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Değerli Sektör Paydaşları,

Yazıma başlamadan önce, Afrin’de gerçekleş-
tirilen Zeytindalı Harekatı’nda görevli Türk 
Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diler; 
Şehitlerimize Allah’tan Rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar temenni ederim.
2018 yılının ilk yayını olan 16. sayımız ile kar-
şınızda olmaktan büyük memnuniyet duydu-
ğumu belirtmek istiyorum. Dolu dolu geçen 
2017 yılının ardından, 2018 yılı için planla-
dığımız yeni projelerimiz ve faaliyetlerimiz ile 
ilgili gelişmeleri her sayımızda sizlere aktarıyor 
olacağız.
Bu sayıdaki yazımda size ağaç işleme makinesi 
sektörünün TÜİK tarafından açıklanan 2017 
yılı dış ticaret rakamları ve AİMSAD tahminle-
ri hakkında bilgi vermek isterim. 
İhracatımız sevindirici şekilde artmaya devam 
ediyor. 2013 yılında 94 milyon dolar olan sek-
törün ihracatı, 2014 yılında 81 milyon dolar, 
2015 yılında 64 milyon dolar olarak gerçek-
leşmişti. 2016 yılı sonunda 70 milyon dolarlık 
ihracata imza atan sektörümüz, 2017 yılı so-
nunda ise yüzde 20 artış göstererek 84 milyon 
dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamın, son 4 yılın 
rekoru olduğunu gururla ifade etmek isterim. 
Sektör olarak 2017 sonunda ihracatımızı ye-
niden 84 milyon dolar seviyesine çıkarmanın 
başarısını hayata geçirmiş bulunuyoruz. 
2016 yılında ihracat yaptığımız ilk 10 ülke; 
Cezayir, İran, Irak, Bulgaristan, Özbekistan, 
Romanya, Ukrayna, İtalya, İspanya ve Suu-
di Arabistan idi. 2016 yılında bu 10 ülkeye 
olan ihracat toplamı 29 milyon dolardı. 2017 
yılında ise Türk üreticilerinin üstün gayretle-
ri neticesinde en çok ihracat yapılan 10 ülke 
listesinde sürprizler yaşandı. Öncelikle, 2017 
yılında ilk 10 ülkeye yapılan ihracat toplamı 31 
milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ülkeler sı-
rasıyla, Irak, Cezayir, Bulgaristan, İran, Rusya 
Federasyonu, Romanya, İtalya, ABD, İspanya 
ve Ukrayna oldu. Görüleceği üzere Rusya ve 
ABD, 2017 yılında ilk defa ilk 10 ülke arasında 
yer aldı. İthalat yapan ülkeler olarak öne çıkan 
Rusya ve ABD’nin, Türkiye’nin en çok ihra-
cat yaptığı ülkeler arasına girmesi sevindirici. 
Rakamlar henüz istenen seviyeye gelmemiş 
olsa da, imalatçılarımızın ‘bu pazarlarda artık 
biz de varız’ demesi bile yeterli olacaktır diye 
düşünüyorum. 

Üretimimizin ise 2017 rakamlarına göre 210 
milyon dolar olduğunu tahmin ediyoruz. Bu 
tahminden yola çıkarak yurtiçi satış miktarının 
195 milyon dolar, yurtiçi ve yurtdışı satış mik-
tarının ise 280 milyon dolar olduğunu söyle-
yebiliriz.
Sektörün ithalat ayağına baktığımızda da 2013 
yılında 138 milyon dolar olan dış alımın, son 
5 yılda neredeyse yüzde 50 azaldığını görüyo-
ruz. Bunun nedenini ise artık ithalatçı firma-
ların üretime yönelmesinden, birçok yabancı 
ürünün yerli ürünlerle iç piyasada hem fiyat 
hem de kalite açısından rekabet edemiyor ol-
masından ve devletin yerlileştirme politikala-
rından kaynaklandığını söyleyebiliriz. 
Sektörümüzün 2016 yılı sonunda 74 milyon 
dolar olan ithalatı, yüzde 10 azalarak 67 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılında en 
çok ithalat yapılan ülkeler arasında başı Alman-
ya, İtalya ve Çin çekti. Bu 3 ülkeden yapılan 
ithalat, toplam ithalatın yüzde 80’i yani 61,5 
milyon dolar oldu. 2017 yılında ise yine bu 3 
ülke en çok ithalat yapılan ülke konumunda 
bulunuyor. 2017 yılı ithalatının yüzde 84’ü bu 
ülkelerden gerçekleşti ve toplam değeri 61,5 
milyon doları buldu.
Tüm veriler ışığında Türkiye ağaç işleme ma-
kineleri sektörü olarak, genel makine sektö-
rünün içinde küçük bir payımız bulunmasına 
rağmen, ‘ihracatının ithalatını aştığı sektör’ 
olarak en tepede yer almanın haklı gururunu 
yaşıyoruz. 
AİMSAD Dergisi’nin bu sayısında sizler ile 
paylaştığımız daha birçok önemli konumuz, 
işlediğimiz bir dizi sektörel dosyamız, ülke ve 
pazar analizlerimiz bulunuyor. Bu sayıda ka-
pak dosyamızda sizler için “Ahşap Kompozit” 
konusunu inceledik. Kapak dosyası ve sektör 
incelemesinin ardından, bu alanda faaliyet gös-
teren UCM Kompozit Yapı Malzemeleri San. 
Tic. A.Ş. Genel Müdürü Atilla Bozyiğit ile ger-
çekleştirilen röportaj ile konu hakkında önemli 
bilgiler edinebilirsiniz.
Dünya Turu olarak sizi; Brexit sonrası dünyanın 
dikkatini çeken İngiltere’ye götürüyoruz. Gezi 
bölümümüzde ise Karadeniz’in İncisi Trab-
zon’u işledik. Keyifle okumanızı diliyorum.
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yazıların sorumluluğu ise yazarlara aittir. 

Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar AİMSAD’ın izni alınarak, 

kaynak belirtilerek, alıntı yapılarak kullanılabilir.

AİMSAD Dergisi ücretsizdir.
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HABERLER KAPAK DOSYASI KAPAK RÖPORTAJI SEKTÖRÜN SESİ ESKİMEYEN MARKALAR
AİMSAD çatısı altında gerçekleştirilen 
faaliyetlerin etkinliğini ve çeşitliliğini 
artırmak amacıyla ilk yıldan itibaren 
çalışmalarına devam eden komiteler, 
2017 yılı projelerini tamamlayarak, 
2018 faaliyetlerine başladı. Komiteler 
bu yıl da AİMSAD Tüzüğü çerçeve-
sinde belirlenen amaçlar doğrultu-
sunda üye firma görüşlerini de alarak 
sektöre katkı sağlayacak projelere 
imza atacaklar.

Ahşap kompozit ürünler, dünyadaki 
gelişimine paralel olarak son yıllarda 
Türkiye’de de özellikle açık alanlarda 
ve ıslak zeminlerde kullanılan alternatif 
bir malzeme haline geliyor. Türkiye’de 
üretici firma sayısı 12’ye ulaşan ve 
ekonomik krizlerde bile büyümesini 
sürdüren ahşap kompozit sektörü, 
mobilyadaki kullanım alanını ve payını 
yeni geliştirilen ürünlerle hızla 
artırmaya devam edeceğe benziyor.

Türkiye’de üretimi 10 yıl önce başlayan 
ahşap kompozit ürünlerin imalatında 
ağaç işleme makinelerinin kullanıldığını 
hatırlatarak sektöre ‘tanışalım’ mesajı 
veren UCM Kompozit Yapı Malzeme-
leri Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü 
Atilla Bozyiğit, “Ahşap kompozit 
üreticilerinin, yerli makine ve 
ekipmanlara çok ciddi oranda ihtiyacı 
var. Bu nedenle iki sektörün tanışma-
sının tam zamanı. Kurulan ilişkiler satış 
konusunda fırsatlar doğuracaktır” dedi.

Ahşap sektörünün 2010 ile 2017 
yılları arasında müthiş bir gelişmeye 
imza atarak, beraberinde kendisiyle 
ilintili tüm sektörleri büyüttüğünü dile 
getiren Vermak Makina Plastik San. 
ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Hasan 
İnan, önümüzdeki dönemin de yine 
sektörde büyüme rüzgarına sahne 
olacağını aktardı.

Firma olarak kuracakları Ar-Ge 
departmanı ile makinelerinin 
geliştirilmesi sayesinde büyümek 
istediklerini dile getiren Hasdem Ma-
kine Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Demir, yeni teknoloji ve 
otomasyon sistemleriyle üretilen 
makineleri Arap ya da Ortadoğu 
ülkelerine değil, Avrupa’nın göbeğine 
satmayı amaçladıklarını kaydetti. 
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AİMSAD adına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol ve Genel 
Sekreter Arif Onur Kaçak’ın da katılım sağladığı “Türkiye’de Yatırım 
Ortamının İyileştirilmesi” Raporu İstişare Toplantısı’nda,  yatırım or-
tamı incelenirken iyileştirilmesine yönelik öneriler de ele alındı.
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Çok sayıda ülkeden firmanın katıldığı fuar hakkında bilgi vermek ve 
işbirliği olanaklarını ele almak üzere AİMSAD’a bir ziyaret düzenle-
yen Dubai Woodshow Genel Müdürü Walid Farghal, AİMSAD Genel 
Sekreteri Arif Onur Kaçak ve AİMSAD İdari İşler Uzmanı Orkan Heriş 
tarafından ağırlandı.
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Türkiye’nin 2018’e iyi başladığına ve ekonominin güçlü 
bir momentum yakaladığına dikkati çeken Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, bu süreci devam ettirmek için yatırımları 
ve istihdamı teşvik etmek amacıyla yeni düzenlemeler 
hazırladıklarını açıkladı. 

50  RÖPORTAJ

İZWOOD Fuarı’nda bu yıl 40 ülkeden ve 46 şehirden 20 
binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ağırlamak istedikle-
rini söyleyen TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın 
sektördeki ihracat bağlantılarına destek olurken, iç piya-
sanın satışlarına da büyük katkı sağlayacağını açıkladı.

76 GEZİ

Roma İmparatorluğu ve Osmanlı döneminde eyalet 
merkezi olmuş, Ortaçağ’da bir Rum imparatorluğuna 
başkentlik yapmış Trabzon, doğal güzelliklerinin yanı sıra 
pek çok tarihi yapıyı barındırıyor.

108  DÜNYA TURU

Türkiye, 29 Mart 2019 tarihinde AB’den kesin olarak ayrı-
lacak olan Birleşik Krallık ile ekonomik ilişkilerin daha da 
güçlendirilmesi yönündeki hedeflerini şimdiden belirle-
mek için çalışmalarına hız veriyor. 
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AİMSAD Komiteleri, 2018’de de
faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor
AİMSAD çatısı altında gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğini ve çeşitliliğini artırmak 
amacıyla ilk yıldan itibaren çalışmalarına devam eden komiteler, 2017 yılı projeler-
ini tamamlayarak, 2018 faaliyetlerine başladı. Komiteler bu yıl da AİMSAD Tüzüğü 
çerçevesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda üye firma görüşlerini de alarak sektöre 
katkı sağlayacak projelere imza atacaklar.

AİMSAD 2018 yılını bün-
yesindeki Fuar Komitesi, 
Basın, Yayın ve Tanıtım 

Komitesi, Eğitim ve Satış Sonrası 
Hizmetler Komitesi, İmalatçılar 
Komitesi, İthalatçılar Komitesi ve 
Takımcılar Komitesi ile yine dolu 
dolu geçirecek.  AİMSAD’ın ku-
ruluşundan bu yana gerçekleş-
tirdiği faaliyetlerin etkinliğini ve 
çeşitliliğini artırmak, AİMSAD 
Tüzüğü çerçevesinde belirlenen 
amaçlar doğrultusunda üye firma 
görüşlerini de alarak sektöre katkı 
sağlayacak çalışmalarda bulunmak 
hedefiyle oluşturulan komiteler, bu 
yıl yine birçok yeni projeyi hayata 
geçirmeye hazırlanıyor.  Sektöre 
katkı sağlayacak çalışmalara imza 
atmak amacıyla aktif bir şekilde faa-
liyetlerini sürdüren AİMSAD çatısı 
altındaki altı komite, üç ayda bir 
olmak üzere yılda en az dört kez 
toplanarak yürüttükleri çalışmala-
rın takibini de yapıyorlar.

Basın, Yayın ve Tanıtım Komite-
si, AİMSAD’ın resmi süreli yayın 
organı olan ve iki ayda bir yayım-
lanan AİMSAD Dergisi’nin 2018 
yılı içerik ve yayın planlamasını ya-
parak, üye kataloğu, PR ve tanıtım  
çalışmalarına başladı. 
Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler 
Komitesi, yaptığı 2018 yılı çalışma 
planlamasına göre teknik eğitim, 
hukuk ve kişisel gelişim konula-
rında söyleşi ve seminer yapılması, 
İZWOOD 2018 Fuarı’nda semi-
ner organize edilmesi ve Erasmus 
Plus projesi kapsamında çalışmalar 
yürütülmesi konularında kararlar 
aldı.
Fuar Komitesi, 2018 yılı için baş-
ta her yıl ekim ayında İstanbul’da, 
TÜYAP Büyükçekmece Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde REED TÜ-
YAP Fuarcılık A.Ş. organizatörlü-
ğünde gerçekleştirilen Ağaç İşleme 
Makinesi Fuarı olmak üzere, yurt 
içinde ve yurt dışında AİMSAD 

tarafından desteklenen fuarlar ile 
ilgili koordinasyon ve iyileştirme 
çalışmalarını yürütmek üzere çalış-
malarına start verdi. 
İmalatçılar Komitesi, 2018 yılında 
da üyeler arasında verdiği en iyi ino-
vasyon, en iyi makine tasarımı, en 
iyi fuar stand tasarımı gibi ödüller 
ile üyelerin daha iyi ürünler imal et-
mesi için teşvik sağlayacak projele-
reimza atacak. Ayrıca üretici akredi-
tasyonu ile ilgili olarak sınıflandırma 
yapmak için denetleme, kriterler ve 
değerlendirme konusunun belirlen-
mesine ve takip edilebilirliği için in-
ternet ortamına taşınmasına da de-
vam edecek olan komite, malzeme 
ve hizmet konularında Ortak Satın 
alma ile ilgili gerekli çalışmaları yap-
mak ve neticelendirmek üzere çalış-
malarına başladı. 
İthalatçılar Komitesi, 2018 yılı için 
ithalatta karşılaşılan sorunlar, güm-
rüklerde yaşanan geçici depolama 
sıkıntıları gibi konuları ele almak ve 
çözümlemek üzere çalışmalarına 
devam edecek.
Takımcılar Komitesi, bu yıl kapsa-
mında kesici takım ve takım tutucu 
imalatçısı ve satıcısı konumundaki 
AİMSAD üye firmaları için eğitim, 
istatistik, teknik, iş güvenliği ve 
benzeri alanlarda çalışmalar yap-
mak ve projeler geliştirmek üzere 
organizasyonlarını sürdürecek.

Fuar Komİtesİ 
BAŞKAN Yesari YERLİ   LEİTZ Kesici Takımlar San. Ve Tic. A.Ş.

BAŞKAN YRD. İsmet TOKTAŞ   AES Elektronik Makine San. A.Ş.

ÜYE  Gürkan NECİPOĞLU  AS METAL Ağaç Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

ÜYE  Kenan ARICI   LİGNO Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ÜYE  Mustafa Sabri EROL  AC İhracat İth. ve Paz. Ltd. Şti.

Basın, YaYın ve tanıtım Komİtesİ
BAŞKAN Gürkan NECİPOĞLU  AS METAL Ağaç Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

ÜYE  Münevver ÇİLOĞLU  UV Teknoloji Kimya Makina San. Tic. İth. İhr. A.Ş.

ÜYE  Ahmet Yesari YERLİ  LEITZ Kesici Takımlar San. ve Tic. A.Ş.

eğİtİm ve satış sonrası Hİzmetler Komİtesİ
BAŞKAN Dr. Serkan NECİPOĞLU  AS METAL Ağaç Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

BAŞKAN YRD. Metin ARSLAN   UV Teknoloji Kimya Makina San. Tic. İth. İhr. A.Ş.

ÜYE  Serhan AKSU   TİMSAN Teknik İnş. Mak. San. Ltd. Şti.

ÜYE  Hakan ALTUN   BSA Mak. İnş. ve Bil. Tic. Ltd. Şti.

ÜYE  Prof. Dr. Tuncer DİLİK  İstanbul Üniv., Orman Fak., Orman Müh. Bölümü

İmalatçılar Komİtesİ
BAŞKAN Merdan ŞEREFLİ  ÜSTÜNKARLI Makine A.Ş.

BAŞKAN YRD. Mevlüt DİNÇ   DİNÇMAK Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ÜYE  İsmet TOKTAŞ   AES Elektronik Makine San. A.Ş.

ÜYE  Fatih ATALAY   MİMÇEKO Makina İmalatı ve Ticareti

ÜYE  Alper İŞTOTAN   AİRPAK Havalandırma ve Filtre Sis. San. Tic. Ltd. Şti.

İtHalatçılar Komİtesİ
BAŞKAN Cumhur ARSLANOĞLU  TERVELLİ End. Ürünler DIŞ Tic. Ltd. Şti.

BAŞKAN YRD. Bülent ESEN   TURHAN Mak. San. ve Tic. A.Ş.

