıca
Kule bir dönem rasathane bir
dönem ise hapishane olarak kulla-
nılmış. 4. Murat zamanında 1638
yılında; Hezarfen Ahmet Çele-
bi’nin, kollarına kanat takarak, Üs-
küdar’a o meşhur uçuşunu
gerçekleştirdiği Galata Kulesi’nin
günümüzde yüksekliği 66,90
metre.  7 katı asansörle, 2 katı da
yürüyerek çıkıp, Kule’nin en üst ka-
tındaki restoranın içinden geçtikten
sonra, Kule’yi çepeçevre saran bal-
kona ulaşılır. Bu balkon ile İstanbul
Boğazı ve Haliç’i, kuleden panora-
mik olarak izlemek mümkün.
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Gezi
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Tarih sahnesinde var olduğundan
beri bağımsız yaşamış Türk milleti,
1. Dünya Savaşı’nda müttefikleri
yenilgiyi kabul edip savaştan çeki-
lince yenilmiş sayıldı. İlk çağlardan
itibaren bütün devletlerin iştahını
kabartan, köklü medeniyetlerin evi
İstanbul, savaş sonrasında İtilaf
Devletleri için de ele geçirilmek is-
tenen ilk yer oldu. 
30 Ekim 1918ʹde imzalanan Mon-
dros Ateşkes Antlaşması’ndan
sonra İngiltere, Fransa ve İtalya’nın
oluşturduğu üçlü blok ülkeleri,
Anadolu’yu işgale başladılar. Ant-
laşma gereğince 6-12 Kasım 1918
tarihleri arasında Çanakkale Bo-
ğazı, düşman savaş gemileri ile ku-
şatıldı. Boğaz’ın güvenliğini
sağlamak amacıyla 13 Kasım 1918
tarihinde İtilaf Devletleri’nin 55
parça harp gemisinden oluşan bir
donanma, mütareke şartlarının
kendilerine verdiği yetkiye dayana-
rak,İstanbul önlerine gelip demir-
ledi. 
Fiilen gerçekleşen işgalin resmi iş-
gale dönüşmesiyle16 Mart 1920
sabahı çok sayıda İngiliz askeri ka-
raya çıkarıldı ve resmi daireler işgal
edilmeye, karakollar basılmaya baş-
landı. Aynı gün Osmanlı parla-
mentosu olan Meclis-i Mebusan da
dağıtıldı. Böylece 467 yıllık baş-

kente ilk kez düşman askeri girdi ve
İstanbul esaretle tanışmış oldu.
Gazi Mustafa Kemal Paşa, Adana
treninden inip Haydarpaşa rıhtı-
mına ayak bastığında düşman ge-
milerinin zafer bayrakları açmış
şekilde toplarını sağa sola çevirerek
İstanbul limanına girdiklerini, gayri
Türk azınlıkların da sevinç çığlıkla-
rıyla karşı sahilleri çınlattığını gö-
rünce, "Geldikleri gibi giderler"
demişti. Atatürk’ün o günkü sözü,
zorlu geçen vatan mücadelesinin
ardından gerçek oldu. 

Türk Alay Sancağı’nı 
selamlayarak şehri terk ettiler
19 Mayıs 1919’da Mustafa Ke-
mal’in Samsun’a ayak basmasıyla
başlayan Milli Mücadele, çeşitli
cephelerde verilen zorlu savaşlar
sonunda zaferle neticelendi.
Büyük Taarruz’un zaferle sona er-
mesinin ardından 9 Eylül 1922’de
Türk askerleri İzmir’e girdi. Bu
olay İstanbul’un kurtuluş sürecini
başlattı. TBMM Hükümeti'nin
Yunan kuvvetlerine karşı elde et-
tiği zaferden ve Mudanya Ateşkes
Antlaşması'nın imzalanmasından
sonra İtilaf Devletleri 28 Ekim
1922'de TBMM Hükümeti'ni Lo-
zan'da toplanacak olan barış kon-
feransına davet ettiler. 24 Temmuz

1923 tarihinde imzalanan Lozan
Barış Antlaşması’ndan sonra 23
Ağustos 1923’ten itibaren düşman
kuvvetleri İstanbul’dan ayrılmaya
başladı. Son düşman birliği ise 2
Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sa-
rayı önünde düzenlenen bir tö-
renle Türk Alay Sancağı’nı
selamlayarak şehri terk ettiler.
5 Ekim 1923ʹte şehrin Anadolu
yakasına gelen Türk Ordusu, 6
Ekim 1923 günü bir bayram ha-
vası içinde İstanbul’a girdi. 4 yıl 10
ay 23 gün süren işgal, Mustafa
Kemal Paşa’nın sabırlı ve sağdu-
yulu politikası sayesinde sona
ermiş oldu. O yüzden her yılın 6
Ekim’i İstanbul’un kurtuluş günü
olarak belirlendi ve kutlanmaya
başlandı.

‘geldikleri gibi gittiler’

6 Ekim 1923'te İstanbul'un kurtuluşu günü Galata Kulesinde Şükrü Nail Paşa komutasında Türk ordusunun geçişi
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Sektörün Sesi

Ağaç işleme makineleri 
sektöründe ithalatçı kimliğiyle
35 yıla yakın zamandır çalışan 
Bülent Esen, sektörün dinamik-
lerini ve gelişimini yakından
tanıyor. Sektörde bugüne 
kadar 2-3 senenin üzerinde bir
durgunluk yaşanmadığına dikkat
çeken Esen, geleceğe yönelik
olumlu görüşlere sahip. Sektörün
3. yılını yaşadığı durgunluktan
artık çıkma arifesinde olduğuna
inanan Esen, “Yeni yılda sektörü
daha hareketli günler bekliyor.
Sektördeki firmalar da 2018’e 
kendini hazırlamalı” mesajını
veriyor. 

Turhan Makine San. ve Tic. A.Ş. 
Genel Müdürü Bülent Esen:
“2018’de sektörde
durgunluk 
bitecek, hareket
başlayacak”
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Turhan Makine San. ve Tic.
A.Ş. Genel Müdürü Bülent
Esen’in, ağaç işleme makine-

leri sektörüyle tanışıklığı, dayısının
1968 yılında kurduğu şirkete dayanı-
yor. Almanya’dan Makine Yüksek
Mühendisi diplomasını aldıktan
sonra, çalıştığı firmaların mümessil-
liklerini alarak Türkiye’ye dönen da-
yısı Nural Turhan’ın yanında, bir
yandan çalışıp bir yandan da eğitimini
tamamlayan Bülent Esen, ODTÜ
Makine Mühendisliği bölümünden
1984 yılında mezun olduğundan
beri şirketin yönetiminde görev alı-
yor. 
Türkiye’de ağaç işleme makineleri
sektörünün hemüretici hem de itha-
latçı kısmında yaşanan gelişmeleri yıl-
lardır yakından takip etme fırsatı
bulan Bülent Esen’in, pazarda edin-
diği tecrübe ışığında geleceğe yönelik
birçok öngörüsü var. Bunların içinde
sektörü kısa vadede ilgilendireni ise,
artık durgunluğun biteceği yönünde.
Sektörün birkaç yıldır yaşadığı dur-
gunluktan en kısa zamanda çıkaca-
ğına inanan Bülent Esen, “Sektör 2
yıldır duruyor, 3. yılın içindeyiz. Artık
sektör yeni yatırım konusunda ihtiyaç
hissediyor. Bu nedenle durgunlukta
artık sonun sonuna gelindi. Ben
2018’de sektördeki siparişlerin ve pi-
yasanıncanlanacağınıdüşünüyorum.
Yeni yılda sektörü daha hareketli
günler bekliyor. Sektördeki firmalar
da 2018’e kendini hazırlamalı diye
düşünüyorum” diyor.
Türkiye’deki makine sektöründe artık
otomasyon kullanımının zorunluluk
haline geleceğine ilişkin de fikirlerini
aktaran Bülent Esen, bu gelişmenin
de ithalatçı firmaların Türkiye’ye ge-
tireceği makine seçimini etkileyece-
ğini savunuyor. “Sektörün gelişimi
öyle bir noktaya geliyor ki ya hız, ya
teknoloji, yada otomasyon olma-
dıkça, Türkiye’de o makineyi satma

şansı artık azalıyor. Çünkü geri kalan
her özellikteki makine, yerli üreticiler
tarafından yapılabiliyor. Bu nedenle
artık makine ithalatında kriter; oto-
masyon, hız ve teknoloji ile bağlantılı
makineler üzerine olmalı” tavsiye-
sinde bulunan Esen, ithalatçı firmala-
rın bu özellikler dışında getirecekleri
makinelerde şanslarının çok az oldu-
ğunu vurguluyor.  Yaptığımız röpor-
tajda firmafaaliyetleri hakkında bilgi
veren Bülent Esen, sektörün gelişi-
mine yönelik görüşlerini ise şöyle ak-
tarıyor:

Öncelikle sizi tanıyalım, şahsınızı
ve firmanızı anlatır mısınız bizlere?
1968 yılında dayım Nural Turhan ta-
rafından kurulan Turhan Mühendis-
lik, faaliyetlerine 2006 yılından bu
yana Turhan Makine olarak devam
ediyor. Dayım Almanya’da okuyup
çalıştıktan sonra, çalıştığı firmaların
mümessilliklerini alıp 1968 yılında
Türkiye’ye geri dönüş yaptı. O dö-
nemlerde ne lisan bilen ne de mü-
hendis olan vardı Türkiye’de. Ana
konusu havalandırma-ısıtma-klima
olmakla birlikte Almanya’da hep
ahşap sektöründe çalışmış olan
dayım, o nedenle de Türkiye’de
ahşap sektörüne yönelik bir firma
kurdu. Ben de, onun Türkiye’ye
döndüğü yıl Ankara’dan İstanbul’a
Galatasaray Lisesi’ne yatılı olarak
okumaya gelmiştim. Eğitimim sıra-
sında haftasonları onda kalıyordum.
Liseden sonra yine eğitimim nede-
niyle Ankara’ya döndüm. ODTÜ
Makine Mühendisliği bölümünden
mezun oldum. 1984 yılında üniver-
siteyi bitirip tekrar İstanbul’a geldim
ve dayımla birlikte bilfiil çalışmaya
başladım. Benim şirkete gelmem fir-
maya dinamizm getirdi. Dayım eşiyle
birlikte şirketin kurulumundan büyü-
mesine kadar büyük emek harcadı,
benim de mezun olup aralarına katıl-

mam şirketin gelişimine itici güç oldu
diyebilirim. Üniversitenin son sınıfın-
dayken bile, arada kaçıp Ankara’da
Betopan fabrikasındaki makine kuru-
lumlarımıza destek veriyordum. O
zamandan beri işin içindeyim. Benim
için firma çok değerli bir staj yeri oldu
aslında. Hem sektördeki ticaret haya-
tını, hem de fiilen işleyişi daha okul-
dayken görme tanıma fırsatım oldu.
Okuldan mezun olduktan sonra di-
rekt firmadaki görevime başladım.
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Firma olarak, o yıllarda hangi
markalarla çalışıyordunuz?
Firmamız, plaka endüstrisinde ak-
tifti ilk zamanlarda. Sunta, sunta-
lam fabrikalarını kuran makine imal
eden firmaların mümessilliğini ya-
pıyorduk. Hepsi Alman olan bu fir-
maların da Türkiye pazarına ilk
girişleri bizim firmamız üzerinden
olmuştu. Pazar o zaman inanılmaz
boş olduğu gibi, şartlar da çok
zordu. O dönemlerde Devrektaş,
Ayancık yonga levha fabrikaları,
Giresun’daki KÖYKOBİR’in,
Orma 2. hattının, Çamsan’ın 2.
MDF hattının, Tepe Grubu’nun
Ankara’daki Betopan çimentolu
yonga levha fabrikası ile devlete ait
Arhavi’deki çimentolu yonga lev-
hası fabrikasının kuruluşunu yaptık.
Bununla birlikte ahşap sanayiinde
kaplama kesme-ekleme makineleri
konusunda da çok satış ve kurulum
yaptık. Bunun yanında da bu sek-
tördeki önemli diğer bazı firmaların
mümessilliğini yapıyorduk. Bunla-
rın içinde ağırlıklı olarak çalıştığımız
plaka tesisleri kuran Alman Bison
firması, emprenye tesisleri kuran
D.Babcock ve pres hatları kuran
Wemhöner firmaları idi.

Homag Grubu ile tanışmanız
nasıl oldu peki?
Bison, 1988 yılında kapandı. Bunun
üzerine Bison firmasında olan ve bi-
zimle daha önce bir fabrika kurulu-
munda çalışan bir Alman mühendis,
Homag firmasına geçiş yapmış.

