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AİMSAD Mesajı

Değerli Sektör Paydaşları, 

15. sayımız olan Kasım-Aralık ile karşınızda ol-
maktan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek
isterim. Geçtiğimiz süreçte yine birçok faaliyet ger-
çekleştirmiş olmanın heyecanıyla çalışmalarımızı
sizlere özet bir şekilde aktarmaya çalışacağım.
14-18 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 30.’su gerçekleştiri-
len Ağaç İşleme Makinesi Fuarı bu yıl 75 bin kişi
ile yine ziyaretçi rekoru kırdı. Toplam ziyaretçi sayısı
içerisinde dikkat çeken nokta ise 101 farklı ülkeden
10 bin kişiye ulaşan ve yüzde 17 artış kaydeden ya-
bancı ziyaretçi oldu. Fuar girişlerinde yapılan kayıt-
lardan ise yabancı ziyaretçilerin yüzde 66’sının
üretici, yüzde 15’inin ise ithalatçı/distribütör ko-
numunda olduğu görülmektedir. AİMSAD ve
REED TÜYAP olarak gelecek dönem fuarlardaki
en büyük hedeflerimizden biri de fuara gelen son
kullanıcıların yanı sıra yüzde 15 olan bayi konu-
mundaki yabancı ziyaretçi sayısını çok daha yukarı-
lara taşımak olacak. Geride bıraktığı 30 yılın
ardından Avrupa’da ikinci dünyada ise üçüncü ko-
numa gelen fuarda emeği geçen herkese AİMSAD
Genel Sekreterliği olarak teşekkür ederim. Umarım
fuarımız yeni hedeflerimizle çok daha iyi bir nok-
taya gelecek ve devlet politikası haline gelen Türki-
ye’nin uluslararası fuarcılık üssü olması hususuna
büyük katkı sunacaktır.
Diğer taraftan, yurtdışı fuar katılımlarımız da tüm
hızıyla devam ediyor. 14-17 Kasım2017 tarihleri
arasında Moskova’da gerçekleştirilen Woodex Fua-
rı’na ilk defa Türk Pavilyonu organize ederek katı-
lım sağladık. Pavilyon içerisinde 6 üyemiz,
toplamda ise 12 üyemiz fuara katıldı. Rusya ile olan
ilişkilerin düzelmesi akabinde böyle bir fuar geçi-
receğimizi açıkçası kimse beklemiyordu. Umuyo-
rum ki, çok büyük bir potansiyel olan Rusya ile
ilişkiler eskisine nazaran çok daha iyi olacak. Bir
sonraki durağımız ise önce 12-15 Şubat 2018 ta-
rihleri arasında İran Woodex Fuarı, sonrasında ise
12-14 Mart 2018 tarihleri arasında Dubai Woods-
how Fuarı olacak. Dubai Woodshow Fuarı için
yine AİMSAD Pavilyonu organize ediyor olacağız.
Bu vesile ile, sizler için rehber olabilecek 2018 yılı
yurtiçi ve yurtdışı fuar takvimini dergimizin ilerle-
yen sayfalarında inceleyebileceğinizi belirtmek iste-
rim.
Bir önceki sayımızda Genel Kurulumuzun gerçek-
leştiğinden bahsetmiştim. Yeni 3 yıllık dönem için
tüm komitelerimiz oluşturulmuş bulunmakta ve ilk
toplantıları peyderpey gerçekleştirilmektedir. Bu-
güne kadar çok güzel projelere imza atan komite-

lerimizden bu dönem içinde öncekilerin üzerine
katarak daha iyi projeler çıkacak. İlerleyen sayıları-
mızda komitelerimizin faaliyetleriyle ilgili detaylı
bilgiler ile sizleri bilgilendiriyor olacağız.
2015 yılından bu yana gözlemci statüsüyle üyesi
olduğumuz Makine İmalat Sanayii Dernekleri Fe-
derasyonu’na (MAKFED) 2017 yılı Kasım ayı iti-
bariyle tam üye olmuş bulunmaktayız. 28 Kasım
2017 tarihinde gerçekleştirilen MAKFED 2. Ola-
ğan Genel Kurulu’nda da üyeliğimiz onaylandı ve
üç delegemizin katılım sağladığı toplantıda Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Mustafa Erol yedek Yöne-
tim Kurulu Üyesi olarak listede yer aldı. Böylelikle,
sektörümüzü temsil ettiğimiz kurum/komite/
grup/federasyon üyeliği sayısı toplamda 9 oldu.
2017 yılının son sayısında sizlere sektörümüzle il-
gili üretim tahminlerimizi ve TÜİK tarafından
açıklanan 10 aylık dış ticaret istatistikleri hakkında
bilgi vermek isterim. Türkiye mobilya sektörünün
makine ihtiyacına cevap vermekte itici güç olan
ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörü, ba-
şarı grafiğini her yıl bir üst banda çıkarıyor. Yılın 10
ayında geçen yılın aynı dönemine göre üretimde
yüzde 4 oranında büyüme kaydederek 163 milyon
dolar rakamına ulaştık. İhracat ise yüzde 19’luk bü-
yüme ile 67 milyon doları yakalayarak ithalatı ge-
ride bıraktı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
ithalat ise yüzde 13’lük bir azalma sağlayarak 47
milyon dolar bandında kaldı. Yılsonunda ise ihra-
catın 80 milyon dolar, ithalatın 60 milyon dolar ci-
varında gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. 
AİMSAD Dergisi’nin bu sayısında sizler ile paylaş-
tığımız daha birçok önemli konumuz, işlediğimiz
bir dizi sektörel dosyamız, ülke ve pazar analizleri-
miz bulunuyor. Bu sayıda sizler için “MDF, Yonga
Levha” konusunu inceledik. Kapak dosyası ve sek-
tör incelemesinin ardından, bu alanda faaliyet gös-
teren MDF, Yonga Levha Sanayicileri Derneği’nin
Genel Sekreteri Serhat Dayanıklıoğlu ile gerçekleş-
tirilen röportaja yer verdik. 
Dünya Turu olarak sizi; yeni işbirliği arayışları içe-
risinde son dönemde yakınlaştığımız Ukrayna’ya
götürüyoruz. Gezi bölümümüzde ise karakteri ba-
ğımsızlık olan Ankara’yı işledik. Keyifle okumanızı
diliyorum.
Son olarak, yaklaşmakta olan 2018 yılının sağlık,
mutluluk, huzur ve bol kazançlar getirmesini diler,
yeni yılınızı kutlarım.

Saygılarımla,

Ağaç İşleme Makine ve 
Yan Sanayisi İş Adamları 
Derneği (AİMSAD) 
Genel Sekreteri
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Dünyanın en büyük 5. levha üreticisi
olarak rüştünü ispatlayan, 139 ihracatçı
ülke arasında 21. levha ihracatçısı 
olarak yerini almış olmasıyla da 
profesyonelliğini ve teknolojisinin 
yeterliliğini kanıtlayan Türkiye levha 
sektörü, kapasitesini önümüzdeki 
yıllarda artırmaya hazırlanıyor. 4 yeni 
üretim hattının çalışmaları ve fizibilitesinin
sürdüğü sektörde, 2019 yılı sonunda bu
tesislerin devreye girmesi ile toplam 
kapasite yüzde 10 daha artmış olacak.
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REED TÜYAP, Ağaç İşleme
Makine ve Yan Sanayisi İş
Adamları Derneği (AİMSAD)

ve Mobilya Aksesuar Sanayiciler
Derneği (MAKSDER) iş birliğiyle
düzenlenen Ağaç İşleme Makinesi
ve Intermob Fuarları, 14 Ekim
2017 tarihinde TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.
30 yıldır istikrarlı bir biçimde büyü-
yen ve son iki yıldır AİMSAD işbir-
liğinde yapılarak daha da güçlenen
Ağaç İşleme Makinesi Fuarı, 18
Ekim’e kadar sürdü. Ağaç İşleme

Haberler

Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob,
30. kez sektörün gücüne güç kattı
Ahşap ve mobilya yan sanayi endüstrilerinin Avrasya Bölgesi’ndeki bir numaralı ticaret
platformu olan Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob Fuarları, 14-18 Ekim 2017 tarihleri
arasında kapılarını sektör için açtı. REED TÜYAP tarafından AİMSAD ve MAKSDER iş bir-
liğiyle düzenlenen fuar; son teknoloji kullanılarak geliştirilen inovasyon harikası ürünlerin
yer aldığı global bir buluşma noktası olmasıyla mobilya sektörüne yaklaşık 400 milyon
dolarlık bir iş hacmi sağladı.
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Makinesi ve Intermob fuarlarının
kapıları, gelecek yıl ise 13-17 Ekim
2018 tarihleri arasında ziyaretçile-
rine açık olacak.  
Ahşap ve mobilya yan sanayi endüs-
trilerinin Avrasya’daki en büyük bu-
luşma platformu olan Ağaç İşleme
Makinesi ve Intermob fuarları, 14-
18 Ekim 2017 tarihleri arasında eş
zamanlı olarak TÜYAP Fuar Merke-
zi’nde gerçekleştirildi. Son teknoloji
kullanarak geliştirilen inovasyon ha-
rikası ürünlere ev sahipliği yapan fua-
rın açılışında; sektör profes-
yonellerinin yanı sıra katılımcı firma-
lar da yer aldı. 34 ülkeden 842 firma
ve firma temsilciliğini 120 bin met-
rekare kapalı alanda buluşturan fuar-
lar, sektör katılımcılarından tam not
aldı. Bu yıl 14 sergi alanından oluşan
fuarın net sergi alanı, 52 bin 204
metrekare oldu. Ağaç İşleme Maki-
nesi ve Intermob fuarları, bu yıl ay-
rıca bir rekora daha imza atarak 101
ülkeden 74 bin 889 sektör temsilci-
sini aynı çatı altında buluşturma ba-
şarısı gösterdi.

Fuarda satılan yüzlerce 
makine sektörü canlandırdı
Son teknoloji kullanarak geliştirilen
inovasyon harikası ürünlere ev sa-
hipliği yapan fuar, sektör profesyo-
nellerinin yanı sıra yerli ve yabancı
yüzlerce firmayı bir araya getirdi.
Mobilya endüstrisinin tüm yenilik-
lerini eş zamanlı olarak bir araya ge-
tiren fuar, güvenlik ve teknolojiyle
entegre edilen akıllı ürünlere de ev
sahipliği yaptığı gibi, estetik ve mo-
dern görünümüyle de günümüz
mobilya sektöründe yoğun olarak
tercih edilen inovasyon ürünlerini
takipçilerinin beğenisine sundu. 

34 ülkeden 842 firma buluştu
Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob
fuarlarının toplam ziyaretçi sayısı

son 5 yılda yüzde 25 artarak 74 bin
889’a ulaştı.  Yurt dışından da
yoğun ilgi gören fuarlara; 34 ülke-
den 842 firma katılarak, ürünlerini
5 gün boyunca ziyaretçilere tanıtma
fırsatı buldu. 
Bu yıl fuara 65 bin 921 adet yurtiçi
ziyaretçi, 9 bin 868 adet de uluslar-
arası ziyaretçi katılım gösterdi.
Fuara katılan ziyaretçilerin faaliyet
türlerine bakıldığında yüzde
66’sının üretici, yüzde 8’inin itha-
latçı, yüzde 7’sinin distribütör,
yüzde 6’sının ise ihracatçı olduğu
belirlendi. 

Fuarı en çok Balkan ve Doğu 
Avrupa ülkeleri ziyaret etti
Uluslararası ziyaretçi sayısı son 5 fu-
arda ortalama yüzde 5 artışla 9 bin
868’e ulaştı. Bu yıl fuara 101 ülke-
den katılan ziyaretçilerin coğrafi da-
ğılımında yüzde 33 ile Balkanlar ve
Doğu Avrupa ülkeleri birinci sırada
yer aldı. Fuara katılanların yüzde
16’sını Ortadoğu, yüzde 15’ini Batı
ve Orta Asya yine yüzde 15’ini Af-
rika’dan gelen ziyaretçiler oluş-
turdu.

Öte yandan Azerbaycan, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Mısır, Estonya,
Finlandiya, Gürcistan, İran, İtalya,
Ürdün, Kazakistan, Kosova, Make-
donya, Moldova, Rusya, Suudi Ara-
bistan, Sırbistan, Sudan, İsveç,

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Seneye de aynı yerde…
Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ağını genişleten
Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob fuarları, gelecek yıl 13-17
Ekim 2018 tarihleri arasında önemli iş bağlantılarına ev sahipliği
yapmaya ve yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını
arttırmak isteyenler için etkin bir ticaret platformu olmaya
hazırlanıyor.
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Tunus, Ukrayna, Yunanistan gibi
22 ülkeden 608 uluslararası; 46
ilden de 4766 sektör profesyoneli,
alım heyetleri kapsamında fuarları
ziyaret etti.

Promatt Özel Bölümü 
ikinci kez ziyaretçilerini ağırladı
Intermob Fuarı bünyesinde yer alan
Promatt; Yatak İmalatı Yan Sanayi,
Ekipman, Hammadde ve Makine-
leri Özel Bölümü, bu yıl ikinci kez
kapılarını açtı. 13. salonda ziyaret-
çilerini ağırlayan Promatt Özel Bö-
lümü’nde yatak üretim makine ve
hatları, yaylar ve yay sistemleri, teks-
til ve dolgu malzemeleri, yatak sün-
gerleri gibi ürünlerin önde gelen
üretici firmaları yer aldı.

Endüstri 4.0 paneli
sektörden büyük ilgi gördü
Öte yandan Ağaç İşleme Makinesi
ve Intermob Fuarları kapsamında
REED TÜYAP ve Orman Mü-
hendisleri Odası işbirliğiyle düzen-
lenen ‘Ahşap Sektöründe Gelecek
Vizyonu Endüstri 4.0’ adlı panel,
sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı
altında buluşturdu. ‘Endüstri 4.0
Uygulamalarında Otonomi’, ‘Yapay
Zeka’ ve ‘Orman Ürünleri Sana-
yinde Endüstri 4.0’ başlıklı konula-
rın konuşulduğu panelde; ağaç
işleme sektörünün de geleceği ma-
saya yatırıldı. 

Haberler

“Her anlamda oldukça başarılı bir fuara ev sahipliği yaptık”
Ağaç İşleme Makinesi-Intermob Fuarları Proje Grup Başkanı Ediz Tok, Türkiye mobilya sektörünün
makine ihtiyacına cevap vermekte itici güç olan ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörünün tüm
paydaşlarını tek çatı altından buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Fuarın kendileri
için son derece başarılı geçtiğini ifade eden Tok, “Her anlamda oldukça başarılı bir fuara ev sahipliği
yaptığımızı düşünüyoruz. Gerek katılımcılarımızdan gerekse ziyaretçilerimizden oldukça olumlu geri
bildirimler aldık. Reed TÜYAP olarak başlattığımız dijital dönüşümün olumlu sonuçlarını bu yıl daha
da net bir şekilde görebildik. E-Davetiye alan ziyaretçilerimizin sayısı yaklaşık yüzde 75 oranında ar-
tarken, bu yıl katılımcı ve ziyaretçilerimizin hizmetine sunduğumuz B2B Eşleştirme Sistemi sayesinde
ziyaretçilerimiz katılımcılara dijital ortam üzerinden randevu talebi gönderebildi. Bununla birlikte,
fuarlarımızın sektörün gelecek vizyonunu da çizdiğinin bilinciyle sektöre yön verecek özel paneller
düzenledik. Tüm bunların sonucunda fuarlarımız, şimdiye kadar elde edilen en yüksek ziyaretçi
sayısına ulaştı. Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 16 oranında artarken,  ulusal ziyaretçi
sayısında yüzde 3, totalde ise yüzde 4 oranında büyüme yakaladık” dedi. 
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AİMSAD Başkanı Mustafa Erol:
“Fuarın sektör ihracatına 
katkısı yüzde 25 olacak”
Fuarın ana temasının ihracat
olduğunu söyleyen Ağaç İşleme
Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları
Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Erol, ağaç işleme
makineleri yan sanayi sektörü olarak
bu yıl ihracatta yüzde 30’luk bir artış
yakaladıklarını belirterek, “Sektör
olarak tamamen ihracata odaklandık.
Fuara yurt dışından 10 binin üze-
rinde yabancı ziyaretçi geldi. Ciddi
alım heyetleri katıldı. Bu da artan
ihracatımıza çok önemli katkıda bu-
lunacak. Fuarın sektör ihracatımıza
katkısının yüzde 25 olmasını bekliyo-
ruz” dedi.
Mobilya yan sanayinin uluslararası
pazarlara açılan kapısı olan fuar ile

yaratılan sektörel güç birliği
sayesinde yine ses getiren önemli bir
buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını
kaydeden Mustafa Erol, fuarın çok
verimli geçtiğini belirtti. Bu fuarın
sektöründe ve özellikle Avrasya
coğrafyasında hakim ihtisas fuarı ol-
ması için projeler ürettiklerini ifade
eden Erol, imalatçı ve ithalatçı fir-
maların aylarca fuara yoğun bir şekil-
de hazırlandığını, imalatçı firmaların
özellikle endüstri, verimlilik ve 4.0’a
uygun yeni makinelerini ilk kez
fuarda sergilediklerini kaydetti. Al-
manya’dan sonra şu anda Avrupa’nın
İtalya ile beraber ikinciliğe oynayan
en önemli fuarı olduklarını ifade
eden Erol, “Yurt dışından ihracatçı
birlikleri tarafından organize edilen
ciddi alım heyetleri katıldı. Bununla
da ilgili TÜYAP’la beraber ortak or-
ganizasyonlarımız oldu. Hiç çalış-
madığımız ülkelerden ciddi katılımlar
gerçekleşti. Her kıtada çalıştık, 5 kı-
tadan da ziyaretçimiz geldi. Fuarımız
yurtdışına dönük bir fuar olmaya
doğru gidiyor. Yurt içinde zi-
yaretçimiz çok ama yurt dışından 10
bin kişiyi buraya getirebilmek
Türkiye’de belli başlı fuarların yapa-
bileceği bir kabiliyet. Bunda çok

başarılı olduğumuzu düşünüyorum”
diye konuştu.

“Sektör olarak ihracata 
odaklandık”
Ağaç işleme makineleri yan sanayi
sektörü olarak bu yıl ihracatta çok
ciddi bir artış kaydettiklerini açıklayan
Erol, yabancı ziyaretçi ve alım heyet-
lerinin sektörün ihracatına çok
önemli katkıda bulunacağını ve fuarın
sektör ihracatına katkısının yüzde 25
olmasını beklediklerini kaydetti.
Fuarın ana temasının ihracat olduğunu
belirten Erol, ithalatta da düşüş
yaşandığını vurgulayarak, “Yıl sonunda
ihracatın ithalatı ikiye katlamasını bek-
liyoruz. Şu anda sektör olarak yüzde
30’luk bir ihracat artışı yaşıyoruz. Bu
artış bizim sektörümüzde çok büyük
bir oran. Devletimizin arzuladığı, sek-
törümüzün görmek istediği verilere
ulaştık. Bu da demek ki Türkiye’de
artık her türlü ürün üretiliyor ve hem
yerli imalatçılar, hem de yabancı müş-
teriler makinalarımızı ve yan sanayi-
lerimizi tercih ediyor. Sektör olarak
tamamen ihracata odaklandık. İhra-
catımızı daha da arttırmak için her
türlü çalışmayı yapacağız” şeklinde
konuştu.

Ağaç işleme makineleri, ahşap, orman ürünleri
ve teknolojileri ile ambalaj sektörlerini bir araya
getiren sektörün en önemli buluşma noktası
Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici
Takımlar, El Aletleri Fuarı; 14-18 Ekim tarih-
lerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenlendi.  Reed Tüyap Fuarcılık işbirliği ile 30.
kez düzenlenen fuarda bu yıl sektör, en son
teknoloji ürünlerini görücüye çıkardı.
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Reed Tüyap ve Orman Mühendis-
leri Odası işbirliğiyle Ağaç İşleme
Makinesi ve Intermob Fuarları kap-
samında düzenlenen ‘Ahşap Sektö-
ründe Gelecek Vizyonu Endüstri
4.0’ adlı panelin en önemli gündem
maddesini ‘Endüstri 4.0 Uygulama-
larında Otonomi’, ‘Yapay Zeka’ ve
‘Orman Ürünleri Sanayinde Endüs-
tri 4.0’ başlıklı konular oluşturdu. 
Panelin açılış konuşmasını Reed
Tüyap Genel Müdürü Ali Muhar-
remoğlu ve Orman Mühendisleri
Odası İstanbul Şube Başkanı Yüksel
Yüksel yaparken, oturumun mode-
ratörlüğünü Marmara Üniversi-
tesi’nden Prof. Dr. Ercan Öztemel
üstlendi. İstanbul Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Sevinç Gülseçen, İstanbul
Teknik Üniversitesi’nden Yrd. Doç.
Dr. Gökhan İnce, Orman Mühen-
disleri Odası İstanbul Şube Üyesi Dr.
Sabit Tunçel, Siemens’den Ali Rıza
Ersoy ve SAP’den Özgür Gönen’in
konuşmacı olarak yer aldığı panelde,
Endüstri 4.0’ın mobilya sektörün-
deki tüm yansımaları detaylarıyla ko-
nuşuldu. 

Öztemel: “Sektör Endüstri 4.0’ı
işlediği taktirde güçlenecek”
Panelin moderatörlüğünü yapan
Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Ercan Öztemel, dünyanın değiştiğini
ve her değişimin ülkelere ve marka-
lara yeni fırsatlar sunduğunu söyledi.
Bu fırsatları es geçmeyen ve yakın ta-
kipçisi olan sektörlerin ve markaların

dünya liginde söz sahibi olabileceği-
nin altını çizen Öztemel, “Yeni nesil
anlayışı benimseyen markalar, artık
dünyada söz söyleyebilecekler. Tür-
kiye mobilya sektörü ve yan sanayisi
de bu bakış açısını benimsediği tak-
dirde yani Endüstri 4.0 kavramını
tüm detaylarıyla işleyebildiği takdirde
dünya pazarında daha güçlü konuşa-
caktır” dedi. 

Tunçel: “Türkiye Endüstri 4.0 
kavramına entegre oluyor”
Orman Mühendisleri Odası İstanbul
Şube Üyesi Dr. Sabit Tunçel ise
panel kapsamında ‘Orman Ürünleri
Sanayinde Endüstri 4.0 Kavramı’
adlı bir konuşma gerçekleştirdi. Tür-
kiye mobilya sektörünün orta ve
küçük ölçekli işletmelerde makine ve
kas gücüyle üretime yöneldiğini ak-
taran Tunçel, “Cari açık vermeyen
bir sektör olarak karşımıza çıkan
Türkiye mobilya sektörü için En-
düstri 4.0 kavramı; önemli bir para-
metre. Dolayısıyla tüm nesnelerin
birbiri ile iletişim halinde olacağı ve
akıllı üretim sistemlerinin gelişeceği,
bu bağlamda ekonomik ve sosyal de-
ğişimin yaşanacağı bir gelecek bizi
bekliyor” dedi.
TÜBİTAK'ın bin adet firmayla yap-
tığı araştırma sonuçlarına göre, Tür-
kiye'de sanayinin dijital olgunluk
seviyesinin Endüstri 2.0 ile Endüstri
3.0 arasında yer aldığına dikkat
çeken Sabit Tunçel, “Türkiye’de en
çok Endüstri 4.0 kavramını entegre

olan sektörler malzeme, bilişim,
elektronik ve optik ürünler, otomo-
tiv ve beyaz eşya yan sanayi olarak
karşımıza çıkıyor. Bu bakış açısıyla
Türkiye mobilya sektörü için öncü
vizyon ve sağlam bir yol haritası or-
taya konulmalı. Endüstri 4.0’ın su-
nacağı olağanüstü fırsatlar doğru
değerlendirilmeli. Günü kurtaran
suni çözümlerin orta-uzun vadede
ciddi maddi kayıplara yol açacağı
akıldan çıkarılmamalı” önerilerinde
bulundu.

Gülseçen: “Endüstri 4.0 
yapay zekayla var olacak”
‘Yapay Zeka’  konulu bir konuşma
yapan İstanbul Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Sevinç Gülseçen de En-
düstri 4.0 ve yapay zekanın birlikte
hareket ettiğini söyledi. Endüstri
4.0 denildiğinde aklımıza ilk gelen
imgenin akıllı makineler olduğunun
altını çizen Gülseçen, “Yapay zeka
ve Endüstri 4.0 için makine, bolca
miktarda bilgi ve veri gerekiyor. Bil-
ginin önemi kısmında durmak isti-
yorum. Her şey veriyle beslendiği
için veri burada çok önemli. Yapay
zeka, insan zekasından bağımsız.
Yapay zeka, programlanmış bilgisa-
yarın gelişimi gibi görünüyor. İn-
sanların korkusu bu yapaylık ileride
bizi yok edecek mi? Endüstri 4.0
yapay zekayla var olacak. Veri en-
formasyona, enformasyon bilgiye ve
bilgi de karar vermeye dönüşüyor”
bilgisini verdi.

Haberler
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Rusya’nın Moskova kentinde
gerçekleştirilen Rusya’nın en
önemli mobilya ve ahşap iş-

leme makineleri fuarı olan WOODEX
2017 Fuarı için AİMSAD organiza-
törlüğünde 14-17 Kasım 2017 ta-
rihleri arasında katılım sağlandı. 28
farklı ülkeden 300’den fazla firma-
nın katıldığı WOODEX 2017, sek-
törün en önemli buluşma nokta-
larından biri oldu. 
İki yılda bir Crocus Expo’da ger-
çekleştirilen WOODEX Moskova
fuarının bu yılki organizasyonuna
AİMSAD, Türk Pavilyonu olarak
katıldı. Türk Pavilyonu’nun içinde
AİMSAD üye firmalarından ABM,
AES, Akemsan, As Metal, Dinçmak
ve Timsan yer aldı. Ayrıca AİMSAD
üyelerinden Canmaksan, Edda,
Hizmet Him Makine, Üstünkarlı,
Törk Makine ve Vermak kendi

stantları ile fuara katılım sağladılar. 
Ağaç işleme sektörü ile ilgili dünya-
daki en önemli pazarlardan biri
olan Rusya’nın mobilya ve ahşap iş-
leme makineleri fuarında Tür-
kiye’den 14 firma ülkemizi
Moskova’da temsil etti. Fuarın en
büyük katılımcı ülkelerinden biri
Türkiye oldu. İlk defa bir fuara
AİMSAD Türk Pavilyonu olarak
katılım sağlanırken, bu modelden
gerek katılımcılar gerekse AİMSAD
üyeleri oldukça memnun kaldı.
Önümüzdeki dönemde bu mode-
lin başka fuarlarda daha da genişle-
tilerek yapılması konusunda da fikir
birliğine varıldı. WOODEX fuarı
süresi boyunca AİMSAD standına
yoğun ilgi gösterildi. Gelen ziyaret-
çilere Türkiye ve ağaç işleme maki-
neleri sektörüyle ilgili bilgiler
verildi.

Erol: “Rusya güçlü ve büyük 
potansiyele sahip bir pazar”
WOODEX fuarında açılış kurdelesi-
nin kesiminden önce konuşma
yapan AİMSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Sabri Erol, 15.
WOODEX Moskova Fuarı’nın açılış
töreninde bulunmanın kendisi için
bir onur olduğunu söyledi.  
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Rusya’nın güçlü ve büyük potansi-
yele sahip gelişmekte olan bir pazar
olduğunu dile getiren Erol, Türk
ağaç işleme makinecileri olarak Rus
mobilya endüstrisinin kalite anlayışı-
nın farkında olduklarını, bu nedenle
de fuarda  mükemmel bir birliktelik
ortamı yakalayacaklarını kaydetti.
Son 15 yılda ihracat pazarının gelişti-
rildiğini ve 120’den fazla ülkeye ulaş-
tığını açıklayan AİMSAD Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol,
“Sadece Alman ve İtalyan makinele-
riyle yapılan rekabet, Türk ağaç iş-
leme makine sistemine yüksek
kalitede perspektif getirdi. Son 15
yılda Türk mobilyacılığı ihracatı 10
kat gelişti. Türk mobilyaları birçok
dünya markasına mal sağladığı gibi
kendi markalarını da yarattı. Geli-
şimlerini desteklediği ve dünya pa-
zarında devamlı büyüme gösterdiği
için yüksek teknolojili Türk maki-
necilerine teşekkür ediyorum. 
Bu yıl fuara 14 güçlü katılımcı ile
katıldık. Bu şirketler Türk misafir-
perverliği ile değerli Rus müşterile-
rini bekliyor. Bölgenin iki güçlü
ülkesi olarak, yeni bir vizyon ile ge-
lecek yıllarda aramızdaki ticari geliş-
tirmek için dört gözle bekliyoruz.
Türk ve Rus uluslarının kardeşliği-
nin uzun sürmesini diliyorum” diye
konuştu.

Ormancılık sektörü, istihdamı 
ve ihracatı ile ekonomi için 
önem taşıyor
Yüzölçümü bakımından dünyanın
en büyük ülkesi olan Rusya, aynı za-
manda dünyanın en geniş orman
bölgelerini bünyesinde bulunduru-
yor. Rusya’da yaklaşık 8 milyon
metrekarelik orman alanı var. Bu
rakam; Rusya’nın 17 milyon kilo-
metrekarenin üzerinde yüz ölçüme
sahip olduğu düşünüldüğünde ne-
redeyse ülkenin yarısının orman sa-

halarıyla kaplı olduğunu gösteriyor. 
Orman ürünleri sanayisi, Rusya
ekonomisinin önemli bir bileşenini
oluşturuyor. Ülke için istihdam ve
ihracat bakımından önemli sanayi
sektörü olan ormancılık sektöründe
küçük ve orta ölçekli olmak üzere
60 binden fazla işletme faaliyet gös-
teriyor. Günümüzde Rusya orman
ürünleri üretimi ve ihracatı açısın-
dan oldukça yüksek bir potansiyele
sahip. Ancak Rusya’nın ihraç ettiği
ağaç ürünlerinin büyük bir kısmını
hammadde veya yarı işlenmiş ürün-
ler oluşturmakta ve dolayısıyla ihra-
cattan elde edilen gelir, potansiyel
gelirin çok altında kalıyor. Ağaç
ürünleri ihracatının geliştirilmesi
için, ihracatın çeşitlendirilmesi ve
katma değeri daha yüksek olan
ürünlerin ihracattaki payının artırıl-
ması önem taşıyor. Bununla birlikte
ihracata yönelik devlet teşviklerinin
artırılması gerekiyor.
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin
dağılması ve Rusya’da dış ticaretin
serbestleşmesi sonucu ülkede
orman ürünleri dış ticaretinin
önemi de arttı. Ekonominin dışa
açılmasıyla birlikte orman ürünleri
ihracatında önemli artışlar yaşadı.
2010 yılından itibaren küresel eko-
nomide başlayan canlanma ile bir-
likte Rusya ağaç ürünleri ihracatı
tekrar artmaya başlamış ve 2013 yı-
lında ağaç ürünleri ihracatı 7,3 mil-
yar dolara yükselmiştir. Rusya ağaç
ürünleri ihracatı, 2001-2013 döne-
minde yıllık yüzde 15 oranında bü-
yüdü. Rusya’nın 2013 yılı itibariyle
yuvarlak odun üretimi 194 milyon
m3, kereste üretimi 33 milyon m3,
kontrplak üretimi 3,3 milyon m3 ve
yonga levha üretimi ise 5,5 milyon
m3’dür. Rusya’nın dünya yuvarlak
odun üretimindeki payı yüzde 5,4
ve kereste üretimindeki payı ise
yüzde 5,5’dir. Bununla birlikte Rus-

ya’nın dünya yuvarlak odun ve ke-
reste ihracatındaki payı sırasıyla
yüzde 17,9 ve yüzde 11,6’dır (Poy-
ker, 2013).  Zengin bir orman var-
lığına sahip olan Rusya orman
ürünlerini daha çok hammadde ola-
rak ihraç ediyor. Rusya orman ürün-
leri ihracatının yüzde 60’dan
fazlasını yuvarlak odun ve kereste
oluşturuyor. Ancak son yıllarda
özellikle katma değeri yüksek
orman ürünlerinin üretimi ve ihra-
catına da önem veriliyor.
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Makine sektörü tepe örgütü Ma-
kine İmalat Sanayii Dernekleri Fe-
derasyonu (MAKFED), 2. Olağan

Genel Kurulu’nu 17 üye derneğin
katılımıyla Ankara'da gerçekleştirdi.
Makine imalat sanayi ile ilgili tüm
politika ve uygulamaların oluşma-
sında etkin rol üstlenmeyi amaçla-
yan federasyona Adnan Dalgakıran
yeniden başkan olarak seçildi.  Ay-
rıca Genel Kurul’da gündemin 7.
maddesi gereği AİMSAD’ın yeni
üye olarak kabul edilmesinin ardın-
dan Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Erol AİMSAD’ı tanıtıcı bir
konuşma yaptı.
Genel Kurul'da söz alarak makine
sektörünün hedef odaklı bir strate-
jiyle hareket etmesinin önemine
dikkat çeken Adnan Dalgakıran, Fe-
derasyon’un yeni dönemde daha
etkin olacağının altını çizdi. Dalga-
kıran, amaçlarının sektörün kurum-

sallaşması olduğunun altını çizerek
şunları kaydetti: “Üst gelir gru-
bunda yer alan ülkelerin öncelikleri
verimlilik ve ölçek ekonomisi oluş-
turabilmektir. Türkiye ekonomisi-
nin amacı girişimci sayısını
artırmaya çalışmak değil, nitelikli ara
elemanlar yetiştirerek stratejik sek-
törlerin rekabet gücünü artırmak ol-
malı. Makine sektörü bundan sonra
daha rekabetçi, farklı ve yenilikçi
olacak, marka gücünü artırmaya
odaklanacak. MAKFED de hedef
odaklı faaliyetleriyle, sektörün ihti-
yaçlarına yönelik çözümler üzerinde
çalışmayı sürdürecek.”