ÜYE  Yelda AKINCI   BİESSE Turkey Makine Tic. ve San. A.Ş.

ÜYE  Kenan ARICI   LIGNO Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ÜYE  Can YÜKSEL   KADROMAK Mak. San. ve Dış. Tic. A.Ş.

taKımcılar Komİtesİ
BAŞKAN Necati TÜRKSEVER  NETMAK Kesici Takım İmalat Paz. Ltd. Şti.

BAŞKAN YRD. Cem GÜL   LEITZ Kesici Takımlar San. ve Tic. A.Ş.

ÜYE  Tunç AKTEKİN   BUP Kesici Takımlar San. Tic. Ltd. Şti.

Yenİ dönem aİmsad Komİtelerİ ve görev dağılımları şu 
şeKİldedİr;
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‘Türkiye’de Yatırım Ortamının 
İyileştirilmesi’ masaya yatırıldı
AİMSAD adına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol ve Genel Sekreter Arif Onur 
Kaçak’ın da katılım sağladığı “Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi” Raporu İstişare 
Toplantısı’nda,  yatırım iyileştirilmesine yönelik öneriler ele alındı. 

İstanbul Ticaret Odası ta-
rafından Sektörel Trend 
Analizi “Türkiye’de Yatı-
rım Ortamının İyileştiril-

mesi” Raporu İstişare Toplantısı, 
24 Ocak 2018 Çarşamba günü 
düzenlendi. İstanbul Kalkınma 
Ajansı, T.C. Kalkınma Bakanlığı, 
İstanbul Ticaret Odası ve İstan-
bul Düşünme Akademisi’nden 
temsilcilerin yer aldığı toplantıya, 
AİMSAD adına Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mustafa Sabri Erol ve 
Genel Sekreter Arif Onur Kaçak 
katılım sağladı. 
10 başlıktan oluşan rapor sunu-
munun yapıldığı ve sektör tem-
silcilerinin görüşlerinin alındığı 
toplantıda, yatırım ortamının de-
ğerlendirilmesi için birçok alan in-
celendi.  Sanayi bölgeleri ve küme-
ler, yatırım finansmanı (kalkınma 
bankaları) ve yatırım teşviklerinin 
ana başlıklar olarak masaya yatı-
rıldığı toplantıda, Türkiye’de ya-

tırım ortamının iyileştirilmesi için 
birçok öneri yapıldı. 
Makro göstergelerde istikrar ve 
iyileşmenin sağlanması gerekti-
ğinin dile getirildiği toplantıda, 
yatırım ortamına ilişkin kurumsal 
bürokraside sadeleştirilme yapıl-
masının, iş yapma kolaylığının 
sağlanarak kamudaki bürokrasinin 
azaltılmasının büyük önem taşıdığı 
aktarıldı.  Sektörel strateji belgele-
rinin hazırlanması, uygulayıcı yapı 
kurulması ve bütçelenmesinin ge-
rektiğine dikkat çekildiği toplantı 
ayrıca, işgücü piyasasında işveren 
ve girişimciyi engelleyen hüküm-
lerin kaldırılmasına, iç pazarda 
dolaylı vergilerin azaltılmasına, 49 
yıllığına sanayi arsalarının tahsis 
edilmesine vurgu yapıldı. Sanayi 
bölgelerinde alt yapının tamamı-
nın kamu tarafından yapılması-
nın, kamunun sektörel teknoloji 
merkezleri kurmasının ve ihtisas 
teknik araştırma üniversitelerinin 

kurulmasının yatırım ortamının 
iyileştirilmesi açısından önemli 
adımlar olduğunun kaydedildiği 
toplantıda, ayrıca şu öneriler ma-
saya yatırıldı: “Üniversiteler sek-
törel alanlarda görevlendirilmeli 
ve ihtisaslaşmalıdır. İşgücü, enerji, 
finansman maliyetleri azaltılmalı-
dır. Yeni nesil endüstri kalkınma 
bankası kurulmalıdır. Uzun vadeli 
TL cinsi yatırım kredileri yaratıl-
malı ve kullandırılmalıdır. Yatırım 
teşvikleri sadeleştirilmeli, sektör ve 
proje bazlı düzenlenmelidir. Arazi 
tahsisi, uzun süreli vergi tatili ve 
SSK+gelir vergisi istisnası ana un-
surları olmalıdır. İç piyasada taklit 
ve ithalatta standart dışı ürünler ile 
etkin mücadele edilmelidir. Huku-
ki alanda süreçler sadeleştirilmeli 
ve hızlandırılmalıdır.”
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Türkiye Makine ve Teçhizat 
İmalatı Meclis Toplantısı

Türkiye Makine ve Teçhizat 
İmalatı Meclis Toplantısı, 
Türkiye Odalar ve Borsa-

lar Birliği (TOBB) tarafından 10 
Ocak 2018 tarihinde Ankara’daki 
TOBB Sosyal Tesisleri Şefik Tokat 
Toplantı Salonu’nda düzenlendi.  
TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat 
İmalatı Meclis üyelerinin katılım 
sağladığı toplantıda, AİMSAD adı-
na Genel Sekreter Arif Onur Kaçak  
bulundu.
TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat 

İmalatı Meclisi’nin ilk bölümünde, 
önceki toplantıda alınan kararlar 
gözden geçirilirken, 2017 yılına ait 
ithalat-ihracat verileri değerlendi-
rildi. Meclis Danışmanı Doç. Dr. 
Ruhi Gürdal tarafından, makine 
imalat sanayine ait temel gösterge-
lerdeki gelişmeler Meclis Üyelerine 
bir sunum ile aktarıldı. Toplantıda 
genel ekonomik durum ve sektör 
yansımalarına ilişkin 2018 projek-
siyonu ile ilgili sunum ise Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Danış-

manı Dr. Can Fuat Gürlesel tara-
fından yapıldı.
TSE Standard Hazırlama Merkez 
Başkanı Niyazi Seçgin ve TOBB 
KOBİ Müdürü Cahit Ceren’in 
Meclis Üyelerine yönelik ‘Makine 
Sektöründe Uluslararası Standar-
dizasyon Faaliyetlerinde Etkinliğin 
Arttırılması İhtiyacı’ konusuyla il-
gili bir sunum paylaştığı toplantıda, 
TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat 
İmalatı Meclis Başkan Yardımcısı 
Zeynep Erkunt Armağan ise “Ka-
dın Mühendislerle Var Gücümüzle 
Programı” hakkında bilgilendirme 
yaptı.
Bunların yanı sıra toplantıda, ya-
pım işleri ve mal alım ihalelerinde 
yerli malı zorunluğuna esas listeler 
hakkında görüşüldü. Yerlileştirme 
hedefleri kapsamında Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’nın sektörden 
beklentileri hakkında bilgilendirme 
yapıldı. Mevzuat Komitesi takibin-
deki konuların konuşulduğu top-
lantıda ayrıca, Makina Zirvesi 2018 
ile ilgili hazırlıklar hakkında bilgi 
paylaşımında bulunuldu.

Yılın ilk ayında imalat sanayi
kapasite kullanım oranı düştü
İmalat sanayi genelinde kapa-

site kullanım oranı 2018 yılı 
Ocak ayında, bir önceki aya 

göre 0,8 puan azalarak yüzde 78,2 
seviyesinde gerçekleşti. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 
(TCMB) açıklamasına göre, 2018 
yılı Ocak ayında imalat sanayi ge-
nelinde kapasite kullanım oranı, 

bir önceki aya göre 0,8 puan aza-
larak yüzde 78,2 seviyesinde ger-
çekleşti. 
2018 yılı Ocak ayında imalat sana-
yinde faaliyet gösteren 2 bin 623 
işyerine ‘İktisadi Yönelim Anketi’ 
formu gönderilerek, 2 bin 103 
katılımcıdan yanıt alındı. Tüm ka-
tılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak 

toplulaştırıldı. İmalat sanayi gene-
linde mevsimsel etkilerden arındı-
rılmış kapasite kullanım oranı bir 
önceki aya göre 0,3 puan azalarak 
yüzde 78,7 seviyesinde gerçekleşti. 
2018 yılı Ocak ayında mal grupla-
rına göre kapasite kullanım oran-
ları değerlendirildiğinde, tüm mal 
gruplarında azalış olduğu görüldü.
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Dubai Woodshow öncesinde
fuarın detayları konuşuldu
Çok sayıda ülkeden firmanın katıldığı fuar hakkında bilgi vermek ve işbirliği olanaklarını 
ele almak üzere AİMSAD’a bir ziyaret düzenleyen Dubai Woodshow Genel Müdürü Walid 
Farghal, AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak ve AİMSAD İdari İşler Uzmanı Orkan Heriş 
tarafından ağırlandı.

Ortadoğu’nun ahşap ve 
ağaç işi imalat makina-
larında en önemli plat-

formu olarak kabul edilen Dubai 
Woodshow, Birleşik Arap Emir-
likleri’ndeki Dubai Dünya Ticaret 
Merkezi’nde (DWTC) 12-14 Mart 
2018 tarihleri arasında düzenle-
necek. Ahşap sanayi zincirindeki 

üreticiler, tüccarlar, tedarikçiler, 
makine firmaları ve son kullanıcılar 
için bir buluşma noktası olan Du-
bai Woodshow’da, ahşap ürünler, 
ağaç işleme makineleri, bıçaklar ve 
bıçaklar, aletler, aşındırıcılar, en-
düstri çözümleri gibi çok geniş bir 
yelpaze sergilenecek. AİMSAD fu-
ara 10 üye firması ile Türk Pavilyo-
nu olarak özel tasarımlı bir stantla 
katılım sağlayacak. 
Çok sayıda ülkeden firmanın ka-
tıldığı fuar hakkında bilgi vermek 
ve işbirliği olanaklarını ele almak 
üzere AİMSAD’a bir ziyaret dü-
zenleyen Dubai Woodshow Genel 
Müdürü Walid Farghal, AİMSAD 
Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak 
ve AİMSAD İdari İşler Uzmanı 
Orkan Heriş tarafından ağırlandı. 5 
Ocak 2018 Cuma günü AİMSAD 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştiri-
len toplantıda, Dubai Woodshow 

Fuarı hakkında beklentiler ve ya-
pılabilecekler hakkında bir fikir 
alışverişinde bulunuldu.
Görüşme sırasında, Dubai Wood- 
show’un bölgesel ve uluslararası 
şirketlerin ahşap ve ahşap işleri 
hakkında bilgi sahibi olmalarını 
sağlamak ve alıcılar, tüccarlar ve 
yatırımcılar ile yeni stratejik ilişki-
ler kurmak için mükemmel bir fır-
sat sunduğunu dile getiren Dubai 
Woodshow Genel Müdürü Walid 
Farghal, 20-22 Haziran 2018 ta-
rihlerinde Gabon Woodshow West 
Africa fuarı için de AİMSAD’ın 
katılım sağlamasının faydalı ola-
cağı önerisini aktardı. Bu fuarın 
da AİMSAD üye firmaları için iyi 
bir pazar olabileceği vurgusunu 
yapan Farghal,  bu kapsamda fuar 
ile ilgili detayları AİMSAD Genel 
Sekreteri Arif Onur Kaçak ile pay-
laştı.

Ocakta dış ticaret açığı yüzde 108 arttı

Gümrük ve Ticaret Bakan-
lığı, resmi olmayan geçici 
dış ticaret verilerini açıkla-

dı. Gümrük Bakanlığı’nın açıkladı-
ğı öncü verilere göre, ocak ayında 
dış ticaret açığı yüzde 108 artışla 9 
milyar dolar oldu. İhracat, 2018 yılı 
Ocak ayında geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 10,79 artarak 12 milyar 
464 milyon dolar, ithalat ise yüzde 
38,01 artarak 21 milyar 518 milyon 

dolar oldu. Dış ticaret hacmi geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 26,60 
artarak 33 milyar 982 milyon do-
lar oldu. İhracatın ithalatı karşılama 
oranı ise yüzde 57,9 olarak gerçek-
leşti. Bu rakamlar sonrası dış tica-
ret açığı yüzde 108,54 artışla 9,06 
milyar dolara yükseldi. 2018 yılı 
Ocak ayında en fazla ihracat yapı-
lan ilk 3 ülke sırasıyla Almanya (1 
milyar 347 milyon dolar), İngiltere 

(746 milyon dolar) ve İtalya (743 
milyon dolar) şeklinde gerçekleşti. 
En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke 
sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti (2 
milyar 176 milyon dolar), Rusya (2 
milyar 45 milyon dolar) ve Alman-
ya (1 milyar 630 milyon dolar) ola-
rak gerçekleşti. 2018 yılı Ocak ayı 
itibariyle aktif firma sayısı ise, bir 
önceki aya göre 16 bin 129 adet 
artarak 1 milyon 813 bin 35 oldu.
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MAKFED MEYEM, 
MYK Yetkilendirilmesi tamamlandı 
‘Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ kurulmasına yönelik 1 yıldır yürütülen projenin tamam-
lanmasıyla birlikte, çalışanların niteliklerinin tespit edilmesi ve bu çerçevede istihdam pi-
yasalarına uyumlu hale getirilebilmesine yönelik olarak bireylerin belgelendirilmesi ala-
nında faaliyet gösterilecek.

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

makine imalat sektörünün kalite, 
teknoloji geliştirme ve yenilikçilik-
te uluslararası düzeyde rekabetçi 
bir yapıya ulaşmasına katkı sağla-
ma vizyonu çerçevesinde 1 yıldır 
yürüttüğü MYK Yetkilendirilmesi-
nin sağlanması projesinde başarıyla 
sona gelindi. 
MAKFED’in Ankara Kalkınma 
Ajansı desteği ile bir “Sınav ve Bel-
gelendirme Merkezi” kurulmasına 
yönelik 1 yıldır yürüttüğü proje 
sonunda MYK Yetkilendirilmesi 
31 Ocak 2018 itibarıyla sağlandı. 
Buna göre MAKFED Makine İma-
lat Sanayii Dernekleri Federasyonu 
İktisadi İşletmesi; 10UY0002-

4/02 Makine Bakımcı (Seviye 4), 
12UY0105-3/00 Makine Montaj-
cısı (Seviye 3), 12UY0105-4/00 
Makine Montajcısı (Seviye 4) yetki 
alanı dahilinde, MYK tarafından 
sınav ve belgelendirme yapmak 
üzere yetkilendirildi. Yapılan ça-
lışmalar neticesinde MAKFED ile 
MYK arasında 04.04.2017 tarihin-
de yetkilendirme ön sözleşmesi, 
31.01.2018 tarihinde yetkilendir-
me sözleşmesi imzalandı. Böylece 
MAKFED toplam 3 ulusal yeter-
lilikte sınav ve belgelendirme faa-
liyeti gerçekleştirmek üzere yetki-
lendirilmiş oldu. 
MAKFED MEYEM projesi, maki-
ne sektörü için işsizlerin ve düşük 
gelirli çalışanların istihdam edi-
lebilirlikleri ve gelir düzeylerinin 
artırılması, bu kişilerin hayat boyu 
öğrenme sürecinin desteklenmesi 
ve nitelikli, belgeli işgücü anlayışı-
nın geliştirilmesi bakımından önem 
taşıyor. Projeyle birlikte, çalışanla-
rın niteliklerinin tespit edilmesi ve 
bu çerçevede istihdam piyasalarına 
uyumlu hale getirilebilmesine yö-
nelik olarak bireylerin belgelendiril-
mesi alanında faaliyet gösterilecek.

İhtiyaç duyulan nitelikli işgücünün 
yetiştirilmesi hedefleniyor
Mesleki, genel ve akademik eği-
tim ve öğretim programları ve 
diğer öğrenme ortamlarında ka-
zanılan tüm yeterlilik esaslarını 
tanımlayan, Avrupa Yeterlilik 
Çerçevesi ile uyumlu olacak şe-
kilde tasarlanan ve Türkiye’nin 
ulusal yeterlilik çerçevesi kapsa-
mında oluşturulan Ulusal Mes-
leki Yeterlilik Sistemiyle, eğitim 
ile iş yaşamının nitelik talepleri 
arasında işlevsel bir bağ kurmak 
amaçlanıyor.
Türkiye’nin küresel ekonomide 
rekabet edebilmesi için ihtiyaç 
duyduğu nitelikli işgücünün ye-
tiştirilmesinin hedeflendiği bu 
sistem sayesinde, iş dünyasının 
işgücüne yönelik mevcut ihtiyaç-
ları ve geleceğe dönük eğilimleri, 
hazırlanmasına katkı sağlayacağı 
ulusal meslek standartları yoluy-
la eğitim sistemine yansıtılacak. 
Yine eğitim dünyası da amaçla-
rından birisi olan nitelikli iş gü-
cünün yetiştirilmesini bu sistem 
ile etkin ve esnek bir şekilde ger-
çekleştirmeyi hedefliyor.

Sistemin önem taşıyan diğer bir yönünü, hayat boyu öğrenme anlayışının kabul edilmesi oluşturuyor. Bu 
kapsamda herhangi bir eğitim almadan çalışarak beceri edinen bireylerin sahip oldukları bu becerileri belge-
lendirmeleri, bireylere farklı meslekler veya sektörler arasında yatay ve dikey geçişleri sağlaması, bulunduğu 
sektörde ve icra ettiği meslekte ortaya çıkan yeni gelişmeleri esnek bir şekilde mesleğine yansıtabilmesi ve 
bunu belgelendirebilmesi gibi imkanlar bu sistem sayesinde hayata geçirilecek.
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Mobilyanın 2018 yılı
ihracat hedefi, 3 milyar dolar 
Mobilya sektörü olarak ihracat odaklı büyümeyi sürdürerek 2018 yılında en az 3 milyar 
dolarlık yurtdışına satış gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren MOSDER Başkanı 
Nuri Öztaşkın,  “Mevcut ilişkilerimizin yanı sıra yeni rotalar belirleyerek sürdürülebilir bir 
büyüme grafiğine ulaşmak istiyoruz” dedi.