Kendisi bizi arayıp bize dolaylı tek-
lifte bulundu, bunun üzerine de iki
firma arasında görüşmeler başladı ve
1989 yılında Homag Grubu’nun
Türkiye’deki mümessili olma konu-
sunda anlaşmaya vardık. Homag
Grubu 1970’li yıllarda Kelebek Mo-
bilya’ya anahtar teslimi fabrika kuran
firmadır. Yani Türkiye pazarını tanı-
yor ve biliyordu. Bizimle birlikte ise
Türkiye pazarına ciddi bir giriş yaptı.
Mümessilliği aldıktan hemen sonra
ilk olarak Ankara ve İstanbul’da
birer sempozyum düzenledik.  Böy-
lelikle Homag’la işbirliğimizi pazara
anlatmış olduk. Plaka üreticilerinin
plaka sattığı müşteriler de artık
bizim  müşterimiz oldu. 

O günden beri işbirliğiniz sürü-
yor mu?
Evet, Homag ile birlikte 28 yıldır ça-
lışıyoruz. Türkiye’deki tek mümessili
biziz. Homag, 50 yılı aşkın bir süre
önce bir demirci ustası ile bir işlet-
meci olan iki Alman arkadaşın küçük
bir atölyede birlikte kurduğu bir şir-
ket. Bugün ise, ahşap işleme endüs-
trisi ve ticareti için dünyanın önde
gelen makine ve sistemleri üreticisi
konumunda. Global bir oyuncu ola-
rak, satış ve servis şirketlerinin yanı
sıra uluslararası üretim tesislerini de
yürütüyor. Yaklaşık 6 bin çalışanı,
100'den fazla ülkede varlığı ve küre-
sel pazarda yüzde 30 civarında payı
var. Müşterilerimiz ev ve büro mo-
bilyaları, mutfaklar, parke ve laminat
parkeler, pencereler, kapılar, merdi-

venler ve hatta prefabrike ahşap çer-
çeve binaları üretmek için Homag
Grubu'ndan ileri teknoloji makine-
ler ve sistemler kullanıyor. Mevcut
makine ve sistemler,  ticari işletmeler
için tekil makinelerden, son derece
sanayileşmiş, bireysel mobilya üre-
timi için komple, ağa bağlı üretim
hatlarına kadar uzanıyor. Plaka en-
düstrisindeki kesme, bantlama ve
delme gibi en temel makinelerin dı-
şında, daha teknolojik ve katma
değer sağlayan otomasyon, montaj,
paketleme makine ve hatları da vere-
biliyoruz.  

Gelecek döneme ilişkin yeni ma-
kineler portföyünüze eklenecek
mi?
Daha önce mümessilliğini aldığı-
mız başka yabancı firmalar vardı
portföyümüzde. Ancak Homag’ı
ön plana aldığımız için zamanla
elemek zorunda kaldık. Homag
yakında ahşap grubu makinelerini
piyasaya sürmeye başlıyor. 2015
yılında el değiştiren Homag Gru-
bu’nu, çok daha güçlü bir yapıya
sahip olan Alman Dürr firması
satın aldı. Bunun ardından da, bu-
güne kadarki ürün grubuna Dürr
firmasının katkılarıyla ahşap gru-
buna ait makineler de eklendi.
Profil makineleri, yüzey laminas-
yon makineleri, boyama makine-
leri, bu yeni makine gruplarını
oluşturuyor. Homag bu yıl Ligna
fuarında bu ürünlerin lansmanını
yaptı. 

Sektörün Sesi
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Biraz sektörden ve piyasadan ko-
nuşmak gerekirse, son yıllarda
Türkiye pazarındaki satışları
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Geçen yılki ciromuz 12 milyon
Euro idi. Genelde yıl sonlarını 15-
16 milyon Euro civarında ciro ile
kapatırdık. Bir tek 2011 yılında 33
milyon Euro’ya kadar çıkmıştık. Bu
yıl da geçen yılki ciroyu elde ede-
ceğimizi düşünüyorum. 2017’de
iki önemli projemiz sebebiyle yılı
sorunsuz kapatacağız.

Yıl sonu ciro beklentiniz nedir?
Geçen yılki ciromuz 12 milyon
Euro idi. Genelde yıl sonlarını 15-
16 milyon Euro civarında ciro ile
kapatırdık. Bir tek 2011 yılında 33
milyon Euro’ya kadar çıkmıştık. Bu
yıl da geçen yılki ciroyu elde ede-
ceğimizi düşünüyorum. 2017’de
iki önemli projemiz sebebiyle yılı
sorunsuz kapatacağız.
Pazarın büyümesini tetikleyen
ne olur?
İnşaat sektörü yürüdükçe bizim
sektörümüz de yürüyor. Kentsel
dönüşüm projeleri bizi olumlu et-
kiliyor. Fason imalatın artması ma-
kine satışlarını artırıyor. Kentsel
dönüşüm ileriki dönemde de bizi
canlı tutacak diye düşünüyorum.  

Peki gelecek döneme ilişkin ön-
görülerinizi sorsak, neler söyler-
siniz?
Sektör 2 yıldır duruyor. Ne yazık
ki 2 yıldır ülkemizde süren dur-
gunluk sebebiyle piyasamızda çok
kötü performanslara şahit olduk.
Ancak bu kadar ilerlemiş bir sektö-
rün bu kadar uzun süre durakla-
ması bence mümkün değil,
dolayısıyla bu yılki TÜYAP İstan-
bul fuarında hareketlenmenin hız-
lanacağını ümit ediyorum. Sektör
artık harekete geçme ihtiyacı hisse-

diyor. Zaten geçmişe dönüp baktı-
ğımızda, 2-3 senenin üzerinde
sektörde bir krizin yaşandığını gör-
mek mümkün değil. Ben artık dur-
gunlukta sonun sonuna gelindiğini
düşünüyorum. O kadar farklı ve sı-
kıntılı dönemler yaşandı ki o ne-
denle 3. seneye kadar durgunluk
sarktı. Yoksa sektör bu kadar dur-
gun kalmazdı. Ben 2018’de bir
hareketlilik bekliyorum.  Çünkü
bu sektör duramaz, 2 yıl hiç yatı-
rım yapmazsanız bu geri dönüşü
zor bir durum yaratabilir firmalar
için. Bence durgunluk sonlanıyor.
2018’de sektörü daha hareketli
günler bekliyor. Sektördeki firma-
lar da 2018’e kendini hazırlamalı
diye düşünüyorum. Yatırım yapın
ki işler açıldığında hazır olun.

Dünyada otomasyon, Endüstri
4.0 konularında hızlı bir rüzgar
esiyor. Türkiye’de makine kulla-
nımında otomasyon ne kadar yer
edindi? Gelecek dönemde bu
alanda nasıl gelişmeler yaşanması
muhtemel sizce?
Dünyada otomasyon ve software
çok ilginç noktalara geliyor. Türkiye
bundan ne kadar çok faydalanırsa o
kadar iyi. Türkiye’de modüler mo-
bilya fabrikalarında arka arkaya 2 çift
taraflı ebatlama+bantlama makine-
sinden oluşan hatta sahip olan 20
kadar firma var. Buralardadaha önce
dakikada 6 seferlik otomatik bes-
leme/istifleme işlemleri yapılabilir-
ken, bu rakam son yıllarda 14 sefere
kadar çıktı. Bu miktar dünyada 18-
20 sefere kadar ulaşmış durumda.
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Türkiye’deki bu gelişme otomas-
yonda nasıl bir değişim yaşandığını da
gösteriyor. Örneğin Homag’ın parke
hatları dakikada 30 parça yaparken
şimdi 240 parçaya kadar çıktı. Gözle
takip edilemeyecek kadar hızlı bir
otomasyona sahip. Türkiye’de de bu
kadar hızlı otomasyon kullanan fir-
malarımız var. Ancak son iki yıldır
otomasyona ilgi konjonktürel durum
nedeniyle biraz azaldı, hatta geriye
gidiş bile hissediliyor. Ancak bu ko-
nuya uzun vadeli bakmak lazım, hâlâ
işçi maliyetleri su kaldırır gibi gözükse
de firmaların geleceğe yönelik oto-
masyona yönelmesi muhakkak gere-
kiyor. Gelecekte otomasyona ilgi
artmak zorunda. Sektörde otomas-
yon konusunda dünyadaki gelişme-
lere bağlı olarak bir gelişim
yaşanacağını düşünüyorum. Firmalar
da bu sürece uyarsa kazançlı çıkar.
Herkese yeni dönemde başarılar dili-
yorum.

Otomasyonun bu kadar çok ko-
nuşulduğu bir dönem ve or-
tamda, bundan böyle Türkiye
pazarına nasıl makineler ithal
edilmesi gerektiğini düşünüyor-
sunuz? İthalatçı firmalar Türki-
ye’ye hangi özellikte makineler
ithal etmeli?
Türkiye’deki makine gelişimi öyle bir
noktaya geliyor ki hakikaten ya hız
ya teknoloji yada otomasyon olma-
dıkça, Türkiye’de o makineyi satma
şansı azalıyor. Çünkü geriye kalan
her özellikteki makine, yerli üretici
tarafından yapılabiliyor. İthalatın
özelliği otomasyon, hız ve teknoloji
ile bağlantılı olmalı. Sektördeki itha-
lat bu 3 ayak üzerine kurulmalı. Bu
özellikleri barındıran makinelerin
Türkiye’ye ithal edilmesi ve böylece
sektörün de gelişmesinin sağlanması
gerek. İthalatçı da ancak bu şekilde
şans bulur. Otomasyon sadece hız
değil tabi, makinelerin birbirleriyle

de iletişimi önemli. Bu konuda proje
satın alan Türk firmaları var. Türk
mühendisliği meraklı ve esnek. Bu
da ihtiyacı saptamayı ve yurtdışından
ihtiyacı edinmeyi sağlıyor. Tür-
kiye’nin Sanayi 4.0 ile ilgili daha çok
bilgi edinmesi ve bunu zaman kay-
betmeden de hayata geçirmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. 

İthalatçılar arasında nasıl bir
ilişki var Türkiye pazarında?
Türkiye ithalat pazarındaki büyük
gruplar içinde yıllar içinde sağlanmış
olan güzel bir iletişim ve dostluk var.
Kendi içimizde işbirliği yapıp gerek-
tiğinde birbirimize destek oluyoruz.
Rekabet olmasına rağmen kendi ara-
mızda bir uyum var. Birbirimizin
ayağına basmadığımız gibi, sıkıntılı
durumlarda kendi aramızda destek
bile isteyip aldığımız durumlar olu-
yor. Bu çok önemli bir başarı bence.

İthalat konusunda sıkıntılar ya-
şanıyor mu?
BBiz teknolojisi eskimiş 2.el maki-
nelerin Türkiye’ye girmesine taraf-
tar değiliz. Önceleri bu makineler
çok kolay bir şekilde getirilebili-
yordu, ancak alınan önlemler saye-
sinde bu artık engellendi.
Biz yeni makineleri satarken bile ül-
kemizin makine mezarlığına dön-
mesini istemiyoruz, ikinci el
satışında daha bir dikkatli olmak
gerek. Çünkü ikinci el makine ko-
nusunda birçok risk var. En basitin-
den örnek vermek gerekirse,  bir
makinenin kumanda sisteminin
güncelliği 10 senedir, bu bozulduğu
zaman onu tamir etmek çok zordur.
Ayrıca Türkiye’de üretilenin ithal
edilmesine hatta ikinci el olarak ithal
edilmesine ne gerek var? Bu nedenle
ikinci el makine ithalatına karşıyım
ve alınan engellemeleri de doğru
buluyorum. 