Federasyon bin 700’e yakın 
makine üreticisini temsil ediyor
Genel Kurul'da federasyon faaliyetleri

Haberler
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MAKFED Yönetim Kurulu

n Adnan Dalgakıran (MİB)

n Kutlu Karavelioğlu (POMSAD)

n Hüseyin Semerci (PAGDER)

n Mehmet Sefa Targıt (AYSAD)

n Şenol Önal (TARMAKBİR)

n Ali Eren (KBSB)

n Adil Nalbant (TEMSAD)

n Halil Tamer Öztoygar (İMDER)

n Önder Bülbüloğlu (TEVİD)

hakkında bilgi veren MAKFED Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kutlu Karavelioğlu da katılımcılığı
ve paylaşımcılığı esas alan bir yapı
oluşturduklarını belirterek şunları
söyledi: “10 yıla yaklaşan bir çalışma-
nın ürünü olarak, makine sektörünün
büyük bölümünü kapsayan 17 der-
neğinin katılımıyla, tek çatı altında
bütünleştiğimiz MAKFED ile kısa
zamanda önemli işlere imza attık.
Sektörümüzü ORGALIME’de de
temsil ettiğimiz bu dönemde ya-

yımladığımız raporlarla makine sek-
törünün yol haritasının oluşturul-
masına katkı verdik. 20 alt
sektörden kendi segmentlerinde en
büyük bin 500'e yakın firmayı tem-
sil eden üye derneklerimizin katkı-
larıyla federasyonumuzu daha da
güçlendirdik. İmalat sanayiindeki
nitelikli ara eleman ihtiyacının bilin-
cindeyiz, sektör çalışanlarının eğitim
ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla
MAKFED Akademi kurma çalışma-
larını hızlandıracağız."

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği bünyesinde sektörel
gelişmeyi teşvik etmek ama-

cıyla oluşturulan Türkiye Sektör
Meclisleri, TOBB adına sektörleri
temsil ederek, gerek sektörlerimizde
ortak görüşlerin oluşturulmasına, ge-
rekse özel sektör ile yetkili merciler
arasında bir temas noktası olarak
kamu özel sektör işbirliğinin gelişti-
rilmesine imkân sağlıyor.
Temmuz 2006’dan beri faaliyette
bulunan ve çalışmalarına artan bir
ivme ile devam eden Meclisler, kamu
kurum ve kuruluşlarını, sektörde faa-
liyet gösteren işadamlarının kurduğu
dernek ya da kuruluşları ve firmaları

bünyesinde barındıran önemli bir
buluşma noktası haline geldi.  2016
itibarıyla sayısı 61’e yükselen Meclis-
ler, ekonomik sektörlerimizin tüm
boyutlarıyla mercek altına alınacağı,
sektörel yol haritalarının çizileceği ve
düzenleyici etki analizlerinin işletil-
mesi de dahil olmak üzere Avrupa
Birliği ile müzakere sürecine önemli
katkılar sağlayabilecek yapılar olarak
tasarlanıp çalışmalarını hayata geçiri-
yor. Bu çerçevede oluşturulan ve ça-
lışmalarını arttırarak sürdüren
Türkiye Makine ve Teçhizatı İmalatı
Meclisi, Kutlu Karavelioğlu başkanlı-
ğında 11 Ekim 2017 tarihinde top-
landı.

Toplantının ilk bölümünde hazırla-
nan dönemsel raporlar dahilinde sek-
tör ekonomik yönleri ile
değerlendirildi. İkinci bölümde ise
sektöre dair bir takım teknik ve idari
mevzuat gelişmeleri ele alındı. Mec-
lise 4 yeni üye alınması da uygun bu-
lunarak Birlik yönetimi kararına
sunuldu. Meclis bünyesinde faaliyet
gösteren Mevzuat Komitesi Başkan-
lığı görevi ise MAKFED'e verildi.

8. MAKFED Genel Sekreterler Toplantısı, ‘11. TARMAKBİR
Sektör Buluşması’ etkinliği çerçevesinde programda hazır bu-
lunan genel sekreterlerin katılımı ile 25 Kasım 2017 Cumartesi
günü Antalya’da gerçekleştirildi.
Toplantıda sektöre dair idari ve teknik mevzuattaki gelişmeler
ele alınırken ulusal ve uluslararası standardizasyon faaliyetlerine
katılımın etkinliğinin arttırılmasına yönelik bir takım kararlar ele
alındı. 2017 MAKFED faaliyetlerinin değerlendirildiği toplan-
tıda, 2018 yılı programı belirlendi.

8. MAKFED Genel Sekreterler Toplantısı,
TARMAKBİR ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirildi
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Avrupa ülkelerinde ağaç işleme
sektöründe faaliyet gösteren
13 ülke derneği bir araya ge-

tiren Avrupa Ağaç İşleme Makinesi
İmalatçıları Federasyonu’nun (EU-
MABOIS) Yönetim Kurulu ve Genel
Kurul toplantıları, 28-29 Eylül 2017
tarihlerinde Almanya’nın Hamburg
kentinde bulunan Hotel Atlantic
Kempinski’de gerçekleşti. 
28 Eylül 2017’de AİMSAD Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Erol’un da
katılım sağladığı EUMABOIS’ın Yö-

netim Kurulu Toplantısı’nda, mali
konuların yanı sıra EUMABOIS gün-
deminde yer alan istatistik çalışması ile
fuar konuları görüşüldü. 
29 Eylül 2017 tarihinde gerçekleşen
EUMABOIS Genel Kurul Toplantı-
sı’na ise AİMSAD adına Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Sabri Erol’un
yanı sıra AİMSAD Genel Sekreteri
Arif Onur Kaçak da katılım sağladı.
Toplantının başlaması ve gündemin
onaylanmasının ardından, EUMA-
BOIS Yönetim Kurulu Başkanı Juer-

gen Koeppel hazırlamış olduğu ra-
poru üyeler ile paylaştı. 
EUMABOIS’in 2017’de sahip ol-
duğu ağ ve 2018 hedefleri ile ilgili
bilgilerin aktarıldığı toplantıda, tica-
ret fuarları ve EUMABOIS destekle-
nen fuarları görüşüldü. Pazar
İstihbaratı Projesi’nin durumu hak-
kında görüşler üyeler ile paylaşıldı.
Ayrıca 2016’nın verileri ve 2017’nin
yarısının verileri üyelere aktarıldı.
2018 Eylül ayında EUMABOIS Yö-
netim Kurulu ve Genel Kurul Top-
lantıları’nın Türkiye’de AİMSAD ev
sahipliğinde yapılması planlanıyor.
Dünya genelinde 13 üye dernek ve
800 üye firması bulunan EUMA-
BOIS’in toplantılarının Türkiye’de
yapılacak olması ile hem ülke tanı-
tımı hem de sektör ve üyelerinin
uluslararası pazarla tanışması amaç-
lanıyor.

Haberler

Tarımsal Mekanizasyon Ku-
rulu Toplantısı ile ardışık
bir şekilde düzenlenen top-

lantıya, 42 üye firma dışında, T.C.
Başbakanlık, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı, Ekonomi Bakan-
lığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı'nın toplam 18 farklı biri-
minin yetkilisi, 15 üniversite adına
bölüm başkanları ve akademisyen-
ler, tarım, tarım makineleri ve ma-

kine imalat sektöründe faaliyet gös-
teren 13 birlik yetkilisi, fuarcılık ve
finans sektöründen temsilciler, da-
nışman kurumlar ve diğer sektör
paydaşları adına yaklaşık 140 kişi iş-
tirak etti.
Moderatörlüğünü Ömer Kuloğ-
lu'nun yaptığı toplantıda, Paydaş
Bakanlıklar I ve II, Finans ve Dev-
let Destekleri I ve II, Üniversite-Sa-
nayi İşbirliği, Ar-Ge ve İnovasyon

olmak üzere 5 panel düzenlendi.
Programın açılış konuşmasını TAR-
MAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı
Şenol Önal yaptı. Birlik Genel Sek-
teri M. Selami İleri tarafından ger-
çekleştirilen sektörel bir sunumun
ardından Prof. Dr. Ediz Ulusoy ta-
rafından yapılan bir sunumla "Kü-
resel Dünyada Tarım, Tarımsal
Mekanizasyon ve TARMAKBİR"
konusu ele alındı.

TARMAKBİR, 11. kez sektörle buluştu
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Ukrayna ahşap sektörünün
önde gelen ticaret fuarı
Lisderevmash 2017, bu

yıl 16. defa, 26-29 Eylül 2017 ta-
rihleri arasında Kiev’de gerçekleşti-
rildi. Yerli ve yabancı uzmanlarca da
kabul edildiği üzere, Lisderevmash
2017 16. Uluslararası Ormancılık
Makine ve Ekipmanları Fuarı, Ağaç

ve Mobilya Sanayi İhtisas Fuarı,
Ukrayna’nın en büyük fuarı olarak
biliniyor.
Uluslararası çapta sektörün bir araya
geldiği, dünyanın birçok ülkesinden
katılımın gerçekleştiği Lisderevmash
2017’ye, Türk firmaları da iştirak
etti. AİMSAD da 26-29 Eylül 2017
tarihleri arasında gerçekleştirilen

Fuar’ın katılımcıları arasındaydı.
Fuara AİMSAD’ın yanı sıra üye fir-
malardan ABM Makine, Akemsan,
Canmaksan ve Üstünkarlı firmaları
katıldı. Fuara toplam 25 farklı ülke
katılım sağladı. Bu ülkelerden 324
firma stant kurdu. 10 bin civarında
ziyaretçinin katıldığı fuarda, 8 ülke
pavilyonu yer aldı.

Haberler
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Kurulduğu günden bu yana
üyeleriyle sektördeki geliş-
meleri ve yaşadıkları sorun-

ları masaya yatırmak ve sektör
içindeki birlikteliği sağlamak ve artır-
mak için bir araya gelen AİMSAD,
2017’de de Bursa, İstanbul ve Anka-
ra’da buluşma gerçekleştirdi. Dernek
ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi
verip üyelerin görüşlerinin alındığı
AİMSAD’ın gelenekselleşen Üye
Buluşmalarının bu yılki son adresi
İzmir olacak.
AİMSAD’ın Üye Buluşmalarının ilki
AİMSAD Yönetim Kurulu üyeleri,
AİMSAD Genel Sekreterliği ve Bursa
Üyelerinin katılımı ile 7 Kasım 2017
tarihinde Bursa Siesta Meşeli Park
Restoran’da gerçekleştirildi. 21
Kasım 2017 tarihinde ise İstanbul
Green Park Otel’de gerçekleşen İs-
tanbul’daki buluşma yemeğinde,

AİMSAD Yönetim Kurulu Üyeleri,
AİMSAD Genel Sekreterliği ve İs-
tanbul Üyeleri yer aldı. Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Genel Sekreterlik ve
Ankara Üyeleri’nin 28 Kasım 2017
tarihinde Ankara Yayla Restoran’da
bir araya geldiği Ankara üye buluş-
masında da hem dernek hem de sek-
törle ilgili gelişmeler ele alındı. 

Yeni projeler ile ilgili 
detaylar üyelerle paylaşıldı 
Üyelerin ve Yönetimin bir araya gel-
diği, karşılıklı fikir alışverişinde bulu-
nulan Üye Buluşma yemekleri,
AİMSAD için tüm üyelerin dernek
hakkında fikirlerini ve önerileri sun-
ması açısından büyük önem taşıyor.
AİMSAD yönetim kurulu ve üyelerin
bir araya geldiği ve üyelere AİMSAD
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Sabri Erol tarafından, geçmiş dö-

nemde yapılan proje ve faaliyetler hak-
kında bilgi verildiği toplantılarda, 3
yıllık yeni dönemde hayata geçirilmesi
planlanan yeni projeler ile ilgili detay-
lar üyeler ile paylaşıldı ve üyelerin soru
ve önerileri dinlendi.
İzmir İZWOOD Fuarı, Sosyal So-
rumluluk Projeleri, İstanbul Ağaç İş-
leme Makineleri fuarı hakkında
üyelerin bilgilendirildiği toplantı-
larda, AİMSAD’ın misyon ve vizyon
çerçevesindeki durumu üyelere akta-
rıldı. Toplantılarda, üyelerin genel
olarak derneğin varlığından ve yap-
tığı uygulamalardan memnun olduk-
ları gözlemlendi. Bu durum daha
sonraki dönemler ve derneğin gele-
ceği konusunda herkesin daha
umutlu olduğu ve hep beraber daha
büyük işlerin yapılmasının mümkün
olduğunun göstergesi olarak kabul
edildi.

Haberler
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Düzce Üniversitesi’nin ev
sahipliğini yaptığı Düzce
Meslek Yüksekokulu,

Orman Fakültesi ve Teknoloji Fa-
kültesi tarafından 19-21 Ekim
2017 tarihleri arasında Düzce’de
düzenlenen “Mobilya Endüstri-
sinde Üniversite-Sanayi İşbirliği-
nin Önemi ve Kurumsal Gelişim”
temalı “4. Uluslararası Mobilya ve
Dekorasyon Kongresi” sektörün
buluşma noktası oldu. Açılış otu-
rumu, üniversite-sanayi işbirliği

panelleri, mini fuar etkinliği, Ağaç
İşleri Endüstri Mühendisliği ve
Düzce Meslek Yüksekokul ortak-
lığı ile yapılan mobilya sergisinin
yapıldığı Kongre kapsamında ay-
rıca en son gün Kelebek Mobil-
ya’ya teknik gezi ile Abant
Gölü’ne sosyal gezi düzenlendi.
4.Uluslararası Mobilya ve Deko-
rasyon Kongresi Düzenleme Ku-
rulu Başkanı Düzce Meslek
Yüksekokulu Malzeme ve Mal-
zeme İşleme Teknolojileri Bölüm

Başkanı Mobilya ve Dekorasyon
Programı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ayhan Aytin’in konuşması ile
açıldı. Mobilya sektörüne yönelik
farklı disiplinlerde çalışan akade-
misyenlerin bilimsel çalışmaları ile
bir araya gelmesi, bilgi ve dene-
yimlerin aktarılması, mobilya sek-
törü firma temsilcilerinin
akademik çevre ile bir araya gele-
rek tanışmaları ve görüşlerini
ifade etmelerinin “Üniversite-sa-
nayi işbirliğinin önemi ve kurum-

Haberler

4.Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi etkinliklerinde sektörün temsilcilerinden AİMSAD stant
açtı. Kongrede stand açan firma ve kuruluşlar arasında Kelebek Mobilya, Aquacool-Dual Boya, Divapan,
Kastamonu Entegre, Samet AŞ, Hasel Teknik Ahşap, Turna Ahşap, Sancaklı AŞ ve Be-Mi Oyuncak fir-
maları, TEKNOPARK, Düzce Meslek Yüksekokulu (Mobilya Dekorasyon Programı) - Teknoloji Fakül-
tesi (Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği) Ortak Sergi de yer aldı. 
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sallaşma” temalı kongrenin temel
felsefesini oluşturduğunu dile ge-
tiren Aytin, “Kongremiz sadece
akademisyenlerin çalışmalarından
ibaret değil, bilimsel oturumlarda
sanayicilerimize de yer verdik,
özel bir oturum düzenledik.
Stantlar oluşturduk, çok değerli
firmalar ürünlerini teşhir etmek
üzere bizlere ve kongremize des-
tek oldular. İstanbul ile Ankara
arasında bulunan Düzce’mizde
bizlerin 4.Uluslararası Mobilya ve
Dekorasyon Kongresinde bir
araya gelmesini sağlayan herkese
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Kongre açılış programı Düzce
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Nigar Demircan Çakar ve Düzce
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ayhan Şamandar’ın ko-
nuşmaları ile devam etti. Protokol
konuşmalarının ardından Doğtaş-
Kelebek Mobilya Sahibi Davut
Doğan “Mobilya Sektöründe En-
düstriyel Gelişim ve Kurumsal-
laşma” ve Kastamonu Entegre
adına Marka ve Kurumsal İletişim
Müdürü Ferhat Naci Güngör
“Kastamonu’dan Beverly Hills’e
Uzanan Bir Başarı Hikayesi” ko-
nulu konuşmalarını yaptılar. 

Üniversite-Sanayi 
İş Birliği Paneli
Kongre açılış programı dört çağ-
rılı konuşmacının yer aldığı
1.Üniversite-Sanayi İş Birliği Pa-
neli ile devam etti. Panele çağrılı
konuşmacı olarak katılan Doğuş
Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Ahmet Kurtoğlu’nun başkanlığını
yaptığı panelde diğer konuşmacı-
lar Gazi Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Abdullah Sönmez, Oklahoma
State Üniversitesi’nden Prof.
Salim Hızıroğlu ve Divapan En-
tegre Genel Müdürü Hakan Zen-

gin sektör hakkında konuşmala-
rını yaptı. 
4.Uluslararası Mobilya ve Deko-
rasyon Kongresi’nin ilk günü
Düzce Üniversitesi Atatürk Kül-
tür ve Eğitim Merkezi’nde stant
alanlarının gezilmesi ve eş zamanlı
olarak başlayan bilimsel oturum-
lar ile devam etti. Yapılan etkinli-
ğin çeşitliliği sektör firmalarının
temsilcileri ile akademisyenler ve
davetliler arasında yeni tanışma ve
kaynaşmalar meydana getirirken,
kuvvetli bağların gelişmesine yar-
dımcı oldu.

AİMSAD da panelde yer aldı
Akademisyenler ile sanayi arasın-
daki bağları güçlendirmeyi ve iş
birlikteliğini daha yukarılara taşı-
mayı amaçlayan Üniversite-Sanayi
İş Birliği Panellerinin ikincisi, 20
Ekim tarihinde önemli sanayi
kurum ve kuruluşlarının temsilci-
lerinin konuşmacı olarak katılımı
ile gerçekleştirildi. Kastamonu
Entegre Adana Fabrika Direktörü
Ergin Turan, Aquacool-Dual
Boya Sahibi Mete Akter, Sancaklı
AŞ Mesut Sancaklı, Samet AŞ’den
Burak Özmenekşe ve AİMSAD
Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak
panele konuşmacı olarak katıldı.
Oturum Başkanlığını Kastamonu

Entegre Adana Fabrika Direktörü
Ergin Turan’ın yaptığı panel ol-
dukça faydalı ve verimli geçti.
Panellerde mobilya sektörüne
farklı iş kollarından hizmet, ham-
madde ve teknoloji üreten firma-
ların faaliyetleri, üniversite-sanayi
arasındaki işbirliklerinin güçlendi-
rilmesi ve devam ettirilmesinin
desteklenmesi, benzeri faaliyetler
faydaları üzerinde duruldu. Panel
bitiminde konuşmacılara teşekkür
plaketi ve belgeleri akademisyen-
ler tarafından takdim edildi. AİM-
SAD adına Arif Onur Kaçak
plaketini Prof. Dr. Hülya Kalaycı-
oğlu’ndan, Ezgi Kurt ise plaketini
Prof. Dr. K. Hüseyin Koç’tan
aldı. 

Kongre gelecek yıl 
Anadolu Üniversitesi 
tarafından yapılacak
Kongre bitiminde gelecek yıla iliş-
kin de planlar konuşuldu. Kongre-
nin uluslararası kimliğinin devam
etmesine, bir sonraki kongre ismi-
nin “5. Uluslararası Mobilya ve
Dekorasyon Kongresi” olmasına,
5. Uluslararası Mobilya ve Deko-
rasyon Kongresi’nin 2018 akade-
mik yılı içerisinde Anadolu
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ta-
rafından organize edilmesine
karar verildi. Ayrıca gelecek yılki
kongrenin içeriğinde yazılım ve
bilişim, Endüstri 4.0, Yönetim ve
Organizasyon, işletme ve pazar-
lama, tasarım, Ür-Ge, Ar-Ge,
malzeme bilimleri, konstrüksiyon,
akustik, tekstil ve döşeme, aydın-
latma, üst yüzey işlemleri, aksesu-
arlar ve ekipmanlar, çevresel etki,
marka ve patentleşme, üniversite-
sanayi ilişkileri, kent mobilyaları
gibi konuların da bulunması ortak
fikrine varıldı. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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1993 yılında kurulan Türkiye
Orman Ürünleri Sanayicileri
ve İş Adamları Derneği

(TORİD) sektörün lokomotifi olan
80 üyesi ile ulusal orman varlığının
en iyi şekilde değerlendirilmesi kap-
samında Sürdürülebilir Orman Yö-
netimi anlayışı ile verimli ve bilinçli
bir şekilde işletilmesi, geliştirilmesi ve
elde edilen ürünlerin katma değerini
yükselterek kalkınmaya katkısı olacak
şekilde geleceğinin planlanması ile il-
gili kamu, üniversite, STK ve özel ku-

ruluşlarla birlikte çalışmak ve sek-
törde faaliyet gösteren kuruluşlara
rehberlik etmek amacıyla sektördeki
çalışmalarına devam ediyor.  
Masif ahşap sektörünün geleceğini
tartışmak ve önümüzdeki dönemde
yapacağı çalışmalara kılavuz olması
amacıyla 2-4 Aralık 2016 tarihleri
arasında Bolu Gazelle Resort’da bir
Arama Konferansı gerçekleştiren
TORİD, 13 Mayıs 2017 tarihinde
ise, TORİD Eylem Planı 123 Çalış-
tayı’nı İstanbul Pendik’te Green Park

Convention Center’da düzenledi.
Çalıştay, TORİD yönetim kurulu
üyeleri, TORİD üyeleri, akademis-
yenler ve sektörün ileri gelenlerinden
oluşan 40 kişilik geniş bir katılımla
gerçekleşti. Toplantı öncesinde,
Arama konferansı Genel Sonuç De-
ğerlendirmesi bölümündeki madde-
ler öncelikle gruplandırıldı. Daha
sonra, bu gruplamalardan, 25 proje
başlığından oluşan Eylem Planı Ha-
ritası çıkartıldı.
TORİD, 18 Kasım tarihinde İstanbul
Maslak Orman Bölge Müdürlüğü
Sosyal Tesisleri’nde TORİD Çalış-
tayları kapsamındaki üçüncü toplan-
tısını gerçekleştirdi. Eylem Planı
1-2-3 raporunun sunumunun yapıl-
dığı toplantıda, çalışma komiteleri
oluşturulup çalışmalara başlandı.
Eylem Planı haritasında belirtilen
proje başlıkları, belirlenen 4 ana ko-

Haberler

Genel sonuç değerlendirmesi
Çalıştay boyunca yapılan yoğun tartışmalar sonucunda en önemli başlıklar şu şekilde sıralandı:
n Ahşap kullanımında toplumdaki yanlış bilgilenmenin önüne geçmek için ciddi halkla ilişkiler malzemesi olabilecek
büyük bir proje gerçekleştirilmesi. Bu proje vesilesiyle yangın ve deprem gibi temel başlıklarda ahşabın güçlü yan-
larının ispatı, zayıf olduğu düşünülen özelliklerin de çürütülmesi gerekliliği.
n Yapıda ahşap kullanımını arttırıcı her türlü faaliyetin desteklenmesi, pencere doğramaları gibi kaybedilen kullanım
sahalarının geri kazanılması için çalışmalar yapılması gerekliliği.
n Ahşap sektörünün gelişebilmesi için bu konuda uzman kişilerin, mühendislerin yetiştirilmesi ve en kısa zamanda
sektöre kazandırılması gerekiyor. Yapısal ahşap konusunda uzman inşaat mühendislerine ve teknik personele büyük
ihtiyaç var.
n Yapısal ahşap konusunda sektörün büyüyebilmesi için, güncelleştirilmiş ahşap standartlarının ve yönetmeliklerin
hayata geçirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu standartların denetlenmesi çok önemli.
n Ahşap malzemelerin standartlara uygun üretimi, kolay ulaşılabilir ve rekabetçi fiyatlara sahip olması sektörün
gelişimi için bir diğer temel ihtiyaç.
n Kamuya masif ahşap sektörünün önemini anlatabilmek ve uzun vadede bu sektörün kalkınmada stratejik sektör
olarak belirlenmesi.
n TORİD’in çalışmalarında finansal kaynak yaratabilmek için yerel ve uluslararası kaynaklardan fon temini çalışmaları.
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mitenin sorumluluğunda çalışılacak.
İletişim ve İşbirliklerini Arttırma Ko-
mitesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Komitesi, Ahşap Standartları ve Re-
kabeti Güçlendirme Komitesi, Kamu
ve STK’larla İşbirlikleri Komitesi
planlanan 4 ana komiteyi oluşturu-
yor. 
Ayrıca, çalıştayda her bir proje başlığı
için daha önce çalışma yapılıp, yapıl-
madığı ile projenin TORİD üyeleri
açısından faydaları soruldu. Son ola-
rak ise, bu proje çalışmasının sonuç-
larının başarılı sayılabilmesi için hangi
kıstaslara ihtiyaç olduğunun belirtil-
mesi istendi. Raporun ilk bölümünde

katılımcı listesi, eylem planı haritası ve
eylem planı öncelik tablosu verildi.
Daha sonra, tüm eylem maddeleri
için yapılan çalışmalar, komite ba-
zında öncelik sırasına göre tek tek ve-
rildi. Eylem maddelerinin sunumu
sırasında katılımcıların değerlendir-
meleri ve önerileri de eylemlerle bir-
likte detaylı bir şekilde belirtildi. 
Çalıştaya Orman Genel Müdürlü-
ğü’nün yanı sıra akademisyenlerin,
UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı) Türkiye yöneticilerinin,
Ulusal Ahşap Birliği, AİMSAD, OR-
SİAD ve STK’ların destekleri çalışta-
yın başarısına büyük katkı sağladı.

Çalıştayın birinci bölümünde çeşitli
sunumlar yer aldı. Sunumların içeriği
“Sanayi 4.0 trenini kaçırmayalım”,
“Orman varlığımız ve geleceği”,
“Ahşap yapı tekniklerinden örnek-
ler”, “İşin ekonomi ve kalkınma bo-
yutu” gibi konular çerçevesinde
gerçekleşti.
TORİD’in bu çalıştayı ile orman ve
orman endüstri mühendisliği, inşaat
mühendisliği, mimarlık ve ekonomi
gibi farklı alanlardan katılan akade-
misyenlerle disiplinler arası işbirliği ve
birlikte başarma duygusunu canlan-
dırmış olması büyük bir kazanım
oldu.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB), İstanbul Ticaret
Odası (İTO) ve İŞKUR

işbirliği ile tasarlanan “Okul-Sa-
nayi İşbirliği İstanbul Modeli”
projesinin “Okul-Hami Toplan-
tısı” 31 Ekim 2017 tarihinde Bay-
rampaşa İnönü Mesleki Teknik
Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti-
rildi. Toplantıya İstanbul Ticaret
Odası Başkan Yardımcısı, İTO
Meclis ve Meslek Komitesi üye-
leri; proje kapsamındaki 15 Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi
müdürü ve okullarının hamileri
toplantıda yerlerini aldılar. Top-
lantıya AİMSAD Genel Sekreter-
liği adına AİMSAD Mali ve İdari
İşler Sorumlusu Ezgi Kurt ve
AİMSAD İdari İşler Uzmanı
Orkan Heriş katılım sağladı.
Program Bayrampaşa İnönü Mes-
leki Teknik Anadolu Lisesi’nde
Proje kapsamında yapılan çalışma-

ların yerinde incelenmesi ile baş-
ladı.  Toplantının açılış konuşma-
ları, T.C. İstanbul İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Serkan Gür;
İTO Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Dursun Topçu, Meclis
Üyesi Mustafa Büyükdede ve
Mehmet Akif Özyurt tarafından

gerçekleştirildi. Bu kapsamda,
Okul Sanayi İşbirliği Projesi’nin
kısa tanıtımı, projeye dahil olan
yeni okulların tanıtılması ve Okul
Sanayi İşbirliği Projesi hakkında
2017-2018 eğitim öğretim yılının
yol haritasının belirlenmesi ile so-
nuçlandı.