Mobilya sektörünün 
2018 yılı beklentileri-
ni ve hedef pazarlarını 

açıklayan Türkiye Mobilya Sanayi-
cileri Derneği (MOSDER) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nuri Öztaş-
kın, 2017 yılının mobilya sektörü 
açısından oldukça verimli geçtiğini 
belirterek, 2018’den de umutlu 
olduklarını vurguladı.
Geçen yıl devlet politikaları saye-
sinde kayıt dışı üretimin önemli 
ölçüde azaldığını ve istihdamın 
arttığını ifade eden Öztaşkın, 
2018 yılında da ihracat odaklı bü-
yüme stratejisiyle hareket ederek 
ihracat rakamını en az 3 milyar 
dolara çıkaracaklarını söyledi. 
Mobilya sektörünün Türkiye’nin 
2023 yılındaki 500 milyar dolarlık 
ihracat hedefine ulaşmasında stra-
tejik bir öneme sahip olduğunu ve 

sektörün ihracat odaklı büyüme-
sini sürdüreceğini söyleyen Öz-
taşkın, “Ekonomi Bakanlığı’nın 
açıklamalarına göre 2017’de bir 
önceki yıla göre Türkiye’nin ihra-
catı yüzde 10,22 artışla 157 mil-
yar dolara ulaştı. Mobilya sektörü 
açısından ise ihracat rakamları ge-
çen yıla oranla yüzde 8’lik bir artış 
göstererek 2017 yılında yaklaşık 
2.7 milyar dolar olarak kaydedil-
di” dedi.

Hedef, ilk 5 mobilya 
ihracatçısı arasında olmak
MOSDER’in farklı coğrafyalara 
ulaşarak Türkiye mobilya sektörü-
nü tanıttığını ve sektörün geleceği 
için yoğun çalışmalar gerçekleştir-
diğini belirten Öztaşkın, “Yoğun 
çalışmaların neticesinde 2017 yı-
lında yaklaşık 170 ülkeye ihracat 
yaptık. İhracat odaklı büyümeyi 
sürdürerek 2018 yılında en az 3 
milyar dolarlık ihracat gerçekleştir-
meyi hedefliyoruz. Mevcut ilişkile-
rimizin yanı sıra yeni rotalar belir-
leyerek sürdürülebilir bir büyüme 
grafiğine ulaşmalıyız” dedi. 
500 bin kişiyi istihdam eden mo-
bilya sektörünün yüzde 95 yerli 
üretim gerçekleştirdiğinin altını 
çizen Öztaşkın, cari açık vermeyen 
nadir sektörlerden biri olan mobil-
ya sektörünü 5 yıl içerisinde dün-
yanın ilk 5 mobilya ihracatçı ülkesi 

arasına sokabilmek için çalıştıkları-
nı söyledi.

“Kdv indiriminin devam 
etmesini ümit ediyoruz”
2017 yılında hayata geçirilen KDV 
düzenlemesiyle mobilya sektörü-
nün büyük bir ivme kazandığını 
ifade eden Öztaşkın konuyla ilgili 
olarak ise şunları aktardı: “Yak-
laşık 8 ay süren indirim, mobilya 
sektöründe var olan tüm branşları 
olumlu etkiledi. Sektördeki ticaret 
indirimle birlikte yüzde 40 oranın-
da artış gösterdi. KDV düzenleme-
siyle birlikte ertelenmiş mobilya 
talepleri doğrultusunda sektörü-
müz hareketlendi. KDV indirimi 
sayesinde sektör, ülke istihdamına 
da katkı sağladı. Yaklaşık 500 bin 
kişiye iş olanağı sağlayan sektörde 
ilave 100 bin kişilik bir istihdam 
daha oluştu. 2018 yılında da KDV 
indiriminin devam etmesini ümit 
ediyoruz.”
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Makine ve teçhizat yatırımına 
KDV muafiyeti geliyor
Türkiye’nin 2018’e iyi başladığına ve ekonominin güçlü bir momentum yakaladığına 
dikkati çeken Maliye Bakanı Naci Ağbal, üretici ve sanayicilere;  “2018’de ve 2019’da 
makine ve teçhizat alırsanız KDV almayacağız” açıklamasında bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağ-
bal, yatırımları ve is-
tihdamı teşvik etmek 

amacıyla bir düzenleme hazırlığına 
başladıklarını belirterek, “Makine 
ve teçhizat harcamalarına yönelik 
kampanya başlatıyoruz. 2018’de 
ve 2019’da makine ve teçhizat alır-
sanız KDV almayacağız” dedi. 
Makine ve teçhizat harcamalarında 
ar tış olduğunu anlatan Bakan Ağ-
bal, kamu maliyesinin, ekonomiye 
büyüme tarafında özellikle vergi 
ayağında destekleyici unsurlar ge-
tireceğine dikkat çekti. Ağbal, yap-
tığı açıklamada, “2018’de özellikle 
yatırım tarafında makine teçhizat 
harcamalarını destekleyecek birta-
kım düzenlemeler yapmamız ge-
rektiği gözüküyor. O konuyla ilgili 
hazırlıklarımızı tamamladık” diye 
konuştu. 
Ülkenin 2018’e iyi başladığına ve 

ekonominin güçlü bir momen-
tum yakaladığına dikkati çeken 
Ağbal, yatırım, üretim, istihdam 
ve ihracat rakamlarının da güçlü 
büyüme ivmesinin gerçekleştiğini 
gösterdiğini dile getirdi. Ağbal, 
ekonominin, öncü göstergelerin 
de ortaya koyduğu şekilde güç-
lü büyüme trendini sürdürdü-
ğünü belirterek, “İnanıyoruz ki 
2018’de de Türkiye ekonomisi 
güçlü büyüme performansını de-
vam ettirecek” ifadesini kullandı. 
Mobilya, beyaz eşya ve konut sek-
törlerinde geçen yıl yapılan geçici 

vergi indirimleriyle olumlu so-
nuçlar alındığını kaydeden Ağbal, 
“Makine ve teçhizat harcamalarına 
yönelik yapacağımız kampanya ile 
2018’de ve 2019’da makine ve 
teçhizattan KDV almayacağız. Ar-
tan ihracat yatırım harcamaları ve 
ihracatla Türkiye ekonomisine yö-
nelik büyüme potansiyeli de yukarı 
çekilecek” diye konuştu. 

ar-ge ile ilişkili alımlar da muaf
Naci Ağbal, yine 2018 ve 2019 
yıllarında Ar-Ge merkezlerine alı-
nacak makine ve teçhizatlar ile 
Ar-Ge ile doğrudan ilişkili alımlara 
KDV istisnası yoluyla destek ver-
mek istediklerini de söyledi. Kredi 
Garanti Fonu’nun (KGF) bu yıl da 
aktif kullanılacağını belirten Ağ-
bal, “KGF’yi bu yıl yatırım amaçlı, 
ihracata yönelik kredi ihtiyacı varsa 

özellikle de bunu zamana yayarak 
kullandıracağız” dedi.

Yeni torba yasa geliyor
Maliye Bakanı Naci Ağbal, istih-
dam, yatırım ve üretim teşvikle-
rinden  hurda indirimine kadar  
pek çok konuda düzenleme geti-
ren yasa tasarısını Türkiye Büyük 
Millet Meclisine (TBMM) sevk 
ettiklerini bildirdi. Ağbal, yatırım, 
üretim, ihracat, Ar-Ge, yenilik ve 
tasarım faaliyetlerinin teşvik edi-
leceğini belirterek, “Sanayi sicil 
belgesine sahip işletmelerin yatı-
rım teşvik belgesi aranmadan ima-
lat sanayiinde kullandıkları yeni 
makine ve teçhizat alımlarına 31 
Aralık 2019’a kadar KDV istisnası 
getiriliyor. Ar-Ge, yenilik ve ta-
sarım faaliyetlerinde bulunanlara, 
teknoparklarda, Ar-Ge ve tasa-
rım merkezlerinde ve üniversite-
lerin araştırma laboratuvarlarında 
kullandıkları yeni makine ve teç-
hizat alımlarına 31 Aralık 2019’a 
kadar KDV istisnası sağlanıyor. 
Yatırım teşvik belgeli olsun veya 
olmasın imalat sanayiinde veya 
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faali-
yetlerinde kullanılan ve 31 Aralık 
2019’a kadar alınan yeni makine 
ve teçhizat, mevcut amortisman 
sürelerinin yarısı kadarlık daha 
kısa bir sürede amortismana tabi 
tutularak gider yazılabilecek” ifa-
delerini kullandı.   
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2018’de ekonominin kırılganları;
enflasyon, cari açık ve işsizlik
Türkiye ve dünya ekonomisini değerlendirip 2018’e dair beklentileri analiz eden KPMG 
Türkiye’nin yayınladığı Bakış’a göre, 2017’yi beklentilerin üzerinde bir performansla 
kapatan Türkiye ve dünya ekonomisi, 2018’e de umutlu başladı. Ancak jeopolitik 
gelişmeler ekonomilerin önündeki ciddi fay hatlarını oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin 
kırılgan konularının başında ise enflasyon, cari açık ve işsizlik geliyor. 

Denetim, vergi ve danış-
manlık hizmetleri su-
nan uluslararası yapıdaki 

KPMG Türkiye’nin hazırladığı 
Bakış, küresel ekonominin 2017’yi 
nasıl geçirdiğini ve 2018’e nasıl 
başladığını değerlendirdi. Bakış’a 
göre, küresel ekonomi, dünya ti-
caretinde korumacı reflekslerin 
artmasına rağmen 2017’yi başarılı 
bir performansla kapattı. ABD, AB 
ve Çin gibi dünya ekonomisine 
yön veren pek çok ülke ile birlikte 
aralarında Türkiye’nin de olduğu 
gelişmekte olan ülkeler, 2017’de 
ekonomide yükselen bir ivme tut-
turdu. Bu durum, henüz ilk gün-
lerini yaşadığımız 2018 yılı için 
de beklentileri olumlu şekillendi-
riyor. Ancak jeopolitik gelişmeler, 
2018’de küresel ekonominin yö-
nünü belirleyecek en önemli faktör.
Küresel ticaret hacmi 2017’nin 
üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 10,7’lik 
bir artışa imza attı. Gelişmiş eko-
nomilerdeki olumlu seyir, geliş-
mekte olan ülke ekonomilerine de 
pozitif katkı sağlamaya devam edi-
yor. 2017 ikinci çeyrekte yüzde 5,2 
olan gelişmekte olan ekonomilerin 
yıllık büyüme hızı, 2017 üçüncü 
çeyrekte son dört yılın zirvesi olan 
yüzde 5,4’e yükseldi. 2018 yılında 
dünya ekonomisine ilişkin büyüme 
tahminini yüzde 3,7 olarak açıkla-

yan Uluslararası Para Fonu (IMF), 
dünya genelindeki döngüsel büyü-
menin devam edeceği öngörüsün-
de bulunuyor. Bu veriler, 2018’in 
küresel ticaret ve piyasalar açısın-
dan ‘olumlu’ geçeceğine işaret etse 
de siyasi ve diplomatik gelişmelerin 
dünya ekonomisinde tersine bir 
rüzgar estirmesi ihtimali de mev-
cut. Yeni dönemde jeopolitik geliş-
melerin ekonomik aktiviteye etkisi 
ve küresel dış ticaretin ritmi yakın-
dan izlenmesi gereken parametre-
ler olarak öne çıkıyor.

Jeopolitik gerilimler ve 
ekonomi dışı belirsizlikler 
sürecek 
Bakış’ta, Türkiye ile ilgili birçok 
değerlendirmelerde bulunuldu. 
Üçüncü çeyreği yüzde 11,1 gibi 
rekor bir büyüme ile kapatan Tür-
kiye 2017 için yüzde 7’nin üzerin-

de bir büyümeye imza atmaya ha-
zırlanıyor. 2017, küresel talepteki 
güçlü seyir ve yurt içindeki KGF 
etkisiyle büyüme açısından pozitif 
sürprizlerin yaşandığı bir yıl oldu. 
Bu eğilimin yavaşlayarak da olsa 
bir süre daha devam etmesi bekle-
niyor.
Döviz kurlarındaki ve diğer maliyet 
unsurlarındaki yükselişin yanında, 
ekonomideki hızlı büyümenin bir 
yan etkisi olarak enflasyonda gö-
rülen zirve ise TCMB’nin yeniden 
faiz artırımına gitmesini gerektirdi. 
Önümüzdeki dönemde enflasyon-
da baz etkisiyle kademeli bir iyileş-
me beklense de çekirdek gösterge-
ler ve maliyet baskısı, iyileşmenin 
sınırlı kalabileceğine işaret ediyor. 
Bu da TCMB’nin sıkı para politi-
kasını koruması beklentilerini des-
tekliyor.
2017’de turizmde 2016’nın kayıp-
ları telafi edilse de enerji faturasın-
daki artış ve altın ithalatı nedeniyle 
cari açık hızla genişledi. Cari açı-
ğın finansmanında ise portföy ya-
tırımları yıl genelinde etkili oldu. 
Borçlanma ise son dönemde tekrar 
toparlanmaya başlarken, görece 
sağlıklı bir finansman bileşimine 
doğru gidiliyor. Bununla birlikte 
dış finansmanın vade yapısı olumlu 
olsa da ülkenin döviz rezervleriyle 
karşılaştırıldığında oldukça yüksek 
seviyede seyrediyor.

Küresel eğilimler ve ekonominin 
dayanıklılığı finansal piyasaları 
desteklese de ekonomi dışı belir-
sizlikler kısa vadeli dalgalanmalara 
yol açıyor. Önümüzdeki döneme 
ilişkin ise ekonominin büyüme 
ivmesini ne ölçüde koruyabileceği 
ve enflasyonda ne kadar iyileşme 
sağlanabileceği kritik öneme sahip 
görünüyor. Jeopolitik gerilimler ve 
ekonomi dışı belirsizlikler devam 
ederken, ekonominin direncini 
artıracak yapısal reformlara olan 
ihtiyaç ise uzun vadeli istikrar açı-
sından önemini koruyor.

euro Bölgesi’ndeki pozitif seyir
2018’de devam edecek
Bakış’ın son sayısından dünya ve 
Türkiye ekonomisine dair bazı 
tespit ve öngörüler de bulunuyor. 
Buna göre 2017 yılına politik ve 
jeopolitik belirsizliklerle başlayan 
dünya ekonomisi, yıl boyunca ge-
nel olarak pozitif sinyaller verdi. 
Korumacı dış ticaret politikalarının 
artmasına rağmen dünya ticaret 
hacminde büyüme sürdü. Küresel 

ekonomide yakalanan ivme, 2018 
için de beklentilerin iyimser olma-
sını sağlıyor. Bu doğrultuda, IMF 
2018 yılında dünya büyümesini 
2017’deki yüzde 3,6’dan, 3,7’ye 
hafif yükselmesini öngörüyor. Bu-
nunla birlikte IMF, kısa vadedeki 
risklere rağmen uzun vadedeki 
sorunların önemini koruduğunu 
hatırlatarak temkinli olmayı elden 
bırakmamak gerektiğinin altını çi-
ziyor.
FED’de şubat ayında gerçekleşe-
cek başkan değişikliğinin ardın-
dan para politikasında radikal bir 
değişiklik beklenmese de Yellen 
dönemine kıyasla biraz daha şa-
hin olabileceği düşünülüyor. Euro 
Bölgesi’nde ise ekonomilerdeki 
toparlanma devam ederken enf-
lasyon dinamikleri hala ılımlı sey-
rediyor. Bu nedenle Avrupa Mer-
kez Bankası (AMB) para politikası 
duruşunda temkinli halini koruyor.
Euro Bölgesi’ndeki pozitif seyrin 
2018’de devam etmesi bekleniyor. 
Büyümenin yüzde 2’nin üzerin-
deki seyrini sürdürmesi öngörü-

lürken, enflasyonda kayda değer 
bir hızlanma tahmin edilmiyor. Bu 
nedenle de AMB’nin mevcut des-
tekleyici para politikası duruşunu 
yıl genelinde koruması bekleniyor.
2016 ortalarından itibaren geliş-
miş ekonomilerdeki toparlanma, 
gelişmekte olan ekonomileri de 
desteklemeyi sürdürüyor. 2017 
ikinci çeyrekte yüzde 5,2 olan ge-
lişmekte olan ekonomilerin yıllık 
büyüme hızı, 2017 üçüncü çeyrek-
te son dört yılın zirvesi olan yüzde 
5,4’e yükseldi. Gelişmiş ekonomi-
lerde olduğu gibi gelişmekte olan 
ekonomilerin de pek çoğunda çe-
kirdek enflasyon göstergeleri ılımlı 
seyrediyor. 
Küresel ticaretteki canlılıkla birlik-
te, jeopolitik ve politik gerilimle-
rin derinleşmeyeceği varsayımı ile 
2018’de gelişmekte olan ekono-
milerin büyüme performanslarını 
güçlendirmesi bekleniyor. Özellik-
le Çin ve Hindistan’da büyümenin 
seyrinin hem bu ülkeler hem de 
küresel ekonomi açısından kritik 
önemde olduğu düşünülüyor.