Sektörün Sesi





























Japonya büyüme stratejileriyle
yeni bir mucize yaratmanın peşinde

Kısıtlı kaynaklarına rağmen
dış ticarette gösterdiği başa-
rısıyla fark yaratan ve kısa

zamanda bir kalkınma mucizesi ger-
çekleştiren Japonya, bugün dünya
ekonomisinin süper güçlerinden biri
durumunda. Hammaddeyi ithal,
nihai ürünü ise ihraç eden Japonya,
son 100 yıllık dönemde yaptığı re-
formları ve hayata geçirdiği büyüme
stratejileri ile dünyada parmakla gös-

terilen bir azmin ve başarının altına
imza attı. 
Yüksek gelirli ekonomiyle OECD ve
G8 üyesi olan Japonya, dünyanın en
büyük üçüncü ekonomisine sahip.
Dünyada en yüksek patent sayısına
da sahip olan Japonya, elektronik
ürünler, otomobil ve gemi ihraca-
tında dünya birinciliğini elinde tutu-
yor. 1800’lerin son yıllarından
itibaren planlı ve programlı bir şe-
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kilde kalkınma stratejisi geliştiren Ja-
ponya, 1868-1967 yıllarını içine alan
100 yıllık  dönemde çok büyük bir
değişime sahne oldu. 1860’larda
ekonomisi tarıma dayalı, üretiminin
ancak yüzde 30’u  imalât  sanayi sek-
töründe olan Japonya’da, modern
sanayi sektörü 1886-1905 yılları ara-
sında ortaya çıkmaya başladı. 1905-
1930 yılları arasında ise sanayileşme
hızla yayıldı. Japonya’ya batı malları,
ilk teknolojik gelişmelerin başladığı
1868 yılından 1912 yılına kadarki
dönemde giriş yaptı. Bu dönemden
sonra ise Japonya’da özellikle askeri
alanda teknoloji geliştirildi. İkinci
Dünya Savaşı’na kadar Japonlar
gemi ve denizaltı teknolojilerinde
sağladıkları gelişmeyi, nükleer silah
ve uçaklarda da gösterdiler ve bu
uçaklar İkinci Dünya Savaşı’nda
Amerikalılar’ın korkulu rüyası haline
geldi. 
1930-1953 yıllarında ise İkinci
Dünya Savaşı’ndan dolayı Ja-
ponya’daki kalkınma hızı azaldı.
İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle

beraber karanlık günleri başlayan Ja-
ponya’nın ekonomisi, savaştan yenik
çıkması, Nagazaki ve Hiroşima’ya
atom bombası yemesiyle büyük
darbe aldı. Ülke savaşla beraber tüm
sanayisini kaybederken; ekonomisi
yüksek enflasyonla baş başa kalarak
dış ticareti kısıtlanmış bir ülke konu-
muna düştü.

Savaş sonrası ABD işgali 
ve büyüyen ekonomi…
İkinci Dünya Savaşı’nı kaybeden Ja-
ponya’da ABD işgali, 1945 yılından
1952 yılına kadar sürdü. Yapılan an-
laşma ile 1952 yılında tekrar ba-
ğımsız olan ülkede, ordu kurmak ve
silahlanmak ABD tarafından yasak-
landı. Zaten taş taş üstünde kalma-
yan ülkenin geçmiş yıllarda edindiği
askeri teknoloji tecrübesi, savaş son-
rasında sivil hayata taşındı. Japon-
ya’nın bugünkü sivil teknolojik
gelişmesi, temellerini bu tarihi dö-
nemeçten aldı. Sivil şirketler, eski
Japon ordu düzeninde örgütlen-
meye başladı. 
Günümüzdeki Japonya’nın yapısını
işte bu şirketler oluşturdu. Mesela,
bugünkü Mitsubishi, aslında Japon
donanmasına gemi yapan bir
kurum iken, sivilleşmeyle birlikte
teknolojisini geliştirip satan bir şir-
ket konumuna geldi. Benzer bir
örnek olan Nikon da aslında Japon
ordusuna dürbün, denizaltı peris-
koplarını ve benzer teçhizatı sağla-
maktaydı. Temelini askeri
endüstriden alan ve bugün karşı-
mıza marka olarak çıkan daha bir-
çok Japon şirketi var.  1935
yılındaki milli gelir seviyesini ancak
1951 yılında yakalayan, 1960’larda
ürettiği mallara ‘Japon malı, tapon
malı’ diye dalga geçilecek hale
gelen, 1970’li yıllarda ise birçok
batı ülkesini ekonomik anlamda ge-
ride bırakma başarısı gösteren Ja-

ponya; Toyota, Sony, Honda,
Canon, Subaru, Olympus, Suzuki,
Nintendo, Mazda, Okuma, Casio,
Toshiba, Nissan, Panasonic gibi sa-
yısız markanın doğuşunun da ev sa-
hibi.
Soğuk savaş sürecinde Amerikan
politikalarıyla ekonomisini güçlen-
diren, 1953’ten sonra ise kendi
kimliğine kavuşmaya başlayan ülke;
1955 yılında GATT, 1956 yılında
Birleşmiş Milletler ve 1964 yılında
OECD örgütlerine üye oldu.
1953-1960 arasında yılda yüzde
9.5 oranında büyüdü. Batı ile tek-
noloji farkının giderilmesi için, tek-
noloji ithaline büyük önem verdi.
İkinci Dünya Savaşı öncesinde eko-
nominin motoru olan aristokratla-
rın kontrol ettiği dev sanayi
holdingleri olan Zaibatsu şirketleri
özelleştirildi. Bu holdingler Japon
sanayisinin omurgasını oluşturdu.
Zaibatsu’nun boşluğunu dolduran
pek çok yeni şirket grubu (keiretsu)
ortaya çıktı. Ağır sanayi hâkim sek-
tör haline geldi, demir-çelik yatı-
rımları bir anda arttı. Daha sonraki
dönemlerde, makine imalat sanayii,
motorlu taşıt sanayi, kimya sanayii,
enerji sektörü, elektronik sanayii
ana yatırım alanlarını oluşturdu.
Japon devleti bazı temel sanayi kol-
larını kurup özel sektöre devrettik-
ten sonra sanayi sektörüne devamlı
kol kanat gerdi ve himaye etti. Dev-
let kalkınmada bizzat yatırım yapa-
rak veya özel sektörü destekleyerek
önemli rol oynadı. Özel olarak ku-
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rulan finansman örgütleri yatırım-
lar için yeterli fon sağladı. Japonya,
Batı ülkelerindeki başarılı deneyim-
leri izlediği gibi ekonomisine de ba-
şarıyla adapte etmeyi başardı.
1960-70’lerde Japon ekonomisinin
iki katına çıkması ve dünyanın ikinci
büyük kapitalist ekonomisi olması
‘ekonomik mucize’ olarak adlandı-
rıldı. 

Durgunluktan kurtulamıyor
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından
istikrarlı bir şekilde büyüyen Ja-
ponya, yaklaşık 20 yıldır aynı ivmeyi
gösterememenin sıkıntılarını yaşı-
yor. Ekonomik büyümesi ağırlıklı
olarak ihracata dayanan Japonya’da,

dışarıdan gelen taleplerin ekonomik
krizle azalmasıyla dış ticaretteki
düşüş giderek dikkat çeker bir bo-
yuta ulaştı. Japonya, ihracata ba-
ğımlılığı sebebiyle, küresel
ekonomideki gelişmelere son de-
rece savunmasız kalıyor. Son yıl-
larda yaşanan küresel ekonomideki
yavaşlama ve ülkeyi etkileyen doğal
afetler nedeniyle ülke ekonomisi
durgun dönemler yaşadı. Nüfusu
yaşlanıp azalan ülkenin ekonomisi,
kronik durgunlukla mücadele edi-
yor. Şu an 126 milyon olan Japon-
ya’nın nüfusunun 2065 yılında 88
milyona düşeceği tahmin ediliyor.
Bu durgunluğu aşmak için hazırla-
nan Abenomi, Aralık 2012 tarihin-

Dünya Turu

Faciadan doğan dostluk
II. Abdülhamid, 1887 yılında Japonya İmparatorunun
yeğeninin bir savaş gemisiyle İstanbul'u ziyaret etmesinin
ardından Japonya’ya bir heyet gönderilerek iade-i ziyaret
yapılmasını emretmişti. Bu ziyaret için İstanbul ter-
sanelerinde yapılan Ertuğrul Fırkateyni seçildi. Fırkateyn,
hem yelken hem de makine ile hareket ediyordu. 2 bin
400 ton ağırlığında ahşap bir gemi olan Ertuğrul Fırkateyni,
25 yaşındaydı. 
Kafile Başkanı Albay Osman Bey, gemi komutanı da Yarbay Ali Bey’di. Gemide özel olarak seçilen 56’sı
subay toplam 609 mürettebat vardı. O yıl Bahriye Mektebini bitiren genç teğmenlerin tamamı da gemiye
alınmış ve bu uzun gezide tecrübelerini artırmaları hedeflenmişti. Gemi, Sultan II. Abdülhamid’den Japon
İmparatoruna mücevherli imtiyaz nişanı ve diğer hediyeleri götürecekti.
Ertuğrul Fırkateyni, Temmuz 1889’da İstanbul’dan yola çıktı. Güzergahı boyunca çeşitli limanlara uğra-
yarak seyahat etti. Fırkateyn Singapur’a vardığında Kafile Başkanı Albay Osman Bey Amiralliğe terfi etti-
rildi. Kafile, uğradığı ülkelerin halkları ve Müslümanlar tarafından görkemli sevgi gösterileriyle karşılanırken,
gemiyi kimi zaman binlerce kişiden oluşan gruplar ziyaret etti. Gemi, 11 ay sonra 7 Haziran 1890 tarihinde
Japonya’nın Yokohama Limanına vardı.
Ertuğrul Fırkateyni, Japon sularında üç ay kaldı. Nihayet geri dönüş yolculuğu için hazırlıklar tamamlandı.
Yola çıkılacağı gün Japon Bahriyesinin tayfun uyarısına rağmen, Ertuğrul Fırkateyni planlandığı gibi 15 Eylül
1890 tarihinde Yokohama Limanı’ndan ayrıldı. Kushimoto açıklarında tayfuna yakalanan Ertuğrul Firkateyni
16 Eylül 1890’da kayalara çarparak battı. Kazadan sadece 69 denizci kurtulabildi, Amiral Osman Bey de
dahil diğer mürettebat hayatını kaybetti.
Ertuğrul Fırkateyni’nin trajik sonu Türk-Japon halklarını yakınlaştırdı. Yöre halkı, kazadan kurtulanlara
büyük yardım ve yakınlık gösterdi. Kazada ölenlerin anısına Kushimoto’da Türk-Japon Dostluk Anıtı ve şe-
hitlik yapıldı. Anıt Japonlar tarafından 1891’de dikildi. 1937’de Türkiye tarafından restore edilen anıt
önünde her yıl düzenli olarak anma törenleri yapılıyor. 1974 yılında inşa edilen Türk Müzesi’nde ise Er-
tuğrul Fırkateyni’nin maketi, gemideki asker ve komutanların fotoğrafları ve heykelleri bulunuyor.
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den bu yana Japonya Başbakanı
Shinzo Abe'nin uyguladığı eko-
nomi politikasına verilen isim. 80'li
yıllardaki yükselişin ardından son
20 senedir durgunluktan bir türlü
kurtulamayan Japon ekonomisi,
"Kayıp Yıllar" olarak adlandırılan
bu süreçte büyüme performansı
gösteremedi. 20 yıl boyunca yaşa-
nan ekonomik durgunluk 2012 yı-
lında iktidar değişikliğine yol açtı.
Göreve gelen Liberal Demokrat
Shinzo Abe'nin ilk işi yeni bir eko-
nomi politikası belirlemek oldu.

Abenomi’ye rağmen 
büyüme oranı düşük kaldı
Abenomi'nin amacı durgun Japon
ekonomisini canlandırmak ve def-
lasyonu önlemek olarak tanımlandı.
Hızlı büyüme, parasal gevşeme ve
şirketlerin rekabet gücünü artır-
mayı amaçlayan yapısal reformlar,
Abenomi'nin üç temel hareket
alanı olarak belirlendi. Ancak eko-
nomistlere göre Shinzo Abe'nin
ekonomi politikası bir tür "son
şans" politikasından öteye gitmiyor. 
2016 yılı temmuz ayında, Başbakan
Shinzo Abe’nin partisi senato se-
çimlerini kazanarak gücünü pekiş-
tirdi. Abe başkanlığında sürdürülen
ve bütçe teşvik planı, finansal ve ya-
pısal reformlar içeren ‘Abenomi’
politikasına rağmen geçen yıl bü-
yüme oranı yüzde 0,5 ile oldukça
düşük kalırken, deflasyon riski arta-
rak kamu borcu oldukça yükseldi
(GSYH’nın %240’ı). 2016 yılının
Ağustos ayında, hükümet yeni teş-
vik planı düzenledi ancak bu da
deflasyon yüzünden sınırlı kaldı.
2016 yılının sonunda, Japonya
Merkez Bankası (BOI) yüzde 2 en-
flasyon hedefini 2018’e erteledi.
Öte yandan Hükümetin 2020 yı-
lına kadar faiz oranlarını artıya ulaş-
tırma niyeti gerçekçi olarak
görülmüyor. Ülkede işsizlik oranı

2016 yılında düşerek yüzde 3’e ge-
rilese de maaşlarda yeterince artış
olmaması, şirketler kârlarını yeni-
den dağıtma konusunda isteksiz
davranması dikkat çekiyor. 
Borçlanma seviyesini kontrol al-
tında tutmaya çalışan ülke için, ge-
lecek yıllarda bütçe konsolidasyonu
önemli bir strateji odağı olmaya
devam edecek. Nüfusun yaşlan-
ması, sağlık harcamaları artması,
Çin ve Güney Kore ile yaşanan si-
yasi gerilimler, Japonya’nın karşı
karşıya kalacağı diğer sorunlar ara-
sında yer alacak. 