Okul-Sanayi işbirliği İstanbul
Modeli Projesi başlıyor
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Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) verilerine göre kasım
ayında ihracat geçen yılın

aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak
13 milyar 629 milyon dolar olarak
gerçekleştiği açıklandı. İlk 11 ayda
ihracat yüzde 10,7 artışla 142 mil-
yar 663 milyon dolar olurken, son
12 aylık ihracat yüzde 10,5 artarak
155 milyar 443 milyon dolara ulaştı.
Miktar bazında ihracat ise kasımda
yüzde 6,5 artarak 9,7 milyon ton, ilk
11 ayda ise yüzde 11,3 artışla 105,4
milyon ton olarak gerçekleşti.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi,
kasım ayı ihracat rakamlarını To-
kat’tan açıkladı. Kasımda sektörel
bazda en fazla ihracatı 2 milyar 646
milyon dolarla yine otomotiv sektö-
rünün yaptığını söyledi. Yılın ilk 11
aylık döneminde ihracatı sırtlayan

otomotivin 26 milyar 45 milyon
dolar ihracata imza attığını dile geti-
ren Büyükekşi, “Kasım ayında oto-
motivi 1 milyar 440 milyon dolarla
hazır giyim ve konfeksiyon ve 1 mil-
yar 392 milyon dolarla kimyevi
maddeler sektörleri takip etti” dedi.
İhracat pazarları bakımından kasım
ayında 161 ülke ve bölgeye ihracatın
arttığına dikkat çeken Büyükekşi,
“En fazla ihracat yapılan ilk üç ülke-
den Almanya’ya yüzde 11,3; İngil-
tere’ye yüzde 16,4 ve İtalya’ya
yüzde 14,5 artış oldu. En fazla ihra-
cat yapılan 20 ülke arasında ise en
yüksek artış yüzde 45 ile Ro-
manya’ya gerçekleşti. Ülke grubu
bazında ise kasım ayında AB’ye ih-
racat yüzde 18,3 artış gösterdi. Böy-
lelikle AB’nin ihracattaki payı 50,2
oldu. İllerimizin performansına bak-
tığımızda ise kasım ayında 53 il ih-

racatını artırırken, 27 ilin ihracatı da
geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 3
ilden İstanbul 5,7 milyar dolar,
Bursa 1,3 milyar dolar ve Kocaeli
1,1 milyar dolar ihracat gerçekleş-
tirdi. İlk 10’da en yüksek ihracat ar-
tışını yüzde 32,4 ile İzmir
gerçekleştirdi” diye konuştu.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de
“İlk 10 ayın TÜİK rakamlarına göre
bugün açıkladığımız kasım verisini
de ekleyince, geçen yılın tamamında
ulaştığımız 14,5 milyar dolarlık se-
viyeye bu yıl 11 ayda ulaştığımızı
görüyoruz. Üstelik bu rakama daha
kasım ayının altın ve ihrakiye rakam-
ları da dahil değil. 2017 yılının 11
ayında 2016 yılının ihracatını geçtik.
153 nokta iddialı bir rakamdı, aştık.
Yüzde 4.4 iddialı bir rakamdı, bunu
da çok fazlasıyla şimdiden aştık”
diye konuştu.

Haberler

Türkiye’nin önde gelen makine
üreticilerinden Ermaksan,
2014 yılında Ar-Ge’sine başla-

dığı Türkiye’nin yerli 3 boyutlu metal
yazıcısını ve üretimin hammaddesi
olan titanyum tozunu Formnext 2017
fuarında dünya vitrinine çıkardı. Fuara
katılan ilk Türk firması olan Ermaksan,
Frankfurt’taki fuarda makine ve metal
tozlarını sergiledi. Türkiye’nin ilk özel
sektör yarı iletken üretimini gerçekleş-
tirerek Ar-Ge yatırımlarını zirveye ta-
şıyan Ermaksan’ın yeni üretimi ile
Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu ve kı-
sıtlamaya gidilen birçok ürün ülke-
mizde üretilebilecek.
Ermaksan Yönetim Kurulu Başkanve-
kili Ahmet Özkayan, 120 kişilik Ar-Ge
ekibi ve 52 yıllık makine üretim tecrü-
besi ile 3 yıllık bir çalışma sonucu üre-
timi tamamlanan Ermaksan Ena 250

3D metal yazıcının TÜBİTAK des-
tekli bir proje olduğunu ve bu makine
ile ülkemizde üretimi yapılamayan ve
dışa bağımlı olunan birçok ürünün
üretilebilir hale geleceğini söyledi. Ma-
kineyi üretmekle kalmayıp 3 boyutlu
yazıcıların tek hammaddesi olan Ti-
tanyum tozlarını üreterek yerlileştir-
diklerini belirten Özkayan, yıllık 70
ton üretim kapasitesine sahip atomi-
zasyon sistemi kurduklarını, amaçları-
nın stratejik öneme sahip bu
hammadde de dışa bağımlılığa son
vermek olduğunu kaydetti. Özkayan,
şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin ilk yerli
lazer rezonatörünü ürettik. Şimdi de 3
boyutlu metal yazıcıyı ve üretim ham-
maddesi olan titanyum tozlarını üret-
tik. Makinemiz 25 cmx25 cm taban
alanında. Yükseklik olarak 30 cm üre-
tim kapasitesine sahip. Ermaksan 1

KW’lık rezanatörü ile entegre edildi-
ğinde yerli lazer ile dışa bağımlılığı mi-
nimuma indirip yerlilik oranını artı-
rıyor. Tüm yazılımlar yerli ve Ermak-
san patentli. Makine kontrol yazılım-
ları Ermaksan. Kullanmış olduğumuz
gerçek zamanlı izleme ve reaktif mal-
zemeleriyle titanyum tozlarını işleyebi-
liyoruz. Bu makinede bizi farklı kılan,
lazerini de kendimizin üretiyor olması.
Yerlilik oranı hayli yüksek ve know
how bize ait. 2018’de ticarileştirip, ih-
racata da yöneleceğiz. TÜBİTAK pro-
jesi ve Gazi Üniversitesi ile beraber
çalışıyoruz. Türkiye’de titanyum tozu
elde edilmesi bir ilk. Dünyada da sa-
yılı. Bu alanda ambargo uygulanıyor.
Makine var, toz yoksa sorun. İleriye
dönük yeni üretimler olacak. Nikel ala-
şım tozlarını, krom kobalt, paslanmaz
çelik tozu da üreteceğiz.”

Ermaksan, 3 boyutlu metal 
yazıcısını dünyaya tanıttı
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Türkiye’nin lokomotif sektör-
lerinden biri olan mobilya
endüstrisinin bugünkü ko-

numuna gelmesi için yoğun olarak
çalışan İstanbul Mobilya, Kağıt ve
Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği,
sektörün geleceğini konuşmak için
10 Ekim Salı günü Çırağan Sara-
yı’nda bir basın toplantısı düzenledi. 
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının
kutlanacağı 2023 yılı için her alanda
heyecan verici hedefler olduğunu be-
lirten İstanbul Mobilya, Kağıt ve
Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
Başkanı Ahmet Güleç, 2023 vizyonu
doğrultusunda mobilya sektörünün

de kendisine önemli hedefler belirle-
diğini kaydetti. Türkiye’de ihracatçı-
ları en fazla heyecanlandıran
konunun dünya ihracatından yüzde
1,5 pay almak olduğunu söyleyen
Güleç, mobilya sektörünün ise bu ra-
kamı yüzde 2,5 olarak belirlediğini
aktardı. Türkiye’nin hedeflenen ihra-
cat rakamına ancak uygun stratejilerle
ulaşılabileceğini aktaran Güleç,
“2007 itibarı ile dünya ihracatından
yüzde 0,8 pay alan mobilya ihracatı-
mız, 2016 yılında payını yüzde 1,4’e
çıkarma başarısını gösterdi. 2023 yılı
hedefimiz ise dünya mobilya ihraca-
tından yüzde 2,5 veya üzerinde pay
almaktır. Yaptığımız analiz ve değer-
lendirmelere göre 2023 yılında 320
milyar dolar civarında bir ihracat hac-
mine ulaşacak olan dünya mobilya
pazarından almayı hedeflediğimiz
pay yaklaşık 10 milyar dolarlık ihra-
cata karşılık geliyor. Bu ihracat hede-
fimize ulaşmak üzere uygun
stratejileri üretmek; üretim odaklı ol-
maktan çok pazar odaklı olmak için
yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.
Mobilya ihracat hacmi hedefine ilave
olarak kg başına değeri de 7 dolara
çıkarmayı amaçladıklarına dikkat
çeken Güleç, “Bu hedefimize ulaş-

mak üzere tasarıma ağırlık veriyor ve
kalite anlayışımızı sürekli olarak geliş-
tiriyoruz. Bu başarı sayesindedir ki
mobilya ihracatçılarımız ‘bölgesel’
oyuncudan ‘küresel’ oyuncu olmaya
geçti ve pazar payları düşük de olsa
dünyada 200’den fazla gümrük böl-
gesine ihracat yapmaya başladı. Biz
bu hedeflere ulaşacağımıza yürekten
inanıyoruz. Çünkü bakış açımızı de-
ğiştiren ‘zihinsel bir devrim’i ve
‘ezber bozan’ stratejiyi benimsedik”
dedi.
Sektörün yeni pazarlara ulaşarak ih-
racat gücünü artırması için ‘Küresel
İhracat Analizi’ ve elde edilen bulgu-
lar doğrultusunda ‘Hedef Pazarlara
Analitik Yaklaşım’ çalışması yaptıkla-
rını aktaran Güleç, “Yaptığımız pazar
araştırmasına göre birinci derecedeki
hedef; ABD, Çin, İspanya, Almanya,
Hollanda, Bulgaristan, Cezayir ve
Çek Cumhuriyeti’dir. Bu ülkelerin
yanı sıra Katar, Romanya, İngiltere ve
Suudi Arabistan, diğerlerine nazaran
daha dinamik pazarlar olması nedeni
ile nispi bir öneme sahip iken bunlara
ilave olarak yüksek ithalat artış hızları
nedeni ile Pakistan, Filipinler, Eti-
yopya ve Mali fırsat pazarları olarak
belirlendi” dedi.

Mobilya sektörünün hedef ve fırsat pazarlarına yönelik olarak belirlediği öneri ve tavsiyeler
n Sahip olunan pazar paylarını korumaya yönelik savunma stratejilerinin oluşturulması,
n Hedef pazarlarda pazar payını büyütmeye yönelik atak stratejilerin oluşturulması,
n Belirlenen hedef ve fırsat pazarlarının durumlarının sürekli ve sistematik olarak kontrol edilmesi,
n Yerel haber kaynaklarını (Ticaret ataşelerini) etkin değerlendirmeye yönelik politikaların belirlenmesi,
n Fuarların sektör ve rakipler ile ilgili bilgi toplama kaynakları olarak değerlendirilmesi,
n İhracatçı şirketlerin güncel ve operasyonel bilgiler ile sürekli bilgilendirilmesi,
n İhracatçı şirketlerin küresel oyunun yeni koşulları konusunda sürekli bilinçlendirilmesi,
n İhracat üst kurumlarının B2B’ye yönelik faaliyetlere ağırlık vermesi,
n Mobilya sektörünün mücavir sektörlerindeki durumun sürekli takibi ile önleyici tedbirlerin alınması,
n Küresel oyunda ‘salonda’ değil, ‘sahnede’ olmaya yönelme stratejilerinin oluşturulması.
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2018-2020 dönemini kapsayan Orta
Vadeli Program’a göre Türkiye, ih-
racattaki artış ve genişleyici mali po-
litikaların etkisiyle büyüme
hedeflerini artırdı. Resmi Gazete'de
yayımlanan OVP'ye göre 2017 ve
gelecek üç yıl için büyüme oranı
yüzde 5.5 olarak belirlendi. 2018 yı-
lında büyümenin bileşenleri içinde
tüketim ve yatırımların etkili olması
amaçlanıyor. 
Bütün bileşenlerinin büyüme ve is-
tihdama odaklandığı OVP’nin ana
hatlarına ilişkin yapılan açıklamada,
2020 yılı sonunda işsizliğin yüzde
9,6, enflasyonun yüzde 5, cari açığın
ise milli gelire oranının yüzde 3,9'a
gerileyeceği belirtildi.  Enflasyonun
ise 2017 yılı için yüzde 9,5, 2018
için yüzde 7, 2019 için yüzde 6 ve
2020 için yüzde 5 seviyesinde hedef
konuldu. İşsizlik oranının da 2017
yılında yüzde 10,8, 2018 yılında

yüzde 10,5, 2019’da yüzde 9,9 ve
2020'de yüzde 9,6 seviyesine gerile-
yeceği öngörüldü. 

2020 yılı kişi başına gelir 
hedefi, 13 bin 24 dolar
2018 bütçe verilerine bakıldığında
ise mali disiplinin korunması ve
bütçe açığının sınırlı tutulması için
ilave vergi ve diğer gelir getirici ön-
lemler yanında, harcama azaltıcı ön-
lemlerin de planlanması dikkat çekti.
GSYH’nin yüzde 0,8’i 27 milyar
568 milyon TL düzeyindeki bu ön-
lemlerle bütçe açığı 2018 yılı için,
2017 yılına göre düşük bir artışla
65,9 milyar TL olarak programlan-
dığı görüldü. Bu miktar GSYH’nin
yüzde 1,9’u merkezi yönetim bütçe
açığı anlamına geliyor. 2017 bütçe
açığı güncellemesi ise GSYH’nin
yüzde 2’si 61,1 milyar TL olarak
tahmin edildi. OVP’nin 2020 için 13

bin 24 dolarlık kişi başına gelir he-
defi, Türkiye'nin “yüksek gelir
grubu ülkelerine” girmesi şeklinde
yorumlanabilir. 

Mali disiplinin 
korunması amaçlanıyor 
Sonuç olarak orta vadeli program ih-
racattaki artış ve genişleyici mali poli-
tikaların etkisiyle iddialı büyüme
hedeflerini ortaya koyuyor. Enflasyon
konusunda uzun yıllardır yüzde 5
hedef olarak belirlenmesine rağmen,
son yedi yıldır bu hedefe ulaşılamıyor.
Bütçe açığındaki artışa rağmen milli
gelire oranın yüzde 2’yi geçmeyeceği
beklentisi mali disiplinin korunacağı
mesajını veriyor. Yine yatırım ortamı-
nın geliştirilmesine yönelik politika-
lar, üretim odaklı bir anlayış
doğrultusunda sanayi sektörünün ih-
tiyaçlarına yönelik bir yaklaşımın söz
konusu olduğunu da ortaya koyuyor. 

Haberler
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2018-2020 dönemini kapsayan
OVP’nin temel hususlarına ilişkin
öne çıkan hedefler şöyle özetlenebilir:
n OVP’nin temel amaçları, büyüme-
nin hızlandırılması, istihdamın artı-
rılması ve gelir dağılımının
iyileştirilmesidir. Bu amaçlara ulaş-
mak için makro ekonomik istikrarın
sürdürülmesi, beşeri sermaye ve iş-
gücünün kalitesinin artırılması, yük-
sek katma değerli üretimin
yaygınlaştırılması, iş ve yatırım orta-
mının iyileştirilmesi ve kamuda ku-
rumsal kalitenin artırılması olmak
üzere beş öncelikli politika alanı be-
lirlendi.
n GSYH büyüme oranı 2017 yılı
için yüzde 4,4’ten yüzde 5,5’e revize
edildi. Daha önce yüzde 5 olarak
açıklanan 2018 ve 2019 tahminleri
de yüzde 5,5’e yükseltildi. 2020 için
ise büyüme tahmini yine yüzde 5,5
olarak açıklandı. Görüldüğü gibi
önümüzdeki yıllarda büyümenin is-
tikrarlı bir şekilde yüzde 5’in üze-
rinde seyretmesi bekleniyor. 
n Kişi başına GSYH’nin 2017’de 10
bin 579 dolara düştükten sonra takip
eden yıllarda artış göstermesi ve
2020’de 13 bin dolar seviyesinin
üzerine çıkması bekleniyor. Böylece
kişi başına GSYH büyüklüğü, Dünya
Bankası tarafından 12 bin 235 dolar
olarak belirlenen yüksek gelir seviye-
sinin üzerine çıktı. 
n Satın alma gücü paritesine göre
kişi başına GSYH’nin de 2017’deki
26 bin 140 dolar seviyesinden
2020’de 31 bin 774 dolara çıkması
öngörülüyor.
n 2017 yıl sonu enflasyonu yüzde
9,5 olarak bekleniyor. Enflasyonun
2020’ye kadar kademeli bir şekilde
düşerek yüzde 5 hedefine ulaşacağı
tahmin ediliyor. Uzun süredir hedef-
lenen yüzde 5’lik enflasyona ancak
2020’de ulaşılabileceği öngörülüyor.
Bu dönemde enflasyonda katılığa

neden olan yapısal sorunların gide-
rilmesine yönelik çalışmaların sürdü-
rüleceği vurgulanıyor. 
n Cari açık/GSYH oranı 2017 için
yüzde 4,6, 2018 için yüzde 4,3,
2019 için yüzde 4,1, 2020 için
yüzde 3,9 olarak öngörülüyor. Özel-
likle 2018 ve 2019’da ihracatın itha-
lattan daha hızlı artması beklenirken,
turizm gelirlerinin de istikrarlı bir şe-
kilde artış göstererek cari açıktaki iyi-
leşmeye katkı sağlaması bekleniyor.
Ayrıca petrol fiyatlarının ılımlı seyrini
sürdüreceği tahmin ediliyor. 
n İşsizlik oranının 2017’deki yüzde
10,8 düzeyinden, 2018’de yüzde
10,5’e, 2019’da yüzde 9,9’a,
2020’de yüzde 9,6’ya düşmesi ön-
görülüyor. Önümüzdeki yıllarda bü-
yümedeki yüzde 5,5’lik artış
beklentisine rağmen, işsizlik oranının
ancak 1,2 puan düşebilmesi dikkat
çekici. Burada işgücüne katılım ora-
nının yükselmesinin işsizlik oranın-
daki düşüşü sınırlayıcı etkisi de göz
ardı edilmemeli.
n İstihdam oranında dikkate değer
bir iyileşme beklentisi söz konusu.
2020’ye kadar tarım dışında yaklaşık
3,4 milyon kişiye istihdam sağlan-
ması bekleniyor. Buna paralel olarak
istihdam oranının yüzde 47’den
yüzde 49,5’e yükselmesi öngörülü-
yor. 
n Bütçe tarafında faiz dışı harcama-
lardaki artışın etkisiyle daha önce
açıklanan tahminlere göre önemli öl-
çüde bozulma göze çarpıyor. 2017
için önceki OVP’de 46,9 milyar TL
olarak beklenen merkezi yönetim
bütçe açığı yeni OVP’de 61,7 milyar
TL’ye yükseltildi. 2018 için 44,3
milyar TL’den 65,9 milyar TL’ye,
2019 için 40,1 milyar TL’den 73,2
milyar TL’ye revizeler söz konusu-
dur.
n 2017 yılında bütçe dengesindeki
bozulmaya rağmen açığın milli ge-

lire oranında çok ciddi bir yükseliş
gözükmüyor (yüzde 1,9’dan yüzde
2’ye). Ancak 2018 ve 2019’da daha
yüksek oranlı artışlar söz konusu. Bu
yıllar için daha önceki OVP’de sıra-
sıyla yüzde 1,6 ve yüzde 1,3 olarak
açıklanan bütçe açığının GSYH’ye
oranı her iki yıl için de yüzde 1,9’a
revize edildi. 
n Büyüme beklentileriyle uyumlu
olarak vergi gelirlerinde faiz dışı har-
camalara göre yüksek oranlı artışlar
bekleniyor. Bu gelişmenin bütçe
dengesinin sürdürülebilir noktalarda
tutulmasına yardımcı olması düşü-
nülüyor. 
n Bütçedeki bozulmanın etkisiyle
kamu kesimi borçlanma
gereği/GSYH oranı 2017’de bir ön-
ceki yıla göre 1,4 puan artarak yüzde
2,4’e yükseldi. Önümüzdeki yıllarda
bu oranın sırasıyla yüzde 2,1, yüzde
1,9 ve yüzde 1,3’e düşmesi öngörü-
lüyor. 
n GSYH’ye oranla AB tanımlı borç
stokunun ılımlı bir artışla 2017’de
yüzde 28,5’e ulaştıktan sonra
2019’dan itibaren düşerek 2020’de
yüzde 27,5’e gerilemesi bekleniyor. 
n Sanayi sektörüne yönelik olarak
büyük OSB’lerde tasarım ve dijital
dönüşüm merkezlerinin kurulması,
ilaç, tıbbi cihaz, diğer ulaşım araçları,
enerji ekipmanları, savunma, bilişim
ve haberleşme sistemlerinin destek-
lenmesi, yerli marka otomobil destek
programının hayata geçirilmesi ön-
görülüyor. 
n KOBİ’lerin finansmana erişiminin
kolaylaştırılması ile ilgili olarak böl-
gesel girişim sermayesi uygulaması-
nın başlatılması ve kefalet
sigortasının geliştirilmesi gibi uygu-
lamalar öne çıkıyor. Yine büyük öl-
çekli yatırımlar için uygun yer
tahsisinin kolaylaştırılması uygula-
ması da önemli bir adım olarak göze
çarpıyor.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
(EPDK), 1 Nisan 2018’de uygula-
maya girmesi öngörülen Kaynak Te-
darik Tarifesinin Düzenlenmesi
Hakkında Tebliğ Taslağı’nı paylaştı.
Bu yeni düzenleme ile sanayi tarifesi
ve tavan fiyat uygulaması kalkıyor.
Yüksek tüketimli ve düşük tüketimli
tüketici gruplarının oluşturulacağı bu
yeni tebliğle birlikte sanayiciler ser-
best piyasada oluşan birim fiyatlar
üzerinden pazarlık yaparak elektrik
satın alabilecek. Böylelikle, yeni dü-
zenlemeyle beraber sanayicileri çok
sıkı bir pazarlık döneminin beklediği
söylenebilir.
Sanayicinin en büyük maliyet kalem-
leri arasında enerji, şüphesiz birinci
sırada yer alıyor. Bu nedenle yeni dü-

zenlemenin devreye girmesiyle bir-
likte en uygun tedarikçiyle çalışmak
ve sözleşme süresinin ve şartlarının en
uygun şekilde planlanması sanayici
açısından büyük önem taşıyor. 
Yıllık tüketimi 1 milyon kWh üze-
rinde olan tesislerin büyük bir ço-
ğunluğu serbest piyasadan alım
yapma konusunda aslında oldukça
tecrübeli. Bu yeni dönemde özellikle
düşük tüketimli sanayi firmalarının
adaptasyonu çok önemli. Bu firmala-
rın çok hızlı olması ve bilinçli hareket
etmesi gerektiğini söyleyen yetkililer,
aksi takdirde çok büyük zarara uğra-
yabileceklerini vurguluyor. Aslında
enerji piyasasındaki bu yeni dönemin
doğru stratejilerle iyi yönetilebilece-
ğini, enerji maliyetlerinin sürdürüle-
bilir yöntemlerle azaltılıp kârlılığın da
düzenli olarak artırılabileceğini akta-
ran yetkililer, sanayicilerin enerji te-
darikinde yeni döneme alışmak için

şu beş adıma dikkat çektiler:
1- Enerji ihtiyacının doğru analizi,
enerjinin tedariki açısından önemli.
Enerji piyasalarından en rekabetçi şe-
kilde enerjinin bulunması, sürecin
doğru yönetilmesini kolaylaştırır. 
2- Piyasada birçok enerji tedarikçisi
bulunuyor, güvenilir enerji tedarikçi-
lerinin tercih edilmesi sanayicilerin
risklerini düşürür.
3- Sürdürülebilir en uygun birim fi-
yatlarla anlaşma yapılmalı.
4- Enerji tedarik sözleşmeleri uzman
kişiler tarafından detaylı olarak ince-
lenmeli. İleride oluşabilecek ek mali-
yetlerin neler olduğu belirlenerek,
bunların hepsi, güvenli sözleşmelerle
güvence altına alınmalı. Böylelikle
riskleri yönetmek çok daha kolay olur. 
5- Sözleşmenin süresi iyi hesaplanarak
belirlenmeli. Sözleşmenin süresi he-
saplanırken birim fiyatın gelecek ön-
görüsünün de hesaba katılması gerekir.

Haberler
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Tüm dünyada öğrenmeye program-
lanmış yazılımlar ve mobil kullanımı
hızla artıyor. Yaklaşık 2.5 milyar insa-
nın aktif olarak kullandığı sosyal
medya ağlarının çoğalması, nesnelerin
interneti ve yapay zeka gibi teknoloji-
lerdeki büyük yükseliş, 2018 yılında
dijital alandaki pazarlama uygulamala-
rının önemini daha da artırıyor. Dijital
Dönüşüm Danışmanı ve Me Consul-
tancy kurucusu Murat Erdör, 2018 yı-
lına damgasını vurması beklenen dijital
trendleri şu şekilde açıkladı:

Fijital Pazarlama
Dünyada bu süreç yaklaşık beş sene
önce başlamış olsa da Türkiye’de fijital
kavramının geçmişi henüz çok yeni.
Yaklaşık 3-4 senedir Türkiye’de konu-
şulan fijital kavramı, fiziksel ile dijital
deneyimleri harmanlayarak tüketiciye
en doğru yoldan ve ölçümlenebilir şe-
kilde ulaşılmasını sağlayacak yöntem-
lerden biri olacak.

Yapay Zeka
Artık birçok alanda hizmet vermeye
başlayan makineler ve yazılımlar da,
tıpkı canlılar gibi topladıkları verileri iş-
leyerek yeni şeyler öğreniyorlar. Gele-
cek yıllarda öğrenmeye programlanmış
yazılımların sayısı giderek artacak. Bu
yazılımlar pazarlama ve dijital sektör-
ler başta olmak üzere, birçok sektörün
hedef kitlelerini doğru tespitine bir
adım daha yaklaşılmasına olanak sağ-
layacak.

Mesajlaşma Aplikasyonları
MIRC ile başlayan mesajlaşma gele-
neği, son dönemde Whatsapp ile hızla
yükselişini sürdürüyor. Dünya gene-
linde aynı anda milyarlarca ileti bir kul-
lanıcıdan, kullanıcı ya da kullanıcılara
iletiliyor. Baş döndürücü sayıların ol-

duğu bu alanda mesajlaşma aplikas-
yonlarının sayısının ve içerisindeki rek-
lam alanlarının artması bekleniyor. 

Live streaming videolar
İçerik her zaman kraldı ancak şimdi vi-
deolu içerikler daha da bir kral. Tüm
sosyal medya platformlarının “live
streaming” destekli bir altyapıya dön-
meleri ile birlikte “izle ve geç” kavramı
bu alanda iyice oturmaya başlayacak.
Facebook’un ardından Twitter’ın da
video içeriklerine dair düzenlemeleri,
kullanıcıların ve bu alana ilgi duyan
markaların daha sık şekilde video pay-
laşmalarını sağlayacak. 

AR Pazarlama
Augmented Reality (Artırılmış Ger-
çeklik) son zamanların öne çıkan, pa-
zarlama ve reklam sektörlerinin
popüler konularından biri. Cihazların
cisim tanıma özelliği kullanılarak, sanal
nesnelerin gerçek görüntülerin üzerine
bindirilmesi olarak tanımlayabileceği-
miz Artırılmış Gerçeklik, müşterilerle
bağlantı kurma ve katılımı artırma açı-
sından yenilikçi ve yaratıcı bir yol ola-
rak kabul ediliyor. Bu teknolojinin
yaratacağı pazarın, 2022 yılına kadar
117.4 milyar dolara ulaşması bekleni-
yor.

Kısa Süreli İçerik
Periscope ile başlayan ve Snapchat,
Scorp gibi uygulamalarla devam eden
kısa süreli içerik kavramı, sosyal med-
yaya yön vermeye devam edecek. Pay-
laşılan içeriklerin belirli bir süre ile
yayında kalması, markaların da strate-
jilerini bu hızlı tüketim çağına göre
düzenlemesini gerektiriyor. Facebo-
ok’un canlı yayınları, Instagram Sto-
ries gibi uygulamalar “hızlı ve sonlu
içerik” kavramını destekliyor. 

VR Pazarlama 
Son dönemde teknolojisi ve popüler-
liği iyiden iyiye artan Virtual Reality
(Sanal Gerçeklik) ve 360 derecelik vi-
deolar sayesinde pazarlama uzman-
ları, hedef kitleleri ile nasıl empati
kuracaklarını ve onların davranış bi-
çimlerini nasıl daha iyi anlayacakları
öğrenmeye çalışıyorlar. Müşteriye su-
nulacak deneyimin önceden görül-
mesine ve hissedilmesine olanak
sağlayacak sanal gerçeklik deneyim-
leri sayesinde birçok kurum, müşte-
risiyle daha sıkı bağlar kurma yoluna
gidecek. 

Chatbots
Yapay zeka formlarının hayatlarımıza
girmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz
Chatbotslar, telefon ve bilgisayarları-
mızı kullanma biçimimizi kesin olarak
değiştirecek gibi gözüküyor. Chat-
botslar, gelecekte kullanıcıların söyle-
diklerini çok kısa sürede analiz edecek
ve kullanıcıların isteklerini yerine getir-
mek için onları yönlendirecek uygula-
malar olarak daha fazla hayatımıza
girecek.

Sanal paralar
Baş döndürücü düzeydeki hızlı yük-
selişiyle sanal paranın web dünya-
sında popüler olmasına yol açan
Bitcoin, hiçbir merkezi otoriteye
bağlı olmamasıyla dikkat çekiyor.
Adını sıkça duysak da Bitcoin tek di-
jital para birimi değil. Günümüzde
Bitcoin dışında oldukça popüler hale
gelen ve altocin olarak adlandırılan
Ethereum, Litecoin, Namecoin, Pri-
mecoin, Zcash gibi birçok yeni sanal
para birimi mevcut. Bitcoin ve alt-
coin gibi sanal paralar popülerlikle-
rini artıracak ve dijital alanın yükselen
trendleri olmayı sürdürecek.
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Türkiye’de orman endüstrisi,
imalat sanayi içinde oto-
motiv ve kimya gibi bazı

sektörlerden sonra ileri teknoloji ve
işletmecilik uygulamalarının yaka-
landığı alanlardan biri olarak gelişi-
mini sürdürüyor. Türkiye için en
önemli problem olarak gözüken iş-
sizliğe 1 milyon kişi istihdamı ile
önemli bir katkı sağlayan, hüküme-
tin hedef olarak koyduğu 2023 yı-
lında ise bu istihdam rakamını ikiye
katlama amacında olan ağaç ve
orman ürünleri sektörünün bu ge-
lişiminde kuşkusuz ağaç işleme ma-
kinelerinin de desteği oldukça
büyük. Bu alanlardan sağlanan ge-
lişmelerde özellikle, Türkiye ağaç
işleme makineleri sektöründe göz-
lemlenen CNC tezgâh üretimleri,
otomasyon sistemleri gibi ileri tek-
noloji uygulamalarının önemli et-
kileri oldu. Bu çerçevede kereste ve
mobilya gibi alt sektörlerde birçok
yerli makine de kalite ve fiyat açı-
sından uluslararası rekabet edebilir
duruma geldi. 
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri
(ahşap eşya) sektörünün 2016 yılı
ihracatına baktığımızda 1,83 milyar
dolar mobilya,  1,76 milyar dolar
kağıt, 1 milyar dolar da MDF ve
yonga levhalar dahil ahşap eşya
olmak üzere toplam 4,64 milyar
dolar olduğu görülüyor. 2023 yı-
lında ise mobilya sektörü 6 milyar
dolar, ağaç ve orman ürünleri sek-
törü için 10 milyar dolar olmak
üzere 16 milyar dolar rakamını ya-
kalamak hedefleniyor.