     Türkiye’de büyüme 
dostu tedbirlerin bir kıs-
mının sona ermesiyle ve 
güçlü vergi tahsilatıyla 
kamu açıklarında kötüye 
gidiş bir miktar durmuş 
görünüyor. Aynı zaman-
da harcamalardaki kısmi 
tasarruflar da olumlu gö-
rülebilir.

“

“

  2018, bir yandan 
küresel çapta ekono-
mik faaliyetlerin hızla-
nacağı, diğer yandan 
gerilimli bir dış politi-
ka ve bölgesel kamp-
laşmaların yoğunlaşa-
cağı bir yıl olacak gibi 
görünüyor.

“

“
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Anlaşmazlıkların çözümünde
‘arabuluculuk sistemi’ ile 
yeni dönem başladı 
Yeni İş Mahkemeleri Yasası doğrultusunda işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların 
çözümünde arabuluculuk sistemi yasal zorunluluk haline getirildi. Dünya genelinde 160 
ülkede faaliyet gösteren arabuluculuk sisteminin Türkiye’de de hayata geçirilmesiyle,  
adalete hızlı şekilde erişim sağlanırken yargının iş yükü de azaltılmış olacak.

İşçi ve işveren arasındaki kı-
dem ve ihbar tazminatı, yıllık 
izin, fazla mesai gibi anlaş-

mazlıkların çözümünde 1 Ocak 
2018’den itibaren yeni dönem 
başladı. Milyonlarca işçi ve işve-
reni ilgilendiren İş Mahkemeleri 
Kanunu’nda değişiklik öngören 
yasa yürürlüğe girdi.
Bireysel veya toplu iş sözleşmesine 
dayanan işçi ve işveren alacağı ve 
tazminatı ile işe iade taleplerinde 
dava açmadan önce arabulucuya 
başvurulmuş olmasını dava şartı 
haline getiren 7036 sayılı İş Mah-
kemeleri Kanunu, 25.10.2017 
tarihli ve 30221 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak, dava şartı 
olarak arabuluculuğa ilişkin hü-
kümleri 01.01.2018 tarihi itiba-

ri ile uygulanmaya başlandı.  Bu 
yasaya göre artık, bireysel veya 
toplu iş sözleşmesine dayanan 
işçi veya işveren alacağı ve taz-
minatıyla işe iade talebiyle açılan 
davalarda, arabulucuya başvurul-
ması şart oldu. İş Mahkemeleri 
Kanunu’nda yapılan değişikliğin 
yürürlüğe girmesiyle işçi ve işve-
ren arabulucuya gitmeden dava 
açamayacak, arabulucuda anlaşma 
sağlanamaması durumunda dava 
açılabilecek.
Arabuluculuğun dava şartı hali-
ne gelmesi ile birlikte işçi-işveren 
uyuşmazlıkları ile ilgili dosyaların 
önemli bir kısmının arabuluculuk 
kapsamında ele alınması öngörü-
lüyor. Arabuluculuk yolu ile işçi 
alacağını daha kısa sürede barışçıl 

yollarla alabilme; işveren ise ilişki-
leri bozulmadan, kısa sürede, az 
maliyetle ve çalışma barışı içeri-
sinde uyuşmazlıklarını sonlandır-
ma fırsatına erişebilecek. İşçi ve 
işveren arasında yaşanan sorunları 
dostane yöntemlerle çözecek bir 
sistem olan arabuluculuk ile aynı 
zamanda yargının yükünün de ha-
fifletilmesi amaçlanıyor.

sistem nasıl işleyecek?
Arabuluculuk sistemine göre da-
vacı, arabuluculuk faaliyeti sonun-
da anlaşmaya varılamaması duru-
munda son tutanağın aslını veya 
arabulucu tarafından onaylanmış 
bir örneğini dava dilekçesine ek-
leyecek. Bu zorunluluğa uyulma-
ması halinde mahkeme davacıya, 

son tutanağın bir haftalık kesin 
süre içinde mahkemeye sunulma-
sı gerektiği, aksi takdirde davanın 
usulden reddedileceği ihtarını içe-
ren davetiye gönderecek. Arabu-
lucuya başvurulmadan dava açıldı-
ğının anlaşılması halinde herhangi 
bir işlem yapılmaksızın davanın, 
dava şartı yokluğu sebebiyle usul-
den reddine karar verilecek.
Arabuluculuk Daire Başkanlığı, 
sicile kayıtlı arabuluculardan bu 
kapsamda arabuluculuk yapmak 
isteyenleri, varsa uzmanlık alan-
larını da belirterek, görev yapmak 
istedikleri adli yargı ilk derece 
mahkemesi adalet komisyonlarına 
göre listeleyerek ilgili komisyon 
başkanlıklarına bildirecek. Ko-
misyon başkanlıkları, bu listeleri 
kendi yargı çevrelerindeki arabu-
luculuk bürolarına, arabuluculuk 
bürosu kurulmayan yerlerde ise 
görevlendirecekleri sulh hukuk 
mahkemesi yazı işleri müdürlü-
ğüne gönderecek. Başvuru karşı 
tarafın yerleşim yerindeki veya işin 
yapıldığı yerdeki arabuluculuk 
bürosuna, arabuluculuk bürosu 
kurulmayan yerlerde ise görev-
lendirilen yazı işleri müdürlüğüne 
yapılacak.

Bir ayda sonuçlandırılacak
Kanunla iş kazası veya meslek has-
talığından kaynaklanan maddi ve 
manevi tazminatla bunlarla ilgili 
tespit, itiraz ve rücu davaları kap-
sam dışı bırakıldı. Arabulucu, ya-
pılan başvuruyu görevlendirildiği 
tarihten itibaren üç hafta içinde 

sonuçlandıracak. Bu süre zorunlu 
hallerde arabulucu tarafından en 
fazla bir hafta uzatılabilecek. Ara-
bulucu, taraflara ulaşılamaması, 
taraflar katılmadığı için görüşme 
yapılamaması yahut yapılan gö-
rüşmeler sonucunda anlaşmaya 
varılması veya varılamaması hal-
lerinde arabuluculuk faaliyetini 
sona erdirecek ve son tutanağı 
düzenleyecek. 
Arabuluculuk görüşmelerine ta-
raflar bizzat kanuni temsilcileri 
veya avukatları aracılığıyla katıla-
bilecekler. İşverenin yazılı belgey-
le yetkilendirdiği çalışanı, görüş-
melerde işvereni temsil ederek son 
tutanağı imzalayabilecek. Gazete-
ciler ve gemi adamları da açacak-
ları bireysel veya toplu iş sözleş-
mesine dayanan işçi veya işveren 
alacağı, tazminatı, işe iade davala-
rında arabulucuya başvuracak.
Arabuluculukta mahkemelerde-
ki gibi tahkikat, iddia, savunma, 
delil ve ispat gibi hükmi konular 
yer almıyor. Yargısal süreçte karar 
alma tarafların yetkisinde değil-
ken, arabuluculukta anlaşma tu-
tanağının içeriğinin belirlenmesi 
veya anlaşamama gibi durumlar 
tarafların iradesine bağlı. Bu yön-
temin bir başka avantajı ise çözüm 
yolları aranırken tarafların menfa-
atleri ön planda tutuluyor. Yargı-
sal sürecin neticesinde ise haklı 
ya da haksız aranıyor. Ayrıca eski 
sistemde kıdem, ihbar, kötü niyet 
tazminatında zaman aşımı 10 yıl 
iken, yeni sisteme göre bu süre 
beş yıla indi.

Arabuluculuk nedir?
Arabuluculuk, mahkeme dışı etkin bir çözüm yoludur. 
Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı, bir “arabulucunun” 
yardımıyla, görüşerek ortak bir çözüme ulaşabilir. Ara-
buluculuğun amacı kimin kazanıp kimin kaybedeceğine 
karar vermek olmayıp, tarafların gereksinimleri doğrul-
tusunda en uygun çözüm yolunu bulabilmektir.

Arabulucu kimdir?
Arabulucu bir uyuşmazlıkta, dostane bir çözüme ulaşmak amacıy-
la taraflara yardımcı olmak ve süreci etkinleştirmek üzere çalışan 
tarafsız ve bağımsız bir hukukçudur. Arabulucu taraflara bir çözüm 
dayatmaz, tarafların kendi ortak çözümlerini oluşturmalarını sağlar.

Beş soruda arabuluculuk 
1- Hangi davalarda arabulucuya gidilir?
Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi-işveren 
alacağı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalarda 
arabulucuya başvurulması gerekiyor. Çalışanın talep ede-
bileceği kıdem, ihbar, kötü niyet, eşitliğe aykırılık, sendikal 
veya mobbing tazminatı, ücret, prim, ikramiye, fazla mesai 
ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve 
genel tatil ücreti gibi benzeri işçilik alacakları için arabu-
lucuya gidilmesi gerekiyor. İş kazası veya meslek hastalı-
ğından kaynaklanan maddi ya da manevi tazminat davaları 
kapsam dışında kalıyor. 
2- Arabulucuya başvurulması mahkemeye gitmenin 
önünde bir engel mi? 
Arabulucuya gitmek zorunlu, ancak uzlaşmak zorunlu 
değil. Bu nedenle taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa 
mahkemeye gidilmesinde herhangi bir engel yok.
3- Arabulucu ne kadar sürede karar verecek? 
İş sözleşmelerinin feshinde, fesih bildiriminin tebliği tari-
hinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya 
başvurulması gerekiyor. Arabulucu atandıktan sonra üç 
hafta içerisinde karar vermek zorunda. Bu süre zorunlu 
hallerde en fazla bir hafta uzatılabiliyor. 
4- Arabulucuya başvurmanın maliyeti ne kadar? 
Sadece Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (http://www.
adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/ek-tarife.pdf) 
uyarınca belirlenen arabuluculuk ücreti ödenir. Sürece 
avukatları ile katılan taraflar avukatlarına da ücret öde-
mek durumundadır. Sistem, mahkemeye göre daha ucuz. 
Mahkemelerde olduğu gibi dava harcı, noter, bilirkişi gibi 
ek masraflar yok. Arabuluculuk sürecinde mahkemeden 
farklı olarak mahkeme harcı, tebligat parası, bilirkişi ücreti, 
keşif bedeli talep edilmez. 
5- Arabulucu toplantısına gidilmezse ne olur?
Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk 
toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin 
sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son 
tutanakta belirtiliyor ve bu taraf davada kısmen veya ta-
mamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından 
sorumlu tutuluyor.
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Orman işletmelerinin aldığı karar
ahşap paletçileri sevindirdi
Orman Genel Müdürlüğü’nün, orman işletmelerine ihalelerde satışa çıkarılan ürünlerin 
talep ettikleri ölçü ve standartlarda istiflenip buna göre satışa sunulması yönünde talimat 
yazısı gönderdiğini söyleyen TEPAL Başkanı Cafer Özgen, bu kararın alınması için yaptıkla-
rı görüşmelerin netice vermesinden dolayı çok mutlu olduklarını açıkladı. 

Orman Genel Müdürlüğü, 
ahşap palet üretiminde 
kullanılan ağaçları, sek-

törden gelen talepler doğrultu-
sunda ölçülendirerek satışa sun-
ma ve sanayi odunları ile kâğıtlık 
odunların ayrı istiflenmesi kararı 
aldı. Alınan karar sektör temsilci-
leri tarafından olumlu karşılandı.
Tüm EPAL Palet Üreticileri Kalite 
Derneği (TEPAL) Başkanı Cafer 
Özgen, Türkiye’de ihracatın ve 
üretimin artması ile birlikte ahşap 
paletlere olan talebin de arttığını 
söyledi. Özgen, bu talep ile doğru 
orantılı olarak ahşap palet üretici-
lerinin ağaç ihtiyacının da arttığına 
vurgu yaptı. Yaşanan soruna ilişkin 
çözüm bulmak için harekete geç-
tiklerini aktaran Özgen, “Ham 
madde bulmakta zorlanınca, Ah-
şap Sanayicileri Derneği (ASAD) 
Başkanı Ayhan Kahraman, Tüm 
Ahşap Palet Üreticileri Derneği 
(TAPSİAD) Başkanı Akın Bal-
cıoğlu ile birlikte yaşadığımız 
sıkıntıları Orman ve Su İşleri Ba-
kanımız Veysel Eroğlu’ya aktar-

dık. Bakanımız da Orman Genel 
Müdürlüğü yetkililerine talimat 
verdi” dedi.
Bu gelişme sonrasında, Orman 
Genel Müdürlüğü yetkilileri ile 
toplantı yaptıklarını ve hammadde 
meselesini çözmek için teklif sun-
duklarını anlatan Cafer Özgen, 
“Orman Genel Müdürlüğü’nden 
işletmelerde satışa sunulan kabuk-
lu kâğıtlık ürünlerin 1.25 metre 
uzunluğunda, kabuksuz kâğıtlık 
ürünlerinde 2,5 metre uzunlu-
ğunda olmasını istedik. Ayrıca bö-
cek ve mantar meselesi yaşamamak 
için de dikili kuru ağaçların kesil-
mesi ile elde edilen kâğıtlık ürün-
lerin sanayi ve kâğıtlık olarak ayrı 
istiflenmesini talep ettik” dedi.
Özgen, yapılan görüşmeler son-
rasında Orman Genel Müdürlü-
ğü’nün konuya olumlu yaklaşıp, 
orman işletmelerine ihalelerde 
satışa çıkarılan ürünlerin talep et-
tikleri ölçü ve standartlarda istifle-
nip buna göre satışa sunulması yö-
nünde talimat yazısı gönderdiğini 
söyledi. Hammadde konusunda 
yaşadıkları sıkıntının aşılması için 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği’nde (TOBB) bakanlık yetkilileri 
ile toplantı yaptıklarını da söyle-
yen Cafer Özgen, kararın alınması 
konusunda desteği olan herkese 
teşekkürlerini dile getirdi.

“dikili ağaç tahsislerinin 
iptal edilmesi önemli bir sıkıntı”
Yapılan düzenlemenin sektörde 
hammadde sıkıntısına kısmi çö-
züm getireceğine dikkat çeken 
Cafer Özgen, palet sektörüne 
sağlanan dikili ağaç tahsislerinin 
iptal edilmesinin önemli bir sıkın-
tı olduğuna vurgu yaptı. Özgen, 
“Ahşap palet sektörü stratejik 
öneme sahiptir. Dikili ağaç tah-
sislerimiz Or-Koop’un başvuru-
su sebebi ile Danıştay tarafından 
iptal edildi. Bu sorunun çözümü 
için yasal düzenleme gerekiyor. 
Orman Bakanlığımızın bu konu-
yu hızla ele alıp çözmesini bekli-
yoruz” dedi.
Cafer Özgen en önemli hammad-
deleri olan ağacın ihale ile satışa 
sunulduğunu ağaca olan talebin 
artması ile ihalelerde satış fiyatla-
rının birdenbire aşırı yükseldiğini 
de söyledi. Birden artan hammad-
de fiyatına rağmen satış fiyatlarını 
aynı hızla revize edemediklerine 
vurgu yapan Özgen, “Sektör ola-
rak beklentimiz, en az 6 aylık sa-
bit fiyat garantisidir. Biz alım ta-
ahhüdü veriyoruz. Satışa sunulan 
ürünlerin de sabit fiyat garantisi 
olmalı aksi halde sektörümüzde 
iflaslar oluyor. Bu konuda gere-
ken düzenlemelerin yapılmasını 
bekliyoruz” diye konuştu.
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Yerlileştirme Yürütme Kurulu ile 
ileri teknolojili ürünlerin üretimi artırılacak
Sanayinin ithalat bağımlılığını azaltmak ve rekabet gücünü arttıracak programları hayata 
geçirmek üzere oluşturulan Yerlileştirme Yürütme Kurulu ile orta-yüksek ve ileri teknoloji 
ürünlerinin sanayi ve ihracat içindeki payının artırılması hedefleniyor.

Türkiye, dış ticaretinde yük-
sek ve orta yüksek tekno-
lojili ürün kaynaklı açığını 

kapatmak için kolları sıvadı. TÜİK 
verilerinden yapılan hesaplamaya 
göre, sadece 2017 yılı Ocak-Kasım 
döneminde 20 milyar 534 milyon 
doları yüksek teknolojili, 24 mil-
yar 658 milyon doları orta yüksek 
teknolojili ürünler olmak üzere bu 
kategoride 45 milyar 192 milyon 
dolarlık açık verildi. Aralık ayında 
henüz kesinleşmeyen verilerle bir-
likte açığın 50 milyar doları aşması 
bekleniyor. Bu iki kategori, Türki-
ye’nin ihracatının yüzde 39.2’sini, 
ithalatın ise yüzde 56.2’sini oluş-
turuyor.
Yüksek ve orta yüksek teknolojili 
ürün kaynaklı dış ticaret açığının 
azaltılması için çalışmalar başlatan 
Türkiye, yerlileştirme çalışmaları-
na yenilerini eklemeyi sürdürüyor. 
Bunlardan biri de, yurt içi sanayi-
nin uluslararası pazarlara entegre 
olarak geliştirilmesi, yüksek tekno-
lojili ürünlerin sanayi ve ihracatta-
ki payının artırılması amacıyla bir 
“Yerlileştirme Yürütme Kurulu” 
kurulduğuna dair genelgenin Res-
mi Gazete’de yayımlanması oldu.
Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla 
yayınlanan genelge ile sanayinin 

ithalat bağımlılığını azaltmak ve 
rekabet gücünü arttıracak prog-
ramları hayata geçirmek üzere 
Yerlileştirme Yürütme Kurulu 
oluşturuldu. Kurula ekonomiden 
sorumlu Başbakan Yardımcısı baş-
kanlık edecek ve üyeler Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı, Ekonomi 
Bakanı, Gümrük ve Ticaret Baka-
nı, Kalkınma Bakanı ve Maliye 
Bakanından oluşacak. Genelgede, 
kurulun çalışmalarıyla; ortak akıl 
oluşturulması, yurt içi sanayinin 
uluslararası pazarlara entegre ola-
rak geliştirilmesi, orta-yüksek ve 
ileri teknoloji ürünlerinin sanayi 
ve ihracat içindeki payının artı-
rılmasının hedeflendiği bildirildi. 
Bu çalışmayla birlikte 134 milyar 
dolarlık sanayi ithalatının 102-105 
milyar dolarlık kısmının Türki-
ye’de üretilmesi öngörülüyor.