Dış ticaret 6 yıl sonra 
ilk kez 2016’da fazla verdi
Japonya 2016 yılında dünyanın en
büyük 4. ithalatçısı ve ihracatçısı
oldu. Ülkede dış ticaretin GSYH
içindeki payı, 2015 yılı Dünya Ban-
kası verilerine göre yaklaşık yüzde
36 olarak gerçekleşti. Avrupa Birli-
ği'yle de olmak üzere, çeşitli serbest
ticaret sözleşme müzakereleri sür-
düren Japonya, Trans-Pasifik Or-
taklık Anlaşması’nı Şubat 2016'da

Avrasya’nın kuzeydoğusunda yay şeklinde uzanan bir
takımadalar grubu olan Japonya’nın Pasifik Okyanusu
tarafına Nippon ( Güneşin Doğduğu Yer) adı veriliyor.
6 bin 800 küçük adası olan Japonya, dört büyük ada
üzerine kurulu bulunuyor. Başkent Tokyo ise 30 mil-
yon nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri.



120 AİMSADDERGİSİ

Dünya Turu

imzalanmış olmasına karşın Ocak
2017'de ABD'nin anlaşmadan geri
çekilmesiyle ortaklığın yürürlüğe
girmesine dair soru işaretleri yaşı-
yor.  Trans-Pasifik Ortaklığı’na da-
yalı olan serbest ticaret anlaşması,
Çin'in büyüyen etkisini dengele-
mek üzere, standartları uyumlaştı-
rarak gümrük tarifelerini düşürmeyi
hedefliyordu. Ancak, Kasım
2016’da Donald Trump’ın iktidara
gelmesiyle, Amerika Birleşik Dev-
letleri anlaşmadan çekildi.  
Dış taleplere bağlı olarak gelişen
Japon ekonomisinin, krizlerden
olumsuz yönde etkilenmesi, ticare-
tine de çok hızlı yansıyor. 2010 yı-
lında 767 milyar dolarlık ihracat,
691.4 milyar dolarlık ithalat ger-
çekleştiren Japonya, artan enerji fi-
yatları nedeniyle 2011 yılında
1980'den beri ilk defa dış ticaret
açığı verdi. Ülke, Fukushima nük-
leer santralinin kapanmasından
sonra 2011 ila 2015 yılları arası dış
ticaret açık vermeyi sürdürdü.
2015'te kısmen toparlanan ticaret
dengesi, 2016'da ithalattaki önemli
düşüş sayesinde tekrar fazla ver-
meye başladı. 
2013 yılında Japonya’nın ihracatı
yüzde 10’luk düşüşle 715 milyar
dolara, ithalatı ise yüzde 6 düşüşle
833 milyar dolara geriledi. Böylece
2013’teki dış ticaret açığı 117 mil-
yar dolara yükseldi. 2014 yılında
690 milyar dolarlık ihracat, 812
milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren
Japonya’da 2015 yılına gelindi-
ğinde ithalat 648 milyar dolara, ih-
racat da 625 milyar dolara kadar
düştü.
2016'da Japonya'nın başlıca dış ti-
caret ortakları Amerika Birleşik
Devletleri, Çin, Güney Kore, Tay-
van ve Hong Kong oldu. Başlıca it-
halat yaptığı ülkeler ise Çin, ABD,
Avustralya, Tayvan ve Güney Kore
olarak gerçekleşti. 

Ticaretin temelinde 
elektronik ve taşıt 
endüstrileri imalatı var
Sanayi sektörü çok çeşitli olan Ja-
ponya, temel ürünlerin yanı sıra
yüksek teknoloji de üretiyor. Oto-
mobil, robotik, biyoteknoloji, na-
noteknoloji ve yenilenebilir enerji
sektörlerinde güçlü olan ülke, dün-
yada binek araç ve gemi üretiminde
de söz sahibi. Japonya’da sanayi
sektörünün GSYH içindeki payı
yüzde 27 iken, hizmet sektörünün
GSYH içindeki payı yüzde 70'in
üzerinde bulunuyor. 
Japonya'nın uluslararası ticaret ba-
şarısının temelini elektronik ve taşıt
endüstrileri imalatı oluşturuyor.
Aynı zamanda önemli bir makine
imalatçısı olan Japonya, bu alandaki
en büyük ihracatı ABD ve Güney
Kore’ye yapıyor. Ülke, dünyanın en
önemli demir-çelik üreticisi olarak
da biliniyor. Japonya gibi kaynakları
kısıtlı bir ülkenin ekonomide bu öl-
çüde bir “süper güç” haline gelme-
sinde dış ticaretin önemi büyük.
Ülke, gıda maddeleri ve kereste,
tekstil malzemesi, metaller gibi ana
ham maddelerin ithalatı ile ham
petrol ve diğer yakıt kaynaklarında
dünyadaki en büyük ithalatçılardan
biri konumunda bulunuyor. 
Diğer taraftan Japonya, renkli tele-
vizyon setleri, diğer elektrikli alet-
ler, otomobiller, gemiler, kamera ve
saatler gibi yüksek hassasiyetli optik
ve elektronik ürünler ihracatında
dünya birincisi. Ham maddeyi ithal
eden Japonya, nihai ürünü ise ihraç
ediyor. Bu durumda kendisi ile ti-
caret yapan diğer ülkeleri sadece
ham madde ve gıda ihracatçısı du-
rumuna getiriyor. 

Hem yatırımcı çekiyor 
hem yatırım yapıyor
Japonya, bulunduğu bölgenin en
güçlü ekonomisi olmasıyla yabancı
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yatırımcıların ilgisini çekmekte. Ja-
ponya’daki en önemli yabancı yatı-
rımcıları, ABD ile AB ülkelerine ait
firmalar oluşturuyor. Söz konusu
yatırımlar, imalata dayalı olmayan
işkollarında gerçekleşiyor. Özellikle
bu yatırımlarda finansal hizmetler
ile perakendecilik ön plana çıkıyor.
İmalata dayalı doğrudan yabancı
yatırımlarda ise otomotiv sanayi en
yüksek yatırımların gerçekleştiği
alan olarak biliniyor. 
İhracata yönelik üretimini Japonya
dışına ve potansiyel pazarlara yakın
bölgelere kaydıran Japon şirketleri
ise, Doğu Asya başta olmak üzere,
Avrupa ve Kuzey Amerika'da bu
alandaki yatırımlarını artırdı. Ulus-
lararası pazarlar için mevcut iç ma-
liyetlerle rekabetçi üretim yapma
imkanı zayıflayan Japonya'nın yıllık
120 milyar dolar seviyelerinde yurt
dışına yatırım yapma ihtiyacı var.
Japon şirketlerinin yurt dışında
satın alma ve ortaklıklar şeklindeki
yatırımları 2016 yılında hem sayı
olarak hem de miktar olarak en
yüksek düzeyine çıktı. Toplam 627
satın alma ve ortaklık yapan Japon
şirketleri, bunlar için 10,9 trilyon
Yen yatırım yaptı.

Türkiye, Japonya'nın 
yurt dışı yatırım 
ihtiyacından faydalanabilir
Türkiye bu noktada genç, dinamik
ve eğitimli-kalifiye işgücü avantajla-
rıyla Japonya için önemli bir ülke
konumunda. İki ülke arasındaki ti-
caretin dinamik potansiyeline ina-
nan iki ülke yetkilileri, bu
potansiyelin daha fazla ve daha hızlı
keşfedilmesi için aradaki perdeleri
kaldıracak, eksik ve yanlış anlama-
ları temizleyecek etkinlik ve faali-
yetlere ihtiyaç olduğunu akta-
rıyorlar. Hem devlet hem de özel
sektör eliyle Türkiye'yi Japonya'da
daha fazla tanıtacak faaliyetler ger-

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

İnsanlığın kaybettiği yer: Hiroşima
Batı Japonya’nın Çugoku
bölgesinde bulunan Hi-
roşima, nükleer saldı-
rıya maruz kalan ilk
şehir olarak dünya tari-
hindeki yerini aldı. 6
Ağustos 1945 Pazartesi
günü II. Dünya Sava-
şı’nın son aşamasına
gelindiğinde, saatler 08.15’i
gösterirken Amerika Bir-
leşik Devletleri ‘Enola
Gay’ adlı B-29 bom-
bardıman uçağından bıraktığı Uranyum-235 tipi ‘Little Boy’ (Küçük Oğlan)
isimli atom bombasıyla nükleer saldırıyı gerçekleştirdi. Atom bombası ’Lit-
tle Boy’, Hiroşima’ya tam 43 saniyede düştü ve saatler 08.16’yı gösterirken
yaklaşık 600 metre yükseklikte patladı. Bomba, düştüğü yere 500 metre
uzaklıktaki alan içindeki tüm insanların yüzde 90’ının ölümüne neden oldu.
İlk anda 70 bin kişinin yaşamına bir anda son veren saldırı, takip eden hafta
içerisinde ise 30 binden fazla kişinin hayatına mal oldu. Hatta bazı kaynaklara
göre ölü sayısı toplamda 140 binin üzerine çıktı. Hiroşima’daki saldırıdan
sadece 3 gün sonra 9 Ağustos 1945’te Nagasaki’de Plütonyum -239 tipi
atom bombası ‘’Fat Man’’ (Şişko Adam) ile ikinci saldırı gerçekleştirildi.
Askeri tarihte gerçekleştirilen yegane nükleer saldırı olan Hiroşima ve Na-
gasaki felaketi, bombanın atılmasından hemen sonra yayılan radyasyon ile
birçok çocuğun ve yeni doğan bebeğin genetik hastalıklara maruz kalmasına
neden oldu. 
Siyaset bilimci uzmanlara göre bombanın kullanılma nedeni sadece İkinci Dünya
Savaşı’nı bitirmek değildi. ABD bu bombayla aynı zamanda SSCB’ye gözdağı
vererek Soğuk Savaş’a bir adım önde başlamak istedi. Avrupa’da artan
Sovyetler Birliği’nin nüfuz alanını daraltmak ve bu ülkeye uyarıcı bir mesaj ilet-
mek için atom bombalarının kullanılması uygun bulundu. Dolayısıyla, Soğuk
Savaş bu memorandum ile başlamış oldu ve atom bombasının da bu dönemin
ilk ayağı olması kararlaştırıldı.
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çekleştirmeye ihtiyaç olduğuna dikkat
çekilirken, Türkiye’nin Japon yatırım-
cıların yurt dışı ilgisini iyi değerlendir-
mesi gerektiği vurgulanıyor. 

2010 yılından sonra 
Japon yatırımları arttı
Başta İstanbul ve civar illerde
180’den fazla Japon firmasının ya-
tırımları bulunuyor. Faaliyetleri ti-
caret, finans, inşaat, sanayi ve
lojistik, hizmet gibi geniş bir alana
yayılıyor. Son yıllarda Türkiye'ye yö-
nelik Japon yatırımlarında önemli
bir ilgi göze çarparken; Japonya’dan
Türkiye’ye doğrudan yatırım mikta-
rında özellikle 2010 yılından itiba-
ren büyük ölçüde artış yaşandı.
2002-2016 Haziran döneminde
Türkiye’ye gelen toplam 2.037 mil-
yon dolarlık Japon yatırımının,

1.851 milyon doları 2010 yılından
sonra gerçekleşti. Bu ilgi ve trendi
iyi değerlendirip geliştirmek gereki-
yor.

3. ülkelerde 
işbirliği yapıyorlar 
Japonya-Türkiye ilişkilerinde ortak

iş yapma konusunda önemli bir
alanı müteahhitlik projeleri oluştu-
ruyor. Son dönemde, Türkiye'nin
hayata geçirdiği Marmaray, Körfez
Geçişi Köprüsü ve 2. Nükleer Sant-
ral gibi stratejik ve milyar dolarlık
projelere, Japon firmaları katkı sağ-
ladı. Vurgulanması gereken bir

Dünya Turu

Japonların Barış Manço sevgisi…
Türk müzik tarihinin nadir seslerinden
biri olan Barış Manço,  Japonya ile
bugün pek çok konuda iş birliği içine
girmemizde ve Türk-Japon dostluğu-
nun gelişmesinde önemli bir yere
sahip isimlerinden biri.  Manço’nun
Japonya macerası, hem onun için hem
de Japonlar için büyük önem taşıyor.
1990 yılında, Ertuğrul Fırkateyni’nin
Japonya’ya gelişinin 100. Yılı kutla-
maları vesilesi ile düzenlenen Türk-
Japon Dostluğu etkinlikleri çerçe-
vesinde Japonya’ya giden Manço, ilk
konserini orada vererek Japon dinleyicisinden tam not aldı. Ardından
çeşitli kereler Japonya’ya giderek çok sayıda konser veren Manço,
Japonlar tarafından çok sevildi. Japonya Uluslararası Kültür ve Barış
Ödülü verilen Manço’ya, Japonlar sevgi ve saygılarını göstermek için
adına Sakura denilen kutsal ağaç dikerek ölümsüzleştirdiler.  Japonlar
Manço’yu öyle sevdi ki, Türkiye ve Japonya’da satışa sunulan  ‘Japan In
Live’ albümü,  Japonya’da Türkiye’den daha fazla sattı. 
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başka konu ise son zamanlarda
Japon firmaları ile Türk firmalarının
anonim ortaklık firmaları kurmala-
rına ek olarak üçüncü ülkelerde yap-
tıkları büyük ölçekli işbirliği
örnekleri. Her iki ülke firmaları,
Japon firmalarının en üst seviye tek-
nik ve ayrıntıcı yaklaşımı ile Türk fir-
malarının dinamikliği ve hızının
birbirini tamamladığı bir ortamda
verimli çalışmaları ortaya koyuyor.