Tesisler, dünya standartlarında
ileri teknolojiyle üretim yapıyor
Levha sektörü faaliyet alanı itiba-
rıyla iki önemli alt sektöre sahip bu-
lunuyor. Bunlardan birini mobilya
ve dekorasyon sektörü oluşturuyor.
Bir diğerini ise mobilya sektörünün
yarı mamul ihtiyacını karşılayan

yonga ve lif levha ile ağaç ürünleri
sektörü oluşturuyor. Türkiye’de
yonga ve lif levha sektöründe, son
yıllarda artan yatırımlarla dünya
standartlarında ileri teknolojiyle
üretim yapan tesisler kuruldu ve
dünyada söz sahibi bir kapasite ve
üretim teknolojisine ulaşıldı. Öyle
ki sektör ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 gibi kalite belgele-
rine ve dünya standartlarında ileri
teknolojiye sahip önemli bir nok-
taya geldi. 
Levha sektörü ormandan başlayıp,
nihai bitmiş ürün olan mobilyaya
dönüşümü ile katma değeri en yük-
sek sektörler arasında yer alıyor.
Yüksek katma değerli olması nede-
niyle Türkiye ekonomik hedefle-
rine ulaşmasında, cari açığı
azaltmasında katkısı inkâr edileme-
yecek kadar önemli. Türkiye levha
sektörü, büyük potansiyel arz eden
ve gelişmesi dünya sıralamasında
gösterdiği başarılarla ispatlanmış

bir durumda. Dünyanın en büyük
5. levha üreticisi olarak rüştünü
ispat etmiş olan bu sektörde yapıla-
cak her türlü yatırım ve faaliyet,
sektörün gelişimi ile birlikte ülke
ekonomisine katma değer olarak
büyük katkı sağlayacak özellikte.
Levha sanayi için önemli bir ülke
olduğunu ortaya koymuş olan Tür-
kiye’nin bu sektörde 139 ihracatçı
ülke arasında 21. levha ihracatçısı
olarak yerini almış olması da pro-
fesyonelliğinin ve teknolojisinin ye-
terliliğini kanıtlıyor.

MDF/HDF levha üretiminde 
Avrupa’nın lideriyiz
Türkiye’de yıllar içinde gelişim gös-
teren levha endüstrisi, zamanla
gerek Avrupa’da gerekse dünya li-
ginde üst sıralara çıktı. Türkiye
bugün, ahşap esaslı levha sektö-
ründe dünyanın 5. ve Avrupa’nın 2.
en büyük üreticisi özelliğine sahip
durumda. 
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Türkiye, MDF/HDF levha üreti-
minde Avrupa’da 1. dünyada 2. sırada
yer alırken, yonga levha üretiminde
Avrupa’da 3. ve dünyada 5., laminat
parke üretiminde ise Avrupa’da 2.
dünyada 3. sırada yer alıyor. 
Levha sektöründe kapasite kullanım
oranı yüzde 75-85 arasında değişi-
yor. Toplam kurulu kapasitenin
12,1 milyon metreküp, 2016 top-
lam üretiminin 9,2 milyon metre-
küp olduğu sektörde üretilen

levhanın ancak yüzde 10-15’i ihraç
edilebiliyor. 2017 yılı sektörün ku-
rulu kapasitesi yonga levhada 5 mil-
yon 113 bin 920 m³/yıl,  lif levhada
(MDF) 6 milyon 779 bin 200
m³/yıl, OSB’de 240 bin m³/yıl du-
rumunda. Kapasitenin önümüzdeki
yıllarda artması da gündemde.
2018-2019 yıllarında faaliyete geç-
mek üzere projelendirilmiş 4 yeni
üretim hattının çalışmaları ve fizibi-
litesi sürüyor. 2019 yılı sonunda bu

tesislerin devreye girmesi ile sektör-
deki toplam kurulu kapasite yüzde
10 daha artmış olacak.

Türkiye’de yonga levha ve 
lif levha endüstrileri 
1950’li yıllarda kuruldu
Ağaç malzeme günümüzde hem
masif hem de odun kompozitleri
olarak çok geniş ve değişik alanlarda
değerlendiriliyor. Masif ağaç malze-
menin anizotrop yapısı, geniş yüzey
gerektiren kullanım yerlerinde ye-
tersiz kalması ve hem ekonomik ne-
denlerle hem de ormanların yok
olması tehlikesine karşı, odun ham-
maddesinden teknik yollarla yonga
levha, lif levha, kontrplak gibi ahşap
levhalar üretiliyor. 
1940’lı yıllarda endüstriyel olarak,
odunun doğal kusurlarından arındı-
rılmış, izotrop ve homojen bir ya-
pıya sahip yonga levha üretimine
başlanıldı. Türkiye’de yonga levha
ve lif levha endüstrileri 1950’li yıl-
larda kuruldu. Özellikle, II. Dünya
Savaşı’ndan sonra şehirlerin yeniden
yapılandırılması çalışmalarında geniş
boyutlu malzemeye duyulan ihtiyaç
nedeniyle yonga levha ve lif levha
endüstrileri hızla gelişti.
Yonga levha; “odun parçalarından
(odun yongaları, testere talaşı,
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rende talaşı vb.) ve/veya diğer lig-
noselülozik malzemelerden (keten,
kenevir ipliği, kendir ipliği, suyu çı-
karılmış şeker kamışı posası gibi
odunlaşmış bitkilerden) elde edilen
yongaların tutkallanıp serme işle-
minden sonra, sertleştirici madde ve
hidrofobik özelliğini sağlayan mad-
delerinin karıştırılıp sıcaklık ve ba-
sınç altında preslenmesiyle elde
edilen levhalar olarak tanımlanıyor.
Türkiye’de sunta olarak da bilinen
yonga levhanın üretimi, ülkemizde
ilk kez 1951 yılında İstanbul’da baş-
ladı.
Lif levha ise bitkisel lif ve lif demet-
lerinin doğal yapışma ve keçeleşme
özelliklerinden yararlanılarak ve
özel yapıştırıcı madde kullanılarak
biçimlendirilmesi sonucu oluşan
levhalar olarak tanımlanıyor. Lif
levha sanayi, Türkiye’de ilk defa
1984 yılında Ordu’da Çamsan A.Ş.
tarafından kuruldu.

Ahşap ve ahşap eşya 
ihracatında Türkiye 39. sırada
Ağaç ve ahşap eşya tanımının içeri-
sine; tomruk kereste kaplama mal-
zemeleri, yonga levhalar, OSB, lif
levhalar (MDF), kontrplak, palet,
kapı, pencere, pervaz, kapı çerçeve
gibi ahşap ürünler giriyor. Ahşap
esaslı ürünlerin (44. fasıl) dünya ti-
caretine bakıldığında, 2016 yılı için
ihracatta ilk sırayı 13,5 milyar dolar
ile Çin alırken, bu ülkeyi sırasıyla
Kanada, ABD, Almanya, Rusya Fe-
derasyonu, Avusturya, Endonezya,
Polonya, İsveç ve Malezya izliyor.
Türkiye ihracat listesinde 0,675 mil-
yar dolar ile 39. sırada bulunuyor.
Türkiye’nin toplam 127,9 milyar
dolarlık dünya ahşap esaslı ürün ih-
racatında payı yüzde 0,5 olarak gö-
rülüyor. 
İthalatta ise ilk sırayı 19,6 milyar
dolar ile yine Çin alıyor. Bu ülkenin

ardından sırayla ABD, Japonya, Al-
manya, İngiltere, İtalya, Fransa,
Kore, Kanada, Avusturya geliyor.
Türkiye, 131,5 milyar dolarlık
dünya ahşap ürünleri ithalatının
1,265 milyar dolar ile yaklaşık
yüzde 1’lik payını alıyor.
Türkiye’nin ahşap eşya ihracatında
önemli ülkeler sırasıyla, İran, Irak,
Türkmenistan, Gürcistan, Serbest
Bölgeler, Azerbaycan, Arnavutluk,

Cezayir, Ürdün, Bulgaristan iken;
ithalatta ise ilk 10 ülke Ukrayna,
Rusya Federasyonu, ABD, Ro-
manya, Bulgaristan, Litvanya, Çin,
Almanya, Kanada ve Kamerun şek-
linde sıralanıyor.

Dünyanın en büyük levha 
üreticisi ve ihracatçısı; Çin
Dünya levha üretimi 2009-2013
yılları arasında sürekli artan bir eği-
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lim gösterdi ve 2009 yılında 77,9
milyon metreküp olan üretim mik-
tarı 2013 yılında 112,8 milyon met-
reküpe yükseldi. Dünyanın en

büyük levha üreticisi olan Çin Halk
Cumhuriyeti, dünya levha üretimi-
nin yüzde 55’ini gerçekleştiriyor.
2013 yılında 62,6 milyon metreküp

levha üreten Çin Halk Cumhuriye-
ti’ni sırasıyla ABD, Almanya, Bre-
zilya ve Türkiye takip ediyor.
Türkiye, 2009 yılında 4. sırada yer
alırken, 2013 yılında 5. sıraya geri-
ledi. Bu düşüşe rağmen Türkiye,
dünyanın en büyük 5. levha üreti-
cisi olarak sektör için önemli bir
ülke olduğunu ortaya koyuyor.
Dünya levha ihracatı 2009 yılında
22,8 milyar dolar düzeyinde iken,
2013 yılında 32,8 milyar dolara
yükseldi. Dünya levha ihracatının
yüzde 20,3’ü 6,7 milyar dolarla Çin
Halk Cumhuriyeti tarafından ya-
pıldı. Dünyanın en büyük levha ih-
racatçısı olan Çin Halk
Cumhuriyeti’ni sırasıyla 3 milyar
dolarla Almanya (yüzde 9,1), 2,2
milyar dolarla Endonezya (yüzde
6,8) ve 2,1 milyar dolarla Malezya
(yüzde 6,5) izlemekte. Türkiye ise
139 ihracatçı arasında 21. levha ih-
racatçısı olarak dünya levha pazarın-
daki yerini alıyor.
2009 yılında 20,5 milyar dolar ola-
rak kaydedilen dünya levha ithalatı,
2011-2012 yıllarında sabit bir değer
olan 29,5 milyar doları korudu,
2013 yılında ise 31,3 milyar dolara
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yükseldi. 2013 yılı Trademap veri-
lerine göre; dünya levha ithalatının
yüzde 14,3’ünü 4,5 milyon dolarlık
değeriyle ABD yapıyor. Onu sıra-
sıyla Japonya (yüzde 8,6), Almanya
(yüzde 6,6), İngiltere (yüzde 4,1)
ve Fransa (yüzde3,5) takip ediyor.
Türkiye ise 225 levha ithalatçısı ara-
sından dünyanın en büyük 12. levha
ithalatçısı olarak yerini alıyor.

2016’da 440 milyon 870 bin 
dolarlık levha ihraç edildi
Levha ihracatı ürün bazında ince-
lendiğinde en büyük payı MDF ve
lif levhaların aldığı, onu sırasıyla
yonga levha ve OSB ile kontrplakın
takip ettiği dikkat çekiyor. Türkiye,
2016 yılında levha sektöründe 440
milyon 870 bin dolarlık ihracat ger-
çekleştirdi. Bu toplamın; 319 mil-
yon 335 bin dolarını MDF ve lif
levhalar, 107 milyon 996 bin dola-
rını yonga levha OSB levhalar, 13
milyon 538 bin dolarını kontraplak
oluşturdu.  

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Türkiye levha sektörünün ticaret
akışına baktığımızda 2016 yılında
528 milyon 161 bin dolarlık ithalat
yapıldığını görüyoruz. Buna göre
yonga levha OSB levhalarda 55 mil-
yon 758 bin dolarlık, MDF ve lif
levhalarda 161 milyon 588 bin do-
larlık, kontraplakta ise 310 milyon
814 bin dolarlık ithalat gerçekleşti-
rildi. 

MDF/HDF üretimi 
5 milyon m3’ü aştı
Yonga levha ve lif levha sanayileri,
bugün yoğun olarak mobilya,
orman işletmeleri, tutkal ve kimya-
sal madde üretim sektörü, kereste
fabrikaları ve marangozlar, kağıt
sektörü, inşaat sektörü (prefabrik ev
yapımı), dekorasyon, odun tüccar-
ları, petrol ürünleri satıcıları, oto-
motiv sektörü, enerji sektörü, profil
üreticileri, orman-köy kooperatif-
leri, çimento üretim sektörü ve
metal sanayi ile ilişki içinde bulunu-
yor.
Türkiye’nin MDF/HDF üretimi
2001 yılında 670 bin metreküp
iken, bu rakam 2010 yılında 3 mil-
yon 265 bin metreküpe çıktı. Üre-
tim 2015 yılında 4 milyon 777 bin
iken 2016 yılında 5 milyonu aşarak
5 milyon 69 bin metreküpe ulaştı.
Türkiye’nin MDF/HDF ihracatı
2016 yılında bir önceki yılın bir
miktar altında kalarak 530 bin met-
reküp, ithalatı ise 178 bin metreküp
olarak gerçekleşti. Türkiye’nin
geçen yıl ihraç ettiği MDF/HDF
değeri ise 233 milyon 844 bin dolar
oldu.

Yonga levha ve OSB’den 
100 milyon doları aşan ihracat
Türkiye’nin yonga levha ve OSB
üretimi ise 2000 yılında 1 milyon
884 bin metreküp iken 2010’da 3
milyon 100 bin metreküpe çıktı.

Kapak Dosyası
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2015 yılında 4 milyon 436 bin met-
reküp olan üretim, 2016 yılında ise
bir miktar düşerek 4 milyon 282 bin
metreküp olarak gerçekleşti. Türki-
ye’nin yonga levha ve OSB ihracatı
ise 2000 yılında 32 bin metreküp
iken 2010 yılında 264 bin metre-
küpe, 2016 yılında da 556 bin met-
reküpe ulaştı. Bu ürün gruplarında
elde edilen ihracat değeri 2015 yı-
lında 80 milyon 626 bin dolar iken
2016 yılında 105 milyon 372 bin
dolar oldu. 

Sektör hammadde satın alma 
maliyetlerinin düşürülmesini 
istiyor
Odun kökenli levha sanayi sektörü-
nün plânlı dönemde gelişme göster-
diği, yeni tesislerin kurulduğu,
dünyada uygulanan teknolojilerin
ülkemize getirilmeye çalışıldığı sek-
törde, sıkıntılar da yaşanmıyor değil.
Sektörün hâlihazırdaki durumu ile
düşük maliyetlerle çalışan ve son
kullanım yerlerine hitap etmek
üzere katma değeri en yüksek ürün-
leri üreterek, iç ve dış pazarlara su-
nabilen, rekabet gücü yüksek bir
yapıya kavuştuğu söylenemez.
Sektörün ekonomide işgal ettiği
önemli konum göz önüne alındı-
ğında, gerekli yapısal değişikliklerini
tamamlayamadığı görülüyor. Günü-
müzde levha sanayi koordinasyon

eksikliği, hammadde sorunları, ye-
tersiz sermaye birikimi, işgücü gibi
sorunlarla karşı karşıya durumda. Bu
nedenle ülkemizde odun kökenli
levha sanayi sektörünün gelişimi için
genel sanayileşme politikaları içeri-
sinde ele alınması önem taşıyor.
Sektördeki en önemli sorunlarının
başında ise, sektörün hammaddesini
oluşturan odunun yetersizliği ve fi-
yatının yüksek oluşu geliyor. Orman
Genel Müdürlüğü’nün sektörün ih-
tiyacını karşılayabilmek için çalışma-
larını sürdürdüğünü söyleyen sektör
temsilcileri, buna rağmen sektörün
ihtiyacı olan odunun iç kaynaklar-
dan tedarik miktarının yeterli olma-
dığına dikkat çekiyorlar. Doğal
ormanlara sahip olan Türkiye’de,
Finlandiya’da olduğu gibi plantas-
yon ormancılığının yapılamadığını,
engebeli ve rakımı yüksek orman-
larda çalışmanın kış mevsiminde
üretimi gerçekleştirmenin oldukça
zor olduğunu vurgulayan yetkililer,
“Orman Genel Müdürlüğü’nün
üretim kalitesini artırması, standar-
dizasyon çalışmalarını tamamlaması,
orman yollarını tüm yıl kesintisiz
açık tutabilmek için gerekli araç
gereç ekipmanın yenilenmesi ve
orman yollarının yapılması gereki-
yor. Keza kış şartlarında çoğu böl-
gede üretim ve nakliye sorunları
yaşanıyor” diyor.

Ağaç ve orman ürünleri sektörünün
uluslararası pazarlarda söz sahibi ol-
ması ve rekabet edebilmesi için
hammadde satın alma maliyetlerinin
düşürülmesi gerektiğine de değinen
sektör temsilcileri, ülkemizde odun
hammaddesi üretiminin sektörün
ihtiyacını karşılayacak miktarda art-
tırılması ve uluslararası rekabete
imkan verecek fiyat seviyesine geti-
rilmesi gerektiğine vurgu yapıyorlar.            
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LEVHA
SANAYİ
SWOT

ANALİZİ

GÜÇLÜ YÖNLER
n Dünyada kullanılan son teknolojiye sahip olunması.
n Entegre tesislere sahip olunması.
n Türkiye’nin son 10 yılda AB ortalamasının üzerinde büyümüş ol-
masının yanında, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri
olması.
n İşletmeler modern teknolojiyi yakından takip etmekte ve üre-
tim ve kalite standartlarını yükseltmek için gayret göstermeleri,
yeni kurulan entegre tesisler ile ürün çeşitliliğinin sağlaması.
n İşçilik maliyetlerinin AB ülkelerindekine göre düşük olması.
n Genelde tesislerin pazara ve orman kaynaklarına yakın yerlerde
kurulmuş olması.
n Deniz ulaşımı ve liman kullanım konusunda çoğu tesisin uygun
yerlerde kurulmuş olması.
n Sektörün bağlı olduğu bir sivil toplum kuruluşu “derneğinin”
olması. 
n Sektörün dışa açılmış durumda olması, çoğu üretici firmanın
Dünya’daki fuarlara katılarak yeni ürün çeşitleri ve pazarlar
konusunda son bilgilere sahip olması.
n Sektördeki işletmelerin tamamının özel sektöre ait olması ne-
deniyle dinamik ve gelişmeye açık bir yönetime sahip olunması.
n Ürün ve marka çeşitliliğini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar.
n Ülkemizin fiziki konumu itibariyle, fuar organizasyonlarının 
çokluğu ve ziyaretçi sayısının sürekli yükselmesi.
n Çevresel hassasiyetlere duyarlı endüstriyel tesislere 
sahip olunması.

FIRSATLAR
n Coğrafi konum dolayısıyla çevre ülkelerin orman ürünü ithalat
ihtiyacı, ülkemiz kapasitesini ihracata yöneltme bilinç ve isteği.
n AB üyelik sürecimiz.
n Girişimci ve yatırımcı ruh.
n Avrupa Birliği ülkelerinde işçilik maliyetlerinin yüksek oluşu.
n Endüstriyel pantasyonlar konusunda (hızlı gelişen türler) Orman
Genel Müdürlüğü ve özel sektör kuruluşlarının çalışmaları,
n Hammadde ihtiyacının karşılandığı Orman Genel Müdürlüğünün
her geçen gün üretimi artırmaya yönelik çalışmaları.
n Konum itibariyle ülkemizin Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve
Kuzey Afrika ülkeleri gibi ülkelerin pazar yakınlığı fuar organizas-
yonlarının çokluğu ziyaretçi sayısının sürekli artması.
n Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Fas, Tunus, Cezayir, İran
tarafından Türk ürünlerine uygulanan yüksek oranlı gümrük vergi-
lerinin düşürülmesi için çalışmaların olması.
n İthal olarak gelen ürünlerle rekabet edebilmek için, bu ürün gu-
ruplarının ithali taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar elverdiği
ölçüde engellenebilme çalışmaları.
n Nakliye sorunlarını aşmak için demir yolu ağı ve deniz yolu taşı-
macılığının geliştirilmesi.
n Ar-Ge ve patent çalışmalarına devlet desteklerinin artırılması.
n İnovatif, katma değeri yüksek tasarım ağırlıklı ürün çeşitliliği ve  

fonksiyonelliğinin artırılması ve özendirilmesi.
n Rusya, Türki Devletler, İran gibi ülkelere yapılacak 
ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatını kolay-
laştıracak serbest ticari anlaşmaların hayata geçirilme
çalışmaları.

ZAYIF YÖNLER
n Üretimde; sektörün tüm hammadde ihtiyacının 
yüzde 30-35 oranında ithalata bağımlı olması.
n Yerli hammaddenin fiyatının dünya fiyat ortalamasından 
yüksek olması.
n Kış şartlarının ağırlaştığı dönemlerde hammadde teminindeki
sıkıntılar sebebiyle stok maliyetleri.
n Eğitimli kalifiye personel eğitimli teknik ve ara eleman sayısında
ülke genelindeki yetersizlik. Nitelikli iş gücü istihdamının düşük
olması.
n Sektörel Ar-Ge ve patent çalışmalarının yetersizliği.
n Ürünlerin nakliyesi sırasında karşılaşılan ulaşım sorunları.
n Üniversite-sanayi işbirliğinin yeterli düzeyde olmaması.
n Girdi ve enerji maliyetlerinin yüksekliği.
n İşletmelerin çoğunun kurumsallaşamaması.
n Sektörde yetişmiş ara eleman sıkıntısı.

TEHDİTLER
n Çin ve Uzak-doğu ülkelerinden yapılan mamul itha- 

latı, Bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye’yi pazar olarak  
görmesi.

n Yenilenebilir Enerji Kanunu kapsamında biyokütleye en fazla
teşvikin verilmesi doğrultusunda odun fiyatlarının yükselme
olasılığı.
n Çevremizde yer alan ülkelerdeki siyasi ve ekonomik istikrar-
sızlık.
n Hammadde üretim işlerinde aktif olarak çalışacak orman işçisi
sayısının yıldan yıla azalması.
n Ekonomik belirsizlikler.
n Tüketici yatırım alanlarının faiz oranlarındaki düşüşe bağlı olarak
konuta kaymasından dolayı sektör ürünlerine olan talebin azal-
ması.
n Yaşanan sorunlara rağmen yeni tesislerin kurulması ve aynı
alanda üretim yapması.
n AB uyum sürecinde çevre sorunları.
n Her ne kadar modern teknolojiler kullanılsa da, eski teknolo-
jiye sahip işletmelerin varlığı rekabet açısından sıkıntıların olması.
n İnşaat sektöründe oluşabilecek daralmanın direkt olarak et-
kilemesi.
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“Odun fiyatlarının yüksek olması,
sektörün ihracat şansını azaltıyor”
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MDF ve Yonga Levha Sa-
nayicileri Derneği Genel
Sekreteri Serhat Daya-

nıklıoğlu, sektörün en önemli soru-
nunu, ürünlerin ana hammaddesi
olan odunun teminindeki yetersizlik
ve odun fiyatlarının yurt dışına göre
pahalı oluşu şeklinde açıkladı. Levha
maliyeti içinde, odun hammaddesi-
nin payının yüzde 45-50 civarında
olduğunu hatırlatan Dayanıklıoğlu,
ülkemizin dünyanın en pahalı odu-
nunu kullandığını vurgulayarak,
“Ülkemizdeki odun fiyatları Av-
rupa´ya göre 2 kat, Amerika, Bre-
zilya, Kanada, Venezuela, Ukrayna,
Rusya´ya göre 3 kat daha pahalı.
Sektörde ürünlerin pahalı ham-
madde ile üretilmesi, ürünleri ihraç
edilemez duruma getiriyor. Öte yan-
dan Avrupalı üreticiler için Türkiye,
odun fiyatlarının yüksekliği ve paza-
rın büyüklüğü göz önüne alındı-
ğında, özellikle laminat parkede,
cazip hedef pazar haline geldi. Bu da
döviz kurları düşünce sektöre ithala-
tın kolayca yapılmasına neden olu-
yor” dedi.
Ülkemizde odun hammaddesi üre-
timinin, sektörün ihtiyacını karşılaya-
cak miktarda arttırılması ve
uluslararası rekabete imkân verecek
fiyat seviyesine getirilmesi gerekti-
ğine dikkat çeken Dayanıklıoğlu, Av-
rupa’da mobilya sektörünün,
istihdam ağırlıklı bir sektör olduğu
için yavaş yavaş doğuya kaydığını
vurguladı. Dayanıklıoğlu,  “Bu geliş-
meler olurken, Türkiye’nin Avrupa
ve komşu ülkelerin mobilya üssü ol-
ması, Almanya ve İtalya gibi 30 mil-
yar dolarlık cirolara ulaşması
mümkün iken, mobilyanın ana gir-
disi olan levha üretiminde kullanılan
odun hammaddesinin dünya fiyatla-
rından pahalı olması nedeniyle maa-
lesef, bu coğrafi avantajını
değerlendiremiyor ve Avrupa paza-
rını Polonya, Romanya gibi ülkelere

kaptırıyor” diye konuştu.
Dayanıklıoğlu, sektördeki gelişme-
lere ve yaşanan sorunlara ilişkin sor-
duğumuz sorulara şu yanıtları verdi: 

Öncelikle Türkiye’de MDF
yonga levha sektörünün gelişi-
mini sizden dinlemek isteriz. Ge-
lişiminde nelerin etkili olduğunu,
hangi sektörlere bağlı olarak bü-
yüdüğünü, üretici firmalardaki
büyümeye yönelik değişimi, bize
aktarır mısınız?
Türkiye orman ürünleri endüstrisi
son yıllarda gösterdiği gelişimle, ül-
kemizin hızlı büyüyen sektörleri
arasında yer alıyor. Mobilya ve ahşap
levha olmak üzere birçok alt sektör-
lerinde dış ticaret dengesi pozitif
seyrediyor. Orman ürünleri endüs-
trisi içerdiği kereste, yonga levha,
MDF levha, ahşap kaplama, mo-
bilya, doğrama gibi alt endüstri dal-
ları ile, dünyanın pek çok ülkesinde
olduğu gibi, Türkiye’de de önemli
endüstri dallarından biri haline
geldi. Elbette bu gelişimin teknik,
sosyal, kültürel birçok nedeni var.
İnşaat sektöründe yaşanan gelişme-
ler, ahşap ve ahşap esaslı malzeme-
lerin yaşam konforunu artırmada
sunabildiği geniş ürün yelpazesi, ye-
nilenebilir doğal kaynaklara olan il-
ginin hızla artması, toplumsal
yaşamda ortaya çıkan anlayışlar, yeni
fonksiyonel ihtiyaç alanlarının doğ-
ması, satın alma gücündeki gelişme-
ler, estetik kaygıların pek çok alanda
daha çok önemsenmeye başlaması
önemli nedenler olarak sıralanabilir.
Ahşaba alternatif olarak görülen
plastik pencere doğraması, alümin-
yum profil gibi ürünlerde sağlanan
olağanüstü yeniliklere ve gelişme-
lere rağmen ahşap veya ahşap esaslı
malzemelerin kullanımının azalma-
dığı, aksine ahşabın kullanım alan-
larının çeşitlenerek arttığı açıkça
gözlemleniyor. Islak mekân donatı-

larından, otomobil ve hava taşıtla-
rındaki kullanımına kadar ahşabı
yeni kullanım alanlarında görmek
mümkün. 

Ülkemizde sektörün 10 yıllık ge-
lişimine bakarsak hangi noktalara
ulaştığını söylememiz mümkün?
İnşaat sektörü ile direkt paralel bü-
yüyen sektörümüz, ülkemizin mo-
bilya ihracatının da nispeten artması
ile kapasitesini her yıl yüzde 10 bü-
yüterek günümüze ulaştı. Sektör or-
mandan başlayıp, nihai bitmiş ürün
olan mobilyaya dönüşümü ile katma
değeri en yüksek sektörlerden biri
durumunda. Yüksek katma değerli
olması nedeniyle ülkemiz ekonomik
hedeflerine ulaşmasında, cari açığı
azaltmasında katkısı inkâr edileme-
yecek kadar önemli. 
Türkiye, kereste üretiminde yüzde
1,6’lık payla dünyadaki 166 ülke ara-
sında 13. sırada yer almakta. Türki-
ye’nin dünya mobilya üretimindeki
payı yüzde 1 civarında ve hızla artı-
yor. Türkiye’de özellikle ahşap levha
sektöründeki bazı kuruluşlar dünya-
nın sayılı kuruluşları arasına girmiş
durumda. Türkiye imalat sanayide
yaratılan katma değerin yüzde 2,4 ci-
varı, orman ürünleri sektörüne ait.
Türkiye 200’ü aşkın ülkeyle orman

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Sektör olarak en büyük
beklentimiz, mevcut hammad-
de ihtiyacımızın yüzde 65-
70’inin sağlandığı Orman Genel
Müdürlüğümüzün üretimini
artırması, elbetteki hammadde
ithalatı yapılmadan ihtiyacın ta-
mamının iç piyasadan sağlan-
ması, hammadde kalitesini
artırması, orman yollarının iyi-
leştirilmesi, iç içe geçmiş olan
odun standartlarının belirlen-
mesi ve odun fiyatlarının dü-
şürülmesidir.

“ 

“ 
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ürünleri alanında ihracat ve ithalat
bağlantısı kuruyor ve sektör yeni pa-
zarlara açılma eğilimi gösteriyor. Yeni
teknoloji ve işletmecilik uygulamaları
yaygınlaşıyor. Birçok alt sektörde ku-
rumsallaşma, kalite güvence sistem-
lerinin etkinliği, AB mevzuatının
uygulanabilirliği, Ar-Ge harcamaları,
üniversite-sanayi işbirlikleri her
geçen gün artıyor. 

Bugün Türkiye’de MDF yonga
levha sektöründe yaklaşık kaç
firma faaliyet gösteriyor? Üretim
daha çok ülkemizin hangi bölge-
lerinde yoğunlaşmış durumda? 
Ülkemizde yonga ve lif levha sektö-
ründe, son yıllarda artan yatırımlarla
dünya standartlarında günümüzün
en gelişmiş metod ve teknolojisiyle
üretim yapan tesisler kuruldu ve
dünyada söz sahibi bir kapasite ve
üretim teknolojisine ulaştı. Ancak
eski teknoloji ile çalışan tesisler de
mevcut. Bu durumdaki işletmeler
yakın gelecekte rekabet şanslarını
kaybetme durumunda kalabilirler.
Fabrikaların makine hatları ağırlıklı
olarak Almanya menşeili. Ürün yel-
pazesi ise dünya ile rekabet edebile-
cek seviyede çeşitli ve kaliteli.
Tesislerimiz yonga levha ve lif levha
üretiminin yanında entegre olarak

kapı-kapı paneli-laminat parke tesis-
leri ile çeşitlilik sunuyor. Sektörde 30
farklı lokasyonda toplam 23 şirket
üretimini sürdürüyor. Ülkemizin her
bölgesinde tesisler kurulmuş ve geniş
bir coğrafyaya yayılmış durumda.
Fakat kapasite büyüklüğü itibariyle
Marmara Bölgesi ağırlık arz ediyor.
Bu bölgedeki tesislerimiz ağırlıklı
olarak yüzde 65 ithal, yüzde 35 yerli
hammadde ile çalışmakta.

Sektördeki kapasite kullanım
oranı nedir?
Levha sektöründe kapasite kulla-
nım oranı yüzde 75-85 arasında de-
ğişiyor. Toplam kurulu kapasite
12,1 milyon m3 olup, 2016 toplam
üretimi 9,2 milyon m3’tür. Sektö-
rün yıllık odun hammaddesi ihti-
yacı 12,5 milyon tondur. Bu
ihtiyacın yüzde 65’i yurtiçinden,
yüzde 35’lik kısmı da ithalat yolu
ile karşılanıyor. Sektörümüzün ka-
pasite kullanımı dönemsel olarak
bazı yıllarda yatırım olmasa da or-
talama yüzde 10 büyüyerek sektör
günümüze ulaşmış durumda. Tür-
kiye ürettiği levhanın ancak yüzde
10-15’ini ihraç edebiliyor. 2017 yılı
sektörün kurulu kapasitesi yonga
levhada 5 milyon 113 bin 920
m³/yıl,  lif levhada (MDF) 6 mil-

yon 779 bin 200 m³/yıl, OSB’de
240 bin m³/yıl durumunda. 