İthalatın 105 milyar dolarının 
yerlileştirilmesi amaçlanıyor
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, 134 milyar dolarlık 
sanayi ürünü ithalatının 102-105 
milyar dolarlık kısmının Türki-
ye’de üretilebileceğini açıkladı. Ba-
kan Özlü, yerlileştirilecek ürünle-
rin iç pazara yönelik talep ayağını 

da oluşturacaklarını kaydederken, 
“Bir ürünü birden fazla firma yap-
ma kabiliyeti varsa, bunlardan han-
gisinin seçileceğine ilişkin kriterler 
var. Ürünler için belirlediğimiz kri-
terlerle, üretebilecek firmalar için 
seçtiğimiz kriterleri karşılaştırarak 
eşleştirme yapacağız. Ancak bunu 
yaparken, pazar kısmını düşünüyo-
ruz, yani bunu satın alacak firma-
ları da tespit ediyoruz. Örneğin, 
ASELSAN, TAI gibi büyük üreti-
cilerin taşeronu olabilecek firmala-
rın yer aldığı mekanizma kurmaya 
çalışıyoruz. Kısacası yerlileştirece-
ğimiz ürünlerin tamamının iç pa-
zarda karşılığı olacak” ifadelerini 
kullandı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, Türkiye’nin ihtiyacı 
olan sanayi ürünlerini yerli üretim-
le karşılamak amacıyla yürürlüğe 
konulan Yerli Malı Tebliği kapsa-
mında bugüne kadar toplam 19 
bin 906 Yerli Malı Belgesi verildiği-
ni kaydetti. Özlü, Üretim Reform 
Paketi’yle kamu alımlarına ilişkin 
ihalelerde orta ve yüksek teknolo-
jili yerli malı ürün teklif eden istek-
liler ile yazılım ürünü teklif eden 
istekliler lehine yüzde 15 oranında 
fiyat avantajı sağlanması zorunlu 
hale getirildiğini hatırlattı.

Yerlileştirmede öne çıkacak ürünler
Türkiye, sektörel bazda açık verilen alanlarını belirleyerek, bunlara yönelik üretimin artırılmasını, bu üretim 
artışında da teknolojinin ön plana çıkarılmasını amaçlıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, daha önce 
yaptığı açıklamada Türk sanayisini büyütmek için 5 temel sektör belirlediklerini kaydederek, bunları, “kimya ve ilaç 
sanayi, gıda sanayii, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları” şeklinde sıralamıştı. 
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Ocak ayında TÜFE
geçen yıla göre yüzde 10,35 arttı 
TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında yüzde 1,02, bir önceki yılın 
aynı ayına göre ise yüzde 10,35 arttı. Aylık en yüksek artış yüzde 2,96 ile çeşitli mal ve      
hizmetler grubunda oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2018 yılı Ocak ayı enflasyon ra-
kamlarını açıkladı. Buna göre; TÜ-
FE’de (2003=100) 2018 yılı Ocak 
ayında bir önceki aya göre yüzde 
1,02, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 1,02, bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 10,35 ve on 
iki aylık ortalamalara göre yüzde 
11,23 artış gerçekleşti. 
Aylık en yüksek artış yüzde 2,96 ile 
çeşitli mal ve hizmetler grubunda 
oldu.  Ana harcama grupları itiba-
riyle 2018 yılı Ocak ayında endeks-
te yer alan gruplardan, ev eşyasında 
yüzde 2,44, sağlıkta yüzde 2,42, 
konutta yüzde 2,34 ve gıda ve al-
kolsüz içeceklerde yüzde 1,67 artış 
gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup 
yüzde 6,02 ile giyim ve ayakkabı 
oldu. Ana harcama grupları itiba-
riyle 2018 yılı Ocak ayında endeks-

te düşüş gösteren bir diğer grup ise 
yüzde 0,99 ile haberleşme oldu. 
Yıllık en fazla artış yüzde 16,02 
ile ulaştırma grubunda gerçekleş-
ti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı 
ayına göre ev eşyası yüzde 13,49, 
giyim ve ayakkabı yüzde 12,63, lo-
kanta ve oteller yüzde 11,42 ve çe-
şitli mal ve hizmetler yüzde 11,38 
ile artışın yüksek olduğu diğer ana 
harcama gruplarıdır.

Yurt içi üretici fiyat endeksi
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-Ü-
FE), 2018 yılı Ocak ayında bir 
önceki aya göre yüzde 0,99, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre yüz-
de 0,99, bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 12,14 ve on iki aylık 
ortalamalara göre yüzde 15,66 ar-
tış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir ön-
ceki aya göre değişimleri; madenci-

lik ve taşocakçılığı sektöründe yüz-
de 4,38, imalat sanayi sektöründe 
yüzde 1,63 artış, elektrik ve gaz 
sektöründe yüzde 8,87, su sektö-
ründe yüzde 1,15 düşüş olarak 
gerçekleşti.
Aylık en fazla artış kömür ve linyit 
ürünlerinde gerçekleşti. Bir önceki 
aya göre en fazla artış; yüzde 13,34 
ile kömür ve linyit ürünleri, yüzde 
6,98 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 
3,56 ile metalik olmayan diğer mi-
neral ürünlerde gerçekleşti. Buna 
karşılık elektrik, gaz üretim ve dağı-
tımı yüzde 8,87, suyun toplanması, 
arıtılması ve dağıtılması yüzde 1,15 
ve giyim eşyası yüzde 0,89 ile bir 
önceki aya göre endekslerin en faz-
la düştüğü alt sektörler oldu. Ana 
sanayi grupları sınıflamasına göre 
2018 yılı Ocak ayında aylık en fazla 
artış sermaye mallarında ve yıllık en 
fazla artış ara mallarında görüldü. 

Kamudan ‘elektrikli makine’ atağı
2018 Yılı Yatırım Programı’n-

dan yapılan derlemeye göre, 
9 sektörü kapsayan imalat sa-

nayisi yatırımları için ayrılan toplam 
ödenek,  2017 yılına kıyasla yüzde 10 
düşerek yaklaşık 1 milyar 21 milyon 
320 bin liraya geriledi. Sektörler ara-
sında en fazla ödenek 342,6 milyon 
lira ile gıdaya ayrılırken, söz konusu 
tutar geçen yıla oranla yüzde 3,5 dü-
şüş gösterdi. Gıda sektörü içinde en 

fazla kaynak tahsisi 120 milyon lira ile 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 
yapıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları 
AŞ’ye 116 milyon 500 bin lira, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
57,1 milyon lira, Et ve Süt Kurumu-
na ise 48 milyon lira ödenek ayrıldı.

en fazla ödenek artışı elektrikli 
makinelerde
Ödenek artış oranları açısından 

bakıldığında ilk sırayı elektrikli 
makineler sektörü aldı. Sektör için 
ayrılan ödenek 2017 yılına göre 
yaklaşık yüzde 912 artırıldı. Elekt-
rikli makineleri yüzde 27,2 artış 
oranıyla kimya izledi. Elektriksiz 
makine sektörü için ayrılan öde-
nekte değişiklik yapılmadı. Basım 
sanayi, dokuma ve giyim, demiryo-
lu taşıt sanayi sektörleri için ayrılan 
ödenek ise azaldı.



olduğunu gördük. Bu organizas-
yonun sektör için önemli bir adım 
olduğunu düşünüyoruz. Bölgedeki 
firmalar ürünlerini tanıtma imkanı 
bulurken, hem bu bölge pazarın-
dan büyük pay alacak hem de yurt-
dışına açılma konusunda getirile-
cek olan yabancı profesyonellerle 
işbirliği şansı yakalayacaklar.

İlki geçen yıl düzenlenen 
İzWood Fuarı’na kaç firma ve 
kaç ziyaretçi katılmıştı? 
Geçen yıl fuara 100’ün üzerinde 
firma iştirak etti. Fuarımız, 30 ül-
keden 10 bin civarında ziyaretçinin 
katılımıyla gerçekleşmişti.

Fuarın sektör adına katkıları ne-
ler oldu? Katılımcı ve ziyaretçi-
lerden fuara ilişkin ne gibi izle-
nim ve yorumlar aldınız? 
İlk yılı olmasına rağmen verilen 
kararın ne kadar doğru olduğunu  
özellikle katılımcılardan gelen yo-
rumlardan çok iyi tespit edebildik. 
Bölgenin bu kalitede bir fuara ih-
tiyacı olduğunu ve zamanla Ege 
Bölgesi’nin potansiyelini gösteren 
büyük bir buluşma olacağını dü-
şünüyoruz. Ayrıca sektördeki tek-
nolojik gelişmeleri Ege Bölgesi’nin 
sanayicilerine getirmemiz bölge 
tarafından olumlu karşılanmış ve 
bu büyük buluşmanın her sene ilk-
baharda tekrarlanması istenmiştir. 

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 
fuar, hangi tarihler arasında ka-
pılarını açık tutacak? Fuarın ge-

çen yıldan farkları neler olacak?
Fuarımız 10-14 Nisan 2018 tarih-
lerinde 10.00-19.00 saatleri ara-
sında ziyaret edilebilecek. Bu yılki 
fuarda sektörün en büyük üretici-
leri, dünyanın dev markaları nite-
likli sanayicilerle, üreticilerle, ihra-
catçılarla buluşacak. Ağaç işleme 
makinelerinde, mobilya imalatın-
da, orman ürünleri ticaretinde, in-
şaat sektörünün ihtiyacı olan tüm 
makine, malzeme ve donanımlar 
fuarda yerini alacak.

Fuara beklenen katılımcı, ziya-
retçi sayısı, alım heyetleri hak-
kında bilgi verir misiniz? Hangi 
ülkelerin katılması bekleniyor, 
yeni ülkeler listede var mı?
Bu seneki fuarımız için yurtiçi ve 
yurtdışında yaptığımız tanıtım, 
pazarlama ve iletişim çalışmaları 
ile gerek yurtdışındaki 6 ofisimiz 
gerek Ekonomi Bakanlığı yurt-
dışı alım heyeti programı ile 40 
ülkeden ve 46 şehirden 20 binin 
üzerinde profesyonel ziyaretçi 
ağırlamak hedefindeyiz. Üretici 
firmalarımızın ihracat bağlantıları-
na destek olacak fuar aynı zaman-
da iç piyasanın satışlarına da büyük 
katkı sağlayacaktır. Ege Bölgesi’nin 
mobilya üretimine, inşaat sektö-
ründeki dinamizmine olumlu etki 
edecek. Bu yıl Kuzey Afrika ülkele-
ri, Körfez ülkeleri, Kafkaslar, Doğu 
Avrupa ülkeleri, Rusya ve Bölge ül-
keleri hedef coğrafya olarak belirle-
dik. Fuarımıza bu yıl 150 civarında 
katılımcı katılacak, sektörün en bü-

yük en önemli firmaları İzmir’de 
İZWOOD’ta olacak.

Fuarın gelecek yıllarda daha da 
etkin olması adına yapılması dü-
şünülen yenilikler olacak mı?
Fuarımızda bu yıl da büyük bir 
etkinliğe ev sahipliği yapacağız. 
Türkiye’nin dört bir yanından aka-
demisyenler, toplantı salonunda 2 
gün boyunca sektörü tartışacaklar. 
Katılımın ücretsiz olduğu toplantı-
da önemli kararlar alınacağına ina-
nıyorum. Fuarda katılımcı firmala-
rımız bölgedeki üreticiler için ilk 
defa sergilenecek makineleri, mal-
zemeleri getirecekler. Geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi sektörde Endüstri 
4.0’ın en güzel örnekleri sergile-
necek.

sektördeki firmaların fuara ka-
tılmaları için ne gibi nedenleri 
var? Fuar firmalara ne gibi avan-
tajlar sunuyor? 
Bunu birkaç maddeyle açıklamak 
mümkün. Yılın ilk yarısında sektö-
rün ticaretine olumlu katkı sağla-
ma fırsatı sunan İZWOOD, yurtiçi 
ve yurtdışı yeni müşterilere ulaşa-
bilme konusunda da büyük şans. 
İstanbul Fuarı’na gelemeyen iş 
adamlarına, girişimcilere ulaşabil-
me, rekabette rakip ile aynı alanı 
paylaşabilme, bölge müşterisine 
güven verme, bölge müşterisinin 
sorunlarını dinleme, isteklerini 
alma gibi avantajları da fuar ile ya-
kalama imkanı olduğunu da özel-
likle söylemek istiyorum. 
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“İZWOOD hem ihracata hem iç piyasa 
satışlarına büyük katkı yapacak”
Geçen yıl ilki başarıyla gerçekleştirilen İZWOOD Fuarı’nda bu yıl 40 ülkeden ve 46 şehir-
den 20 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ağırlamak istediklerini söyleyen TÜYAP Ge-
nel Müdürü İlhan Ersözlü, Kuzey Afrika ülkeleri, Körfez ülkeleri, Kafkaslar, Doğu Avrupa 
ülkeleri, Rusya ve bölge ülkelerini hedef coğrafya olarak belirledikleri fuarın sektördeki 
ihracat bağlantılarına destek olurken, iç piyasanın satışlarına da büyük katkı sağlayacağını 
açıkladı. 

“Türkiye’nin mobilya üretiminde ve ihracatında bu yıl da büyüme bekliyoruz”
“2018’i sektör açısından yine büyüme yılı olarak görüyorum. Bu yıl da düzenleyeceğimiz İstanbul ve İzmir 
fuarları ile sektörün önünü açan iç satışlara destek olan, dış satışları arttıran fuarlarımızla sektörün oyuncu-
larına can suyu olacağız. Yurtiçinden ve yurtdışından getireceğimiz on binlerce iş adamı ile katılımcılarımızı 
buluşturarak sektör cirosunu artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin mobilya üretiminde ve ihracatında bu yıl da 
büyüme bekliyoruz. İnşaat sektöründeki gelişmeler de bu sektörün büyüyeceğinin göstergesi olacak. Özetle, 
2018 yılı sonuna kadar sektörün ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olacağı inancındayım.”

Bu yıl 10-14 
Nisan tarihleri 
arasında ger-

çekleştirilecek olan 
İZWOOD Fuarı’nda, 
sektörün en büyük 
üreticileri ile dünyanın 
birçok önemli markası 
nitelikli sanayici, üre-
tici ve ihracatçılarla  
buluşacak. Ağaç işle-

me makinelerinde, 
mobilya ima-

latında, or-
man ürünleri 
ticaretinde, 
inşaat sek-
t ö r ü n ü n 
ihtiyacı olan 

tüm makine, 
malzeme ve 

donanımların fuarda yerini alaca-
ğını söyleyen TÜYAP Genel Mü-
dürü İlhan Ersözlü, “Bu seneki 
fuarımız için yurtiçi ve yurtdışında 
yaptığımız tanıtım, pazarlama ve 
iletişim çalışmaları ile gerek yurt-
dışındaki 6 ofisimiz gerek Ekono-
mi Bakanlığı yurtdışı alım heyeti 
programı ile 40 ülkeden ve 46 
şehirden 20 binin üzerinde pro-
fesyonel ziyaretçi ağırlamak he-
defindeyiz. Üretici firmalarımızın 
ihracat bağlantılarına destek ola-

cak fuar aynı zamanda iç piyasanın 
satışlarına da büyük katkı sağlaya-
cak” dedi.
Ege Bölgesi’nin bu kalitede bir fuara 
ihtiyacı olduğuna ve İZWOOD’un  
zamanla bölgenin potansiyelini 
gösteren büyük bir buluşma nok-
tası olacağına inandıklarını akta-
ran Ersözlü, “Sektördeki tekno-
lojik gelişmeleri Ege Bölgesi’nin 
sanayicilerine getirmemiz bölge 
tarafından olumlu karşılandı ve bu 
büyük buluşmanın her sene ilk-
baharda tekrarlanması istendi. Bu 
organizasyonun sektör için önem-
li bir adım olduğunu düşünüyo-
ruz. Bölgedeki firmalar ürünlerini 
tanıtma imkanı bulurken, hem bu 
bölge pazarından büyük pay ala-
cak hem de yurtdışına açılma ko-
nusunda getirilecek olan yabancı 
profesyonellerle işbirliği şansı ya-
kalayacaklar” diye konuştu. 
İlhan Ersözlü, bu yılki İZWOOD 
Fuarı’yla ilgili detaylara ve geliş-
melere ilişkin sorularımıza şu ya-
nıtları verdi: 

ağaç İşleme makine ve Yan 
sanayisi İş adamları derneği 
(aİmsad) ve tÜYaP işbirliği 
ile geçen yıl ilki organize edilen 
İzWood Fuarı, hangi amaç-
larla düzenlendi ve fuar bitimi 

itibarıyla istenen amaçlara ula-
şılabildi mi? 
Geçen sene fuarı ilk kez gerçekleş-
tirmemize rağmen beklentilerimi-
zi karşılayan bir sonuç elde ettik.  
Fuarın gerçekleşme amacını kısaca 
ele almak gerekirse, ağaç işleme 
sektörünün Ege Bölgesi’ndeki 
potansiyelinin farkında olarak, 
bu potansiyeli daha da ortaya çı-
karmak niyetindeydik. Bölgedeki 
iş hacminin artması için bu fuara 
yaptığımız yatırımlar artmaya de-
vam edecek. Bu sene daha yoğun 
planlama ve pazarlama çalışmaları 
ile birlikte sektöre çok güzel bir 
fuar yaşatacağız.