İkili ticarette 
Japonya’nın ağırlığı fazla
Japonya-Türkiye ilişkilerinin ol-
dukça büyük bir potansiyele sahip
olduğunu savunan yetkililer, iki ülke
arasındaki ticari rakamların, potan-

siyelin çok altında bir ticarete işaret
ettiğine dikkat çekiyorlar. Hem
dünya ekonomisi ve ticaretindeki
olumsuzluklara hem de Japonya ve
Türkiye'nin ayrı ayrı genel dış tica-
retlerindeki gerilemelere rağmen, iki
ülke arasındaki ticaretin son yıllarda
dinamizmini koruduğu söylenebilir.
Çin başta olmak üzere üçüncü ülke-
ler üzerinden Japonya'ya önemli
miktarda Türk ürünü giriyor. 2015
yılında iki ülke arasındaki ticaret
hacmi, 3.5 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. Bu toplam içinde, Türki-
ye’nin Japonya’ya ihracatı sadece
335 milyon dolar, Japonya’nın Tür-
kiye’ye ihracatı ise 3.2 milyar dolar
oldu. Japonya’nın Türkiye’ye olan

3.2 milyar dolarlık ihracatı, 2015 yı-
lında 626 milyar doları bulan top-
lam ihracatında, yalnızca binde 5’lik
bir paya karşılık geliyor.
Japon ticaret verileriyle bakıldığında,
Japonya'nın Türkiye'den 2015 sonu
itibarıyla ithalatı 628 milyon dolar,
ihracatı ise 2.161 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti.  Bu veriler karşılıklı
ticaretimizde arzu edilen seviyenin
çok gerisinde bulunduğumuzu or-
taya koyuyor. Türkiye ile Japonya
arasında da başlayan serbest ticaret
anlaşması müzakerelerinin bir an
önce sonuçlanmasının, ülkeler ara-
sındaki ticari ilişkilerin gelişmesine
büyük katkıda bulunacağı düşünü-
lüyor.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Sektörde son 3 yıldır ticaret yapılmıyor
Muson ikliminin etkisiyle zengin bitki örtüsüne sahip olan Japonya’nın kuzeyinde kozalaklı ağaçlardan
oluşan iğne yapraklı ormanlar, orta kesimde karma ormanlar, güneyde ise tropikal ormanlar yer alıyor.
Topraklarının yüzde 65’i ormanlarla kaplı olan ülke, ağaç işleme makineleri alanında 2014 yılında 79 mil-
yon dolar, 2015 yılında 66 milyon dolar ve 2016 yılında ise 91,6 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.
Türkiye’nin ise 2016 yılında 70 milyon dolar ihracat yapmış olmasına rağmen, son 3 yılda Japonya’ya hiç
ihracat yapmadığı görülüyor.
Özellikle, ülkemizde üretimi fazlaca yapılan testere ve tomruk makineleri 43 milyon dolar ile Japonya’nın
başlıca ithalat kalemleri arasında yer alıyor.  Japonya’nın ağaç işleme makinesi ihracatı ise 2016 yılı sonunda
141 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağaç işleme makineleri bakımından, yine son 3 yılda Japonya’nın da
Türkiye’ye ihracat yapmadığı görülüyor.
Japonya’nın ihracat kalemleri arasında en çok 29,6 milyon dolar ile delik açma ve zıvanalama makineleri
bulunuyor. Hem ithalat hem de ihracat bakımından 2015 yılında bir düşüş yaşasa da, 2016 yılında tekrar
2014 yılı rakamlarına yaklaştığı gözlemleniyor.
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Eskimeyen Markalar

“Çalışmak, çalışmak, çalışmak…
Hayatımdaki başarının sırrı işte bu”



Savaş Çevik, 25 yıldan fazla
bir süre özel sektörde çalı-
şıp ardından eşiyle birlikte

şirketini kuran bir girişimci. Ma-
kine mühendisliğinde 50 yılı ge-
ride bırakan Çevik,  PVC kapı ve
pencere sektöründe edindiği de-
neyimle 1994 yılında Intergrup
firmasını kurdu. Plastik sektö-
ründe dünyada konusunda marka
olmuş birçok uluslar arası firma-

nın mümessilliğini alarak bu fir-
maların Türkiye pazarına ilk kez
girmelerinde etkin olan Savaş
Çevik, 1997 yılında ise dışa ba-
ğımlı olmamak için şirketteki mü-
hendislerle bir araya gelip üretim
konusunda bir alt yapı oluşturdu
ve makine üretmek için Interg-
rup’un kardeşi olarak Plasmek fir-
masını hayata geçirdi. 
PVC pencere  profil sektöründe
laminasyon,folyo ve koruyucu
bant kesme ve profil bükme ma-
kineleri imal etmek amacıyla ku-
rulan Intergrup bünyesindeki
Plasmek’in zamanla mobilya sek-
töründe laminasyon, folyo ve
kenar bant kesme makineleri
üretmeye başladığını açıklayan
Intergrup Yönetim Kurulu Baş-
kanı Savaş Çevik, şirket olarak
plastik sektörüyle başladıkları ma-
kine üretiminde ahşap sektörüne
yönelik payın bugün yüzde
70’lere ulaştığını söylüyor.  Ahşap
sektöründeki çeşitliliğin ve bü-
yüme performansının, ağaç işleme
makineleri üretimine yönelmele-
rindeki en büyük neden oldu-
ğunu açıklayan Çevik, “Intergrup
bugün 12 tane yabancı menşeli
firmanın mümessilliğini yapıyor.
Plasmek ise üretici bir firma. İkisi
birbirini besliyor ve büyümelerini
tetikliyor. Hem ithalatçı hem de
ihracatçı olmamız, yurtiçi ve dı-
şında geniş bir pazara hakim ol-
mamızı sağlıyor” diyor.
Firma olarak sağladıkları başarıyı
çok çalışmaya bağlayan Savaş
Çevik, “Zeka sizi bir yere kadar
götürür, eğer çalışmazsanız başa-
rılı olamazsınız. Çalışacaksınız,
doğru olacaksınız, vizyonunuzu
geniş tutacaksınız, yeniliklere açık
olacaksınız, çevrenizdeki insanla-
rın gelişmesinde yardımcı olacak-
sınız, takım ruhuna inanacaksınız.

Eğer bunları yapmazsanız başarılı
olmanız mümkün değil” görü-
şünü savunuyor.  Bütün hayatı
boyunca bu felsefeyle çalıştığını
ve bu şekilde çalışmaya da devam
edeceğini söyleyen Savaş Çevik,
sorularımıza şu yanıtları veriyor.

Öncelikle biraz sizi tanıyabilir
miyiz? İş hayatınızın kısa bir
özetini dinleyebilir miyiz siz-
den?
Bu yıl makine yüksek mühendis-
liğindeki 50. yılımı kutluyorum.
İstanbul Teknik Üniversitesi Ma-
kine Fakültesi’nden mezunum.
Mezun olduktan sonra 1 yıl Al-
manya’da kalıp Türkiye’ye dön-
düm. Türkiye’de Pimaş fabri-
kasında, imalat müdürü, fabrika
müdürü, genel müdür yardımcısı
olarak çalıştım. Pimaş’ta toplam
14 yıl görev yaptım. Pimaş’ta fab-
rika müdürlüğü yaparken
1987’de Pimapen’i kurduk.  Pi-
mapen’in kurucularından ve isim
babalarından biri de benim. Ar-
dından Pimaş’ın ortak olduğu bir
joint venture firmasının genel
müdürü olarak Suudi Arabistan’a
gittim. 10 yıl orada kalarak yurt-
dışı deneyimi de edindim. Suudi
Arabistan’da plastik sektöründe
üretim yapan 4 plastik fabrikası-
nın kuruluşunda profesyonel yö-
netici olarak bulundum. Bugün
bile Suudi Arabistan’ın en büyük
PVC pencere profil üreticisi olan
Wintek firmasının kuruluşunu o
dönemde gerçekleştirdik. Ardın-
dan Türkiye’ye dönünce kısa bir
dönem Mar Holding bünyesinde
genel müdür olarak çalıştım. Özel
sektördeki profesyonel yöneticili-
ğimin ardından da girişimci
oldum. Plastik sektöründe 1994
yılında eşimle birlikte ortaklık ya-
parak mühendislik ve mümessillik
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üzerine faaliyet gösteren bir firma
olarak Intergrup’u kurdum. 

Intergrup’u hangi amaçla kur-
dunuz?  Ne gibi faaliyetleriniz
oldu?
Intergrup’ta ana konumuzu, PVC
pencere ağırlıklı olmak üzere plas-
tik sektörüne yönelik faaliyet gös-
termek için kurduk. Sektördeki
birçok ilki biz gerçekleştirdik.
Beyaz pencere profillerinin üzerine
ahşap desenli film kaplamada kul-
lanılan filmleri, firma olarak Türki-
ye’ye ilk kez biz getirdik. Bu
filmleri üreten dünyanın en büyük
firması olan Renolit’in Türkiye
mümessilliğini aldık. Bunun yanı
sıra plastik sektörde stabilizör ko-
nusunda katkı maddeleri yapan
Avusturyalı Chemson,  mikser üre-
ticisi İtalyan Plasmec gibi konu-
sundaki en büyük firmaların
mümessili olduk. Bu büyük firma-
ların Türkiye pazarına girmesini
sağladık. PVC pencere sektörüne
hizmet verebilecek büyük oyuncu-
ların temsilciliğini yapan Tür-
kiye’deki ilk firma olduk. Bu
markalarla Türkiye’de PVC pen-
cere üreticisi 9 firmanın kurulu-
şunda çalışarak A’dan Z’ye
projelerini hazırladık. Şu anda sek-
törünün en büyüklerinden olan
Teknoplast, Erpen, Adopen, Alfa-

pen, Pakpen, Denizpen, Filpen,
Asaşpen, Winsa gibi firmaların ku-
ruluşunda projede kullanılacak
makinelerin fizibilite çalışmalarına,
uygun makinelerin satın alınması
ve kurulmasına kadar tüm siste-
mini kurduk. Öte yandan yurtdı-
şında da pek çok çalışmamız oldu.
Ukrayna’nın PVC Profil sektörün-
deki en büyük üreticisi olan Miro-
plast’ın da kuruluşunu 5 yıl önce
biz yaptık. Öte yandan Türkiye’de
siding üretimi ile ilgili yatırım pro-
jesini ilk biz hazırladık. İran’daki
bir müşterimiz için yaptığımız
plastik parke projesi hayata geçti ve
üretim başarılı bir şekilde devam
ediyor.  Biz firma olarak fikir de
makine de üretiyoruz, bunların bir
araya gelmesi müşteriler için
büyük avantaj sağlıyor. Plastik sek-
töründe çok iddialıyız. Birçok
Alman firmasına makine satar du-
rumdayız. Dünyanın en büyük
pencere profil üreten firması Pro-
fine Group birçok makinesini biz-
den satın alıyor. Birçok ülkede
kurdukları fabrikalarına makine
üretip gönderdik. 