Üretilen ürünler özellikle hangi
sektörlerde kullanılıyor, kullanım
alanlarının yaklaşık oranlarını
vermeniz mümkün mü? 
Ülkemizde tüketilen levhaların yak-
laşık olarak yüzde 85’i mobilya,
yüzde 15’i inşaat-dekorasyon sek-
törlerinde kullanılıyor. 

Sektörün ihracat haritasını çize-
rek, ihracatta hangi ülkelerin öne
çıktığını belirtir misiniz? Türk
ürünlerini global pazarda farklı
kılan özellikler nelerdir? Ayrıca
potansiyel ihracat pazarları ola-
rak nelerini söyleyebiliriz?
Sektör olarak en fazla orman ürünü
ihracatımız İran, Irak, Türkmenis-
tan, Gürcistan, Arnavutluk, Cezayir,
Bulgaristan gibi ülkelere yoğunlaş-
mış durumda.  Son teknoloji ile
üretilen levha ürünleri en yüksek ka-
litede piyasaya sunuluyor. Türk
ürünlerini global pazarda farklı kılan
özellikler; entegre tesislerin varlığı,
ürün çeşitliliğinin olması ve kalitesi-
nin yüksek olması şeklinde sıralaya-
biliriz.
Türkiye coğrafyasına baktığımızda,
orman kaynaklarının yetersizliği ne-

Kapak Röportajı

Dernek olarak biraz sizi tanıyıp amaçlarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?
Derneğimiz ülkemizin eski ve köklü dernekleri arasında yer alıyor. Yonga Levha Sanayicileri Derneği 1978
yılında sektördeki firmaların yemekli dost sohbetleri ile ilk çalışmalarına başladı, sektördeki firma sayısı art-
tıkça katılımlar ile büyüdü ve 1981 yılında Dernekler Yasasına göre resmi hüviyet kazandı. 1984 yılında ül-
kemizde ilk MDF tesisi kuruldu ve sonraki yıllarda kurulan tesisler de derneğimize üye oldular. Türkiye’de
ahşap esaslı (yonga levha(sunta)-lif levha(MDF)-OSB-Werzalit v.b.) levha üreten tesislerin tamamı derneği-
miz üyesidir. 2013 yılında yapılan Genel Kurul kararı ile derneğimizin unvanı “MDF ve Yonga Levha Sana-
yicileri Derneği” olarak değiştirildi. Derneğimizin amacı, üyeleri arasında her konuda diyalog sağlayarak
sorunların çözümüne yardımcı olmak, tüzel ve özel kuruluşlar nezdinde sektörü temsil ederek sektör lehine
kararlar çıkartmak, hammadde ve yardımcı madde temininde yardımcı olmak, ithalat, ihracat, kalite-çevre-
standart vb. konular, mevzuat ve yasal konular dâhil, toplantılar düzenleyerek üyelerine katkıda bulunmak,
üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla her türlü proje-raporlama ve teknik destek anlamında sek-
törle bağlantıyı kuran bir üst yapı görevini yürütüyor.



AİMSADDERGİSİ 89

deniyle levha ve mobilya ithalatçısı
olmak zorunda olan; coğrafi, kültü-
rel ve tarihsel bağlarımızın bulun-
duğu İran, Irak, Suriye,
Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan,
Türkmenistan, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika ülkeleri gibi potansiyel pazar-
larda sektörümüz daha kolay reka-
bet edebilecek ve hedeflerine
ulaşabilecektir.  Diğer yandan Bal-
kan ülkeleri, BDT ve Türki Cum-
huriyet’leri gibi, odun hammaddesi
olan, ancak teknolojik yatırımları ol-
mayan ve üretim potansiyellerinin
ve tüketimlerinin artacağını bildiği-
miz bu ülkelere komşu olmamız
sektörün geleceği açısından olumlu
bir gerçek. 

İhracatı artırmak için sektörde ne
gibi uygulama değişiklikleri ya-
pılmalı sizce?
Yükte ağır pahada hafif olan levha
sektör ürünlerinin, dünya üzerinde

birçok ülkeye ihracatının yapılabil-
mesi için üretim maliyetlerinin dü-
şürülmesi gerekiyor. Nakliye ve
navlun giderleri azaltıldığında
dünya üzerindeki diğer rakiplerle
rekabet şansımız artacaktır. Bir ör-
nekleme yapacak olursak, İran pa-
zarına yapmış olduğumuz ihracatı
daha da artırmak ve Çin, Malezya,
Tayvan gibi ülkelerden gelen uygun
fiyatlı ürünlerle rekabet edebilmek
için nakliye fiyatlarını demiryolu gi-
derlerini mutlaka düşürmek gereki-
yor. Öte yandan ihracat
potansiyelimizin artması, mobilya
sektöründe yeni model ve tasarım-
larla yeni pazarların yaratılması ile
mümkün olacak. Mobilya sektörü,
üretim, tasarım, pazarlama ve mar-
kalaşma konularında ilerlediğinde,
ihracatı artacak, dolaylı olarak levha
ihracatı da artacaktır. Ağaç ve orman
ürünleri sektörünün uluslararası pa-
zarlarda söz sahibi olması ve reka-

bet edebilmesi için; odun ve tom-
ruk satın alma maliyetlerinin düşü-
rülmesi gerekiyor. 

Biraz da laminat parke pazarı hak-
kında bilgi verir misiniz?
Gelişmekte olan, nispeten yüksek bir
nüfus artış hızı ve şehirleşme oranına
sahip Türkiye, dünyanın 3.büyük la-
minat parke pazarı. 2016 yılında 120
milyon m² olarak gerçekleşen Tür-
kiye pazarında yaklaşık yüzde 88
pazar payı yerli üreticiler, yüzde
12’lik kısmı ise üçüncü ülkelerden
(Başta Almanya) ithalat yolu ile kar-
şılanıyor. Sektördeki yerli üreticilerin
çoğu TSE uygunluk, ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001 belge-
lerine sahip. Sektörde özellikle son
yıllarda yapılan yeni yatırımlarla,
dünyanın en iyi makine üreticilerin-
den alım yapılarak, dünya standartla-
rında son derece ileri teknoloji ile
üretim yapan tesisler kuruldu. Ülke-
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mizdeki yerli üreticilerin üretim ka-
pasitesi yaklaşık 250 milyon m²/yıl
ve halen 120 milyon m²/yıl seviye-
sinde seyreden iç pazar laminat parke
talebini rahatlıkla karşılayacak bo-
yutta. 

Sektörün hedeflerinde neler var?
Bu hedefler çerçevesinde sektörün
yaptığı çalışmalar arasında neler
yer alıyor?
Ülkemiz 2023 vizyonu ile pek çok
alanda önemli hedefler ortaya koydu.
Dünyanın en büyük ilk 10 ekono-
misi içinde yer almak, kişi başına 25
bin dolar gelir, ihracatta 500 milyar
dolara ulaşarak dünya ticaretinden
yüzde 1,5’luk pay alabilmek hedef-
lendi. 2023 vizyon hedefinde mo-
bilya sektörü için 6 milyar dolar,
diğer orman ürünleri ihracatı içinde
10 milyar dolar olmak üzere toplam
16 milyar dolar ihracat hedefleniyor.
Bu hedefler için, sektörlerin durum
değerlendirmesi yaptığı potansiyelin
harekete geçirilmesine yönelik adım-
lar atılmaya başlandığı, pazar, pazar
yapısı, rekabet, inovasyon, marka
gibi kavram ve uygulamaların firma-
larda yoğun ilgi görmeye başladığı
da bir gerçek. Bu kapsamda bakıldı-
ğında, birçok endüstri kuruluşu, yeni
pazar arayışlarına başlamış, mevcut

makine ve donanımını hızla değiştir-
miş, ilk aşamada çoğu teknoloji
transferi yoluyla da olsa teknolojik
değişimi gerçekleştirmeye başlamış
durumda. 

Sektörün en önemli problemleri
arasında neler var? Bize biraz ya-
şanan sorunlardan da bahseder
misiniz?
Sektörün ana sorununun başında,
ana hammaddesi olan odun temini-
nin yeterli olmaması ve yurt dışına
göre pahalı olması geliyor. Avrupa’da
mobilya sektörü, istihdam ağırlıklı
bir sektör olduğu için yavaş yavaş do-
ğuya kayıyor. Bu gelişmeler olurken,
Türkiye’nin Avrupa ve komşu ülke-
lerin mobilya üssü olması, Almanya
ve İtalya gibi 30 milyar dolarlık ciro-
lara ulaşması mümkün iken, mobil-
yanın ana girdisi olan levha
üretiminde kullanılan odun ham-
maddesinin dünya fiyatlarından pa-
halı olması nedeniyle maalesef, bu
coğrafi avantajını değerlendiremiyor
ve Avrupa pazarını Polonya, Ro-
manya gibi ülkelere kaptırıyor. 
Ülkemizdeki odun fiyatları, Av-
rupa´ya göre 2 kat, Amerika, Bre-
zilya, Kanada, Venezuela, Ukrayna,
Rusya´ya göre 3 kat daha pahalı.
Levha maliyeti içinde, odun ham-

maddesinin payı yüzde 45-50 civa-
rında. Ülkemiz dünyanın en pahalı
odununu kullanıyor. Toplam odun
hammaddesi ihtiyacının yüzde 30-
35’i ithal odun ve odun yongası
(chips) ile karşılanıyor. 

Bu sorunun çözümü için öneriniz
nedir?
Ülkemiz ormanlarının gençlik ba-
kımlarının yapılması ve geliştirilebil-
mesi için sektörümüz hayati
önemlidir. Sektör 1-1,5 metre uzun-
luğunda 4-20 cm çap özelliğine
sahip (lif-yonga) odununu ağırlıklı
olarak kullanıyor. Endüstriyel değeri
olmayan bu özellikte olan odun, sek-
törde kullanılmadığı takdirde yaka-
cak olarak kullanılabilecektir. Bu
odunların sektör tarafından alınıp or-
mandan çıkarılması, ormanlarımızın
bakım çalışmalarının yapılması ve
gençleşmesini sağlamaktadır. Sektö-
rün var olması ormanda çalışıp odun
üreten orman köylüsünden fabrika-
lara odunu taşıyan kamyonculara
kadar büyük bir zincirin istihdamını
sağlıyor. Bu nedenlerle, ülkemizde
odun hammaddesi üretiminin sektö-
rün ihtiyacını karşılayacak miktarda
arttırılması ve uluslararası rekabete
imkân verecek fiyat seviyesine getiril-
mesi gerekmektedir. Ayrıca Avrupalı
üreticiler, Türkiye’deki odun fiyatla-
rının yüksekliği ve pazarın büyüklü-
ğünü göz önüne alarak (özellikle
laminat parke), Türkiye’yi en cazip
hedef pazar haline getirdi. Sektörün
kurulu kapasiteye göre toplam ihti-
yacı olan 12 milyon 500 bin ton
odun hammaddesinin, 2016 yılında
2,5 milyon/tonu ithalatla karşılandı.
Maliyet içerisinde odunun payı
yüzde 50 civarında. Burada rakam-
larda da görüleceği gibi, pahalı ham-
madde ile üretilen ürün ihraç
edilemezken, bir de döviz kurları dü-
şünce kolayca ithal edilebiliyor. 

Kapak Röportajı
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Ankara
Kurtuluş Savaşı’nın fikri karargahı, işgalcilerle mücadelenin merkezi oldu Ankara…  İşgalci
devletlerle işbirliği içindeki İstanbul hükümetinin yerine, karakteri bağımsızlık olan
Anadolu’nun temsilcisiydi aynı zamanda. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin kurulmasıyla direnişin
merkezi haline gelen Ankara,  13 Ekim 1923’te Türkiye’nin başkenti olurken, bundan sadece 16
gün sonra Cumhuriyet’in ilanına da ev sahipliği yaptı. İşte bu yüzden Kurtuluş Mücadelesi’ni,

Anadolu’nun köklü tarihini ve kültürünü tanıyıp anlamak isteyenler   
için ziyaret edilmesi gereken  ilk durak tabi ki; Ankara...

Gezi

Anadolu’nun tam ortasında
birçok medeniyete ev sahip-
liği yapan ve coğrafi özellik-

leriyle her zaman önemini korumuş
olan Ankara, 7 bin yıldır Türklere
yurtluk yapıyor. Kurmayı düşündüğü
Cumhuriyet yönetimine Ankaralıla-
rın tam destek olacaklarına inandığı
için Ankara'yı Milli Mücadele’nin
merkezi olarak seçen Atatürk, tarihte
farklı medeniyetlere başkentlik eden
Ankara’yı Türkiye Cumhuriyeti’nin
de başkenti olarak belirledi. 
Yüzölçümü olarak ülkenin üçüncü
büyük şehri olan Ankara, 13 Ekim

1923’te başkent ilan edilmesinden 16
gün sonra yani 29 Ekim 1923’te de
Cumhuriyetin ilanına ev sahipliği
yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk
yıllarında ekonomisi tarım ve hayvan-
cılığa dayanan ilin topraklarının yarısı
hâlâ tarım amaçlı kullanılıyor.  Eko-
nomik etkinliğin ticaret ve sanayiye
dayalı olduğu şehir, gerek kamu sek-
törü gerek özel sektör yatırımları ne-
deniyle yoğun göç alıyor. Türkiye'nin
ikinci en kalabalık ilinde nüfusun yak-
laşık dörtte üçü hizmet sektörü olarak
tanımlanabilecek memuriyet, ulaşım,
haberleşme ve ticaret benzeri işlerde,
dörtte biri sanayide, çok az kısmı ise
tarım alanında çalışıyor. Sanayinin
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özellikle tekstil, gıda ve inşaat sek-
törlerinde yoğunlaştığı şehirde,
bugün en çok savunma, metal ve
motor sektörlerinde yatırım yapı-
lıyor. Türkiye'nin en çok sayıda
üniversiteye sahip ili olan Anka-
ra'da ayrıca, üniversite diplomalı
kişi oranı ülke ortalamasının iki
katı. 

Anküra’dan Ankara’ya…
Bilinen tarihi en az 10 bin yıl ön-
cesine, Eski Taş Çağı'na ulaşan
Ankara, tarih öncesinden günü-
müze dek pek çok medeniyeti ba-
rındırdı. Hititler, Frigyalılar,
Lidyalılar, Persler, Galatlar, Ro-
malılar, Bizanslılar, Selçuklular,
Osmanlılar ve nihayet Türkiye
Cumhuriyeti, farklı yüzyıllarda il
topraklarının sahibi oldu. Tekto-
sagların başkenti olan ve Frigyalı-
ların başkenti Gordion’a ev
sahipliği yapan Ankara’nın adı
Frigya dili ve Yunancada ‘gemi
çapası’ anlamındaki Anküra’dan
geliyor. Bazı efsanelere göre An-
kara, Frig Kralı Midas’ın bir gemi
çapası bulduğu yerdir. 2. yüzyıla
ait ve Ankara'daki Anadolu Me-
deniyetleri Müzesi’nde sergilenen
bazı paralarda gemi çapası figürü
bulunması da bunu kanıtlar nite-
likte.  Latin harfleri ile Batılı kay-
naklara Ankyra ve Ancyra olarak
geçen kentin adı, Türklerin Ana-
dolu'ya gelmesinden sonra An-
kara, Engürü ve Engüriye olarak
değişime uğradı. Batı dillerine de
Angora olarak geçti. 16. yüzyıla
ait çeşitli resmî Osmanlı evrakla-
rında ise şehrin adı Ankara şek-
linde yer alıyor.
Ankara’da keşfedilmiş en eski
tarih öncesi kalıntılar, Eski Taş
Çağı’na kadar uzanıyor. Bu dö-
neme ait çeşitli eserlere Gâvur-
kale, Ergazi, Lodumlu ve

Maltepe'de rastlandı. Bunlar dı-
şında Ankara'nın Polatlı ilçesinde,
MÖ 3000 yıllarına ait insan yer-
leşmeleri bulundu. Çok eski çağ-
lardan beri sürekli bir yerleşmeye
sahne olan Ankara ve yakın çev-
resi, MÖ 1660-1190 arasında
Hint-Avrupalı bir kavim olan Hi-
titler’in egemenliğinde kaldı.  An-
kara ve çevresinde Hitit
dönemine ait yerleşkelerin kalın-
tılarını Balıkhisar, Ballıkuyumcu,
Bitik, Karaoğlan, Gâvurkale ve
Külhöyük höyüklerinde görmek
mümkün. MÖ 2.  yüzyılın sonla-
rına doğru Hititlerin siyasal ola-
rak çökmesiyle bu topraklara
Frigler hakim oldu. Kentteki ilk
önemli yerleşmenin Frigler döne-
minde olduğu görülüyor. Efsane-
lerde kentin Frigya Kralı Midas
tarafından kurulduğu anlatılıyor.
Friglerin başkenti Gordion ise
yine Ankara’nın Polatlı İlçesi sı-
nırları içindeki Yassıhöyük kö-
yünde yer alıyor. Burada sayıları
100’ü aşan tümülüslerden bazıla-
rında ve şehirde yapılan kazılarda
ele geçen buluntular, İ.Ö. 8. yüz-
yıl ve 5. yüzyıl arasındaki zaman
dilimi içinde Ankara ve çevresinde
yaşayan Frigler hakkında en
önemli bilgileri veriyor.

Malazgirt zaferinin ardından 
Selçuklular’ın eline geçti
Frigler’in Kafkaslardan gelen
Kimmerler tarafından ortadan
kaldırılmasıyla Ankara’ya Lidyalı-
lar hakim oldu. Ahameniş İmpa-
ratorluğu'nun egemenliğine de
giren şehir,  MÖ 3. yüzyılda ise
Anadolu'ya gelen savaşçı bir
kavim olan Galatların Tektosaglar
boyuna başkentlik etti. Strabon,
ünlü eseri Geographika’da,
bugün merkezde bulunan An-
kara Kalesi'nin Tektosaglar tara-

fından inşa edildiğini söyler.
Daha sonra bölgede siyasal birliği
kuran Roma İmparatoru Caesar
Divi Filius Augustus, MÖ 25 yı-
lında Ankara'yı ele geçirdi. MS
395 yılında Roma İmparatorluğu
ikiye bölününce Ankara, Doğu
Roma (Bizans) sınırları içinde
kaldı. Ankara'nın Büyük Selçuklu
İmparatorluğu'nun eline geçmesi
ise, Malazgirt Meydan Muhare-
besi'nden sonra 1073 yılına rast-
lar. 12. ve 13. yüzyıllarda Selçuklu
sultanlarının da çabasıyla transit
ticarette gelişme gösteren Anka-
ra'nın merkezi, önce Ahiler'e, ar-
dından 1304'te göreli özerklik
verilerek Osmanlı İmparatorlu-
ğu'na bağlandı. 
I. Murat zamanında kesin olarak
Osmanlı topraklarına bağlanan
ilde, 1402 yılında Büyük Timur
İmparatorluğu İmparatoru Timur

YAPMADAN DÖNMEYİN!   
n Anıtkabir’i ziyaret edip Aslanlı Yolda
yürümeden,
n Ankara Kalesi'ni ve Kale içi evlerini
gezmeden,
n Hasat zamanına denk gelirseniz taze
nohutun tadına bakmadan,
n Ankara Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’ni görmeden,
n Gölbaşı'nda çay içmeden,
n Ulus’a gidip Çıkrıkçılar Yokuşu’nu
tırmanırken dükkânlara göz atmadan,
n Beypazarı evlerini görmeden,
yaprak sarmanın ve Beypazarı ku-
rusunun tadına bakmadan,
n Kuğulu Park’ta kuğuları izleme-
den…



ile Osmanlı İmparatorluğu Padişahı
Yıldırım Bayezid arasında Ankara
Muharebesi yapıldı. Yıldırım Baye-
zid'in savaşı kaybetmesi ve Timur'a
esir düşmesi sonucu Osmanlı Devleti,
Fetret Devri denen bunalım ve ikti-
dar boşluğu dönemine girdi. 1841
yılında Anadolu Eyaleti kaldırılıp ye-
rine vilayetler kurulunca bir vilayete
dönüşen Ankara, 1922 yılına kadar
bu şekilde varlığını sürdürdü.

Sine-i Millete dönüş düşüncesinin
gerçekleştiği şehir oldu
Ankara’nın tarih boyunca önemli
olan coğrafi konumu, kuşkusuz Kur-

tuluş Savaşı'nda da kendini gösterdi.
27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen
Mustafa Kemal, şehri Anadolu’daki
direniş hareketinin yönetimi olan
Heyet-i Temsiliye'nin merkezi olarak
seçti.  Mustafa Kemal Paşa ile Heyet-
i Temsiliye ve komutanlar, Sivas’ta
yaptıkları toplantı sonucunda 18 Ara-
lık 1919 tarihinde Sivas’tan ayrıldılar
ve 27 Aralık’ta Ankara Dikmen sırt-
larına geldiler. Mustafa Kemal Pa-
şa’nın ve heyetin Ankara’ya girişi
davul zurnalarla Ankara halkının coş-
kulu karşılamasıyla gerçekleşti. Mus-
tafa Kemal Paşa Ankara halkı ile daha
yakından tanışmak ve fikir alışveri-
şinde bulunmak isteyince, 28 Aralık
1919 günü şehrin ileri gelenleri Zi-
raat Mektebi’ne davet edildi. Ankara
halkıyla yaptığı konuşmada ülkenin
siyasi, askeri durumunu anlattı. Mil-
letin gösterdiği bu birlik ve kararlılık
örneği, memleketin geleceğine
güven konusundaki inançları sarsıla-
maz bir şekilde güçlendirdi.
27 Aralık 1919’dan sonra meydana
gelen gelişmeler Ankara’nın Milli
Mücadele’nin merkezi seçilmesindeki
isabeti ortaya koydu. Artık Ankara,
Atatürk’ün Sine-i Millete dönüş dü-
şüncesinin gerçekleştiği ve doruğa
ulaştığı mekan oldu. Dolayısıyla An-
kara, bir harekatın bedeni ve büyük
bir fikrin sembolü haline geldi.

Ferdi saltanat yerine 
demokratik bir devlet doğdu 
İstanbul'un İngilizler tarafından res-
men işgalinden iki gün sonra, 18
Mart 1920'de, İstanbul'da bulunan
Meclis-i Mebusan kendini resmen
feshedince,  Ankara’da açılacak olan
Meclisin yolu da kesin olarak açıldı.
21 Nisan 1920’de Valilere ve Kol-
ordu Komutanlıklarına Meclis’in
açılma duyurusunu yapan Mustafa
Kemal,  “23 Nisan Cuma günü Mec-
lis çalışmaya başlayacaktır. Bundan
sonra sivil ve askeri makamların baş-

vuracağı en yüce makam Meclistir”
dedi. 23 Nisan 1920 Cuma günü
saat 13.45’te açılan Türkiye Büyük
Millet Meclisi 115 milletvekili ile top-
landı ve Mustafa Kemal Paşa 110 oy
alarak Meclis Başkanlığı’na seçildi. 
TBMM’nin açılması ile yeni bir dev-
letin temelleri atıldı. Ferdi saltanat ye-
rine milli iradeye dayanan demokratik
bir devlet doğdu. İşgalci, İtilaf Dev-
letleri’nin gözü kulağı Ankara Mecli-
si’ne yöneldi. TBMM bir numaralı
kararı ile Meclis’in üzerinde bir
gücün olmadığını ve vatanın kurtarıl-
ması için genel duruma el koydu-
ğunu açıkladı. Yasama ve yürütme
yetkisini kendinde toplayıp, Mustafa
Kemal’i başkan seçmekle hükümet
gibi çalışmaya başladı. Yürütme yet-
kisini ilk günden eline alıp Milli Mü-
cadele ve milli egemenliği birlikte
gerçekleştirdi.

Atatürk neden Ankara’yı seçti?
Ankara ili, Türk-Yunan Savaşı'nın en
yoğun muharebesinin gerçekleştiği
yer oldu. 1920 yazında Ankara şeh-
rini ele geçirmek amacıyla Sakarya
nehri kıyılarına kadar ilerleyen Yunan
birlikleri,  23 Ağustos-13 Eylül tarih-
leri arasında gerçekleşen Sakarya
Meydan Muharebesi sonucunda geri
püskürtüldü. Polatlı yakınlarında
meydana gelen zorlu muharebe Kur-
tuluş Savaşı'nın dönüm noktası
olmuş, Mustafa Kemal Atatürk ünlü
"Hattı müdafaa yoktur, sathı müda-
faa vardır. O satıh bütün vatandır"
sözünü bu sırada söylemiştir. Birkaç
hafta sonra Fransa ile yapılan Ankara
Anlaşması ile Türk-Fransız ihtilafı
sona erdi. Kurtuluş Savaşı sonucu
toprakları üzerindeki egemenliğini
kanıtlayan Türkiye, 1922 Lozan
Barış Konferansı ve 1923 Lozan An-
tlaşması ile uluslararası toplulukta
milli sınırlarını tescilledi ve bağımsız-
lığını onaylattı. Tüm bu başarıların
ardından da Türkiye Büyük Millet
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Hatti’lerin güneş sembolü, Hitit Güneş Kursu
Anadolu’nun en eski uygarlığı olan “Hattiler”e ait olan Hitit
Güneş Kursu, Hitit döneminden öncesine ait bir semboldür.
Güneşi simgeleyen dairesel bir şekil ve çevresine yerleştirilmiş
öğelerden oluşur. Üzerinde bulunan çıkıntılar doğanın çoğal-
masını, üremeyi temsil eder. Kuşlar, doğadaki hürriyeti temsil
eder. Geyik imgesiyle birlikte kullanıldığında ise barışı simgeler.
Ahşap asaların ucuna takılarak dini törenlerde kullanılan Hitit
Güneş Kursu sembolü, törenler sonunda ise kral mezarlarına,
ölü hediyesi olarak bırakılmış. Hitit öncesi Hatti döneminden
gelen Güneş Kursu, tunçtan yapılmış olup günümüzden yaklaşık
4250 sene önceki dini merasimlerde kullanılırdı. Hatti krallarının
mezarlarından çıkan bu sembolün en seçkin örnekleri,
Atatürk’ün emriyle 1935 yılında Çorum yakınlarında Alaca-
höyük’te başlayan kazılarla açığa çıkarıldı ve bugün Anadolu
Medeniyetleri Müzesi’nde görebilmek mümkün. Ankara’nın Sıh-
hiye Meydanı’nda yapılmış olan "geyik figürlü güneş kursu anıtı"
yine Alacahöyük'teki kazılarda ele geçirilmiş bir Hatti eserinin
kopyasıdır. 
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Meclisi, 13 Ekim 1923'te Ankara’yı
başkent ilan etti.
Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’yı
merkez olarak seçmesinde birçok
sebep bulunuyordu. Bu fikirlerin te-
melinde, Ankara’nın merkezî ko-
numu, stratejik yollar üzerinde
bulunması, işgal altında bulunan yer-
lere olan mesafesi, Karadeniz’de İne-
bolu, Akdeniz’de Antalya Limanları
ile irtibat imkanı, demiryolu ve telgraf
şebekesinden yararlanma kolaylığı
başı çekiyordu. İstanbul ile demiryolu
bağlantısının olmasının yanı sıra, düş-
manın ulaştığı Geyve Boğazı, Kü-
tahya ve Afyon gibi önemli mevkilerle
de aynı demiryolu bağlantısına sa-
hipti. Ankara’daki telgraf sistemi,
normal zamanda, bir vilayet merke-
zine yetebilecek ölçüde teknik mal-
zeme ve personele sahipti. Muharebe
imkanları için yeterli olan Ankara’da
ayrıca Ali Fuat Paşa liderliğindeki 20.
Kolordunun da bulunması, önemli
bir sebep olarak gösterilebilir. Bunun
yanı sıra Ankara halkının Mustafa
Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye’ye
maddi ve manevi bakımdan destek
vermeye hazır olması, Ankara’nın
Milli Mücadele’nin merkezi olarak
seçilmesinde çok etkili oldu.

Rejimin adı kondu, 
kargaşa son buldu
TBMM'nin açılmasıyla egemenliğin
kişi zümreye ait değil millete ait ol-
duğu tüm dünyaya ilan edilmişti. Ne
var ki henüz halk iradesinin ne anlama
geldiğini anlamaktan aciz çevrelere ve
onlara da kurtuluş mücadelesinde ka-
zanabilmek amacıyla rejimin adı res-
men konamamıştı. Diğer bir taraftan
TBMM'nin açılışı yeni bir devletin
varlığını simgeliyordu; fakat bu devle-
tin henüz başkanı da belirleneme-
mişti. Yani demokrasi yolunda etkin
bir adım atılmış fakat demokrasinin
kalıcılığını simgeleyecek kurumlaş-
maya gidilememişti.

Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra,
demokrasi ile ilgili kurumsallaşma-
daki en büyük engel olan saltanat
makamı da kaldırılmıştı. Artık reji-
min adının konmasının, devlet baş-
kanının belirlenmesinin, meclis
hükümeti yerine kabine sistemine
geçilmesinin ve başbakanlık sorunu-
nun çözümlenmesinin zamanı gel-
mişti. Mustafa Kemal Paşa bu
sorunlar çerçevesinde 28-29 Ekim
günlerinde gerekli olan Anayasa de-
ğişikliğini hazırlayarak meclis gün-
demine sundu. 29 Ekim 1923 günü
TBMM'nin de değişikliği kabul et-
mesiyle Cumhuriyet kabul edildi.
Cumhuriyetin ilanından sonra
Cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi
ve Mustafa Kemal Paşa oy birliği ile
Cumhurbaşkanlığı’na seçildi. Mus-
tafa Kemal Paşa Türkiye Cumhuri-
yeti’nin ilk başbakanı olarak ise
İsmet İnönü'yü atadı.
Cumhuriyetin ilanıyla rejimin adı
konularak bu konudaki kargaşalar
ortadan kaldırıldı. Türkiye Büyük
Millet Meclisi, egemenliği kayıtsız ve
şartsız millete vermiş olup, hükümet
şeklinin adını Cumhuriyet olarak
açıkladı. Cumhurbaşkanı seçilerek
devlet başkanlığı sorunu çözüme ka-
vuşturuldu. Meclis hükümeti yerine
kabine sistemine geçilerek yürütme-
nin kısa sürede yerine getirilmesi
sağlandı. Parlamenter rejim kuruldu
ve Cumhuriyetçilik ilkesi yürürlüğe
girdi. 