şehir olarak İzmir’in seçiminde 
ne gibi konular ön planda oldu? 
Fuarın ikinci kez İzmir’de dü-
zenlenmesi, sektöre ne gibi ka-
zanımlar sağlayacak?
Sektör, Ege Bölgesi’nde oldukça 
yüksek bir hacimde faaliyet gös-
teriyor. İstanbul’da yıllardır ger-
çekleştirdiğimiz Ağaç İşleme ve 
İntermob Fuarları’nda da edindiği-
miz izlenimlere istinaden bölgenin 
lokomotif şehri İzmir’de bu fuarı 
AİMSAD ile birlikte gerçekleştirme 
kararı aldık. Fuar İzmir’in de hem 
lokasyonu hem de altyapısının bu 
fuarı gerçekleştirmeye çok uygun 
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Ahşap kompozit kriz dinlemiyor,
Türkiye’deki büyümesini sürdürüyor
Ahşap görünümlü olması ve ahşap hissi yaratmasına rağmen su, rutubet, sıcak ve soğuk 
hava koşullarına karşı dayanıklılık özelliğine sahip olan ahşap kompozit ürünler, dünya-
daki gelişimine paralel olarak son yıllarda Türkiye’de de özellikle açık alanlarda ve ıslak 
zeminlerde kullanılan alternatif bir malzeme haline gelmeye başladı. Türkiye’de mevcut 
kurulu üretim kapasitesi 20 bin tona, satış hacmi ise 10 bin tona yaklaşan ahşap kompozit 
pazarında üretici firma sayısı ise her yıl artarak 12’ye ulaştı. Ekonomik krizlerde bile bü-
yümesini sürdüren ahşap kompozit sektörü, mobilyadaki kullanım alanını ve payını yeni 
geliştirilen ürünlerle hızla artırmaya devam edeceğe benziyor. 

İnsan uygarlığının başlangı-
cından beri kullanılan sihirli 
malzeme kompozitler, ge-

leceğe yön veren ürünler olarak 
tanımlanıyor. Gelecek bilimcilere 
göre önümüzdeki 50 yıl, kompozit 
materyallerdeki gelişmeler üzerine 
şekillenecek. Bugün yaşanan yeni-
liklerin çoğunun performans artışı, 
maliyetleri düşürme, üretimi kolay 
ve çevre dostu ürünler üzerine yo-
ğunlaştığı düşünüldüğünde bu ön-
görü çok da yanlış sayılmaz.
Mucize materyal olarak yorumla-
nan kompozitler kullanıldıkları her 
ürünün daha hızlı, daha güçlü ve 
daha dayanıklı olmasını sağlıyor. 
Tarihin ilk çağlarından itibaren 
uygarlığın kurulup geliştirilmesin-
de önemli rol oynayan kompoziti 

mükemmel yapan, kullanım amacı-
na uygun olarak farklı malzemeleri 
sonsuz olasılıkla birleştirebilme im-
kanı sağlaması… Zeki bir mühen-
dislikle iki veya daha fazla malze-
menin kombinasyonundan oluşan 
kompozit, bir araya geldiğinde, 
oluştuğu malzemelerden farklı bir 
karakterle daha yüksek performans 
gösteriyor. 

Kompozit, konvansiyel ürüne 
rakip oldu
1940’lı yıllardan itibaren modern 
endüstrinin radarına giren kompo-
zit, teorik olarak sonsuz ömürlü ve 
kullanım alanına sahip olan üstün 
özellikleri sayesinde çok büyük bir 
potansiyel taşıyor. Konvansiyonel 
malzemelerle imalat yapılırken yal-

nızca malzemeye şekil vermekle 
yetinilirken, kompozit ürün ima-
latında, aynı zamanda malzemenin 
kendisi de üretiliyor. Bu nedenle 
konvansiyonel malzemelere çok 
ciddi bir rakip konumuna gelen 
kompozitlerin ülkemizde de kulla-
nımı giderek hızla yaygınlaşıyor.
Kompozitler yaygın olarak birçok 
farklı uygulama alanında kullanılı-
yor. Yüksek mukavemet değerleri 
sağlayan malzemeler arasında başı 
çeken kompozitler, çekme, eğil-
me, darbe ve basınç dayanımı gibi 
mekanik değerlerin sağlanmasına 
yönelik tasarlanabiliyor. Geleneksel 
malzemelerin aksine kompozit-
ler, bir uygulamadaki özel tasarım 
beklentilerine uygun mukavemet 
değerlerini sağlayabiliyor. 

Açık alanlarda ve ıslak zeminlerde tercih ediliyor
Ahşap kompozitler, ahşap görünümlü olması ve ahşap hissi yaratmasına rağmen su, rutubet, sıcak ve 
soğuk hava koşullarına karşı dayanıklılık özelliğine sahipler. Bu özelliği dolayısıyla da açık alanlarda ve ıslak 
zeminlerde kullanılan malzemelere alternatif olabiliyorlar. Sürdürülebilir ve uzun ömürlü bir malzeme 
olan ahşap kompozitin başlıca kullanım alanları arasında yürüyüş yolları, açık hava mobilyaları, marinalar, 
havuz ve spa alanları, korkuluk, prefabrik, pergola, çit, kapı ve köprüler, balkonlar ve barınaklar geliyor.
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böceklenme dayanımı ve kimyasal 
direnci ahşap kompoziti üstün bir 
malzeme yapıyor.
Ahşap kompozitin dünyadaki geç-
mişi 25-30 yıl öncesine dayanıyor. 
Dünyadaki ilk üretim ise ABD’de 
geri dönüşümle bu işe başlayan 
American Trex isimli firma tara-
fından yapıldı. Polimer ile talaşı 
karıştırıp maliyeti düşürerek daya-
nıklı bir ürün haline getiren Trex 
firması, bu ürünü ağırlıklı olarak 
zemin döşemelerinde kullanmak 
için üretti. İlk üretici firma olan ve 
yıllık cirosu 750 milyon dolar civa-
rına ulaşan ABD’deki Trex firma-
sının ardından pazara yeni güçlü 
üreticiler de girdi. Timbertech, Fi-
beron gibi büyük firmalar ile pazar 
hızla büyüdü. Ciroları 200 milyon 
doların üzerinde firmaların oluş-
maya başladığı ABD’de şu anda 
25’e yakın firma ahşap kompozit 
pazarında faaliyet gösteriyor. 

aBd’de ahşap kompozit pazarının 
büyüklüğü, 15 milyar dolar
Ahşap kompozitin ilk olarak 
ABD’de üretilip yaygınlaşmasının 
nedenlerinin başında Amerikalıla-
rın yaşam şekli geliyor. Tek ya da 
iki katlı müstakil evlerin yoğun ol-
duğu ABD’de terasların geniş ve 
çok fazla kullanılıyor olması, ahşap 
kompozitin de gelişmesini sağladı. 
Teraslarına çok büyük yatırımlar 
yapan ABD’liler ahşap kompozit 
pazarını 15 milyar dolarlık bir bü-
yüklüğe ulaştırdı. 
Şu anda dünyadaki ahşap kom-
pozit sektörünün yüzde 85’i ze-
min döşemelerine ait bulunuyor. 
Ürünlerin estetik olarak zengin-
leştirilmesi hem kullanımı hem de 
ürün gruplarının sayısını artırmaya 
başladı. ABD’de de ıslak hacim 
ahşaplarında pazar payının yüzde 
40-45’ini kompozit almış durum-

da. Bakım istememesi, daha da-
yanıklı olması ve estetik bir görü-
nüme sahip olması bu ürünün en 
büyük avantajlarını oluşturuyor. 
Estetik olarak ahşabın çok ciddi 
değer kaybetmesi, bakımının şart 
olması, hızlı deforme olması kom-
pozite ilgiyi artırıyor. Özellikle 
ahşap kompozitin henüz evrimini 
tamamlamamış bir ürün olması ge-
lecek dönemde sürekli bir gelişim 
göstereceğinin de işaretini veriyor. 
Dünyadaki tüm krizlere rağmen 

yükseliş trendini hiç kaybetmemiş 
bir ürün olma özelliğindeki ahşap 
kompozitin ABD’nin ardından 
dünyada yayılımı, gelişmiş ülkeler 
kanalıyla oldu. Avrupa’da özellikle 
ilk olarak Fransa’da yoğun olarak 
kullanılmaya başlayan ahşap kom-
pozit, ardından bütün Avrupa ül-
kelerinde yaygınlaştı. Bu süreci 
takiben Çin devreye girdi. Büyük 
üretim hacimleri ile pazara giriş 
yapan Çin son 5 yılda fiyatları ol-
dukça düşürdü. 
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Kompozitler sınırsız kalıplama bo-
yutları, çok sayıda üretim tekniği, 
diğer malzemelerle uyuşma özel-
liği (takviye amacıyla köpük kul-
lanımı), kendinden renklendirme 
olanağı, isteğe bağlı ışık geçirgen 
özellikte üretilebilme olanağı gibi 
avantajlara da sahip bulunuyor.

türkiye’de üretim hacmi 
1,4 milyar euroya ulaştı
Bu özellikleriyle kompozit sektö-
rü dünyadaki gelişimini hızla sür-
dürüyor. 2015 yılında 78 milyar 
dolarlık değere sahip olan küresel 
kompozit pazarı, 2016 yılında ha-
cimsel olarak 10,8 milyon ton, de-
ğersel olarak da 82 milyar dolarlık 
(74 milyar Euro) büyüklüğe ulaştı. 

Türkiye Kompozit Sanayicileri 
Derneği’nin raporuna göre dünya-
daki kompozit sektörü 2016-2021 
yılları arasında hacimsel olarak yıl-
da yüzde 4, parasal olarak da yüzde 
5 büyüyecek. 2021 yılında küresel 
kompozit üretiminin 12,9 milyon 
tona, parasal değerinin ise 103 mil-
yar dolara  (94 milyar Euro) ulaşa-
cağı tahmin ediliyor.
Kompozit, ürettiği katma değeri 
yüksek ürünler ve işlevselliği nede-
niyle dünyada olduğu gibi Türki-
ye’de de stratejik öneme sahip bir 
sektör. Hatta öyle ki sektör Tür-
kiye’de Avrupa ve dünya büyüme 
oranının üzerinde bir gelişim gös-
teriyor. Türkiye Kompozit Sanayi-
cileri Derneği’nin raporuna göre 
kompozit sektörünün Türkiye’de-
ki büyüme oranı dünya ortalama-
sının üzerinde. Türkiye’de sektör 
yıllık yüzde 8-12 büyüyerek, Avru-
pa ve küresel büyüme rakamlarının 
üzerinde gelişiyor. Türkiye’de sek-
tör bugün, 265 bin tonluk üretim 
hacmiyle 1,4 milyar euroluk para-
sal büyüklüğe ulaşıyor.

ahşap kompozit ilk aBd’de 
üretildi
Türkiye’nin son 10 yılda başta 
havacılık olmak üzere savunma ve 
uzay sanayi gibi stratejik alanlara 
devlet politikası gereği ağırlık ver-
mesi, kompozit endüstrisinde de 
işlem hacminin artmasını sağladı 
Kompozit ürünlerin kullanım ora-
nı artan sektörler arasında mobilya 
da dikkat çekiyor.
Kompozit ürünler arasında son 
yıllarda gelişimiyle en dikkat çeki-
ci çeşidin başında ahşap kompozit 
geliyor. Ahşabın ve plastiğin üstün 
özelliklerinin bir araya getirildiği 
yeni nesil bir yapı malzemesi olarak 
üretilen ahşap kompozit, en nadir 
ağaç türlerinin sağlayacağı kalite 
ve görünümün yanı sıra gerçek 
bir çevre dostu alternatif malzeme 
özelliği sunuyor. Ahşabın doğal ya-
pısı ve sıcaklığı, yenilenebilir doğal 
bir kaynak olması, yüksek mukave-
meti, ekonomikliği gibi avantajla-
rı ile plastiğin suya, neme ve her 
türlü dış hava şartlarında üstün 
boyutsal stabilizasyonu, çürüme ve 

Estetiği ve fiziksel üstünlüğü 
ile dikkat çekiyor
Günümüzde, çevre dostu bir mal-
zeme olmasından ötürü, ahşap 
malzemenin önemi giderek artıyor. 
İnsan yapımı olan ve istenilen özel-
likleri elde etmek amacıyla özel 
olarak tasarlanan malzemeler olan 
kompozit malzemeler ise, insanla-
rın farklı gereksinim ve beklentile-
rinin yanı sıra, çevreye duyarlı ya-
şam anlayışının giderek artması da, 
yeni malzemeler geliştirilmesinde 
önemli bir etken oluyor. Ahşabın 
kompozit ile birleştiği ahşap kom-
pozit malzeme de taşıdığı estetik 
değerin ve fiziksel üstünlüklerinin 
yanı sıra sürdürülebilir olmasıyla 
dikkat çekiyor.

Kompozit malzeme nedir?
Kompozit malzemeler yüksek performans uygulamaları için tasarlanmış, özellikleri spesifik 
amaçlara uygun olarak oluşturulmuş ve geniş anlamda fonksiyonlarına göre düşünülen malze-
melerdir. İki ya da daha fazla sayıda, aynı ya da farklı gruptaki malzemelerin, en iyi özelliklerini 
yeni ve tek bir malzemede toplamak amacıyla makro düzeyde birleştirilmesiyle oluşturulur. 
Kompozit malzemeler doğada hazır olarak bulunmazlar. İnsan yapımı malzeme sistemleridir ve 
kendisini oluşturan malzemelerden farklı özelliklere sahip olurlar. Kompozit malzemenin yapı-
sında bulunan takviye elemanlar, yükü taşıyarak matrisin rijitliğini ve dayanımını artırır. Reçine 
ve matris malzemeleri ise elyafları bir arada tutarak çevresel etkilerden ve darbelerden korur. 
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türkiye’de pazarın hacmi 
10 bin ton civarında 
Türkiye’nin ise ahşap kompozit ile 
tanışması 10 yıl önceye dayanıyor. 
İlk üretimin 10 yıl önce yapılmaya 
başlandığı ülkemizde ahşap kom-
pozit pazarı hızlı bir gelişim gös-
tererek ciddi hacimlere ulaştı. Her 
ne kadar müstakil yaşam ve teras 
kullanımı az olsa da ahşap kompo-
zit zamanla yazlık kesimlerde, ha-
vuz kenarlarında, turistlik otellerde 
ve kafelerin dekorasyonlarında yer 
bulmaya başladı. Islak hacim ve dış 
mekanlar için üretimi ve kullanımı 
daha uygun olması, ürünün pre-
fabrik ev, kepenk, panjur, pergola, 
bahçe mobilyaları, korkuluklar, dış 
cephe kaplamaları gibi alanlar-
da kullanımına imkan veriyor. Şu 
anda Türkiye’deki hacmi 10 bin 
ton civarına ulaşan ahşap kompo-
zitin, yüzde 85’ini zemin döşeme-

leri, diğer yüzde 15’lik kısmını ise 
ağırlıklı olarak pergolalar oluşturu-
yor. Bunun en büyük nedenini ise 
ahşap kompozitin mukavemetli ve 
dayanıklı oluşu yatıyor. 
Ürün yapısal özelliklerinin yanı sıra 
fiyatıyla da tüketicinin ilgisini çeki-
yor. Direk gibi uzun büyük parça-
larda ahşap kompozit fiyatları yüz-
de 30’lara varan oranlarda ucuz. 
Ahşaba göre fiyatının daha ucuz 
olması nedeniyle ahşap kompozit 
tüketici için cazibesini artırıyor. 