“DIŞA BAĞIMLI OLMAK 
İSTEMEDİK, ÜRETİME 
BAŞLADIK” 
Plastikten ahşaba yöneliş nasıl
oldu? Neden ağaç işleme maki-

neleri sektörüne yatırım yapma
kararı aldınız?
1995 yılında Rusya’da bir şirket
kurduk. PVC profil üzerine kapla-
nan folyolarda Ruslardan talep
vardı, şirket kurarak burada ciddi
satış yaptık. 1998 yılı sonunda
ekonomik kriz nedeniyle şirketi
kapatmak zorunda kaldığımız za-
mana kadar çok güzel bir dönem
geçirdik. 1997 yılında Rusya’dan
pencere profil bükme makineleri
istediler. Biz de “Bu işi biliyoruz,
satacağımız makineyi niye kendi-
miz üretmiyoruz?”diye düşündük
ve Plasmek firmasını bu amaçla
1997 yılında kurduk. Plasmek,
PVC pencere kaplama profili sek-
töründe laminasyon folyo ve koru-
yucu bant kesme ve profil bükme
makineleri imal etmek amacıyla
kuruldu. Zamanla mobilya sektö-
ründe laminasyon folyo ve kenar
bant kesme makineleri üretmeye
başladı.  İlk yıllarda özel makine-
lerin yanı sıra profil bükme maki-
neleri yaptık. Türkiye’de ilk
laminasyon makinelerini biz yap-
tık. Sonra bizden ayrılan çalışanla-
rın kurduğu firmalar bize rakip
oldu. Sektörde bu anlamda ciddi
bir açılımın ve yatırımın bir an-
lamda nedeni olduk. Böylece ül-
keye giren ithal makinelerin sayısı
azaldı. Şu anda Türkiye’nin pen-

Eskimeyen Markalar

Üretici bir firma olarak daha çok hangi konularda sıkıntı yaşıyorsunuz?
Yaptığımız işlerin, üretimlerin, ihracatın ne yazık ki farkında değil devletimiz. Bulgaristan’dan bizi sürekli ya-
tırım yapmamız için çağırıyorlar. Organize sanayi bölgesinde bedava arsa, 10 yıllık vergi muafiyeti imkanı su-
nuyorlar. Avrupa’nın içinde üretim yaparak her yere kolay ulaşım imkanı da var. Tek istedikleri istihdam
yaratmamız. Türkiye’de yaptığımız yatırımın üçte biriyle Bulgaristan’da fabrika kurabiliriz. Ama biz bu va-
tanı seviyoruz ve 20 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz. TÜBİTAK’a bir çok proje yaptık sadece 1’ini kabul
ettiler. Halbuki Türkiye’de melter ve tutkal uygulama kafaları yapan ilk ve tek yerli firmayız. Bugüne kadar
400 melter, 500-600 tane de kafa ürettik. Dünyanın her tarafında bunlar çalışıyor. Ama devlet kanadında kim-
senin bundan haberi yok. Kimseden de bir ilgi destek görmedik. Ama hiçbir şeye rağmen moralimizi boz-
muyoruz.  Bütün işler 1.5 yıldır bıçak kesilir gibi bir anda durdu. Bir günde ihracatımızın yüzde 40’ını
kaybettik. Ama önümüze bakıyoruz,  yolumuza devam ediyoruz. 
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cere sektöründeki en büyük üreti-
cilerinde 60-70 makinemiz çalışı-
yor. O dönemde  Türkiye’de
üretilmeyen sıcak tutkalla çalışan
laminasyon makinelerini yapma ka-
rarı aldık. Ahşap sektörüne girince,
plastiğe göre imkanların, çeşidin
daha fazla olduğunu gördük.
Ahşap sektörüne yönelik üretim
yapma kararımızın nedeni, ahşap
sektöründe satış ve büyümenin
plastik sektörüne göre daha geniş
olması...

Sektöre yönelik özel makine
projeleriniz oldu mu?
Makine imalatı yaparken hep dışa-
rıya bağımlıydık. Tutkal eritme sis-
temlerini, tutkal uygulama kafa
sistemlerini hep ithal ediyorduk.
İtalya’dan bir firmadan alıyorduk
ve güzel satış yapıyorduk. Dışa ba-
ğımlı olmak istemedik ve ben başta
olmak üzere teknik ekibimizle bir-
likte üretime yönelik proje hazırla-
dık. 10 yıl önce laminasyon
yaparken gerekli olan PUR  solid
tutkalı eriten makineyi ürettik. Şu

anda her tip sıcak tutkal eritme
tankları ve varil eritme sistemleri
üretiyoruz. Türkiye’de ilk ve tek
üreticiyiz bu anlamda. 6 çeşit tank
melteri, 4 çeşit de varil melteri ya-
pıyoruz. Ardından ilk kez tutkal
uygulama kafaları üretmeye başla-
dık. Şu anda 60 mm’den 1500
mm genişliğe kadar kafa yapabili-
yoruz. Bunda da Türkiye’de ilk ve
tekiz. Bu konudaki rakiplerimizin
hepsi Avrupa firmaları. 
Geçen yıl TÜBİTAK için, özel bir
melter ve kafa sistemi olan panel
kaplama makinesi projesi hazırla-
dık. TÜBİTAK’tan onay aldığımız
projemiz şimdi sandviç panel üre-
ten Soytaş firmasında çalışıyor. Ay-
rıca yurtiçinin yanı sıra yurtdışına
da bu alanda satış yapıyoruz. 

“45-50 ÇEŞİT MAKİNENİN 
ÜRETİMİNİ YAPIYORUZ”
Üretiminizin yüzde kaçı ahşap
sektörüne yönelik makinelerden
oluşuyor?
Şu anda üretimimizin yüzde 70’ini
ağaç işleme makineleri oluşturuyor.

Plastikle başlayıp ahşapta büyüdük.
Özellikle ahşap sektöründeki bü-
yüme bizi de büyüttü. Ağaç işleme
makinelerinde profil kaplama, panel
kaplama, folyo kesme makineleri,
tutkal eritme sistemleri, tutkal uy-
gulama kafaları, laminasyon hatları,
plastik sektörüne de profil bükme
makineleri üretiyoruz. 45-50 çeşit
makinenin üretimini yapıyoruz.  55
çalışanımız var fabrikada. 8 kişilik
mühendis kadromuz bulunuyor.
Üretimimizin bir kısmını yan sanayi
firmalarına yaptırıyoruz. Sürekli ola-
rak 4-5 yan sanayi firmasıyla çalışı-
yoruz. Siparişlerimiz arttıkça fason
üreticilerin sayısını da artırıyoruz. 

Ahşap sektörüne yönelik yelpaze-
nizde satışını yaptığınız ithal ma-
kineleriniz yada ürünleriniz de
var mı?                                                                                 
Biz sadece makine olarak ahşap sek-
töründe değiliz. Mümessilliğini yap-
tığımız firmalarla da ahşap
sektöründeyiz. Türkiye’de ilk defa
membran preslerde kullanılan 3D
mobilya filmi biz getirdik.  Türki-

Şirketlerin Yönetimi
İntergrup ve Plasmek şirketlerinin kuruluşundan
beri eşim Semra Hanım hep yanımdaydı. Benim
hem en büyük destekçim hem de şirketimin ortağı.
Şirketin bütün finansman işleri ondan sorulur. Or-
tağınıza itimat ediyorsanız ortakla çalışmak çok
güzel. Eşim benim şansım oldu. Şirketteki bir diğer
aile üyemiz büyük kızımdır. Seda yöne tim kuru-
lunda hem de mobilya sektörüne sattığımız film
işinin başında bulunuyor. Şirketimizin Genel
Müdürü Kenan bey plastik sektöründe çok geniş
deneyim sahibidir, mümessillik firmaları onu kont-
rolündedir. Plasmek’in Üretim Müdürü Şenol bey
de kafa, melter ve makine üretiminde firmaya bir
çok yenilikler ve özel tasarımlar kazandırmıştır. Eki-
bimiz başarılı çalışmalarına devam ediyor.

Soldan sağa; Plasmek Üretim Müdürü Şenol Velioğlu, Genel Müdürü Kenan Karaahmetoğlu, Bölge Satış Müdürü
İndira Hasanova, Yönetim Kurulu Üyesi Seda Çevik Köse, Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çevik ve Bölge Satış
Müdürü İpek Yılmaz Erciş 
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Sektöre hizmet etmeye bağlı kalmak lazım
Sektörde enerji yaratmak çok önemli. Üreticilerin bir araya gelmesi gerekiyordu ve AİMSAD bu açığı
başarılı bir şekilde kapattı. Topluluktan güç doğar. AİMSAD’ın da bu konuda doğru işler yaptığını
düşünüyorum. Ancak bu aşamada derneğin içine politika, siyaset sokmamak lazım. Net olarak
sektöre hizmet etmeye bağlı kalmak lazım. Ortak sektör menfaatlerini düşünmek gerek. 
Gördüğüm kadarıyla dernek yönetiminin de bütün gayesi bu.  AİMSAD’ın etkin olabilmesi için,
karşısına rakip kurumların kurulmaması gerekiyor. Karşısına bir rakip grubun çıkması sektördeki
gücün bölünmesine neden olur. Ayrıca derneğin yönetimini belli prensipler çerçevesinde profesyonel
iyi eğitimli kadrolarla yapmak da çok önemli. 

“ 

“ 

ye’ye o dönemde bu üründen çok az
getiriliyordu. Biz yurtdışında çok
araştırma yaptık, eğitimler aldık ar-
dından da Türkiye’ye getirip satmaya
başladık. O yıllarda Türkiye’de 3D
mutfak ve banyo dolap kapaklarında
ve kapılarda sadece boya yapılıyordu.
Sektördeki üreticilere membran pres
almalarını tavsiye ettik. Pek ilgi ol-
mayınca firmalar için bir demo cen-
ter kurduk.  Sektördeki firma
yetkililerini çağırıp membran pres ile
film kullanmayı anlatıp, onları 3 yıl

boyunca bir anlamda bu konuda eği-
tim verdik.  Yurtdışındaki fuarlarda
da bunun kullanıldığını gören sana-
yicilerimizin zamanla ilgisi arttı ve sa-
tışlar başladı. 2003 yılında bir anda
patlayan bu işin öncüsü olduk Tür-
kiye’de. Şirketimizde mobilya film-
leri konusundaki organizasyon ve
satış işlerini büyük kızım Seda yürü-
tüyor. 15 yıldır bu konuda çok büyük
deneyim sahibi oldu. Mobilya film-
lerinin özelliklerinden uygulamasına
kadar pek çok ayrıntıyı Türkiye’de

bilen birkaç kişiden biridir. Şu anda
firma olarak 3D film konusunda
dünyanın en iyisi olan Kazei-Bonlex
Japon firmasının ürünlerini satıyoruz.
İtalyan Alfatherm firmasıyla birlikte
2 tane film mümessilliğimiz var. Özel
filmler için de bir Alman  firması ve
bir Türk firmasının ürünlerini satıyo-
ruz. Ahşap sektörüne tutkal üreten
bir İspanyol Neoflex firmasının 15
yıldır mümessilliğini yapıyoruz. La-
minasyon makineleriyle ilgili de 2
tane mümessilliğimiz var. 
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“RUSYA PAZARI KAPANINCA 
İHRACAT ROTAMIZ 
DEĞİŞTİ”
Ürettiğiniz makinelerin toplam
satışı içinde ihracatın payı ne
kadar? 
Plasmek yaptığı üretimin yüzde
65’ini ihraç ediyor. Bu yıl bu rakam
yüzde 65’in de üzerine çıkacak.
Yılda 2.0-2,5 milyon euroluk ihra-
cat yapıyoruz. 

İhracat haritanızda hangi ülkeler
ve bölgeler var?
Rus uçağının düşmesi sonucu yaşa-
nan kriz, firma olarak  toplam makine
ihracatımızın yüzde 40’ını oluşturan
Rusya pazarını bir günde bitirdi. Kriz
nedeniyle satışlar birden durdu,
gümrükte kalan makinelerimizi çeke-
medik, oradaki şirketimiz ciddi zarara
uğradı. Rusya pazarı nedeniyle çok
sıkıntılı 1.5 yıl yaşadık. Pazar şimdi
açılsa da eskisi gibi değil. Rusya pa-
zarı kapanınca yüzümüzü diğer pa-
zarlara döndük, fuarlara katıldık.
Pazar rotamız değişti. Avrupa’ya çok
satış yapıyoruz. Ama onun dışında
Ortadoğu pazarımızı büyüttük, Kör-
fez ülkelerine yöneldik. Hindistan’a
ciddi makine satmaya başladık.
Uzakdoğu’da birkaç tane ciddi müş-
teri grubu elde ettik. Ortadoğu’da
güçlü bir dağıtımcımız var. Güney
Amerika’da birkaç anlaşma yaptık.
Kuzey Amerika’da mümessil firma-
mız var. Kuzey Afrika pazarına da gir-
dik. Biz artık global firma olmak
zorundayız. Başka türlü yaşamamız
mümkün değil. 