Türk Ulusu’nun Ata’ya 
minnettarlığının simgesi; 
Anıtkabir
Ankara’yı ziyaret etmişken ilk yapıl-
ması gerekenlerin başında kuşkusuz,
Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve Türkiye
Cumhuriyeti inkılaplarının önderi Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hu-
zuruna çıkmak geliyor. Atatürk 1923
yılında bir sohbet sırasında, "Elbet bir
gün öleceğim, beni Çankaya'ya
gömer, hatıramı yaşatırsınız" der. Bu
vasiyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ku-
ruluşunun 15’inci yılında hastalığı
ağırlaşarak, 10 Kasım 1938’de Dol-
mabahçe Sarayı'nda ebediyete intikal
eden Atatürk için eski adıyla Rasattepe
olan Anıttepe’de bir anıt mezar ya-
pılma fikrini doğurdu. Türk Ulu-
su’nun O'na karşı duyulan büyük
saygı ve minnettarlığının bir ifadesi
olan Anıtkabir, Türkiye Cumhuriye-
ti'nin en anlamlı eseri olarak hayata
geçirildi. İnşaatına 9 Ekim 1944 tari-
hinde başlanan Anıtkabir'in inşaatı
dört aşamada tamamlandı. 1 Eylül
1953'de yapımı bitirilen Anıtkabir,
750 bin metrekarelik bir alan üzerinde
kurulu bulunuyor. Bu alanın yaklaşık
120 bin metrekarelik kısmı Anıt
Bloğu, 630 bin metrekarelik kısmı ise
Barış Parkı olarak düzenlendi.  Ayrıca
dördüncü cum- hurbaşkanı Cemal
Gürsel de 1966 yılında devrim şehit-
leri bölümüne defnedilmiştir.
1973'den beri İsmet İnönü'nün kabri
de Anıtkabir'de bulunuyor. 
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Müze zengini Ankara…
Tarihi birçok medeniyete ve olaya
sahne olan Ankara, bu özelliğiyle tam
bir müze zengini. Kurtuluş Savaşı ve
Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına ait
önemli eşyaları Ankara'daki müze-
lerde bulmak mümkün.  Birinci Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi binasında
bulunan Kurtuluş Savaşı Müzesi,
Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş
Savaşı Müzesi, II. TBMM Bina-
sı'ndaki Cumhuriyet Müzesi, Devlet
Mezarlığı Müzesi bu tarihi müzelerin
başlıcalarını oluşturuyor. Bunların
yanı sıra İsmet İnönü ve Mehmet
Akif Ersoy'un evleri de birer müze
durumunda. 
Etnografya Müzesi, Devlet Resim ve
Heykel Müzesi de Ankara’da gezebi-
leceğiniz önemli müzelerin başında
geliyor.  1997'de "Avrupa'da Yılın
Müzesi" seçilen Anadolu Medeniyet-
leri Müzesi’nde, Paleolitik Çağ'dan

günümüze Anadolu'nun arkeolojik
hazineleri sergileniyor. Ankara şehri
dışındaki en önemli müze, Kral Mi-
das'ın tümülüsünün de bulunduğu
Polatlı'daki Gordion Müzesi'dir. Bu
müzede bölgede keşfedilmiş, Tunç
Çağı ve Frigya döneminden kalma ar-
keolojik eserler sergileniyor.
Ziraat Bankası Müzesi, Türk Hava
Kurumu Müzesi, Maden Tetkik
Arama Kurumu'nun Tabiat Tarihi
Müzesi gibi devlet kurumlarının mü-
zeleri de başkent olmasından dolayı
yine Ankara’da bulunuyor. Yakın yıl-
larda kurulan ODTÜ Bilim ve Tek-
noloji Müzesi, Feza Gürsey Bilim
Merkezi, Çengelhan Rahmi Koç Mü-
zesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi gibi
yeni müzelerle Ankara'nın müze se-
çeneklerinin zenginleştiğini söylemek
mümkün. 
İlde birçok arkeolojik alan da bulu-
nuyor. Hititlerden kalan çeşitli kalın-
tılar arasında Balıkhisar, Ballıku-
yumcu, Bitik, Karaoğlan, ve Külhö-
yük höyükleri ve Gâvurkale taş oyma-
ları sayılabilir. Yine Ankara Kalesi,
Galatlar zamanında inşa edilmiş ve
sonraki yüzyıllar boyunca çeşitli me-
deniyetlerce kullanılmıştır. Ankara’da
Selçuklular ve Osmanlılardan kalma
pek çok eser de var. Yenimahalle ilçe-
sindeki Selçuklu yapısı Akköprü, Ana-
dolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin
Keykubad zamanında yaptırılmış.
1178 tarihli Alaaddin Camii, Ankara
Kalesi içinde yer alır. Samanpaza-
rı'nda bulunan Arslanhane (Ahi Şe-
rafettin) Camii ise 13. yüzyılın
başında yapılmış. Osmanlı dönemine
ait önemli eserler arasında 15. yüz-
yıldan kalma Hacı Bayram Camii,
Karacabey Camii, Kurşunlu Han
kervansarayı ve 16. yüzyıldan kalma
Cenabi Ahmet Paşa Camii sayılabilir. 

Parklarıyla ünlü
Ankara’da yurt içi turizmi bakımın-
dan başta kültür turizmi olmak

üzere, kent merkezi ve çevresinde
kongre turizmi, Elmadağ çevresinde
kış turizmi, Kızılcahamam, Ayaş,
Çubuk ve Haymana çevresinde kap-
lıca turizmi ile Güdül'deki Tuluntaş
Mağarası'nda mağara turizmi ger-
çekleştiriliyor. Anıtkabir başta olmak
üzere birçok müze ve anıt ile Beypa-
zarı ve Kızılcahamam'daki tarihî evler
yurt içi turizmine katkıda bulunuyor.
Ayrıca Evren ilçesi, Hirfanlı Baraj
Gölü kıyısında sahip olduğu sahille
Ankara ve çevre illere alternatif bir su
ve doğa tatili imkânı sunuyor.
Önemli kentsel yeşil alanlar arasında
başkentteki Atatürk Orman Çiftliği,
Altınpark, Esertepe Parkı, Gençlik
Parkı sayılabilir. Eğlence parkı Hari-
kalar Diyarı 1 milyon 300 bin metre-
karelik alanıyla Avrupa'nın en büyük
kentsel parklarından birisi. Diğer mo-
dern eğlence alanları arasında Eti-
mesgut'taki Göksu Parkı ve
Keçiören'deki Aqua Park sayılabilir.

Karpiç, Ankara’da sofra 
adabında değişimin adı oldu
Ulus semtinde 1928 yılında Ankara’nın ilk modern
lokantası olarak hizmete giren Karpiç Lokantası,
1953'te kapanmasına kadar şehrin sosyal
yaşamında çok etkili oldu. Batılı tarzda yeme
içme alışkanlıkları ve sofra adabını Ankara'ya yer-
leştirme misyonunu üstlenen lokanta, kravatsız
müşterinin kabul edilmediği, alaturka damak
tadında ve sofra adabında değişim yaratan bir
tesisti. Devlet ekranı ve diplomatlar dışında ay-
dınlara da hizmet veren Karpiç’te aydın-
lar/yazarlar için ayrılmış, yalnız onların oturduğu
masalar vardı. Tarihte iz bırakmış edebi tartış-
maların bir kısmı bu masalarda yapıldı.
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Elmadağ Kayak Merkezi, kış ayla-
rında kayak yapma olanağı sağlayan
tesislere sahip olup, korunmuş tabiat
alanları arasında Kızılcahamam'da So-
ğuksu Millî Parkı, Bâlâ'da Beynam
Ormanları ve Çamkoru Tabiat Parkı
bulunuyor. Diğer korunan alanlar
arasında Nallıhan ilçesindeki Nallıhan
Davutlar Kuş Cenneti, Hoşebe Me-
sire Yeri (Ardıç Ormanları), Anıt
Ağaç (Kaba Ardıç), Yaban Koyunu
Yerleştirme Sahası, Yaban Hayatı Ge-
liştirme Sahası ve Asarlık Tepeler Ta-
biat Anıtı yer alıyor.
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93 çeşit yöresel yemeği var
Bugün Ankara mutfağında eskiye ait birçok yemek ve tatlı hâlâ yaşatılıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, 93 çeşit yöresel yemek, tatlı ve içecekleri ile Ankara
ili, Gaziantep ve Elâzığ'dan sonra üçüncü en zengin mutfağa sahip.  Bunların arasında, dutmaç ve miyane gibi çorbalar; Ankara tavası, alabörtme, calla, iliş-
kik, sızgıç, siyel, siyer, bici, pıtpıt pilavı, mucirim köftesi, tohma, şirden dolması, papaç, yalkı, carcıran, göter, kaile, topaç, cızlama, öllüğün körü gibi yemek
ve hamur işleri; karga beyni, köyter, omaç, perçem, tiltil helvası, zerdali boranası ve Beypazarı yöresine ait 80 katlı baklava gibi tatlılar ile bazlamacın, giz-
leme, çerpit, kartalaç, kömbe, kete, saçkıran, şerit ve yarımca gibi ekmekler sayılabilir. Ankara döneri, toyga çorbası, entekke böreği, Mamak kurabiyesi,
çubuk turşusu, kazan kavurması, ayaş dudu, batak helvası da Ankara mutfağına ait en bilinen yerel lezzetler arasında yer alıyor.
Kızılay Simiti: Ankara dışında başka bir yerde yapılamayan bu simit, koyu renkli ve bol susamlıdır. 1-2 saat içinde tüketilmesi gereken Kızılay simiti,
Ankara’nın en meşhur lezzetlerindendir.
Beypazarı Kurusu: Bir çeşit tereyağlı galeta olan Beypazarı kurusu, odun fırınında pişer ve Ankara’dan başka hiçbir yerde aynı lezzetle yapılamaz.
Ankara Balı: Sadece Atatürk Orman Çiftliği’nde, sınırlı miktarda üretilen Ankara balı kentin en ünlü tatlarındandır.
Ankara Tavası: Koyun eti ve Kızılcahamam pirincinden yapılan pilavın karışımından meydana gelen bu eşsiz lezzetteki yemek Ankara’da mutlaka tat-
manızı önerdiklerimiz arasında.

Beypazarı’nın tarihi evleri ilgi çekiyor
Köklü kültürü ve bu kültürün halen içinde yaşatıldığı tarihi ko-
naklarıyla canlı bir kent dokusuna sahip Beypazarı, kent
dokusunu oluşturan temel özelliklerini muhafaza etmeyi
başarıyor. Osmanlı döneminden kalan 200 yıllık tarihi özelliği
olan 3 bin 500 civarındaki Beypazarı evleri, 2000’li yılların
başında başlatılan restorasyon hamlesiyle kent dokusu ko-
runarak gelecek kuşaklara aktarılıyor. Konut mimarisi açısından
Beypazarı Evleri, cumbalı veya guşganalı olan iki ya da üç katlı
ahşap yapılardan oluşuyor. Temel duvarları taştan, geri kalan
kısımları ahşaptan yapılmış olan evler, ahşap dekorasyon
sanatının incelikleriyle bezenmiş durumda. Taşıyıcı sistemi
örten ahşap pervazlar, kapı, pencere, merdiven, çıkmalar, tavan
ve taban kaplamaları asırlara rağmen hâlâ ayakta duruyor. 
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Ankara’da mobilya sektörüyle öz-
deşleşen Siteler, şehirdeki mobilya
işletmelerinin yoğunlaştığı önemli
bir merkez durumunda. Marangoz-
lar Odası’nın önderliğinde 1960’lı
yıllarda kurulan ve 5 bin dönüm
arazi üzerinde bulunan Siteler’deki
firma ölçeklerine baktığımızda, mo-
bilya üretimi yapan büyük ölçekli
firma sayısının yok denecek kadar az
olduğu, bölgede daha çok küçük ve
orta ölçekli mobilya üretimi ve satışı
yapan emek yoğun işletmelerin bu-
lunduğu dikkat çekiyor. Küçük ve
orta ölçekli mobilya üretimi yapan
kayıtlı 10 bine yakın işletmenin ol-
duğu Siteler’de üretim yapan firma-

lar genellikle aile işletmelerinden
oluşuyor. Bu işletmelerin kapasite
kullanım oranları düşük olduğun-
dan, üretim maliyetleri yüksek ve re-
kabet güçleri zayıf olabiliyor. Son
dönemde meydana gelen teknolojik
gelişmeler özellikle üretim süreçle-
rinde değişimi beraberinde getirir-
ken, emek yoğun üretim yerini
makineleşmenin yaygınlaştığı seri
üretime bırakıyor. 
Siteler’de faaliyette bulunan ustalar
geçmişten günümüze mobilya sana-
tının en iyi örneklerini icra eden kişi-
lerden oluşuyor. Bu yüzden
Siteler’de üretim koşullarının iyileşti-
rilmesi, katma değeri yüksek yeni

ürünlere yönelik tasarım, üretim ve
pazarlama süreçlerinde yenilikçiliğin
Siteler esnafı tarafından benimsene-
rek uygulanması büyük önem taşıyor.
Bununla birlikte, Ar-Ge ve patent ça-
lışmalarının yaygınlaştırılması, dünya
mobilya trendlerinin takip edilmesi,
Ankara’nın uluslararası düzenlenen
mobilya fuar organizasyonlarına ev
sahipliği yapması, mesleki eğitime
önem verilerek günümüz koşulları-
nın getirdiği talebe göre mobilya us-
talarının yetiştirilmesi gibi hamlelerle
özellikle mikro ölçekli işletmelerde
verimliliği artırmak ve rekabetçi bir
yapının sürdürülebilirliğini sağlamak
mümkün olacak.
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Sektörün Sesi

Kadromak olarak hedeflerinin
Türkiye’nin üretim portföyü dışındaki
makineleri ithal etmek olduğunu dile
getiren Nahid Yamak, “Eğer bir
makine gerekli adette ve kalitede
Türkiye’de üretiliyorsa, bizim o
makineyi getirmemizin bir anlamı
yok” diyor. Makine ithalatı konusunda
firmalara tavsiyede bulunan Yamak,
sattıkları malın arkasında duramayan
ithalatçı firmaların başarılı olmasının
imkansızlığına dikkat çekerek, 
“İthalatçı firmalar gerek satış
öncesinde müşteriye doğru
makineleri yönlendirirken, gerekse
satış sonrasında sattığı ürüne hizmet
sunarken iyi planlama yapmalı”
mesajını veriyor. 

“Sattığı malın
arkasında 
duramayan 
ithalatçıların
başarılı 
olması
imkansız”
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Kadromak Makine Sanayi ve
Dış Ticaret A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Nahid

Yamak, Hacettepe Üniversitesi Ağaç
İşleri Endüstri Mühendisliği bölü-
münü bitirdikten sonra masterını
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orman Endüstri Mühendisliği bö-
lümü Ağaç İşleme Makineleri üze-
rine yapmış. Bu anlamda ağaç işleme
makineleri sektöründe eğitimini
master düzeyinde yapıp tamamlayan
sayılı iş adamından biri olduğunu
söylemek yanlış olmaz. Eğitim haya-
tına devam ederken iş hayatına da
giriş yapan Yamak,  21 yıldır içinde
olduğu sektörde 11 yıldır kendi şir-
keti olan Kadromak’ı yönetiyor.  
Yabancı dil biliyor olması ve girişken
bir kişiliğe sahip olması nedeniyle
sektörün hep ithalat ayağında kal-
mayı tercih ettiğini dile getiren
Yamak, bugün Kadromak ile Avru-
pa’nın ve Uzakdoğu’nun 17 güçlü
üreticisinin makinesini Türkiye’ye
getiriyor. İthalat yaparken özellikle
Türkiye’de az üretilen yada hiç üre-
tilmeyen makine çeşitlerini getirmeyi
tercih ettiklerini aktaran Yamak,
“Kadromak olarak kendi içimizde
çapraz ürünleri satarak satış miktarı-
mızı artırmayı planlıyoruz. Avrupa
makinelerinin yanı sıra Uzakdoğu
makineleri de satıyoruz. Bizim ürün
gamımızda küçük makineler yok. Biz
ortanın üstü ve büyük makine grup-
larına satış yapıyoruz. Gelecek dö-
nemde küçük makinelere de girmeyi,
belli bir segmentin altındaki makine-
leri ithal etmeyi düşünmüyoruz.
Zaten o gruptaki makineler Türki-

ye’de üretiliyor. Türkiye’de üretilen
makinelerle rekabet içine girmek is-
temiyoruz” diye konuşuyor.
Nahid Yamak, İstanbul’daki merkez
binasında yaptığımız röportajda Kad-
romak hakkında detaylı bilgiler verdi.
Sektördeki gelişmeleri değerlendiren
Yamak, yaşadıkları sorunlara değinir-
ken, bu sorunlara yönelik çözüm
önerilerini de bizlerle paylaştı. 

Sohbetimize önce sizi tanıyarak
başlayalım. Sektöre giriş hikaye-
nizi kısaca anlatır mısınız?
1971 yılında Giresun’da doğdum.
Ağaç işleri endüstri yüksek mühen-
disiyim. TED Karabük Koleji’nde 7
yıl yatılı okuduktan sonra Hacettepe
Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği bölümünü bitirdim.
Aynı zamanda Giresun Fiskobirlik
Basketbol takımında oyuncu olarak
oynarken masterımı Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi Orman Endüstri
Mühendisliği bölümü Ağaç İşleme
Makineleri üzerine yaptım. Mastır ile
kendimi daha da geliştirdim. 
Mesleğimi sevdim diyebilirim. Eği-
timi alıp sektöre girdim. Zaten mü-
hendis olmak istiyordum, bu bölüm
de bana ilginç geldi. Ağaç işleme ma-
kineleri sektörünün potansiyeli yük-
sek, gelişime açık bir alan olduğunu
gördüm. Araştırmacı, girişken
olmam ve yabancı dil biliyor olmam,
benim ithalat konusunda gelişmemi
sağladı. 
Gerek üniversitede gerekse üniversite
sonrasında üretimin içinde bulun-
dum. İlk olarak 21 yıl önce Nuri
Baylar firmasına girdim ve o dönem-

den bu yana sektörün içindeyim.
Nuri Baylar firmasında satış bölü-
münde çalıştım, ardından Nuri Bey
ile birlikte Baytek firmasını kurduk.
Ortaklığımız 2007 yılına kadar
sürdü. Ortaklığımızın bittiği 2007
yılında Kadromak’ı kurdum. Kad-
romak prensip olarak ‘en iyilerin bu-
luşma noktası’ sloganıyla hizmet
veriyor. Dünyada ağaç işleme maki-
nelerinde konusu itibarıyla lideri
olan firmalarla çalışıyoruz. İlk etapta
panel mobilya, ahşap makineleri ile
başlayıp, zamanla ürün çeşidini ar-
tırdık. 

İş hayatına girdiğiniz ilk yıllarda
sektörün durumu nasıldı? O gün-
den bu güne nasıl bir değişim
oldu?
Türkiye’de mobilya sektörü, ağaç iş-
leme makineleri sektörünü de yıllar
içinde büyüttü. Geçmişte ülkemizde
mutfağı olmayan, çekyatı bulunma-
yan birçok ev vardı. Bu süreç içinde
mobilya sektörü çok gelişti, ben bu
gelişimi görenlerden biriyim. Sektö-
rün nereden nereye geldiğini çok iyi
gözlemledim. Eğitimli, bu konuyu
iyi bilen, kendini geliştirebilen mü-
hendislerin sektördeki firmaları nere-
lere getirdiğini çok iyi gördük. Her
şeyden önce firmaların hedefleri
doğrultusunda prensipli olarak çalış-
tıklarında, başarının kaçınılmaz şe-
kilde gerçekleştiğini gördük.
Firmalar için en önemli şey, yatırım-
larını doğru yapmaları. Teknolojiye
doğru çözümleri bularak ulaşmaları
önemliydi. Bu süreci iyi değerlendi-
ren firmalar oldukça büyüdü, gelişti.

Türkiye’de sektör henüz çok yeni. Yurtdışına baktığımızda 100 yaşını aşmış firmalar olduğunu
görüyoruz. Dünyadaki ağaç işleme makineleri firmalarına göre biz sektör olarak daha yolun başın-
dayız. Yurtdışında yan sanayi de çok gelişmiş, tedarik zinciri çok geniş. Biz Türkiye’de ise yan sanayi
olarak henüz belli bir noktaya gelemedik. Öncelikle bizim birbirimizi sevmemiz, birbirimize inan-
mamız gerek. Bu sağlanırsa ancak sektörde gelişme olur. Bu da zamanla olur çünkü güven zaman
gerektirir. Firmaların uzun zamanda yapacakları alışveriş ve ticari memnuniyet ile güven sağlanır.
Gideceğimiz çok yol var.

“ “ 
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Ancak mobilya sektörü hâlâ Türki-
ye’de en çok istihdam sağlayan sek-
törlerin başında gelse de ciro olarak
bana göre yüksek seviyelerde değil.
Maalesef mobilya sektörü bu süreç
içinde hızla büyürken, bazı şeylerin
analizlerini iyi yapamadı. 

Sizce sektörün gözünden kaçır-
dığı noktalar nelerdi?
Maliyet analizlerini ve fire analizle-
rini gider analizlerinin içinde iyi yo-
ğurarak yapamayanların, kriz
dönemlerinde ve özellikle kârlılığın
aşağıya geldiği dönemlerde sıkıntıya
girdiğini gördük. Mobilya sektörü
bir otomotiv ya da metal sektörü
kadar fireye ve maliyetlere geçtiğimiz
dönemlerde çok dikkat etmedi. Fir-
malar kârlılıklarını yeterli gördükleri
için ince eleyip sık dokumadı.  Ama
artık rekabet her yerde olduğu gibi
mobilya sektöründe de çok yoğun ve
ileri düzeyde. 

Peki şu anda ne yapmak lazım?
Yaptığınız üretimin ölçülmesi ve üre-
tim maliyetlerinin iyi analiz edilmesi,
satış ve rekabet şartlarının oluştur-
duğu piyasa fiyatlarına uyumun
doğru sağlanması noktasında çok
önemli. Artık bizde de her sektörde
olduğu gibi eski kârlılıklar yok. Bu da
daha yüksek teknoloji ve daha az ma-
liyetler ile üretim yapılmasını gerekti-
riyor. Benim düşüncem Endüstri 4.0
ile birlikte başlayan sürece herkesin
adapte olması. Aslında geriye dönüp
baktığımızda son 10-15 yıldır firma
olarak verdiğimiz makinelerin içinde
Endüstri 4.0’ı gerektiren özellikler
bulunuyor. Bizim makinelerin arıza
diyonistikleri, ürettiği malları sayma-
ları, bakım-onarım zamanlarını bil-
dirmeleri yeni bir şey değil. Biz zaten
akıllı makinelerin satışını yıllardır ya-
pıyorduk. Bizim sattığımız makineleri
Endüstri 4.0 sürecine adapte etmek
çok zor değil.  Bu dönem sanayi

adına yeni bir devrim. Bu noktada fir-
maların, sanayicilerin iyi kafa yorması
gerekiyor. Aksi taktirde günün şartla-
rında rekabet etme şansları gün geç-
tikçe azalacak.

Firma olarak satışını yaptığınız
ürünler ve verdiğiniz hizmetler
hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Biz firma olarak Schelling, IMA,
Masterwood, Barberani, Costa,
Koch, Pade, Katech, Erregi gibi
kendi alanındaki 17 güçlü üretici
firma ile çalışıyoruz. Satış portföyü-
müze en son Çin’in panel ebatlama,
kenar bantlama ve CNC işleme mer-
kezleri konusundaki en büyük fir-
ması olan Nanxing katıldı.  Bu yılki
TÜYAP İstanbul fuarında ürünle-
rini sergiledik ve çok iyi sonuçlar
alıyoruz. Kadromak olarak yıllık
yaklaşık 100 makinenin satışını ya-
pıyoruz. Satış ve satış sonrası ekip-
lerimiz var. Satış öncesinde
müşterilerimizi satın alma konu-
sunda doğru yönlendirmeye çalışı-
yoruz. Makine alırken en önemli
etken, geri ödemesidir. Eğer bir
makine kendini çabuk ödüyorsa, o
makine uygundur. Bir makinenin
sadece fiyatının yüksek olması
değil, kullanım süreci içindeki ma-
liyeti de önemlidir. 10 yıldır üretim
yaptığınız makinenin bakım onarım
masrafı az ise o makine sizin için en
ucuz makinedir. Ayrıca makinenin,
maliyetinin yanı sıra üretim kalitesi
de önemli. Satın aldığınız makine-
nin üretim kalitesi, sizi kaliteli olma
yolunda hedeflerinize ulaştıran itici
güç olur. En önemli konulardan bi-
rini de satış sonrası hizmetler oluş-
turuyor. Teknik ekibimizde uzun
zamandır birlikte çalıştığımız arka-
daşlarımız var. 7 kişilik teknik eki-
bimizle Türkiye’nin her yerine
hizmet veriyoruz. Ayrıca makinele-
rimizin çoğunlukta olması nede-
niyle bir arkadaşımız sürekli

Sektörün Sesi
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Kayseri’de bulunuyor. Gece gün-
düz yoğun şekilde müşterilerin her
türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışı-
yoruz. Prensibimiz müşterilerimi-
zin bizi hatırladıklarında yüzlerinin
gülmesi…

Sizin firma olarak ne tür makine-
leri ithal etmek üzerine bir strate-
jiniz var?
Bizim Kadromak olarak hedefimiz
Türkiye’nin üretim portföyü dışın-
daki makineler getirmektir. Eğer bir
makine gerekli adette ve kalitede
Türkiye’de üretiliyorsa, bizim o ma-
kineyi getirmemizin bir anlamı yok.
Şu anda Türkiye’de çok ciddi mik-
tarda profil sarma makinesi üretili-
yor ve üretim kaliteleri oldukça iyi.
Daha öncesinde bu makineleri biz
firma olarak getiriyorduk. Ama
şimdi bakıyoruz bu makineleri ge-
tirmenin bir mantığı yok. Şu anda
bizim getirdiğimiz makinelerin ya
Türkiye’de üretimi yok ya da çok az
miktarda üretiliyor. Bu şekilde Tür-
kiye sanayisine destek vermeye çalı-
şıyoruz. 

Kadromak’ın gelecek planlarında
neler var? 
Ülkemize ve pazara güvendiğimiz
için bu yıl teknik servise ve satış eki-
bine yeni arkadaşlar aldık. Gelecekle
ilgili karamsar değiliz. Kadromak
olarak kendi içimizde çapraz ürünleri
satarak satış miktarımızı artırmayı
planlıyoruz. Avrupa makinelerinin
yanı sıra Uzakdoğu makineleri de sa-
tıyoruz. Çin’den her türlü fiyata ma-
kine alabilirsiniz. Bizim ithal
ettiğimiz Nanxing firmasının ürün-
leri,  Avrupa seviyesinde ve özelliğin-
deki makineler. Öte yandan yeni
firmaları bünyemize katma düşünce-
miz yok. Mevcut satışını yaptığımız
firmaların payını daha da artırmak is-
tiyoruz.
Bizim ürün gamımızda küçük maki-
neler yok. Biz ortanın üstü ve büyük
makine gruplarına satış yapıyoruz.
Gelecek dönemde küçük makinelere
de girmeyi düşünmüyoruz. Belli bir
segmentin altındaki makineleri ithal
etmek istemiyoruz. Zaten o gruptaki
makineler Türkiye’de üretiliyor. Tür-
kiye’de üretilen makinelerle rekabet

içine girmek istemiyoruz. İnşallah bir
gün Türkiye’deki firmalar daha iyile-
rini üretir ve biz ihraç etmeye başla-
rız. 

Çok uzun zamandır ithalat yapı-
yorsunuz. Yurtdışındaki yabancı
firmalar için Türkiye nasıl bir
pazar? Onların gözüyle Türkiye’yi
yorumlar mısınız?
Türkiye genç bir nüfusa sahip, eko-
nomik olarak büyüme trendinde
olan önü açık bir ülke. Komşuları-
mıza baktığımızda yaklaşık 260 mil-
yon kişinin yaşadığı bir coğrafyada
bulunuyoruz. Türkiye’nin komşula-
rıyla ticaretinin artması, ekonomisi-
nin büyümesi ve gelişmesi anlamına
geliyor. Ortadoğu’da komşu olduğu-
muz ülkelerde yanan ateşin bir an
önce sönmesini istiyoruz, o zaman o
pazarlar tekrar açılacak. Bu coğrafyada
sanayisiyle tecrübesiyle bilgisiyle öne
çıkmış bir ülkeyiz. Bizim bu bilgimizi
bu ülkelerde kullanabilme şansımız
var. Türkiye, haritadan baktığınızda
doğu ile batı arasındaki bir köprüdür.
Ben bütün Avrupalı, Uzakdoğulu te-

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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darikçilerimize ısrarla şunu söylüyo-
rum; Biz Avrupalı değiliz Asyalı da
değiliz, biz Türkiyeliyiz. Apayrı bir
yapımız, sosyo-politik ve sosyo-kültü-
rel bir yapımız var. Bizi Türkiye olarak
değerlendirin diyorum. 

Önümüzdeki yıllara dönük eko-
nomi ve piyasa hakkında öngörü-
leriniz neler? Nasıl bir
değişim/gelişim bekliyorsunuz?
2015 ve 2016 yılını maalesef kötü
geçirdik. İki seçim, Rus uçağının dü-
şürülmesi, 15 Temmuz süreci ve
sonrasında yaşananlar ekonomiyi ve
Türkiye’yi yordu. Ama ben eminim
tüm bunların altından kalkacak güç-
teyiz. Ülkemize, milletimize güveni-
yoruz. O yüzden Türkiye’nin bu
dönemleri geçirip daha iyi olacağını
düşünüyorum. Nitekim 2017 yılında
eğer dövizde çok büyük bir artış ol-
mazsa işlerin de iyi olacağına inanı-
yorum. 2019 yılında bir seçim
olacağı için ekonomide hareketler
yaşanacak. Dünyada global olarak

dövizde bir artış var. Bunun da bize
yansımaları oluyor. Dalgalanma sta-
bil hale gelirse ekonomi de işler de
iyi olacak. Özellikle 2019 için umut-
luyuz.

Gelecek dönemde sektörü nasıl
bir tablo bekliyor? Sektörde nasıl
bir değişim olacağını düşünüyor-
sunuz?
Ağaç işleme makineleri sektörü Tür-
kiye’de ithalatçılar ve üreticiler olarak
ikiye ayrılıyor. İthalatçılara ben ilerle-
yen yıllarda yeni firma katılımlarının
olacağına pek inanmıyorum. Mevcut
firmaların sektörde faaliyetlerini yü-
rütebilmesi için ekonomik olarak
gelir elde etmeleri gerek. Firmalar
doğru analiz yapıp sattığı malı, sat-
tıktan sonra hizmet verebilecek kadar
para kazanması lazım. Bunu kazana-
mayan firmalar zaman içinde sıkıntıya
girecektir. Sattıkları malın arkasında
duramayan ithalatçı firmaların başa-
rılı olması imkansız. Bu nedenle itha-
latçı firmaların gerek satış öncesinde

müşteriyle doğru makinelerin yön-
lendirilmesi adına gerekse satış son-
rasında bunlara hizmet vermek adına
iyi planlama yapmaları gerek. Sek-
törde üretici firma sayısında, ithalat-
çıların aksine, bir artış olacaktır.
Türkiye’deki yerel üreticilere Avrupa
ülkeleri ile yarışacak kalitede ürünler
üretmelerini tavsiye edebilirim. Öte
yandan üreticilerin büyümek ve ge-
lişmek için mutlaka ihracatı düşün-
meleri gerekiyor.