Pazar daha da büyüyebilir, 
ancak…
Ahşap kompozitin önü sadece 
dünyada değil Türkiye’de de çok 
açık. Son dönemde büyük şehir-
lerdeki belediyelerin açık alan pro-
jelerinin sayısının artması, ahşap 
kompozit pazarını oldukça büyü-
teceğe benziyor. Özellikle müstakil 
yaşamı destekleyen inşaat projele-
rin sayısındaki artış, şu anda 500 
bin metrekare olan Türkiye ahşap 
kompozit pazarının büyümesinde 
etkili olacak. Tüm bunlar gele-
cek dönemde kullanım oranının 
ve pazar payının daha da artacağı 
ihtimalini kuvvetlendiriyor. Ancak 
gelişen ve sürekli yeni ürünlerde 
kendini gösteren ahşap kompozi-
tin hızını kaybetmeden pazarını 
büyütebilmesi için ise önemli bir-

kaç noktayı hayata geçirmesi gere-
kiyor.
Sektördeki yetkililere göre, ahşap 
kompozit pazarının büyümesinin 
önündeki en büyük engel, fiyatla-
rın rekabeti ve yeni ürüne yatırım 
yapmamak. Piyasada rekabetin 
fazla olduğunu ve Çin nedeniyle 
fiyatlar oldukça düştüğünü hatırla-
tan sektör temsilcileri,  bu nedenle 
de firmaların yeni ürünler çıkararak 
pazarda ayakta kalmasının şart ol-
duğuna dikkat çekiyorlar. Her yıl 
Türkiye’de bu sektörde 2-3 yeni 
fabrikanın kurulduğunu vurgu-
layarak, bu yeni üreticilerin ürün 
geliştirme üzerine odaklanmaları 
gerektiğine dikkat çeken yetkili-
ler, “Mevcut olan ürünler üretilip 
yeni ürünler geliştirmeye yönelmi-
yorlar. Fiyatla rekabet yerine yeni 
ürünle rekabet etmek gerek” me-
sajı veriyorlar. 
Pazardaki yerli üretici firmaların 
dikkat etmesi gereken bir diğer 
nokta ise ihracat… Türkiye’de 
mevcut kurulu üretim kapasitesi 
20 bin ton civarında iken pazar 
büyüklüğü yaklaşık 10 bin ton. 
Geriye kalan 10 bin tonluk üreti-
min ihraç edilebilir olduğuna vur-
gu yapan sektördeki yetkililer,  bu 
nedenle firmaların satış rotalarını 
yurtdışına çevirmeleri gerektiğini 
söylüyorlar.  

Ahşap kompozit malzemenin 
gelişmiş yönleri:
n Kolay şekil alma 
n Kalıplanabilme
n Rijitlik (Sertlik) 
n Ahşap hissi yaratma (sıcak 
malzeme) 
n Dayanıklılık (Güneşe, su ve 
rutubete kimyasallara, darbeye, 
deformasyona, doğrama karınca-
ları, termitler, algler ve mantarlara 
karşı dayanıklılık) 
n Anti-bakteriyel oluşu 
n Küflenmezlik 
n Kaymazlık 
n Çatlamaz ve kıymıklanmaz
n Kolay montaj ve kolay kullanım
n Cila, boya ve astara uygunluk 
n Temizleme kolaylığı 
n Zararlı kimyasal içermeme 
n Geri dönüşümlü 
malzemeden üretilme 
n Düşük bakım maliyeti 
n Uzun ömürlülük
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Dünyada geleceğin ürünü 
olarak tanımlanan ahşap 
kompozitin Türkiye’deki 

ilk üretici firması olan UCM’nin 
kurucusu ve Genel Müdürü Atil-
la Bozyiğit, yurtdışında kompozit 
alanındaki hızlı yönelimin farkına 
varıp Türkiye’ye aktaran bir giri-
şimci. 
12 yıl önce ABD’de bir fuarda 
gördüğü ahşap kompoziti Tür-
kiye’de üretmek üzere yola çıkan 
Atilla Bozyiğit ve kardeşi Cemal 
Bozyiğit, ortakları Tekyapı A.Ş. ile 
birlikte kurdukları şirket ile 10 yıl-
da üretimini 20 kat artırarak iç pa-
zarın yanı sıra 51 ülkeye ihracat da 
yapar bir büyüklüğe ulaştılar. Aynı 
zamanda ahşap kompozitin çe-
şitlendirilmesi konusunda sürekli 
yeni ürün çalışmaları yapan UCM, 
dünyada ilk ahşap kompozit per-
golayı 2012 yılında üretmesinin 
ardından, en son toplamda 2,5 
milyon dolarlık yatırımla üretimini 
başardığı ‘ahşap alüminyum kom-
pozit’ ürünüyle de sadece Türki-
ye’de değil dünyada bir ilke imza 
atmış oldu. 
UCM Kompozit Yapı Malzemeleri 
Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdü-
rü Atilla Bozyiğit, firmasının Le-

vent’deki UCM Dış Ticaret mer-
kez ofisinde yaptığımız röportajda, 
ahşap kompozitin Türkiye için bir 
ulusal kazanım projesi olduğunu 
anlatmasının yanı sıra bu alandaki 
bilgi birikimiyle ağaç işleme ma-
kineleri sektörüne de önemli me-
sajlar verdi. Türkiye için çok yeni 
bir ürün ve pazar olan ahşap kom-
pozitin önümüzdeki yıllarda kulla-
nımının kaçınılmaz olduğunu dile 
getiren Bozyiğit, “Ahşap kompo-
zit yeni bir ürün, sektörün gelece-
ği parlak ve önü açık. Krizlerden 
doğrudan etkilenmiyor, her yıl 
gelişimini sürdürüyor. Bu neden-
le ağaç işleme makineleri sektörü 
bu üründeki gelişimi kaçırmama-
lı, fırsatları değerlendirmeli. Ah-
şap kompozit üreticilerinin, yerli 
makine ve ekipmanlara çok ciddi 
oranda ihtiyacı var. Makinecile-
rin kesinlikle bu ürüne ve pazara 
bir göz atması gerekiyor. Ahşap 
kompozit sektöründeki üreticilerle 
tanışmalarının tam zamanı oldu-
ğunu düşünüyorum. Bu sektörle 
kurulan ilişkiler satış konusunda 
fırsatlar doğuracaktır”   açıklama-
sını yaptı. 
Türkiye’de her sene 2-3 üretim te-
sisinin kurulduğu ahşap kompozit 

pazarında 12 firmanın üretim yap-
tığını açıklayan Bozyiğit, şu anda 
Türkiye’de 10 bin tonluk  bir pazar 
olduğunu, yeni ürün çalışmaları ve 
yaygınlaşan kullanım alanlarıyla 
bu pazarın çok daha büyüyeceğini 
kaydetti. Bu gelişime ağaç işleme 
makineleri sektörünün de seyirci 
kalmaması gerektiği tavsiyesinde 
bulunan Bozyiğit, hem sektör hem 
de firması hakkında sorduğumuz 
sorulara şu yanıtları verdi: 

atilla Bey, öncelikle sizin bu 
sektöre nasıl adım attığınızı öğ-
renelim. Bu ürünle nasıl tanışıp 
kurduğunuz firmayla sektördeki 
ilk üretici oldunuz?
UCM Kompozit 2008 yılında ku-
ruldu. Bu yıl 10. yılımızı kutlaya-
cağız. Türkiye’de kompozit sektö-
ründeki ilk 3 firmadan biriyiz. Bu 
ürünle tanışmam tesadüf eseri oldu. 
Ben pencere sektöründe çalışıyor-
dum. Türkiye’deki pencere pro-
fili üretici sayısı 100’lü sayıların 
üzerine çıkınca yeni iş alanlarına 
yöneldim. ABD’de bir fuarda gör-
düğüm ahşap kompozit çok ilgimi 
çekti ve bu ürüne yatırım yapmaya 
karar verdim. Türkiye’de üretim 
yoktu ve ilk üretici de biz olduk. 
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“Ahşap kompozit üreticileriyle  
tanışmanızın tam zamanı”
Türkiye’de üretimi 10 yıl önce başlayan ahşap kompozit ürünlerinin imalatında ağaç            
işleme makinelerinin kullanıldığını hatırlatarak sektöre ‘tanışalım’ mesajı veren UCM       
Kompozit Yapı Malzemeleri Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Atilla Bozyiğit, “Ahşap kom-
pozit henüz evrimini tamamlamamış yeni bir ürün. Önü çok açık olan bu ürünün üretimi 
ve talebi her geçen yıl artıyor. Ahşap kompozit üreticilerinin, yerli makine ve ekipmanlara 
çok ciddi oranda ihtiyacı var. Bu nedenle iki sektörün tanışmasının tam zamanı. Kurulan 
ilişkiler satış konusunda fırsatlar doğuracaktır” dedi. 

Kapak Röportajı
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Şimdi Therrawood markasıyla hem 
iç hem dış pazarda ürünlerimizi sa-
tıyoruz. 

İlk üretimin ardından nasıl bir 
gelişim yaşandı firmada? 
Kompozit nasıl hareket edeceği-
ni, nasıl reaksiyonlar göstereceğini 
bilerek işlenmesi gereken ve üre-
tilmesi gereken bir ürün. Biz ilk 
üretimine başladığımızda pazarda 
bu ürünle ilgili bilgi sahibi olan 
çok az kişi vardı. Maalesef ahşap 
kompozit sektörüne yönelik yerleş-
miş bir bayi ve satış ağı da yoktu. 
Profesyonel anlamda bu ağı kur-
maya ilk biz başladık. İşe başlarken 
marangozların malzemeye defans 
göstereceğini düşünmüştük ancak 
öyle olmadı. Hızlı montaj yapılabi-
lir ve stok tutulabilir oluşu sebebi 
ile dönemsel cirolara sıkışmış olan 
marangozlara yeni bir saha yarat-
mış olduk. Yurtiçinde bayilerimizle 
ve bölge distribütörlerimizle satış 

yapıyoruz. İhracat yaptığımız ül-
keler sayısını her sene arttırıyoruz. 
Toplam 51 ülkeye ihracatımız var. 
Şu anda toplam üretimimizin yüz-
de 65’ini ihraç ediyoruz.

Yurtdışında nasıl bir yapılanma-
nız var?
Yurtdışı yapılanmamızı satın alma 
gücü yüksek ülkelere göre planla-
dık. Bundan 3 yıl önce Therrawood 
Middle East adı altında Belçikalı bir 
ortakla Dubai’de ilk yurtdışı yapılan-
mamızı yaptık. Dubai/Sharjah Free-
zone’daki depomuzdan Katar, Um-
man, Bahreyn ve Suudi Arabistan’a 
hızlı servis sağlıyoruz. Ortadoğu’da 
çok kuvvetliyiz. Diğer tarafta ABD/
Virginia merkezli Amerika’daki yerel 
ortağımızla Therrawood North-A-
merika’yı yine 3 sene önce kurduk. 
Son 3 yıldır Amerika’nın en büyük 
inşaat fuarı olan Builders Show’a 
katılıyoruz. Özellikle bu sene yoğun 
bir ilgi ile karşılaştık. Amerika kom-

pozit sektöründe hem üretim hem 
de tüketimde diğer ülkelere nazaran 
oldukça önde bir ülke. Hem ürün 
gamına hem de sertifikasyona bü-
yük yatırımlar gerekiyor. Önümüz-
deki yıldan itibaren yatırımlarımızı 
tamamlayacağımızı ve ciddi hacim-
lere ulaşacağımızı öngörüyoruz. 
Sırada Avrupa var. İsviçre merkezli 
Therrawood Europe için şirket ku-
rulumlarımıza başladık. Diğer ülke-
leri uygulamacı bayiler ile distrubute 
ediyoruz.

Biraz fabrikanızla ilgili de bilgi 
almak isteriz. Fabrikanızın bü-
yüklüğü, üretim miktarı, kapasi-
tesi nedir?
Fabrikamız Çorlu’da bulunuyor. 
12 bin metrekaresi kapalı, 20 bin 
metrekaresi açık olmak üzere 35 
bin metrekarelik bir büyüklüğe 
sahip. 54 çalışanımız var. Firma 
olarak 10 yılda üretimimizi 20 kat 
civarında artırdık. Üretim miktarı-

mız şu anda yıllık 5 bin ton civa-
rında. Kapasite kullanım oranımız 
ise yüzde 80’lere ulaşmış durumda. 
Önümüzdeki dönemde yüzey iş-
lemleri ile ilgili yatırımlar ile pazar-
lamaya yönelik yatırımlar yapmak 
istiyoruz.

Yeni ürün geliştirme çalışmaları-
nız var mı?
Ar-Ge bizim olmaz ise olmazımız. 
UCM sadece yurtiçinde değil dün-
yada da birkaç ilklere imza atan bir 
firma. Dünyada ilk ahşap kompozit 
pergolayı, 2012 yılında Therrawo-
od Pergola markasıyla UCM üretti. 
O dönemde piyasaya ‘İlk defa biz 
ürettik, nesiller boyu kullanılsın is-
tedik’ sloganıyla girdik. Ürün sek-
töre çok çabuk adapte oldu. Güney 
Ege civarında pergola çok yaygın 
kullanılıyor. Normal pergola üre-
ticisi en erken 2-3 haftada siparişi 
teslim ederken, bizim ürünümüz 
birkaç saat içerisinde kurulabiliyor. 
Pratik olmasının yanı sıra ürünle-
rimizin dayanıklı oluşu da pergo-
lada hızlı bir şekilde yol almamızı 
sağladı. Diğer taraftan ABD’den 
Ortadoğu’ya kadar sürekli ihraç 
ettiğimiz bir ürün haline geldi. 
Şimdi yine sektörde ilk özelliğinde 
olan yepyeni bir ürünler üzerinde 
çalışıyoruz.

nedir bu ürünler, fark yaratan 
özellikleri neler?
Öncelikle kompozit profilin kulla-
nımını yaygınlaştırmanın ilk yolu 
doğru fiyat aralığını sağlayabilmek 
olduğundan, üretim prosesimi-
zi co-extrüzyon olarak bilinen bir 
teknoloji ile değiştirdik. Bu yatırım 
kapsamında tüm makine-ekipman-
larda revizyona gittik, tüm kalıpla-
rımızı tekrar yaptık. Bu teknoloji 
ile geri kazanımdan gelen hem 
plastik hem ahşap pencereler, ya 

ahşap kompozit sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Pazar büyüyor ve büyümesini de sürdürecek. Türkiye’de ürün gruplarındaki gelişmeye ve çeşitliliğe 
bağlı olarak sektör yürümeye devam edecek. Kendi ürün gruplarımızdan şöyle örnekler verebilirim. 
Biz kompozit deck ile ahşabın sıcaklığını ve polimerin dayanıklılığını bir arada piyasaya sunduk. Sağ-
lamlık, uzun ömürlülük, sağlık, estetik görünüm ve kolay montaj avantajları sunan Deck’ten sonra 
kompozit pergolayı çıkardık. Onun arkasından korkuluk sistemi, cephe kaplama sistemi, çit bölme 
sistemleri yaptık. En sonunda da geliştirdiğimiz bir projeyle ahşap kompozit prefabrik evler yapmaya 
başladık. Bunlar belediye projelerinde büfeler, muhtar evleri, kütüphanelerde kullanılıyor. Konteyner 
ya da betopan evlerle kıyaslamak doğru değil bunları. Hem estetik olarak daha güzel hem de kullanım 
olarak daha fazla izolasyona ve deprem dayanıklılığına sahip evler. Bu ürün grupları içinde düşündü-
ğünüzde belediyelerle çok büyük işler yapılmaya başlandı. Talep giderek artıyor. En son Eskişehir’de 
Odunpazarı Belediyesi 15 bin metrekarelik bir proje gerçekleştirdi. Yazgan Tasarım tarafından Eski-
şehir Odunpazarı’nda tasarlanan kentsel tasarım projesi kapsamında yapılan Hamamyolu Urban Deck 
projesi Avrupa’dan mimarlık dünyasındaki en önemli yarışmalardan biri olarak kabul edilen yarışmada 
da birincilik ödülü aldı. Bu 15 bin metrekarelik zemin döşemesi tonaja vurulduğunda 300 ton civarın-
da bir iş anlamına geliyor. Türkiye’de bunun gibi projelerin sayısının artması ahşap kompozit pazarını 
oldukça büyütecektir. Müstakil yaşamı destekleyen projelerin sayısının da artması pazarın büyüme-
sinde etkili olacaktır. Turistik işletmelerin bakım maliyetleri çok yüksek. Bu nedenle ahşap kompozit 
bu işletmeler için vazgeçilmez ürün haline geliyor. Ayrıca marinalarda da bu ürünler kullanım imkanı 
buluyor. Denizin rutubetinden ve aşındırmasından etkilenmeyecek bir ürün olarak da marinalarda da 
şartnameye giren tek ürün haline geliyor, bu da kullanımı artacaktır. 
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da mobilya sektöründe kullanılan 
kenar bantları gibi hammaddeleri 
profillerimizin çekirdek kısmında 
kullanıp, kabuk diye tabir ettiği-
miz katmanda performansı yüksek 
orijinal hammadde kullanımı yapı-
yoruz. Yaklaşık 3 yıldır bu ürünle 
ilgili 2.5 milyon dolarlık bir yatı-
rım yapıyoruz. Bunun meyvelerini 
yeni yeni alıyoruz. Co-extrüzyon 
prosesi ile birlikte çekirdek kısmın-
da alüminyumu kullanarak yeni 
bir ürün daha geliştirdik.  Bu yeni 
ürünün ise adını Hibrit Kompozit 
koyduk. Diğer bir deyişle ahşap 
alüminyum kompozit diyebiliriz. 
Bir yapı malzemesinden beklenen 
dış şartlara dayanım, korozyona 
karşı dayanıklılık, termal yalıtım, 
yanmama, mekanik dayanım gibi 
birçok avantajlı özelliğe sahip bu-
lunuyor. Ahşap, estetik olmasına 
rağmen su emen, korozyona uğra-
yan hareketli bir üründü. Kompo-
zit buna birçok avantaj kattı. Şimdi 
alüminyum ile hibrit hale gelmesi 
bu avantajları daha da güçlendiri-
yor. Ahşap alüminyum kompozit, 

2010 yılında Avusturya’da gitti-
ğim bir konferansta 4. jenerasyon 
olarak projelendiriliyordu ve Japon 
firmaların üzerinde çalıştığından 
bahsediliyordu. Ahşaptan estetiği-
ni, plastikten uzun ömürlülüğünü,  
alüminyumdan ise mukavemetini 
alan hibrit önümüzdeki yıllarda is-
mini sık sık duyacağınız bir malze-
me olacak. Bu ürünü pencere, kor-
kuluk, dış cephe kaplamaları ya da 
mobilya gibi çok geniş yelpazede 
ürün gruplarında kullanmak müm-
kün. Bu yatırımımızla UCM olarak 
çok gururluyuz, çünkü bu ürünü 
sadece Türkiye’de değil dünyada 
üreten ilk firmayız. 

dünyada ilk kez yeni bir ürün 
üretmeniz, dünya pazarları için 
de size avantaj sağlayacaktır…
Evet kesinlikle, hibrit kompozit  
geleceğine çok inandığımız bir 
ürün. Özellikle ıslak hacim uygu-
lamalarda gelecek vaad eden bir 
ürün bu. Türkiye’de de önü açık.  
Üretimine geçen yıl başladık. Or-
tadoğu’da birçok uygulama yaptık. 