Yeni yatırım planlarınız var mı?
Üretim alanını büyütmeyi düşü-
nüyor musunuz?
Mevcut fabrikamız 4 bin metrekare
büyüklükte. İki yıl önce bize burası-
nın yetmediğini düşündük ve Gebze
Plastikçiler Organize Sanayi Bölge-

si’ndeki (GEPOSB) arazimizde 10
bin metrekarelik bir fabrika inşaatına
başladık. Arsa fiyatları çok yüksek.
Arsası ile birlikte 23 milyon TL’lik
yatırım yaptık. İnşaatı bitirdik ama
ülkedeki konjektöre güvenemediği-
miz için taşınamadık. Fabrikanın 2
katını kiralamak istedik ama ona da
GEPOSB’den izin çıkmadı. Bu ne-
denle şimdi yeni fabrikanın tamamını
kiraya vermeye karar verdik. Bunun
yanında fabrikamızdaki kapasiteyi ar-
tırmaya yönelik CNC makineler
satın aldık. Bu makineler kapasite-
mizde yüzde 20’lik artış sağlamış
olacak. 

Firma olarak 22 yıllık geçmişe ve
tecrübeye sahipsiniz. Bugünlere
gelişinizdeki başarının sırrını nasıl
açıklarsınız?
Çalışmak, çalışmak, çalışmak… Zeka
sizi bir yere kadar götürür, eğer çalış-
mazsanız başarılı olamazsınız. Çalışa-
caksınız, doğru olacaksınız, vizyo-
nunuzu geniş tutacaksınız, yeniliklere
açık olacaksınız, çevrenizdeki insan-
ların gelişmesinde yardımcı olacaksı-
nız, takım ruhuna inanacaksınız.
Eğer bunları yapmazsanız başarılı ol-
manız mümkün değil. Ben bütün
hayatım boyunca bu felsefeyle çalış-
tım, çalışmaya da devam edeceğim. 

“SEKTÖRÜN EN BÜYÜK 
TEHDİTLERDEN BİRİ, 
TAKLİTÇİLİK…”
Firmanın ardından biraz da sek-
törden konuşalım. Ağaç işleme
makineleri sektörünün gelişiminin
tanığısınız. Nasıl değerlendiriyor-
sunuz geldiği noktayı?
Sektör çok büyüdü. Yerli üretim
arttı, kalite çok çok yükseldi. Sek-
törün geleceği iyi.  Komşu ülkele-
rimize yönelik satış konusunda da
potansiyel çok yüksek. Bu sektöre
çok emek verdik, sektörün çok bü-
yüyeceğine inanıyorum. Ancak
sektörün önünü kesmemek için
kendi içimizde önlem almak lazım.
Pazar dejenere edilmediği sürece
sektör büyümesini sürdürür. Ucuz
ama kalitesiz ürünlerin ithalatını
yapmamak gerek. Öte yandan sek-
törde haksız rekabeti ortadan kal-
dırmak için önlem almak lazım.
Yerli üretici firmalar birbirlerini
taklit etmemeli. Bir ürünü sek-
törde ilk üreten firmaların emekle-
rine ve yatırımlarına saygı
gösterilmeli, bunların takliti yapıl-
mamalı. Bunun yerine herkes ken-
dine özgü özel ürünler üretmeli.
Sektör ancak bu şekilde büyür.
Sektörün en büyük tehditlerden
biri, taklitçilik. Bu yönelimden
sektörün kurtulması lazım.

Bu noktada ne yapmak gerek peki?
Bu konuda AİMSAD’a görev düşü-
yor. Sektöre bilgi vermesi lazım, hak-
sız rekabetin önlenmesi için giriş-
imlerde bulunmalı. Girişimciliğin ce-
zalandırılmaması tam tersine teşvik
edilmesi lazım. AİMSAD’ın bu nok-
tada taklitçiliğin önüne geçecek çalış-
malar yapmalı. Ahşap sektörü
ustalıktan çekirdekten gelme firmalar-
dan oluşur. Bu firmaların ve sektörün
eğitimi büyük önem taşıyor. Taklitçi-
liğin önüne eğitimle geçilebilir. 
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“SEKTÖRÜN OKUL 
AÇMASI ÇOK 
FAYDALI OLUR”
Plastik sektörü eğitimli eleman
temini için okullar açtı. AİMSAD’ın
da bu şekilde gelecek döneme
ilişkin hedefler koyması lazım.
Ağaç işleme sektörüne yönelik
bir eğitim kurumu, sektöre
büyük katkı sağlar. Sektörün
eğitime odaklanması lazım.  











































El Sanatları

160 AİMSADDERGİSİ

Ormanda büyüyen bir ağacın kesildikten sonra bittiği düşünülen hayatı, yeniden başlar ahşap
oymacılığı sanatı ile... Parçalara ayrılır, kesilip, biçilir, yeni hayatında, yeni şeklinde yeni görevler
üstlenir. İnsanlara beşik olur, kucaklayan koltuk olur, yatak, çerçeve, sandık olur. Son yolculuğunda
bile eşlik eder insanoğluna... Yüzyıllar boyunca her alanda kendine yer edinen ahşabın sanata
ve sanat eserine dönüşmesi, oymacılıkla can buluyor. 



Ahşap, insanoğlunun doğal
taşlarla beraber eline ilk al-
dığı malzeme oldu. İlk ön-

celeri avı pişirmek ve ısınmak için
kullanılan ağaç, zamanla gündelik
kullanılan eşyalardan mimariye geniş
bir kullanım alanında kendine yer
buldu. Şekil verilmesi kolay bir mal-
zeme olması da bu sanatın çok eski
çağlardan beri yapılmasını sağladı.
Ağaç işçiliğinin, tarihten günü-
müze ulaşan kültür miraslarımız ve
geleneksel sanatlarımız içindeki
önemi büyük. Türk tarihinde
Türkmenistan’da rastlanan bu
sanat, İslamiyetle birlikte İslami
motiflerle birleşerek Anadolu’ya,
Endülüs’e, Asya, Avrupa, Afrika kı-
talarına yayıldı. Özellikle İslam di-
ninin heykeltıraşlık sanatına
müsaade etmemesi, Müslümanlar
ve Türklerin ahşap oymacılığı sana-
tında ilerlemelerine yol açtı. Türk-
lerde; İslamiyet kabul edildikten
sonra heykel, resim gibi put sayıla-
cak sanatlar son buldu ve Türklerin
Müslümanlığı kabul etmelerinden
sonra oyma sanatı daha çok gelişim
gösterdi. Sonrasında Anadolu Sel-
çuklu Devleti’nde daha farklı tek-
nikler ile gelişip yaygınlaşan bu
sanat ile cami, medrese, saray gibi
mekanlar süslendi. 

Anadolu’da sayısız 
örnekte can buluyor
Ahşap işçiliği Anadolu'da Selçuklu
döneminde gelişirken, kendine
özgü bir şekil aldı. Selçuklu Bey-
likler dönemi ağaç eserleri, daha
çok mihrap, cami kapısı, dolap ka-
pakları gibi mimari elemanlarda
çok üstün işçilikle kendini gös-
terdi.  Anadolu Selçukluları dev-
rinde çini tezyinatına önem
verilmekle beraber, oyma sanatı da
muhafaza edildi ve Erzurum, Har-
put, Beyşehir, Konya gibi büyük

merkezlerde bu sanatın en güzel
örnekleri meydana getirildi. 
Türkler sanat yapıtlarında ahşabı
en ince detaylı şekliyle kullandılar.
Zamanın tahribine karşı fazla da-
yanıklı bir madde gibi görünme-
yen ahşap, değişik tekniklerle
dayanıklı hale getirip yüzyıllarca
zaman geçmesine rağmen hala işl-
evini yitirmemiş, görünümünden
kayıp vermemiş eserlere dönüştü-
rüldü. Bunun en güzel örneğini
Beyşehir’de bulunan 7 asırlık Eş-
refoğlu camiisinde görmekteyiz.
Bunun yanı sıra Selçuklu devri
ağaç oymacılığı üslup ve şekillerini
Konya-Alaeddin Camii ve Manisa-
Ulu Caminin minberleri; Kara-
mani İbrahim Beyin imarethanesi
ile Sadreddin Konevi Türbesinin
pencere kanatları; Keykavus Rah-
lesi Selçuklu ağaç oyma eserle-
rinde de görmek mümkün.

Döneme göre 
motifler de farklı
Oymacılık sanatı, her devletin ken-
dine has teknikleri ile farklılık ka-
zandı. Anadolu Selçuklu
Devleti’ne ait eserlerde geometrik
ve rumi şekilleri uygulanmaktaydı.
Anadolu Selçuklular’da rumili be-
zeme en üst düzeye ulaştı. Yıldız,
sekizgen, altıgen, dörtgen ve daire
gibi geometrik bölmelerin oluş-
turduğu bir sistem içerisinde ru-
miler tam ve yarım palmetler
olarak kullanıldı.
Osmanlılar ise ağaç oyma işçiliğine
kendilerine has özel bir üslup uy-
guladılar. Osmanlı Dönemi’nde
ahşap işçiliğinde sadelik hakim
oldu.  Selçukluların geometrik ve
rumi süsleme şekli, Osmanlılar’da
çiçekli, değişik motiflerle daha da
geliştirildi. Ayrıca ağaç oyma sana-
tına sedef, bağa ve fildişi kakmasını
da ekleyen Osmanlılar, Selçuklu-

lar’da görülen kufi yazısının yerine
sulüs yazı tekniğini kullandılar.
Çeşitli teknikler daha çok sehpa,
kavukluk, yazı takımı, sandık, taht,
rahle, Kuran muhafazası gibi kul-
lanım eşyası, pencere, dolap ka-
pağı, kiriş, konsol, sütun başlığı,
tavan, mihrap, minber, sanduka
gibi mimari öğelerde uygulandı. 

İşçilik kadar ağaç da önemli
Oymacılık, oymacının zevkine ve
el becerisine göre form kazanan
bir sanat. Çok ince detaylar ile iş-
lenen motifler büyük bir titizlik
gerektiriyor. Bu sanatı yapan kişi-
nin, üzerine oyma yapılacak ma-
teryali çok iyi seçmesi gerekiyor.
Ağacın sert ve pürüzsüz bir yüzeye
sahip olması daha güzel sonuçlar
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Osmanlı döneminde ahşap
sanatı, diğer sanat kollarına
paralel olarak birçok bölgesel
etkileri de içine alarak zengin-
leşen bir çeşitlilik gösterir. Bazen
mimaride sütun ve sütun başlığı,
kiriş gibi taşıyıcı bir öğe; bazen
kapı ve pencere kanatları,
mihrap, minber, tavan göbeği,
balkon korkuluğu gibi dekoratif
amaçlı yapı elemanları ya da
rahle, Kur’an ve cüz mahfazası,
çekmece, kavukluk, çeyiz
sandığı, sehpa gibi mobilya ve
aksesuar olarak karşımıza çıkar.



elde etmeyi sağlıyor.  Ağaç damar-
larının simetrik belirlenmesi, bü-
külebilir ve esneyen bir yapıdan
oluşan ağaç, kolay kesilebilen, bo-
yanabilen ağaç, renk farklılıklarına
ve büyüklük küçüklük ayarlamaları,
muhteşem eserlere zemin oluştura-
biliyor. Ağaç işçiliğinde en çok
ceviz, elma, armut, sedir, meşe,
abanoz, gül ağacı kullanılarak;
kakma, boyama, kündekari, ka-
bartma-oyma, kafes gibi teknikleri
hayata geçiriliyor. 

Ağacın şekil vericileri, 
el aletleri…
Ahşap malzeme üzerine yapılan bir
çizimin özel kesici aletlerle isten-
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OYMACILIKTA TERİMLER VE TANIMLAR  
Arabesk: Birbiri içine girip çıkan hat ve eğrilerin meydana getirdiği bezeme biçim.

Aynalık: Minberlerin kapı üst kısmı, genellikle kitabelerin yer aldığı bölüm. 

Bezeme: Süsleme.

Geçit-geçme: Minberlerde çıta parçalarını birbirine geçecek şekilde bağlayan teknik.

Gergilik: Minber korkuluklarını bölen dikdörtgen çerçeve.

Girift örgü: Şeritlerin bir sistem dahilinde birbirlerine dolanarak meydana getirdikleri su biçiminde ya da

süslenecek alanı bütün halinde kaplayan çeşitli süsler.

Hızar makinesi: Ağacı kesmeye yarayan elektronik cihaz. 

İskarpelalar: Oymanın yapımında kullanılan keskin uçlu bıçaklara denir. Bir adı da oyma kalemidir. Düz, oluklu, eğik

ağızlı, düz ağızlı, düz üçgen, “V” oluklu, “U” oluklu, tırnak iskarpile, kuşdili iskarpile gibi birçok çeşidi bulunur.

İşkence: Oyma yapılacak ahşap malzemenin masaya sabitlenmesini sağlayan sıkıştırma, sabitleme aracı.

Kafes: Minber korkuluklarında kullanılan çıtaların, bir kafes oluşturacak şekilde çakılması ile oluşan teknik.