Yıllardır ithalatın içindeki bir iş
adamı olarak Türkiye’de ithalat
konusunda ne gibi sıkıntılar yaşa-
nıyor, bilgi verir misiniz?
İthalatla ilgili yaşadığımız en önemli
sorunların başında, döviz kurundaki
ciddi artışlar geliyor. Türk parasının
değer kaybetmesi, insanların alım gü-
cünü de azaltıyor. Bunlar yatırım mal-
ları, bir lüks değil. Üretim için yatırım
yapmak, makine almak zorundasınız.
Bu da ülke ekonomisine değer katı-
yor. Bu noktada devletin de orta öl-

Sektörün Sesi



çeğin üzerindeki firmalara bazı des-
tekler vermeli. Satın alma konusunda
teşviklerin artırılması, insanların üre-
time teşvik edilmesi gerekiyor. Tabi
bunları etkileyen banka faizlerinin
yüksek olması, bankalara karşı borç-
lanmanın artması yatırımları engelli-
yor. Öte yandan Uzakdoğu’dan ürün
satın alan firmaların, her ürünü değil
de kaliteli olan malları, arkasında iyi
firma olanları, iyi araştırıp satın alma-
larını tavsiye ediyoruz. Sadece fiyatına
bakıp makine satın alınmaz. Arka-
sında üretici firmanın ve Türkiye aya-
ğındaki firmanın kim olduğunu
araştırmak gerek.  Çin mallarının it-
halatında da gümrüklerde sıkıntı olu-
yor. Makinelerin ithalatları zor-
laştırılıyor. Yatırım malı getirdiğimiz
için devletin gümrüklerde yardımcı
olması lazım. Özellikle güçlü kaliteli
firmaların ürünlerinde ithalat sırasında
kolaylık sağlanmasını istiyoruz. 

Sektör temsilcilerinin dile getir-
diği en önemli sorunların başında
da kalifiye eleman olmaması geli-
yor. Siz de sektörde bu eksikliği
hissediyor musunuz?
İthalatçılar grubunda eğitim oldukça
yüksek. Genellikle üniversite mezunu
mühendis kökenli kişiler ithalat gru-
buna hakim durumda. Üreticiler ara-
sında da sektörün içinden gelen
eğitimli insanlar var. Ama aynı kaliteyi
çalışan için söyleyemiyoruz. Bizim
Türkiye’de oluşan arızaların yaklaşık
yüzde 30’luk kısmını telefonla halle-
diyoruz. Bu da yetişmiş eleman ko-
nusunda bize sıkıntı olduğunu
gösteriyor. Makinelerde oluşan arıza-
ların ciddi bir kısmı elektrik ve pnö-
matikten kaynaklanıyor. Bu da
fabrikaların içindeki elektriğin çok iyi
olmaması, içeriye basılan havanın
kuru ve temiz olmamasından kaynak-
landığını gösteriyor. Mobilya fabrikası
kuranların elektrik ve havasını iyi ver-
mesi lazım. Regülatörü olması lazım.

Pahalı makine kullananların fabrika
koşullarını üretime uygun organize
etmesi lazım. Öte yandan makinenin
başına koyacağı operatörlerin de ye-
tişmiş kaliteli insanlardan oluşması
lazım. Ara eleman çok büyük sıkıntı.
Ya bizde okumamış vasıfsız personel
var ya da mühendis çok var. Makineyi
mühendis mi yoksa vasıfsız eleman mı
kullanacak? Tabi ki ikisi de değil.  O
yüzden ara eleman sıkıntısını bir an
önce çözmemiz lazım. 

Bu konuda çözüm öneriniz nedir?
Almanya meslek liseleri kurup teknik
eğitim vererek, ara eleman sıkıntısına
çok iyi çözümler bulmuş.  İstanbul
TÜYAP Fuarı’nda standımızı bir
meslek lisesinin öğrencileri ziyaret
etti. Sabah kahvaltımızı öğrencilerle
birlikte yaptık, her birine katalog ver-
dik, makinelerle ilgili teknik ekibimiz
bilgilendirme yaptı. Meslek lisesindeki
çocukların bu fuarları görmesi lazım.
Liseler mutlaka fuarları, firma stantla-
rını ziyaret etmeliler. Firmalarla tanış-
ması lazım. AİMSAD bu noktada
meslek yüksekokullarının ilgili bö-
lümlerinden ve meslek liselerinden
öğrencileri alıp fuarlarda gezdirmeli.
Firmalarda staj imkanı vererek başa-
rılı öğrencileri sektöre kazandırabili-
riz. Kullanılmayan katalogları okullara
dağıtabiliriz, böylece çocukların ma-
kineler hakkında bir bilgisi olur.
Zaman zaman büyük şirketlerden
yetkililer, meslek liselerinde ya da yük-

sek okullarda konferanslar verebilir,
böylece de çocuklara sektördeki ge-
lişmeler anlatılır. Sadece alıp satmakla,
müşteri bulup üretmekle sektöre bir
faydamız olmaz. Bu zincir içinde
insan faktörünü gözden kaçırıyoruz.
Bu nedenle sektörün geleceğine
gençler üzerinden yatırım yapmalıyız.
Yapmazsak, makine önünde çalıştıra-
cak operatör de teknik servise gidecek
personel de bulamayız. 

Sektöre gireceklere ne gibi tavsi-
yelerde bulunursunuz?
Genç girişimcilere sektörün üretim
tarafından girmelerini tavsiye ederim.
Çünkü Türkiye’de üretim ayağı za-
manla daha da büyüyecek. Üretimde
de belli bir konuya odaklanmalarını
öneririm. Her şeyi üretmek değil de
belli bir konuda profesyonel olmala-
rında fayda var. Çok açılmadan dik-
katli emin adımlarla yürüsünler. Çok
çalışmak gerek, çok çalışmadan başarı
gelmiyor. 
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Yeni işbirliği arayışları,
Ukrayna-Türkiye yakınlaşmasını artırıyor
İkili diplomatik ilişkilerin 25’inci yılında olan Türkiye-Ukrayna, bu yıl başında iki ülke vatan-
daşlarının yeni cipli kimlik kartlarıyla ülkeye girişlerine olanak sağladığı kararla, yakınlaşma
adına önemli bir adım attı. Ekim ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı
ziyarette ‘Yatırımların Karşılıklı Tanıtımı ve Korunması Anlaşması’ ile ‘Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşması’ imzalayan iki ülke arasında önemli bir husus olan Ukrayna ile Serbest
Ticaret Anlaşması’nın (STA) müzakerelerine ise halen devam ediliyor. STA’nın hayata geçiril-
mesiyle birlikte 2023 yılında 20 milyar dolarlık iş hacmine ulaşmak, iki ülkenin en büyük 
hedeflerinin başında geliyor. 

Toplam 603 bin 628 kilo-
metre yüz ölçümüyle ta-
mamı Avrupa'da bulunan en

geniş ülke olan Ukrayna’nın adı eski
Slav dilinde “sınır ülkesi” anlamına

geliyor. Ukraynalılar, Rus ve Beyaz
Ruslar ile birlikte, Doğu Slavları’nı
oluşturan üç halktan biri. Rusya’nın
haricinde eski Sovyet cumhuriyetleri
arasında nüfusu en fazla ve önemi en

büyük cumhuriyet olan Ukrayna, ta-
rihin çeşitli dönemlerinde bağımsız
yaşasa da modern dönemin büyük
kısmında Rusya’nın yönettiği bir si-
yasal birimin parçası oldu. 
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I. Dünya Savaşı sırasında Rusya ve
Avusturya-Macaristan İmparatorlu-
ğu’nun çarpışmalarına sahne olan
ülke, 1917 ile 1920 yılı arasında kısa
ömürlü bir cumhuriyet döneminin
sonunda Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yetler Birliği (SSCB) içinde yerini
aldı. II. Dünya Savaşı sırasında Uk-
rayna topraklarının neredeyse ta-
mamı Nazi Almanyası tarafından
işgal edildi. Nazi katliamları Ukray-
na’da en şiddetli şekilde kendini gös-
terdi ve 1944 yılında Nazi işgalinden
kurtarılıncaya kadar savaşta yaklaşık 5
milyon Ukraynalı hayatını kaybetti.
Ukrayna Sosyalist Cumhuriyeti’ne
1945 yılında Zakarpatya, 1954’de
Kırım dahil oldu. Sovyetler Birli-
ği’nde 1990’lara gelinirken “yeniden
yapılanma” adı altında yaşanan çö-
zülme sürecinde, tüm diğer eski Sov-
yet ülkelerinde olduğu gibi
Ukrayna’da da milliyetçi dalga yük-
selişe geçti. Ukrayna, 24 Ağustos
1991 tarihinde Sovyetler Birli-
ği’nden ayrıldı.
2013 yılında başlayan olaylar dizisi,
Doğu Avrupa'nın coğrafi açıdan en
büyüğü olan bu ülkeyi, uluslararası
politika gündeminin üst sıralarına
yerleştirdi. Ukrayna, Çernobil Nük-
leer Faciası (1986), Euro-2012 Şam-
piyonası ve Turuncu Devrim (2004)
gibi olayların dışında, yakın zaman-
lara kadar dünya kamuoyunun gün-
demine gelmemişti.  Ülke, 2004’te
meydana gelen renkli devrimin ar-
dından günümüze kadar geçen sü-
rede çok sayıda siyasi kriz ve iç
karışıklık yaşadı. 10 yıl devam eden
zorlu bir sürecin sonunda 2014’de
Rusya işgaline maruz kalarak Kırım’ı
fiilen kaybetti, ülkenin doğusunda ise
yönetimin Rusya yanlısı milislerin
eline geçmesine engel olamadı. Böl-
gede Ukrayna güvenlik güçleri ile
Rusya yanlısı ve destekli milisler ara-
sındaki çatışmalar hâlâ devam ediyor.

Nüfuz mücadelesinin nedeni;
jeopolitik konumu 
Ukrayna üzerinde 10 yılı aşkın süre-
dir devam eden Rusya-Avrupa Birliği-
Amerika Birleşik Devletleri
üçgenindeki nüfuz mücadelesinin bu
derece sert geçmesi, aslında Ukray-
na’nın ne kadar önemli bir ülke ol-
duğunu gösteriyor. Ülkenin bu
öneminin başında ise jeopolitik ko-
numu ön plana çıkıyor. Ukrayna’nın
jeopolitik önemi Rusya açısından ol-
dukça fazla. Rusya için Ukrayna, Av-
rupa pazarlarına gaz ihracı için ana
transit yolu görevini görüyor. Uk-
rayna aynı zamanda Batı’dan Rus-
ya’ya gelebilecek herhangi bir tehdidi
yavaşlatan tampon bölge misyonu
üstleniyor. Jeopolitik konumu nede-
niyle Batı ile Rusya'nın güç mücade-
lesine sahne olan Ukrayna; aynı
zamanda Rusya ile nükleer silahlar,
Kırım, Ukrayna’daki Rusların hakları,
Karadeniz Filosu, ekonomik ilişkiler
gibi birçok konuda yaşadığı sıkıntı ve
çatışma nedeniyle bir türlü siyasi ve
ekonomik istikrara kavuşamıyor.
Ukrayna’nın nüfusu, 44 milyon 600
bin civarında. Nüfusu 3 milyon civa-
rında olan başkent Kiev, ülkenin en
büyük şehri. Donetsk ve Dnepro-
petrovsk kentleri, Ukrayna’nın sa-
nayi merkezleri olarak başı çekiyor.
Batı Ukrayna’daki Lvov de yine ül-
kenin başlıca şehirleri arasında yer
alıyor. Ukrayna'da ağır sanayinin bu-
lunduğu Güney ve Doğu Uk-
rayna’da halkın önemli bölümü
Rusça konuşuyor. Bu bölgelerde
Ukrayna kültürünün etkisi zayıf.
Ukrayna milliyetçiliğine soğuk
duran bu bölgelerde, Rusya yanlısı
akımlar güçlü.

İthalatta da ihracatta da
ilk sırada Rusya var
Ukrayna, Avrupa’nın en bereketli
topraklarının bulunduğu bir ülke.

Avrupa’nın tahıl ambarı olarak bili-
nen Ukrayna’da özellikle buğday,
ayçiçeği, şeker pancarı ve sebze üre-
timi yapılıyor. Tarımın büyük ölçüde
özel işletmelerce yapılmasına karşı-
lık, toprakların mülkiyeti devlete ait.
Ukrayna, aynı zamanda eski Sovyet
devletleri içinde en sanayileşmiş
olanlarından. Tüm SSCB devletle-
rinde olduğu gibi Ukrayna'da da
ekonomi ve üretimin bütün sektör-
leri başta Rusya olmak üzere diğer
Sovyet cumhuriyetlerine bağlıydı.
1991'de SSCB dağıldıktan sonra
Ukrayna'da birçok fabrika ve işletme
kaldı ve bunların yeni piyasa koşulla-
rında ekonominin yeniden yaşama
dönüştürülmesi ve canlandırılması
yıllar aldı. Sektörlerde çeşitlenme
aşamalı olarak gerçekleşti, Rusya ve
Asya pazarlarındaki güçlü talebe
bağlı olarak metaller ve kimyasallar
sektörlerinde oluşan üretim artışları
sayesinde ekonomide düzelme
2000’li yıllarla beraber başladı.
Özelleştirme sonucu ülke ekonomisi
canlandı ve tesisler tekrar çalıştı.
Ülke ekonomisinin belkemiğini
oluşturan metalurji ve kimya sektö-
rünün dışında, uçak ve diğer mo-
torlu taşıt üretimi gelişmiş durumda.
2015 yılında 37,2 milyar dolarlık ih-
racat, 36,4 milyar dolarlık ithalat
gerçekleştiren Ukrayna’nın ihracat
ve ithalatında ilk sırada Rusya yer alı-
yor. İhracatta, Rusya’nın ardından
Türkiye ve Mısır; ithalatta ise Rus-
ya’nın ardından sırasıyla Çin, Al-
manya, Belarus ve Polonya geliyor. 
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Bu yıl yüzde 2 büyüme 
öngörülüyor
Doğal gaz konusunda Ukrayna, tüm
Avrupa gibi Rusya'ya bağlı; petrol
konusunda da Rusya'ya ve Asya ül-
kelerine bağımlılığı söz konusu. Sa-
nayinin doğalgaza dayalı olması,
Ukrayna’nın Rusya’ya bağımlı kal-
masına sebebiyet veriyor.  Ülke eko-
nomisinin yüzde 3’lük bölümünü
oluşturan Kırım’ın Rusya’ya katıl-
ması sonrasında Ukrayna,  özellikle
2014 yılının ikinci yarısından itiba-
ren ciddi ekonomik sorunlar yaşadı.
2014 yılında GSYİH'da yüzde 6,6,
2015 yılında da yüzde 9,9 oranında
bir daralma oldu. Dünya Bankası ta-
rafından yayınlanan ‘Global Ekono-
mik Perspektifler’ raporunda

Ukrayna ekonomisine ilişkin 2017
beklentilerine yer verildi. ‘Uk-
rayna’nın GSMH’si güvenlik alanın-
daki iyileşmeler ve reformların
sonuçlarına bağlı olarak artacak’ de-
nilen raporda, 2017 yılı büyüme
beklentisi olarak yüzde 2 gösterili-
yor. Öte yandan Dünya Bankası ül-
kede 2018-2019 yıllarında ise yüzde
3’lük büyüme bekliyor. 

Yabancı yatırımcıya kolaylık
Ukrayna'da hız kazanan yeni reform
süreci,  iş çevrelerine de yansıyor.
Yolsuzlukla mücadele, mali düzen-
lemeler, tarım, vergi ve kamu yöne-
timi reformları gibi birçok yenilik,
ülkedeki yabancı işletmelerin ekono-
mik faaliyetlerini önemli ölçüde ko-
laylaştırmayı amaçlıyor. Reform
sürecini izlemek üzere oluşturulan
Ulusal Reformlar Konseyi, Tarım
Politikası ve Gıda Bakanlığı, Bölge-
sel Kalkınma Bakanlığı, Altyapı Ba-
kanlığı ve Enerji ve Kömür Sanayi
Bakanlığı olmak üzere dört ana ba-
kanlığa sistematik kontrolü sağlamak
için kuruldu. 2016 yılının Kasım
ayında, güncellenmiş Doing Busi-

ness Yol Haritası, Ukrayna Bakanlar
Kurulu tarafından onaylandı. Yol ha-
ritası, Ukrayna'nın Doing Business
sıralamasında ilk 20 ekonomi ara-
sında yer almasını sağlayacak 46
madde içeriyor. Dünya Bankası’nın
hazırladığı ve 189 ülkedeki yatırım
ortamının elverişliliğini ölçen
“Doing Business 2016” raporunda
Ukrayna 83. sırada yer alıyor.
Öte yandan Ukrayna Parlamentosu
yabancı yatırımcılara kolaylık sağla-
yan yasayı 7 Eylül 2017 tarihinde
onayladı. Böylelikle Ukrayna'da ya-
bancı yatırımcıların yurtiçi devlet
tahvilleriyle yapılan işlemlerden
doğan gelirleri vergiden muaf oldu.
Ukrayna’da yabancı yatırımcıların
tahvil işlemlerinden elde ettikleri ge-
lirlerden vergi alınmayacak. Bu şe-
kilde ülkedeki yatırım ikliminin
iyileştirilmesi amaçlanıyor.

AB ile Ortaklık Anlaşması 
ne getiriyor?
11 Temmuz 2017 tarihinde AB
Konseyi’nin Ortaklık Anlaşması’nın
onaylanmasına ilişkin kabul ettiği ka-
rarla, Ukrayna-AB Ortaklık Anlaş-

Dünya Turu

Sözleşmelerde Ukraynaca ya da Rusça geçerli 
Ukrayna pazarına ilgi duyan firmalarımızın Ukrayna’daki dağıtım ağlarını gözden geçirmeleri ve
güçlendirmeleri, gelişen pazarda yerlerini sağlamlaştırmaları açısından önem taşıyor. Yine firmalarımızın
pazardaki konumlarını iyi tespit ederek, marka ya da ürünü rakiplerinden farklı kılacak çalışmalarla mal-
larını pazara sunmaları, malın katma değerini yükseltecektir.
İhracatı amaçlayan firmaların Ticaret Müşavirliği’nden aldıkları adreslere ürünlerini tanıtıcı Rusça ya da
Ukraynaca bir mektup göndermeleri ve bu mektubu yine aynı dillerde hazırlanmış kataloglarla destek-
lemeleri ilk irtibatın kurulmasında büyük önem taşır. Ukrayna’da resmi dil Ukraynaca olmakla birlikte ticari
işlemlerde ve günlük hayatta Rusça kullanılır. İngilizce dilinin ticari iletişimde yeri pek yoktur. Firmaların
yaptıkları sözleşmelerde geçerli olan dil Ukraynaca ya da Rusçadır. 
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ması’nın 10 yıllık serüveni de ta-
mamlandı ve anlaşma tüm hüküm-
leriyle 1 Eylül 2017 tarihinde
yürürlüğe girdi. Ortaklık Anlaşması
ile bağlantılı son derece önemli bir
gelişme, Ukrayna’nın Haziran
2017’de vatandaşları için Schengen
Alanı’na vizesiz seyahat imkânı elde
etmesi oldu.
Ortaklık Anlaşması, AB ile Ukrayna
arasındaki işbirliğini ve ticari ilişki-
leri derinleştirerek ortaklık kurma-
nın yanı sıra Ukrayna için kapsamlı
bir reform gündemi ortaya koyması
bakımından büyük önem taşıyor.
Ukrayna-AB Ortaklık Anlaşması,
AB’nin diğer ülkelerle imzaladığı
benzer anlaşmalara kıyasla daha
fazla alanı kapsıyor. Ortaklık Anlaş-
ması kapsamında, Ukrayna’nın; de-
mokrasi, insan hakları, hukukun
üstünlüğü, iyi yönetişim, ticaret ve
sürdürülebilir kalkınma alanlarında
yapısal reformlar gerçekleştirmesi
öngörülüyor. Çevrenin korunması,
sosyal kalkınma, ulaşım, tüketici
hakları, fırsat eşitliği, eğitim ve kül-
tür, sanayi ve enerji gibi alanlarda
Ukrayna ile AB arasındaki işbirliği-
nin güçlendirilmesi de Ortaklık An-
laşması kapsamında hedeflenenler
arasında. Tüm bunlara ek olarak an-
laşmanın yürürlüğe girmesiyle bir-
likte; iki ortak arasında dış politika
ve güvenlik, yargı, vergilendirme,
bilim, teknoloji, eğitim ve dijital
teknoloji alanlarında işbirliğinin
ivme kazanması amaçlanıyor.
Anlaşma, Kiev cephesinde AB üye-
liği yolunda tarihi bir adım olarak
değerlendirilse de AB’nin bu ko-
nuda herhangi bir taahhütte bulun-
maktan kaçındığı dikkat çekiyor.
Ukrayna siyasi eliti, ülkenin 10-15
yıl içerisinde AB’ye üye olabileceği
beklentisini taşıyor. Buna karşın Al-
manya, Hollanda ve Fransa gibi
önde gelen AB ülkeleri, Ukray-
na’nın olası AB üyeliği konusunda

beklenti yaratılmaması uyarısında
bulunuyor. Ukrayna’nın karşı kar-
şıya olduğu jeopolitik zorluklar, ya-
pısal sorunlar, Rusya faktörü ve
AB’nin içerisinde bulunduğu
durum, böyle bir olasılığı daha da
zorlaştırıyor.

STA, ticaret hacmini 
20 milyar dolara çıkarır
Ukrayna ile Türkiye arasındaki ticari
ilişkilerin geçmişine baktığımızda
25 yılın geride kaldığını görüyoruz.

Son 25 yıllık süreç içinde Türkiye,
Ukrayna’nın en önemli ticari part-
nerleri arasında yer aldı.  Türkiye
son dönemlerde, Ukrayna paza-
rında pek çok ürün ve sektörde
önemli bir tedarikçi konumuna yük-
seldi. Türkiye’nin elverişli bir coğ-
rafi konuma sahip olması ve ayrıca
Ukrayna’ya ulaşımının uygun ve ge-
lişmiş durumda bulunması, iki ülke
arasındaki ticaretin gelişmesine katkı
sağlıyor. 
İki ülke arasında önemli bir husus
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olan Ukrayna ile Serbest Ticaret
Anlaşması’nın (STA) müzakerele-
rine ise halen devam ediliyor.
STA’nın hayata geçirilmesiyle bir-
likte 2023 yılında 20 milyar dolarlık
iş hacmine ulaşmak iki ülkenin en
büyük hedeflerinin başında geliyor. 
2011-2013 döneminde yaklaşık 6.7
milyar dolar mertebesinde seyreden
ticaret hacmi, son üç yıldır düşüş
eğiliminde. TÜİK verilerine göre
2016 yılındaki karşılıklı ticaret hac-
mimiz 3,8 milyar dolar oldu. 2016
yılında Ukrayna’ya ihracatımız 1.2
milyar dolarken, ithalatımız 2.5 mil-
yar dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılı
ihracatımızda önceki yıla göre yak-
laşık yüzde 12’lik bir artış meydana
geldi, ithalatımızda ise geçen yıla
göre yaklaşık yüzde 26’lık bir düşüş
yaşandı.
Bu dönemde Türkiye’nin ithala-
tında ağırlıklı olarak madenlerin
yanı sıra buğdaygiller, gübreler,
tohum ve yağlı tohumlu bitkiler,
gıda endüstrisinin atıkları yer
aldı. Türkiye’nin ihracatında ise
sebze, plastik, polimerler, tohum
ve yağlı tohumlu bitkiler, kombi,
makine, demiryolu dışındaki kara
yolu taşımacılığı araçları, siyah
maden ve demir çelik ürünleri ön
plana çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
ziyareti ilişkileri güçlendirdi  
Günümüzde ülkeler arasındaki eko-
nomik bağların ve ekonomik işbirli-
ğinin güçlendirilmesi için hem
Cumhurbaşkanlık hem de Başba-
kanlık düzeyinde görüşmeler yapılı-
yor. En son 8-9 Ekim 2017
tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye-Uk-
rayna Yüksek Düzeyli Stratejik
Konseyi’nin (YDSK) altıncı top-
lantısı vesilesiyle Ukrayna’ya yap-
tığı ziyaret iki ülke arasındaki
ilişkileri bir adım daha öne taşıdı.
Siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele
alındığı toplantı sonrasında Erdo-
ğan ve Ukrayna Devlet Başkanı
Petro Poroşenko, geleceğe yönelik
eylem planlarının bulunduğu ortak
bildiri açıkladı. Taraflar arasında
Yatırımların Karşılıklı Tanıtımı ve
Korunması Anlaşması ile Çifte Ver-
gilendirmeyi Önleme Anlaşması
imzalandı. İlgili bakanların da ka-
tıldığı görüşmelerde genel olarak
siyasi, ekonomik, savunma sanayisi
iş birliği dahil olmak üzere askeri
ilişkiler ele alındı, son dönemlerde
artan kültürel ve eğitim alanındaki
iş birlikleri masaya yatırıldı. Turizm
ve enerji alanlarındaki ilişkilerin de
detaylı şekilde görüşüldü.

Geçen yıl çipli kimlikle 
seyahat anlaşması imzalandı
Türkiye’nin Ukrayna ile ilişkileri her
geçen gün gelişiyor. İkili diplomatik
ilişkilerin 25’inci yıl dönümünde
olan Türkiye-Ukrayna arasında, bu-
güne kadar siyasi, ekonomik, kültü-
rel, eğitim, turizm, güvenlik, askeri
ve medya alanlarında iş birliği ile ilgili
pek çok anlaşma ve protokol imza-
landı. Ukrayna ile aramızdaki ticare-
tin temel dayanağı, 1992 yılında
imzalanıp 1994’te yürürlüğe giren
‘Ticaret ve Ekonomik İşbirliği An-
laşmasıdır.’ Bu anlaşma çerçevesinde
kurulan ‘Türkiye-Ukrayna Karma
Ekonomik Komisyonu’ toplantıları
da başlatıldı. İki ülke arasında ticari
ve ekonomik konularda bugüne
kadar imzalanmış çok sayıda anlaşma
ve protokol mevcut. 
Bu yıl son olarak Türkiye ile Ukrayna
arasında "Vatandaşların Karşılıklı Se-
yahatlerine İlişkin Usullere Dair An-
laşma" imzalanarak, iki ülke
vatandaşlarının zaten vizesiz olan
karşılıklı seyahatlerinde pasaport ol-
madan yeni cipli kimlik kartlarıyla ül-
keye girişlerine olanak sağlandı. Öte
yandan Türkiye, 2014'te Rusya'nın
Kırım'ı yasadışı ilhak etmesini ve ül-
kenin doğusundaki Donbas bölge-
sinde ayrılıkçıların ilan ettiği sözde

Başlıca ticaret ortakları: Rusya, Çin, Almanya, Polonya, Türkiye, Belarus, Mısır
Başlıca ihracat kalemleri: Demir-çelik, hububat, hayvansal ve bitkisel yağ, lokomotif
Başlıca ithalat kalemleri: Petrol ve doğal gaz, mineral yağlar, makineler, kara taşıtları
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yönetimi tanımayarak Ukrayna'nın
toprak bütünlüğü ve egemenliğinden
yana olmaya devam ediyor.

Türkiye’ye gelen turist 
sayısı 2016 yılında arttı 
İki ülke arasında turist sayılarında ya-
şanan artışlar son yıllarda dikkat çeki-
yor. 2016 yılında Ukrayna’dan
Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde
50 artarak, 1 milyonun üzerine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’den Ukray-
na’ya giden turist sayısı ise yüzde 24
artarak 240 bine çıktı. Turizmde ta-
rafların karşılıklı olarak vizeleri ve pa-
saportları kaldırarak, sadece kimlik ile
karşılıklı seyahatin yolunu açmasıyla,
bu artış trendinin daha da artacağı
öngörülüyor.
Türkiye ile Ukrayna arasındaki uçak
seferleri de yaz aylarında artırılıyor.
Türk Hava Yolları haftalık 50 sefer
yaparken, yaz aylarında toplam sefer
sayısı 180’e çıkıyor. 2016 yılının
Ekim ayından itibaren Ankara-Kiev
arasında seferler başlatılırken, iki ülke
arasındaki deniz yolculuğu seferleri-
nin sayısı da artıyor. Yakın zamanda
ise Antalya'dan Ukrayna'nın bir şeh-
rine doğrudan uçuş yapılması hedef-
leniyor.

Uzay ve savunma sanayiinde 
aktif olarak projeler geliştiriliyor
Uzay ve savunma sanayii alanlarında
yüksek teknolojilere sahip olan Uk-
rayna ve Türkiye, bu endüstrilerde
aktif olarak işbirliğini geliştiriyor.
Özellikle Türkiye ile Ukrayna ara-
sında çeşitli askeri, teknolojik ve sa-
vunma alanlarında ortak projeler
içeren stratejik bir sanayi ittifakı oluş-
turma ihtimalinden bahsediliyor.
Uzay ve savunma sanayii işletmeleri-
nin teknolojik ve entelektüel kaynak-
ları ile iki ülke arasında ortak
projelerin yapılması mümkün. Her
iki ülke, ortaklaşa küresel pazara
girme umutlarıyla, uzay roket endüs-

trisinin ve askeri-sanayi kompleksinin
ileri teknoloji alanlarında bilimsel ve
teknik işbirliğine girip stratejik ortak-
lık geliştirmeyi çok önemli görüyor. 
Öte yandan, Türk özel sektörünün
dış faaliyetlerinde önemli yer tutan
müteahhitlik hizmetleri alanında Uk-
rayna, iş hacmi açısından BDT ülke-
leri arasında Rusya, Türkmenistan,
Kazakistan ve Azerbaycan’ın ardın-
dan 5’inci sırayı alıyor. 2017 yılının
ilk çeyreği itibarıyla bu ülkede toplam
tutarı 5.6 milyar doları bulan 167
proje üstlenen Türk müteahhitlik fir-
maları için önümüzdeki yıllarda bu
alanda da büyük iş potansiyelinin bu-
lunduğunu söylemek mümkün. 
Geleceğe dönük ise Ukrayna'da yeni
bir özelleştirme dalgasıyla birlikte,
Türk şirketlerinin yakın zamanda
liman ve enerji altyapısına, kömür
madenlerine ve stratejik açıdan
önemli diğer devlet işletmelerine yeni
yatırım olanakları olduğu vurgulanı-
yor.

600 Türk işletmesinden 
303 milyon dolarlık yatırım 
İki ülke arasında atılan iş birliği adım-
larını ve mevcut potansiyeli değer-
lendiren Ukrayna'nın Ankara
Büyükelçisi Andrii Sybiha, ilişkilerde
yarar odaklı ve somut adımlar atılması
gerektiğini vurguladı. İkili stratejik
ortaklık kapsamında atılan somut
adımların ve uygulanan projelerin ti-
cari etkileşimi de artırdığına dikkati
çeken Sybiha, "Özellikle geçtiğimiz
4 yılı değerlendirecek olursak, bu
yılın başından bu yana ikili ticaret an-
lamında olumlu yol kat ettik. Bu yılın
başından beri yüzde 16'lık bir artış
kaydettik. Ekonominin belli alanla-
rında da güzel sonuçlar elde ettik. Sa-
vunma, havacılık alanlarında iş
birliğimizi yoğunlaştırdık. Ukrayna
için Türkiye'nin yeri ayrıdır. Türkiye,
ticari ortak olarak Ukrayna için ilk
beşte yer alıyor. Ukrayna'ya yatırım

yapan ülkeler arasında ise ilk 10
içinde bulunuyor" dedi.
Türkiye'nin Ukrayna'ya 303 milyon
dolar yatırım yaptığını söyleyen Bü-
yükelçi Sybiha, Türkiye'de Ukrayna
sermayesi ile 600 işletmenin faaliyet
gösterdiğini dile getirdi. Büyükelçi
Sybiha, iki ülkenin ekonomik kapasi-
tesinin çok daha fazla olduğunu, bu
potansiyelin tam olarak kullanılabil-
mesi için de iki ülke arasında serbest
ticaret anlaşmasına ihtiyaç duyuldu-
ğunu vurguladı. Türkiye ve Ukray-
na'nın ticari ilişkilerini 'kazan-kazan'
formülüne göre inşa etmesinin
önemli olduğunu aktaran Sybiha,
"Birbirimize ihtiyacımız var. Aynı za-
manda birbirimizi tamamlıyoruz. Bu
iş birliğimize devam ederek üçüncü
pazarlara birlikte açılabiliriz" ifadesini
kullandı.