Kumlama demiri: Desenin oyması yapıldıktan sonra boş zemine ince ince noktalar halinde şekil veren araç.

Künde: İri ve kalın ağaç. Osmanlıda tutma, kavrama ve yakalama sözcüğünden geliyor.

Nişangeç: Tahtanın bir kenarına paralel çizgi çizmek için kullanılan bir alet.

Rende ve Planyalar: Tahtaların yüzeylerini ve kenarlarını düzeltmek için kullanılır. Kısa olanına rende uzun

olanına pilanya denir. 

Rumi: Filiz ve yaprak biçiminde üsluplaştırılmış stilize hayvan motiflerinin dolaşık tezyinatı.

Satıh: Yüz, yüzey.

Sistre: Tahtanın yüzeyini perdahlamak için kullanılan çelik plaka.

Tezgâh: Oyma düz masa gibi bir tezgâhın üzerinde yapılır. Oyulacak ahşap, işkenceyle tezgâha sabitlenir.

Törpü: Ağacın şekillendirilmesinde ve yuvarlatılmasında kullanılır. Balıksırtı, yuvarlak ve yassı törpü gibi türleri

bulunur.
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meyen yerlerinin yontulması ile
elde edilmesi sanatı olan ahşap oy-
macılığı, tahta levhaları istenilen
şekilde kesip oymak şeklinde ta-
nımlanabilir. Oymak tabiri bir yeri
oyarak derinleştirmek veya kazı-
mak manasına geliyor. Dolayısıyla
bu sanatı gerçekleştirirken kullanı-
lan el aletlerinin özellikleri ve kali-
tesi de büyük önem taşıyor.
Ahşap oymada kesme oyma, yüzey
oymacılığı ve şekil oymacılığı
olmak üzere farklı teknikler uygu-
lanabiliyor. Kesme oyma, ahşabın
üzerine uygulanan desenin kıl tes-
tere yardımıyla içinin tamamen
boşaltılması şeklinde yapılıyor.
Yüzey oymacılığı, üçgen ve U bı-
çağı kullanılarak ahşabın yüzeyi
üzerinde desenin ana hatları çizi-
lerek elde edilen yüzey süsleme bi-
çimi anlamına geliyor. Şekil
oymacılığı ise adeta ahşaptan üç

boyutlu heykelcikler yaratmak ola-
rak tarif ediliyor. 
Oymacılık sanatını gerçekleştirir-
ken birçok el aleti kullanılıyor. Tır-
nak bıçağı, küçük ağızlı yan bıçak,
geniş ağızlı bıçak, farklı ebatlardan
ve şekillerden oluşan oluklu ıskar-
pela, kargaburnu, tırnak seti, te-
mizleme aleti, el matkabı, kıl
testeresi, balon, pırpır, kalıp çıkar-
mak için mukavva ve çeşitli boyut-
lardan meydana gelen zımpara
malzemeleri ile eserler oluşturulu-
yor. Testere aleti ile cisimlere daha
rahat hareketler verebilmek için
delikler açılıyor. El matkabı ile de
bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu iş-
lemden sonra kakma yöntemi ile
cisimler netleştirilir. Testere kulla-
nımında bazı hareketlere dikkat
etmek şarttır. Sağa, sola, arkaya ve
öne yatık olmamalı, kol ya da
omuz ile temas etmemelidir. Bu

gerekli detaylar ile oymacılık sanatı
yapılabilir. 

Ustaların sayısı azaldı
Osmanlı’da ahşap ustaları zanaatkar
zümresi altında ‘neccar’ olarak ad-
landırılırdı. Bu zanaatkarlar, özellikle
Anadolu’da gelişen ahşap süsleme
tekniklerini büyük bir ustalıkla her
çeşit ağaca uyguladılar. Ahşap usta-
larının ağaç türlerini iyi tanıdıkları,
kullandıkları yer ve tekniklere en
uygun malzemeyi seçtikleri, ahşabın
dayanıksız bir malzeme olmasına
karşın günümüze gelebilen eserler-
den anlamak mümkün. Günü-
müzde ise, ahşap oyma ustalığı gün
geçtikçe azaldı. Cami minberlerinde
kullanılan ahşap oymaların yerini,
usta azlığından boyalı desenler aldı.
Anadolu’nun bazı yerlerinde çok az
sayıda kalmış ustalar tarafından icra
ediliyor.
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Süslemede önemli bir yeri olan rumi her devirde, her üslupta taşta, çinide, kumaşta, madende, tezhipte 
ve ahşapta kullanıldı. Rumi motifi 15. ve 16. yüzyıllarda ortaya konan sanat eserlerinde en gelişmiş haliyle
göze çarpar. Ruminin zaman zaman dizilişindeki farklılıkların yanı sıra, desen içinde kullanılış maksadı ve
yüklendiği vazifesi de farklıdır.
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Ahşap Sanatında Kullanılan Teknikler
Kündekari tekniği: Daha çok kapı kanatlarında ve minberlerin yan aynalıklarında kullanılan kündekari
tekniği, en özgün ve zor bir işçilik gerektiren tekniktir. Bu teknik geometrik şekillerin birbirine çatma
yani geçme usulü ile bağlanmasıyla oluşturulur. Ahşap parçalar ve oluklu ahşap kirişler iç içe geçirilerek
yapıştırıcı ve çivi kullanılmadan birbirine bağlanır. Parçalar birbirine geçme olduğundan ağaç kuruduğun-
da ufalıp ayrılmaması için satıhların altında bir de ahşap iskelet bulunur. İlk örneklerinin 12. yüzyılda Mısır,
Halep ve Anadolu olmak üzere üç merkezde birbirine paralel olarak geliştiği görülür.
Yalancı kündekari: Minber, kapı ve pencere kepenklerinde çokça rastlanılan bu teknik, çakma ve kabart-
malı, çatma ve yapıştırmalı olmak üzere kendi içinde farklılıklar gösterir. Bu teknikte sekizgen, 
altıgen gibi geometrik şekillerden oluşan ahşap blokların yan yana getirilerek oluşturulduğu görülmekte-
dir. Geometrik şekilleri meydana getiren ahşap bloklar arasındaki çıtalar ya çiviyle ya da yapıştırıcı ile tut-
turulur. Daha kaba olan ve işçiliği daha az olan bu teknikle oluşturulan eserlerde ahşap kuruduğunda
aralarda zamanla yarıklar oluştuğu görülür.
Düz satıhlı (yüzey) derin oyma tekniği: Bu teknikte motifler ahşap yüzeyinden derin oyma ile be-
lirtilmiş ve detayları işlenmemiştir.
Yuvarlak satıhlı derin oyma tekniği: En çok kullanılan bu teknikte rölyefler yuvarlak engebeli bir
zemin üzerine işlenmektedir. Kitabelerde, yazılarda çok değişik örnekleri görülmektedir.
Çift katlı rölyef tekniği: Düz satıhlı derin oyma tekniği ile yuvarlak satıhlı derin oyma tekniğinin bir-
likte kullanıldığı bu teknikte ahşap yüzeyde altlı üstlü iki kat motif olduğu görülür. Yazı ve kitabelerde çok
rastlanır.
Ajur tekniği: Ahşap malzemenin üzerine çizilen motiflerin aralarının boşaltılmasıyla yapılan bu tekniğin
en güzel örnekleri minber korkuluklarında görülür.
Ahşap üzerine boyama tekniği: Ahşap cami ve mescitlerin sütun başlıkları, konsollar, tavan, saçak,
sandıklar ve mahfil kirişlerinde bu tekniği görmek mümkündür. Bugün çoğu aşınmış ve silinmiş olan bu
boyalı süsleme genelde aşı boyası ile yapılırdı. Çeşitli renklerde simetrik bir düzen içinde lotus, palmet,
Rumi, rozet ve nar çiçekleri kalem işi olarak işlenmiştir.
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Fuar Takvimi
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Kültürel Ajanda

Bu yıl 25. sanat yılını kutlayan Sertab Erener, Kerki Production ve Solfej Or-
ganizasyon’un düzenlediği ‘Oda Müziği’nden Müzikale’ projesi ile hayran-
larıyla buluşuyor. Sertab Erener’in yıllarca dillerden düşmeyen, sevilen
şarkılarını seslendireceği konseri 9 Kasım akşamı Ankara Congresium’da ger-
çekleşecek. Hayranlarının karşısına çok özel bir şov ile çıkacak olan Erener,
Sertab Show ile şarkılarının hikayelerin, sesi ve dansları ile anlatacak. Sertab
Erener, konserinin ikinci bölümünde şarkılarını bir süredir birlikte çalıştığı
Beyhan Murphy’nin kareografi ve sahne yönetimi ile profesyonel dansçılar
eşliğinde dinamik bir müzikal gösteri ile seslendirecek.

Sertap Erener’den 25. Yıl Konseri

Zülfü Livaneli'nin büyük ses getiren romanından uyarlanan Leyla'nın Evi,
bu sezon da sahnede olacak. Nedim Saban tarafından sahneye büyük ba-
şarıyla taşınan "Leyla'nın Evi" oyununda, Roxy rolündeki başarısıyla adın-
dan söz ettiren, sesiyle kitleleri büyüleyen, Vasfi Rıza Zobu Ödülü, 2011
Afife Jale Ödülleri (müzikal dalında) ve Sadri Alışık Ödülü Yılın En Başa-
rılı Kadın Oyuncusu seçilen Ayça Varlıer'in ardından, Celile Toyon, oyun-
daki Leyla karakteri ve Çınar Ağacı filmindeki rolüyle Küçükçekmece Belediyesi tarafından yılın örnek annesi ve kadın
oyuncusu seçildi. Bir yalının el değiştirmesinden yola çıkarak kuşak çatışmalarının anlatıldığı oyunda, Livaneli'nin eski İs-
tanbul şarkıları ile Ayça Varlıer'in yorumladığı yeni hip hop tarzı müzikler hoş bir çelişki oluşturuyor.

Leyla'nın Evi, Yeni Sezonda da Sahnede
Tarih: 12 Kasım 2017  Yer: Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon- İstanbul

Türkiye’de mimar ve işveren müzakerelerinin üretimlere etkisini, bir dizi
nitelikli yapının gelişim süreçleri eşliğinde inceleyen İşveren Sergisi, 13
Eylül’de SALT Galata’da açıldı. SALT tarafından geliştirilen İşveren Ser-
gisi, 1930’lardan 2010’lara Ankara, Çanakkale, Denizli, İzmir ve İstan-
bul’da özel kesim ya da kamu kesiminden sipariş edilmiş olan bir dizi
yapı temelinde, mimar ile işveren arasındaki bu kritik ilişkiyi ve iletişimin
ürüne nasıl yansıdığını irdeliyor. ODTÜ Kampüsü, Makbule Atadan Vil-

lası, Denizli Basma ve Boya Sanayi Fabrikası ile Yahşibey Tasarım Çalışmaları yapısını da içeren seçki, özgün arşiv
belgeleri ve söyleşilerle desteklenen anlatımlarla işverenin yapıdaki belirleyici rolüne odaklanıyor. Turizmin geli-
şimi için öncü adımlar atmış olan bürokrat Özer Türk’ün incelemeye açılan kişisel arşiviyle de, işveren rolünün
maddi kaynak sağlayıcılığından daha önemli yeniliklere aracılık etme potansiyeli vurgulanıyor. Altuğ-Behruz Çi-
nici, Cengiz Bektaş ve Ali Saim Ülgen arşivlerinden seçili belgeler, Kalebodur tarafından desteklenen SALT Araş-
tırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi kapsamında bulunuyor.

İşveren Sergisi

Sergi, gölge oyunu figürlerinden, sikke koleksiyonlarına, Estergon Kalesi
Sancağı’ndan Cumhuriyet’in 30-40’lı yıllarının çok önemli bir görsel kay-
dını oluşturmuş olan Selahattin Giz’in fotoğraflarına varan geniş bir yelpa-
zede sanatseverlerle buluşuyor. Sergide Yapı Kredi’nin, 1950’li yıllardan
sonra büyük önem verdiği, aralarında Osman Hamdi Bey, İbrahim Balaban,
Abidin Dino, Ömer Uluç gibi farklı dönem Türk resminin büyük isimle-
rinden oluşan resim koleksiyonunun büyük ilgi topluyor. Günümüzdeki
genç sanatçıların eserlerine de yer verilen koleksiyondan bu özel seçkiyi sa-
natseverler 13 Eylül - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında ziyaret edebilecek. 

Sarmal: Estergon Kalesi Sancağı’ndan Abidin Dino’ya geniş bir seçki
Tarih: 31 Aralık 2017 tarihine kadar  Yer: Yapı Kredi Kültür Sanat Binası-İstanbul
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