“İhracat yapılan 
ürünlerin çeşidi artırılmalı”
İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik
ilişkilerin gelişmesi için görüşmeleri
süren Serbest Ticaret Anlaşması’nın
(STA) büyük öneme sahip olduğunu
dile getiren DEİK Türkiye-Ukrayna
İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin, “Bu
görüşmelerin en kısa sürede tamam-
lanmasını ve anlaşmanın yürürlüğe
girmesini umut ediyoruz. STA ile ikili
ticaret ve karşılıklı yatırımlar alanında
görülen duraklamanın atlatılacağı ve
karşılıklı ticaret hacminin önce 10
milyar dolara, ardından da 20 milyar
dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz”
dedi.
Çetin, “geniş ve yüksek büyüme po-
tansiyeline sahip bir pazar olan Uk-
rayna’da Türk firmalarının yatırıma
yönelmeleri, ikili ilişkilerimizin gele-
ceği açısından çok önemli. Bu çerçe-
vede, kimya sanayii, havacılık ve uzay
teknolojileri, savunma sanayii, bili-
şim, turizm ve otel işletmeciliği yatı-
rımlar için cazip sektörler olarak öne
çıkıyor. 
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Dünya Turu

Coğrafi konumu, Avrupa Birliği ve
Bağımsız Devletler Topluluğu ile
yürürlükte bulunan Serbest
Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde
yaklaşık 800 milyon nüfus gibi
önemli bir pazara hitap etmesi ve
ülkedeki ucuz işgücü ile birlikte
Ukrayna, mobilya sektörü açısın-
dan önemli bir üretim üssü olarak
değerlendiriliyor. Hacmi 600 mil-
yon doları bulan Ukrayna’daki
mobilya sektöründe, aksam ve
parçalar ile ağaç işleme makineleri
potansiyeli de dahil edildiğinde
toplam 1 milyar doların üzerinde
bir pazar oluşuyor.
Ukrayna’da mobilya sektöründe
yaklaşık 3 bin firma üretim
faaliyeti gösteriyor ve bu üretici-
lerin çoğunluğu küçük ve orta
ölçekli işletmelerden meydana
geliyor. Ülkede mobilya sektörü
Kiev, Odesa, Harkov, Hmelnyt-
sky, Poltava, Zaporojje ve
Dnipropetrovsk şehirlerinde
yoğunlaşıyor. Üretilen ürünlerin
yüzde 40’ı ev mobilyaları, yüzde

37’si ofis mobilyaları, yüzde 18’i
mobilya aksesuarları ve yüzde 5’i
ise özel mobilyalardan oluşuyor.
Son yıllarda Orta ve Batı Ukray-
na’da çok sayıda Türk firmasının
ağaç ürünleri üretimine dönük
irili ufaklı üretim tesisi açtığına
tanıklık ediyoruz ve bu yönelim
devam ediyor. Bununla birlikte
Danimarkalıların bile mobilya
üretimi yaptığı, asgari ücretin yal-
nızca 120 dolar olduğu Ukray-
na’da Türk firmalarının po-
tansiyeli kullanmaktan çok uzak
olduğunu açıklayan yetkililer,
özellikle orman ürünlerinde ara
malı üreten ve mobilya gibi katma
değerli üretim yapan Türk fir-
malarının Ukrayna’yı ve Ukray-
na’da üretim yapmayı gündem-
lerine almalarının, önümüzdeki
dönemde daha sık olacağını ön-
görüyorlar.

Ukrayna’nın ithalatı 
1 milyon doları aştı
Ukrayna ile Türkiye, ağaç işleme

makineleri ticaretinde ilişkilerini
yıllar itibarıyla sürdürüyor.
Ukrayna 2015 yılında toplam 34
milyon 340 bin dolarlık ağaç
işleme makineleri ithalatı gerçek-
leştirdi. Bunun 1 milyon 58 bin
dolarını ise Türkiye’den yaptı. 
Ukrayna’nın Türkiye’den yaptığı
ithalatta 2015 yılında bir önceki
yıla göre küçük de olsa bir artış
yaşandı. 2014 yılında Türkiye’den
913 bin dolarlık ağaç işleme
makineleri ithalatı yapan Ukrayna,
2015 yılında 1 milyon 58 bin
dolarlık makine ithalatı gerçek-
leştirdi. Ukrayna’nın Türkiye’den
aldığı ağaç işleme makineleri
arasında en büyük payı, 763 bin
dolarla testere makineleri oluştu-
ruyor. Bu grubun ardından en
büyük payı 179 bin dolarlık itha-
latla planya, freze veya keserek
parlatma makineleri alıyor. Ağaç
işleme makineleri ticaretinde
potansiyelin 2015 yılında 27 mil-
yon 793 bin dolar olduğu hesap-
lanıyor.

Orman ürünleri zengini Ukrayna, 
mobilyada üretim üssü oluyor









F.N.T. Ahşap İşleme Makina-
ları  San. Tic. A.Ş. Kurucusu
ve Yönetim Kurulu Başkanı

Fehamettin Taşkaya, Almanya’da
üniversiteden mezun olduğu yıldan
bugüne kadar 50 yılını iş hayatının
içinde geçirmiş. Çeşitli sektörlerde
çalışmış ama hep üretimin içinde
olmuş. Türkiye’nin gelişimi için üre-
timin şart olduğuna inanan 75 ya-
şındaki duayen sanayici, bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonraki iş
hayatında da teknoloji odaklı yatı-
rımları hayata geçirmeye devam
etmek istiyor. 1970’lerden beri tek-

nolojiye yatırım yaptığını söyleyen
Fehamettin Taşkaya, Türkiye’nin
yurtdışına  bağımlı olmaması için
elimden gelen her türlü çabayı ver-
diğini belirtiyor.  Türkiye’de şim-
diye kadar yapılmayan ürünleri
üretmek istediğini aktaran Taşkaya,
“Daha çok robot ya da drone gibi
Türkiye’de olmayan ürünlerin üre-
timini yapmayı hedefliyorum.
Mutlaka yeni bir şey yapacağım.
Bunun için de 20 milyon TL’ye
mal olacak yeni bir fabrika kuruyo-
ruz. Fabrikamız 10 bin metrekare-
lik bir alanda 5 bin metrekaresi

makine üretimi, 5 bin metrekaresi
bıçak üretimi üzerine olacak. Aynı
zamanda yeni iş fikrimizin de üre-
timini burada yapacağız. Gelecek
yıl yeni fabrikamıza taşınmayı he-
defliyoruz” bilgisini veriyor.
Her yıl birkaç defa Çin’e, Av-
rupa’ya, ABD’ye giderek yeni yatı-
rımlar için araştırmalar yaptığını
açıklayan Taşkaya, şirket olarak
katma değerli ürünler üreterek
yerli üreticiyi bağımlılıktan kurta-
racak ürünlere imza atmayı hedef-
lediklerini vurguluyor. Tasarım-
larını ve uygulamalarını bu hedefe
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Eskimeyen Markalar

Fehamettin
Taşkaya:

“Yatırımlarımı
teknolojiye 

ve yeni olana 
yapacağım”



göre yaptığını aktaran Taşkaya,
“50 yıllık iş birikimimi geleceğe bu
şekilde taşıyacağım. Yeter ki firma
için, ülkemiz için doğru yatırım
olsun” diyor.

Fehamettin Bey firmanızın faa-
liyetlerini konuşmadan önce sizi
biraz tanımak isteriz. Sektöre ve
üretim hayatına başlamanız nasıl
ve hangi tarihte oldu?
İnsanların içinde hayaller vardır.
Bir şeyi hayal edersiniz, tasarlarsı-
nız ve hayata geçirirsiniz. Benim
de hayalim üretim yapmaktı. Ül-
keme olan sevgim, üretim haya-
limle birleşti. 1960’lı yıllarda
Türkiye’de iki kere teknik üniver-
sitenin sınavına girdim ama başarılı
olamadım. Sonra Almanya’ya git-
tim ve orda makine mühendisliği
tahsili yaptım. 1967 yılında mezun
oldum okuldan. 10 yıl Almanya’da
vinç ve boru imalatında çalıştım. O
zamanlar Türkiye’nin bugünkü ha-
lini hayal bile edemezdik. Ben-
zetme yapmak gerekirse o
dönemde Türkiye, Avrupa’dan
200 sene gerideydi. Biz ‘aradaki
açık ne zaman kapanır?’ diye düşü-
nürdük. Bunun da ancak üretimle
olacağını söylerdik. Almanya’dan
Türkiye’ye üretim yapmak için
döndüm. 1975’te Denizli’de çok
ortaklı işçi şirketi olarak Türki-
ye’nin ikinci mobilya fabrikasını
kurdum. Yonga mobilya fabrikası
halen faaliyetini sürdürüyor. 

Bu tarihten sonra girdiğiniz
ağaç işleme makineleri sektörün-
deki bugünkü faaliyetleriniz
hakkında bilgi verir misiniz?
Mobilya fabrikası ve ahşap işleme
konularında 40 yıldır üretimin için-
deyim. Bugün makine satışı yapan
Fehamettin Taşkaya firması; ahşap
işleme makineleri, bilgisayarlı panel
ebatlama makineleri, kenar yapış-
tırma, zımpara, kaplama, bileme

makineleri ithal ediyor. Şu anda 7
firmanın Türkiye temsilciliğini yapı-
yoruz.  F.N.T. Ahşap İşleme Maki-
neleri firması ise bıçak üretimi
gerçekleştiriyor. Çalışma alanımızı
makine ile sınırlı tutmadık, ahşap
sektöründe kullanılan bütün maki-
nelerin kesici takımların imalatı ve
servis hizmetini yapmaktayız.  Mo-
bilya fabrikalarındaki makinelerin
kullanılan her türlü kesici aletini
üretebiliyoruz, isteyene üretiyorum
isteyene ithal ediyorum. Sattığım
her makine muayyerdir, hayat bo-
yunca garantisi vardır. Şimdiye kadar
geri getiren olmadı şükür ki.  Ben
hem imalatçıyım, hem ithalatçıyım,
hem de makine yapıyorum. Yatar,
giyotin, delik makinesi imal ettim,
ama yerli üretim olduğu için sektör-
deki önyargı nedeniyle istediğimiz
satışı yapamadık. Çünkü iç pazar
ucuza makine satın almak istiyor. Bu
nedenle makine satışından çok para
kazanmıyoruz. Bizi daha çok kurta-
ran grubu, kesici aletler ürünlerimiz
oluşturuyor. Yılda 40-50 adet ma-
kine üretiyoruz.  Ama ithalat ve ser-
vis hizmetimiz de oldukça fazla.
Üretimde 7 gün 3 vardiya çalışıyo-
ruz. Şu anda şirketlerimizin bünye-
sinde 55 kişi çalışıyor. Bunun 10
tanesi Fehamettin Taşkaya firma-
sında, 45 tanesi FNT Ahşap İşleme
Makinaları firmasında çalışıyor. Fab-
rikamız Denizli Organize Sanayi
Bölgesi’nde 3 bin 500 kapalı olmak
üzere toplam 5 bin dönüm arazi
üzerinde kurulu bulunuyor. 

Ürettiklerinizi yurtdışına satıyor
musunuz? 
Evet eskiden ihracat çok yoğundu.
Daha önce Irak, Suriye, Azerbay-
can, Rusya, İran’a ihracatımız
vardı. Ancak son 3-4 yıldır ihracat
yapamıyoruz, yok denecek kadar
az maalesef. Yıllık 20 milyon
TL’lik ciromuz var. Ama bunun
içinde ihracat yok. 

Gelecek dönemde fabrikanızı
büyütme planınız var mı?
Şu anda üretim alanımız yetersiz
gelmeye başladı. Bu nedenle de 20
milyon TL’ye mal olacak yeni bir
fabrika kuruyoruz.  Fabrikayı 10
bin metrekarelik bir alanda 5 bin
metrekaresi makine üretimi, 5 bin
metrekaresi bıçak üretimi yapmak
için kuracağız. Gelecek yıl yeni
fabrikamıza taşınmayı hedefliyo-
ruz.

Yeni fabrikada yeni makine çe-
şitlerinin üretimini düşünüyor
musunuz?
Yeni bir konuda yatırım yapma is-
teğim var. Yeni fabrikamız yeni bir
üretim için büyüklük anlamında
müsait olacak. Türkiye’de yapılma-
yan ürünleri üretmek istiyorum.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da ülkeye teknoloji getirece-
ğim. 1970’lerden beri teknolojiye
yatırım yaptım. Türkiye’nin yurt-
dışına ve yabancılara muhtaç olma-
ması için elimden gelen her türlü
çabayı veriyorum. 

Aklınızdaki yeni ürün konuları
nedir?                                                                              
Daha çok robot ya da drone gibi
Türkiye’de olmayan ürünlerin üre-
timini yapmayı hedefliyorum. Bu
yeni ürün üretimi için bir İtalyan
firmasıyla temas halindeyim. 
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5İ kuralı…
“Bildiklerinizi paraya çevire-
mezseniz başarılı olamazsınız.
Benim 5İ kuralım vardır. İstenen
malı, istenen miktarda, istenen
zamanda, istenilen kalitede, iste-
nilen fiyata verdiğiniz zaman
başarılı ve marka olursunuz. Ben
bunun üzerinden gidip bugün
sektörde marka oldum.”
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Yabancı bir firmayla elmasın ham-
maddesi olan hard metal (karbür)
Türkiye’de imalatını yapmak istiyo-
rum. Ahşap ve metal sanayide ke-
simlerde kullanılacak bir ürün olacak.
Türkiye’de üretimi yok ve tamamen
ithal ediliyor. Diamond (sanayi
elmas) demek. Saf karbon atomlarını
plaka haline getirip karbürün üzerine
presleyerek bir kesici alet oluşturulu-
yor. Bu ahşap sektöründe de var. Bu
sanayi elması ak metalden 100 misli
daha fazla dayanıklı. Daha çok hat
makinelerinde kullanılıyor. Mutlaka
yeni bir şey yapacağım. Ben her sene
birkaç defa Çin’e, Avrupa’ya,
ABD’ye gidiyorum. Yeni yatırımlar
için araştırmalar yapıyorum. Yeter ki
firma için ülkemiz için doğru yatırım
olsun.

Bugün üretimin ve pazarın
içinde kalmak için nelere dikkat
etmek gerek? Başarının olmazsa
olmazları nedir sizce?
Türkiye’deki krizler bizim işleri-
mizi de olumsuz etkiliyor tabi ki.
Ben iş hayatımda 1960 ihtilali,
1967, 1974, 1980, 1994, 2001,
2008, 2017 krizi gibi 7-8 tane kriz
dönemi geçirdim.  Bu konuda
gayet tecrübeliyim. Türkiye’de in-
sanlar krize alışıyor. Bu süreçleri de
göz önüne alarak hareket etmek
gerek. Hayatta kalmanın tek yolu,
en son teknolojiyle en iyi makine-

lerle kaliteli üretim yapmaktan ge-
çiyor. Bunları yapmak için de piya-
saya hakim olmak ve en çok
bildiğiniz işi yapmanız lazım. Bil-
diğiniz işi yapmazsanız başarılı
olma şansınız yok. İş yaparken bir
ayak üzerinde duramazsınız.
Benim 5 tane ayağım var. Makine
imal ediyorum, makine ithal ediyo-
rum, bıçak üretiyorum, bıçak ithal
ediyorum, servis hizmeti veriyo-
rum. Ürünlerimi ve verdiğim hiz-
meti sunta fabrikaları, mobilya
fabrikaları, mdf fabrikaları gibi çok
geniş bir yelpazeye satıyorum.
Bizim sepetin içinde çok yumurta
var. Bunlardan 3 tanesi mutlaka
duruyor. Matematikte iki noktadan
bir doğru, 3 noktadan bir düzlem
geçer.  3 noktayı kaybetmediğiniz
sürece hep stabil kalırsınız. Para ka-
zanmayabilirsiniz ama yaşamınızı
devam ettirirsiniz. 

Türk ağaç işleme makineleri sek-
törü açısından aynı soruyu sormak
isterim. Sektörün başarılı bir geli-
şim içinde olması için neleri mut-
laka hayata geçirmeli? 
Türkiye’nin kalkınabilmesi için
kendi ayakları üzerinde durması
lazım. Teknolojiyi i üretir hale gel-
mesi lazım. Başka türlü ayakta kalma
şansı yok. Gelecek nesillere iyi bir
miras bırakmak zorundayız.  Yerli
üreticiye ve üretime yönelik sek-

törde ciddi bir önyargı var. Yerli mo-
bilya üreticilerine, ürettiğimiz maki-
neler ile daha uygun fiyatlarla
makine almalarını sağlıyoruz. Bugün
yurtdışında 25 bin TL’lik bir maki-
neyi biz Türkiye’de üretip 12 bin
TL’ye satıyoruz. Hatta benim üret-
tiğim makineler ithal olanlardan çok
daha kaliteli. Bizim en büyük hata-
mız Türk malına karşı önyargımız-
dan, Avrupa malına olan
hayranlığımızdan kaynaklanıyor.
Aynı kalitedeki 2 bıçağın üzerine, bir
yabancı marka bir de kendi marka-
mızı yazıp müşteriye sunuyoruz.
Daha ucuz olmasına rağmen yerli
bıçağı tercih etmiyor. 

Sektörde dünya ile karşılaştırırsak
Türk üreticileri sizce hangi sevi-
yeye ulaştı?
Türk firmaları olarak hat makineleri
üretemiyoruz ama atölye makinele-
rinde çok iyiyiz. Kenar yapıştırma
makinesi üreten 20-25 firma var
Türkiye’de. Bunun gibi birçok
üründe ithalat yapmaya gerek yok.
Eskiden daha çok makinenin ithalatı
yapılırken artık ithal edilen makine
sayısı ve çeşidi azaldı. Bu sevindirici
bir gelişme. Sektördeki Türk firma-
ları şu anda iyi yolda, yanlış bir şey
yapmıyorlar. Bir şeyi bilmek iyi, ya-
pabilmek daha iyi, satmak her şey an-
lamına geliyor. Bildiklerinizi
yapabildiklerinizi paraya çeviremedi-
ğiniz zaman üretimi idame ettire-
mezsiniz. Şu anda devlet teşvikleri iyi
yolda. Ayrıca KOSGEB ve Kalkınma
Ajanslarının da hibeleri var. Bunların
firmalara can suyu olacağına inanı-
yorum. Bütün üreticilerin kendi
menfaatlerinden ziyade ülkenin top-
lumun menfaatlerini düşünmeli ve
ona göre çalışmalı. Tek kendi şahsı-
mızı düşünürsek batarız. 

Sektördeki sorunlardan bahsede-
lim biraz da… Uzunca yıllardır bu

Eskimeyen Markalar

“AİMSAD’ın gücünü yaşatmak gerek”
“AİMSAD’ın kurulmasını ben çok istiyordum. Senelerdir bunun gerekli
olduğunu sektördekilere anlattım. Özellikle fuarla ilgili sıkıntıların
çözümü için derneğin faydalı olacağını söyledim. AİMSAD iyi bir kuru-
luş. Ben her zaman destekledim ve desteklerim sürecek. Yaşatırsak biz-
lere çok büyük faydası olacak. Üye sayısını artırmak gerekiyor. AİMSAD
ticari bir şirket değil, gönüllü bir birliktelik. Sektörü bir araya getirmek
en büyük başarı olacaktır. Dernek ile birlikte herkes birbirini daha iyi
tanımaya başladı. İyi ki AİMSAD var, bu gücü yaşatmamız lazım.” 
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sektörde bulunan biri olarak sizin
gördüğünüz en önemli sorunu bi-
zimle paylaşır mısınız?
Türkiye’de eğitim sistemi ne yazık ki
çok düştü. Usta ve sanatkâr, eskisi
gibi sektörde yok artık. Ülkemizde
1964’lerde sanat okullarını kapatıp
meslek liselerini açtılar. Meslek lisele-
rinden mezun olanlar sanat okulla-
rındaki gibi yetişmedi ve mevcut
bulunanlar da Avrupa’ya gitti o dö-
nemde.  Türkiye’de 1964-1980 ara-
sında sanatkâr yetişmedi. 1980’lerde
kurulan Alman modeli meslek lisele-
riyle bir aşama yapıldı ama onu da yü-
rütemedik. Türkiye’de okullarda
sanatkâr yetişmiyor, eğitim çok zayıf.
Bu nedenle biz de sanayici olarak
kendimiz bir çözüm üretme yoluna
gittik. 

Nedir bu çözüm?
Özel sektör mecburen kendine ye-

tişmiş eleman konusunda bir
çözüm üretmek zorunda. Devlet
okullarındaki eğitim kalitesini ar-
tırmak uzun vadeli, ama bize kısa
vadeli çözüm gerekiyor. Ben yatı-
rım yapıyorum ama üretimde çalış-
tıracağım eleman bulamıyorum.
Mevcut okullardan mezun olan-
larla üretim yapamıyoruz. Okulları
destekleyip, eğitim kursları vererek
kısa ve uzun vadeli çözümler üret-
mek zorundayız. Biz Denizli’de
bunun örneğini yapmaya başladık.
Fabrikamızın bulunduğu Denizli
OSB’de meslek lisesini özelleştirip
kendi bünyemize alacağız. Sanayi-
ciler olarak hızlandırılmış meslek
eğitim kursları açacağız. Bunun ör-
nekleri Bursa, Ankara, Manisa,
İzmit gibi illerde var. Onlar gibi
kendi elemanımızı kendimiz yetiş-
tireceğiz. Böylece gençlere iş ga-
rantili eğitim vereceğiz.  

Tolga DoğanFehamettin Taşkaya: 
“75 yaşındayım ve 2 kızım var.
Büyük kızım doktor, küçük kızım
ekonomist. Ben artık iş hayatını
ve sanayiciliği bırakacaktım ama
küçük kızım işimize sahip çıkınca
firmanın faaliyetlerine devam
ettik. Şimdi işin patronu kendisi,
ben ona yardımcı oluyorum. O
olmasa benim bugün şirketi
yürütme şansım olmazdı. Bana
çok iyi bir güç oldu. Finansman ve
muhasebe işlerine kızım, satın
alma işlerine ise ben bakıyorum.
Benim tecrübem onun enerjisi ile
birleşti ve iyi bir güçbirliği ortaya
çıktı. Aile şirketleri kendilerinden
birileri içeride olmazsa yaşama
şansları yok. Lider öldüğü zaman
işletme batıyor. Ben kızımla ol-
masam işletmemiz batardı.”
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Eskimeyen Markalar

Otomasyona yönelmeyen şirket kaybeder
Geleceğin trendi elektrikli araçlar, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi olacak. Robotlar ve droneler daha
çok yaygınlaşacak. Robotları yapmak mecburiyetindeyiz. Otomasyona yönelmeyen şirket kaybeder.
İşgücü azalırken, kaliteli işgücü yetişmiyor ve üstelik işgücünün maliyeti artıyor. Bu da rekabet şan-
sınızı azaltıyor. Devletin sanayicilerle bir araya gelmesi lazım.

“ “ 
Bu şekilde yetişmiş personel soru-
nunu çözeceğinize inanıyor musu-
nuz?
Sıkıntı iki aşamalı. İlk ayağı yetişmiş
eleman yetiştirmek, ikinci ayağı da bu
yetişmiş elemanı bulunduğumuz şe-
hide tutabilmek. Denizli’de gençleri
sanayinin içinde tutmayı başarmalıyız.
Bunu da devletle paralel çalışarak ya-
pabiliriz. Yoksa özel sektör tek başına
bu sorunu çözemez. Eşit işe eşit ücret
politikası hayata geçirilirse o zaman
herkes kendi şehrinde çalışmaya başla-
yabilir. Kazanç eşitliği olmadığı sürece
elemanları fabrikamızda tutamayız.
Her sene 4-5 eleman alıyorum, tam
yetiştiriyorum ki başka bir şehre daha
yüksek bir fiyata gidiyorlar, yerine ye-
nilerini alıyorum, yine aynı süreç yaşa-
nıyor. Sektörün gelişimini engelleyen
bu sıkıntı, üretimi ve kaliteyi olumsuz
olarak direkt etkiliyor. 

Şirketinizi gelecekte nerede gör-
mek istiyorsunuz?
Bildiklerinizi paraya çeviremezseniz
başarılı olamazsınız. Benim 5İ kura-
lım vardır. İstenen malı, istenen mik-
tarda, istenen zamanda, istenilen
kalitede, istenilen fiyata verdiğiniz
zaman başarılı ve marka olursunuz.
Ben bunun üzerinden gidip bugün
sektörde marka oldum. Gelecekte de
Almanlar gibi Türkiye’nin bir yere
gelmesini istiyordum. Ben şirketi
1987 yılında kurdum. Bugün şirke-
tim 30 yaşında. Benim hayalim, iste-
ğim şirketimiz 130 yaşını da
görsün… Ülkesine katma değerli
teknoloji üretsin, yerli üreticiyi ba-
ğımlılıktan kurtarsın. Tasarımlarımı
da uygulamalarımı da buna göre ya-
pacağım. Paramı da bu fikre yatıra-
cağım. Doğru yatırım yaparsanız
zaten para kendiliğinden geliyor. Bu

uzun vadeli bir koşu.  50 yıllık iş bi-
rikimimi geleceğe bu şekilde taşıya-
cağım. 

Son olarak genç girişimcilere ne
gibi mesajlar vermek istersiniz?
En çok bildiğiniz işi yapın, çalışın, dü-
rüst olun ve teknolojiyi takip ederek
ülke menfaatlerine odaklanarak üre-
tin. Bunu yaptığınız sürece hayatta
kalırsınız. Bunu yapmazsanız ömrü-
nüz kısa olur. Bir iş ömür boyu devam
etmez. Bir işin bir ömrü vardır, tek-
noloji 10-15 yıllık dönemlerde deği-
şir. İş zirveye çıktıktan sonra aşağıya
doğru sarkılmadan tekrar ivme verin
işinize, gerekirse tekrar başa gelin ve
sıfırdan başlayın. Kendinizi teknolo-
jiyle birlikte yenilemek zorundasınız.
Eğer yenilemezseniz insan ömrü gibi
sizin de şirketinizin ömrü biter. Taze
kan gerekiyor. 
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Fuar Takvimi
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Kültürel Ajanda

Semaver Kumpanya, "Cimri'yi, seyircisiyle buluşturuyor. 17. yüzyılda ya-
şamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'de belli bir züm-
reye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok
insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık ola-
caksınız. Semaver Kumpanya 14. yılını doldururken, büyük komedya yazarı
Moliere'in sahneye tabilik getirme çabasına, güldürücülüğünü kaybettir-
meden ciddileştirdiği komedyasına katılıp, her zaman olduğu gibi kendi di-
liyle hikayesini anlatmaya hazırlanıyor. 

Moliere'in ünlü eseri "Cimri” seyircisiyle buluşuyor

Seramik sanatının öncülerinden olan Füreya Koral’ın, Kale Grubu tarafından ha-
yata geçirilen en kapsamlı retrospektif sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, 18 Ocak
2018 tarihine kadar Akaretler’deki Sıraevler’de ziyarete açık olacak. Kültürel mira-
sımızın birçok farklı alanına destek vermeyi hedefleyen Kale Grubu, 60. kuruluş yıl-
dönümü kutlamaları kapsamında Füreya Koral’ın en kapsamlı retrospektif sergisini
sanatseverlerle buluşturdu. Füreya’nın yolculuğuna daha ‘içeriden’ bakmayı hedef-
leyen sergi, sanatın müzelerde ‘hapsedilmesine’ karşı çıkan Füreya’yı özgün bir bakış
açısı ile anlatıyor. Doğu ile batı kültürünü eşsiz bir şekilde sentezleyen, Akdeniz turkuazına tutkun bir seramikçi olan Fü-
reya’nın 200’e yakın eserinin bir araya getirildiği ve 1,500 m2’lik alana yayılan sergide ayrıca fotoğrafları, kişisel eşyaları,
aile bireylerine dair bilgi ve belgeler de sergileniyor. Károly Aliotti, Nilüfer Şaşmazer ve Farah Aksoy küratörlüğünde ha-
zırlanan sergideki eserler arasında; mürekkeple yaptığı desenlerden litografilerine, seramik tabaklarından dış mekan pa-
nolarına, evler serisinden en son çalışması olan Yürüyen İnsanlar’a kadar birçok eser bulunuyor. 18 Kasım 2017 tarihinde
kapılarını açan sergi, 18 Ocak 2018 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Füreya Koral’dan en kapsamlı retrospektif sergisi 
Tarih: 18 Ocak 2018 tarihine kadar  Yer: Sıraevler, Akaretler - İstanbul

Sihirbazlık dünyasının Oscar’a eşdeğer Merlin Ödüllerinden “Dünya’da yılın
en iyi illüzyonisti” ödülünü alan illüzyonist Lee Alex “Magic Dreams” showu
ile 20 Ocak’tan itibaren sömestr tatili süresince İstanbul Trump Kültür ve Gös-
teri Merkezi’nde olacak. Dünyaca ünlü illüzyonistin bugüne kadar, 4 kıtada,
Amerika’dan Çin’e, Avustralya’dan Singapur’a kadar 25 ülkede 500.000 se-
yirciyle buluşan gösterisi; uçan, kaybolan, ışınlanan karakterleriyle, izleyicilere
inanılmaz bir sömestr tatili yaşatacak. İllüzyonist Lee Alex, gösterisinde bir

araya getirdiği müzik, dans ve tiyatral kurguyu muhteşem bir show ile sahneye taşıyor. Rengarenk kostümlerle zen-
ginleşen ve seyirciyi tüm duygularıyla içine alan bir eğlence sunan gösteri, düşler dünyasının kapılarını aralamaya
davet ediyor. Her yaştan izleyicinin keyifle izleyeceği ‘Magic Dreams’ tüm dünyanın konuştuğu uçuş gösterisiyle
dikkat çekiyor. Ünlü illüzyonistin sır dolu dünyasına yapılan keşif yolculuğunda ise kendisine hayran bırakacak dans
grubu eşlik ediyor. 

Ödüllü illüzyonist Lee Alex İstanbul’a geliyor 

Güçlü sesi ve çarpıcı yorumuyla adeta ruhumuzu titreten şarkılara imza atan İn-
giliz müzisyen Alice Russell 27 Ocak 2018’de Zorlu PSM Studio’da sahneye çı-
kacak. lham kaynakları arasında Sarah Vaughn, Bach, Kate Bust, Arvo Part, J
Dilla ve Alice Coltrane gibi birçok farklı türe ait ismi sayan Rusell, en iddialı dubs-
tep parçasından, klasik bir soul şarkısına kadar her şeyi dinlediğini belirtiyor.
2012'de Quantic ile ortak yayınladıkları, 'Look around the Corner', dünyada
büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu sarhoş edici kaydın sesi, tatlı ruhu ve blues&folk
etkilerinin karşılığı biletleri günler öncesinden tükenen konserler oldu.

Tatlı ruhu ve blues&folk etkilerinin karşılığı; Alice Russell
Tarih: 27 Ocak 2018   Yer: Zorlu PSM Studio - İstanbul
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