Özellikle pergolalarda ve çok kat-
lı binalarda güneş kırıcılar olarak 
uyguladık. Şu ana kadar teknik 
anlamda sıkıntı yaşamadık. En son 
ocak ayı başında ABD/Orlando 
fuarında tanıttık ve çok olumlu 
tepkiler aldık. Amerika’da kit per-
gola sistemleri ve korkuluk ürünle-
rimizle piyasaya girdik. İlk olmanın 
gereği olarak ürün için patentleri-
mizi aldık. Kalıp teknolojisinden 
üretim proseslerine kadar koruma 
altına almış olduk.  

ucm olarak büyüme planlarınız 
nedir gelecekle ilgili?
2018 herkes için zor bir yıl olacak. 
Ancak biz UCM olarak son 3 yıldır 
gerek ürün gamına gerekse pazar-
lamaya yaptığımız yatırımlar sebebi 
ile yüzde 40 oranında cirosal bir 
artış bütçeledik. Ahşap kompozit 
farklı bir sektör. Performansı ile 
ahşap ya da alüminyum gibi sek-
törlerden aldığı paylarla büyümeye 
devam ediyor. Hedefimiz konum-
lamamızı bozmadan, üretimden 
nihai tüketiciye kadar tüm kademe-
leriyle sağlam bir yapı oluşturmak. 
Tabi bu yapıyı ihracat yaptığımız 
tüm ülkelere taşıyıp, dünya çapında 
güçlü bir marka olmak istiyoruz.

Firmanızı tanıdıktan sonra biraz 
da ahşap kompoziti tanıyalım 
sizden. ahşap kompozit ürünü, 
ahşaba göre ne gibi avantajlara 
sahip?
Ahşap kompozitin, ahşaba göre 
birçok avantajı var. Bakım isteme-
mesi, kıymıklanmaması ve öm-
rünün sınırsız oluşu en büyük 
avantajları. Ahşabın, özellikle dış 
mekanlarda yani ıslak hacimler-
de estetik olarak çok ciddi değer 
kaybetmesi, bakımının şart olması, 
hızlı deforme olması kompozite il-
giyi artırıyor. Kıyasladığımız zaman 

ahşap ile ahşap kompozit arasında-
ki fiyat farkı da tüketicinin ilgisini 
çekiyor. Aynı ölçülerde emprenye 
görmüş ve cilalanmış bir ahşapla 
kıyasladığınızda, büyük parçalar-
da ahşap kompozit fiyatları yüzde 
30’lara varan oranlarda ucuz. Ama 
parçalar küçüldükçe ahşaba yakın-
laşıyoruz. Diğer bazı avantajları 
böceklenmeme, yosun ihtiva etme-
mesi olabilir. Ahşap kompozit alev 
almayan ahşapa göre çok daha zor 
yanan bir ürün. Çevre bilinci içeri-
sinde giderek çoraklaşan gezegeni-
miz için ise başka bir umut kapısı 
olduğunu da özellikle vurgulamak 
istiyorum.

mobilya sektörü bu avantajlı 
ürünün yeterince farkında mı 
sizce?
Türkiye’deki marangozlara gelişen 
dünyaya ayak uydurmak zorunda 
olduklarını hatırlatıp bu konuda 
kendilerini geliştirmeleri konu-
sunda çağrı yapıyorum. Maalesef 
sanatkarlar için işler artık çok zor. 
Ufak atölyelerde mobilya üretmek, 
mutfak tezgahları yapmakla işyer-
leri dönmüyor. Basit otomasyonlar 
ve teknolojik ürünler kullanarak 
yüksek cirolar yapmaları, daha fazla 

kâr etmeleri mümkün. Ahşap kom-
pozitle birçok ürün üretip yeni iş 
sahaları oluşturulabilir. 
Şöyle ki sadece mutfak tezgahların-
da organize olmuş bir imalathane, 
mevcut makine ekipmanı ile Ahşap 
kompozit pergola, balkon ve bah-
çe korkulukları, belediye bankları, 
oturma grupları gibi aslında farklı 
sektörlere sahip birçok işi yapabi-
lirler. Ahşap sektörünün yanı sıra, 
alüminyum ya da ferforje sektör-
lerinden de pay almaktan bahsedi-
yorum. Ürünün yapısı özellikle dış 
mekan ürünlerinde çok avantajlı 
özelliklere sahip. Sizin aracılığınız 
ile tüm sanatkarlara çağrıda bulu-
nuyorum. Gelin birlikte ürün ge-
liştirelim. Bizi kumaş üreticisi gibi 
düşünün, bu kumaşın usta terzilere 
ihtiyacı var.

ahşap kompozit profil üretimi 
sırasında ne tür makineler kul-
lanılıyor?
Ahşap kompozit profillerin işlen-
mesinde, ahşap üretiminde kullanı-
lan makineleri kullanıyoruz. Freze 
ve yatar denilen enli kesimlerde ah-
şap sektöründeki aynı makinelerle 
üretiyorum yapılıyor. Sadece bıçak-
larda, testerelerde, vidalamada bir 

takım farklılıklar var. Onun dışında 
her şey ahşapla hemen hemen aynı. 
Profil üretim teknolojisi ise plastik 
profil üretimine benzer makine-
ler ile yapılıyor. Ancak hammad-
de üretimi uzmanlık gerektiriyor. 
Hammadde içerisinde kullandığı-
mız organiklerin, kimyasal katkıla-
rın ve boyama tekniklerine hakim 
olmanın yanında, her coğrafyaya 
ya da ürün grubuna farklı ham-
maddelerin kullanılması gerekiyor. 
Örneğin sert ağaçların talaşları 
ürüne mukavemet kazandırırken, 
pirinç kabuğu su emmesini sağlı-
yor. Tabi ki bunları ürünün hangi 
katmanında hangi ölçüde kullan-
manız gerektiği uzmanlık istiyor. 
Diğer bir konu ise yüzey işlemleri. 
Teknolojik olarak sürekli gelişim 
halinde olan bu proses, ürüne hem 
doğal bir görünüm veriyor hem de 
performansını arttırıyor. 

ağaç işleme makineleri sektö-
rüne bu sektördeki fırsatlar ko-
nusunda verebileceğiniz önemli 
tüyolar var mı?
Ahşap kompozit, ağaç işleme ma-
kineleri sektörünü heveslendire-
cek bir ürün. Çünkü bu sektörde 
üretim artacak. Türkiye’de ahşap 

“Fabrikamızda okul kurup mobil profesyoneller 
yetiştireceğiz”
“Ürünün önündeki büyük problemlerden bir tanesi de yeterli do-
nanıma sahip olmayan ustaların yaptıkları montajlar. Maalesef tüm 
çabalarımıza rağmen bu konuda tam olarak başarı sağlayamıyoruz. 
Bu nedenle firma olarak usta üzerinden satış sistemine dönmeyi 
düşünüyoruz. Bölgesel yerel sertifikalı ustalarla çalışacağız. İşçilik 
bizim için çok önemli. Sektörün önündeki en büyük engel yetişmiş 
eleman bulunamayışı ve montajda hizmet kalitesinin düşük olması. 
Bu sıkıntıyı aşmak için de kendi ustalarımızı  kendimiz yetiştirmeye 
karar verdik. Bu yıl fabrikanın içinde yeni bir okul kuruyoruz. Bura-
da yetkili eğitimli ustalar yetiştireceğiz.  Keşif ve uygulama sistemini 
ustalar üzerinden gerçekleştireceğiz, buna yakın zamanda pazarla-
ma da eklenecek.  Her profesyonel aslında kendi işinin sahibi ol-
acak. Dünyada da bu tür sistemler hayata geçirilmeye başlandı.”
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Yaşadığınız sorunların başında ne geliyor?
En büyük sorunu sertifikasyonla ilgili yaşıyoruz. Ürünlerimizin dünyada da kabul göreceği bir sertifikasyon sistemi 
Türkiye’de maalesef yok. Akredite laboratuarlarımız dahi yok. Ürünlerimizin testlerini yapıp sertifika veren bir kurum 
bulamamak bizi yurtdışına itiyor. Yurtdışında bu işlemleri yapıp sertifika almak zorunda kalıyoruz. Bu da çok yüksek 
fiyatlara mal oluyor bize. Diğer taraftan yabancı ülkelerde sertifikasyonda milliyetçilik  kaynaklı sorunlarla da çok vakit 
kaybediyoruz. Sadece bu sene ABD pazarı ile ilgili 150-200 bin dolarlık sertifikasyon yatırımımız olacak. 

kompozit sektöründe yüzey işlem-
lerinde yapılacak çok iş var. Silindir 
diye tabir edilen, yonga levhalar 
üzerine basılan ahşap desenleri var. 
Bunların plastiğe uygulanmışlarına 
embosh deniyor.  Bunların profes-
yonel anlamda Türkiye’de üretimi 
yok denecek miktarda. Halbuki bu 
konuda dünyada çok büyük geliş-
meler var. Baskı, freseleme, kum-
lanması, değişik CNC figürlerinin 
yapılması gibi konularda Türki-
ye’de yapılacak çok iş var. 
Türkiye’de ahşap kompozit üretimi 
yapan 12 tane fabrika bulunuyor. 
Ben AİMSAD Dergisi vasıtasıyla 
Türkiye’de ağaç işleme makinele-
ri üreticilerine “sakın çekinmeden 
gelin, tanışalım” çağrısında bulu-
nuyorum. Üreticisi sayısı 12 firma 
oldu ve bu sayı giderek artıyor. 
Sektörün üretimle ilgili makine ve 
ekipmanlarına çok ciddi oranlarda 
ihtiyacı var. Yerli üreticinin fırsatı 
görmesi gerek. 

ahşap kompozit sektördeki fir-
malara ya da bu sektöre girmeyi 

düşünenlere tavsiyeleriniz neler? 
Gelecek dönemde ahşap kompo-
zitte üretici firma sayısı kesinlikle 
artacak. Ancak bu sektöre girerken 
mutlaka oturup düşünülmesi, he-
sabının iyi yapılması gereken nok-
talar var. Her şeyden önce konu 
uzmanlık istiyor. 
Birçok Uzakdoğu firması fuarlarda 
makine satabilmek adına know-
how taahhütünde bulunuyor. Tabi 
ki işin devamında üretici sorunlar 
ile baş başa kalıyor. Bilinçsiz üre-
tim beraberinde kalite sorunları-
nı getiriyor, sonuçta ürünün adı 
zedeleniyor. Diğer tarafta sektör; 
işletme sermayesi yoğun bir sek-
tör. Girişimcilerin öncelikle ilk 
yatırım maliyetlerine ve işletme 
sermayelerine bakmaksızın bu sek-
töre yatırım yapmamaları gereki-
yor. Sektörde her sene 2-3 fabrika 
kuruluyor. Bunların çoğu kalite ve 
finansal problemler ile boğuşuyor. 
Ürün geliştirme üzerine odak-
lanmak gerek. Firmalar, mevcut 
olan ürünleri üretmek yerine yeni 
ürünler geliştirmeye yönelmeliler. 

Fiyatla rekabet yerine yeni ürünle 
rekabet etmek gerek. Yurtdışında 
rekabet etmek istiyorsanız ürün 
çeşitliliğini yüksek tutmanız ge-
rek. Bu ürünlerin kalıpları 40-50 
bin dolarlık maliyet gerektiriyor. 
En ufak bir profilin ürün gamına 
dahil edilmesi stok maliyetleri ile 
birlikte yüz binlerce doları bula-
biliyor. Ahşap kompozit, evrimini 
tamamlamamış bir ürün olduğu 
için sürekli yeni prosesler çıkıyor. 
Bu proseslere adapte olmak çok 
önemli. Ayrıca iç pazarda, pazarla-
ma konusunda hazır bir kanal yok. 
Bu nedenle firmaların bu işe girer-
ken pazarlamaya ciddi bir para har-
camaları gerekebilir. Sertifikasyon 
da oldukça yüksek maliyetli. Türk 
Standartları Enstitüsü’nde ürünün 
tam olarak tanımlanmamış olması, 
yurtdışından hizmet almayı gerek-
tiriyor.
Türkiye’de üretim kapasitesi 20 
bin ton civarında. Türkiye’deki pa-
zar büyüklüğü ise 10 bin ton. 10 
bin ton ihraç edilebilir potansiyel 
var. Bu nedenle satış rotasını yurt-
dışına çevirmek gerek.  Şu anda 
ihracat yapmayan firmalardaki ka-
pasite kullanım oranları yüzde 40 
civarında. Bu nedenle firmalar ke-
sinlikle ihracata yönelmeliler. Biz 
firma olarak üretimle birlikte ih-
racata başladık, ilk ihracatımızı da 
Fransa’ya yapmıştık. Yeni işe gire-
cekler çok dikkatli olmalılar. Yurt-
dışından birkaç garanti müşteriyle 
anlaştıktan sonra üretime girmeleri 
daha doğru olacaktır. 





AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

AİMSADDERGİSİ  Ocak - Şubat 2018 77

Gezi

76 AİMSADDERGİSİ  Ocak - Şubat 2018

Karadeniz’in incisi Trabzon
tarih ve doğa severleri çağırıyor 
Trabzon; 4 bin yıllık tarihi geçmişiyle, Roma ve Bizans dönemlerini yaşayan, Fatih Sul-
tan Mehmet’in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
doğduğu, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün üç kez zi-
yaret ettiği şehir... Roma İmparatorluğu ve Osmanlı döneminde eyalet merkezi olmuş, 
Ortaçağ’da bir Rum imparatorluğuna başkentlik yapmış kent, doğal güzelliklerinin yanı 
sıra pek çok tarihi yapıyı barındırıyor.

Evliya Çelebi’nin “Bu şehre kü-
çük İstanbul denilse yeridir. İrem 
bağları gibi süslü bir şehirdir bu-
rası” diye tanımladığı Trabzon, 4 
bin yıllık tarihi geçmişiyle güçlü 
bir kültürel zenginliğin de sahi-
bi.  Roma ve Bizans dönemlerini 
yaşayan, Fatih Sultan Mehmet’in 
fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in 
valilik yaptığı, Kanuni Sultan Sü-

leyman’ın doğduğu, Cumhuri-
yetimizin kurucusu Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün üç kez 
ziyaret ettiği şehir, tarihi ve doğa-
sının yanı sıra ziyaretçilerine Kara-
deniz’in güzelliklerini de yaşatıyor.
Karadeniz sahili ile Zigana Dağ-
ları  arasında yer alan, günümüz-
de Karadeniz Bölgesi’nde Sam-
sun’dan sonra ikinci büyük kenti 

olan Trabzon, konumu itibariyle 
tarihin bütün evrelerinde ilgi çe-
kici kentlerden biri oldu. Coğrafi 
önemi ve tam bir geçiş noktasında 
bulunması nedeniyle Trabzon, ta-
rihi boyunca birçok medeniyete ev 
sahipliği yaptı. Ticari ve idari mer-
kez olarak Trabzon’da yüzyılların 
ötesinden bu yana kurulu bulunan 
eğitim, kültür,  ticaret merkezleri-

nin varlığı, kentin etrafıyla birlikte 
canlı ve süregelen bir kültürel biri-
kime sahip olmasını sağladı.
Bu güzel şehrin isminin nere-
den geldiğine ilişkin ise birçok 
rivayet var. Yunan mitolojisinde 
Lycaon’un oğlu Trapezeus’un 
Arkadya’daki adaşına ismini ver-
diği bilindiğinden, Karadeniz’deki 
Trabzon’un da bu mitolojik kahra-
mandan adını aldığı ve kent adının 
Yunan toponomi geleneğinden 
kaynaklandığı düşünülüyor. Evli-
ya Çelebi’nin 2 bin 500 yıllık bir 
Yunan kentinin adını 17. yüzyılda 
Türkçe halk etimolojisine dayan-
dırarak verdiği Tuğra-bozan adı 

da kimi çevrelerce ciddiye alınıyor. 
Hamilton ise, şehrin güney do-
ğusunda dik yamaçlarla yükselen, 
fakat üstü düz olan Boztepe’nin 
görünüşüne bağlayarak, antik 
Trabzon sikkelerindeki “masa” çi-
ziminden de aldığı destekle, kente 
görümünden dolayı Yunanca Tra-
pezus “masa” adının verildiğini 
iddia ediyor.
19. yüzyılın ortalarında uzun yıllar 
Anadolu’da arkeolojik inceleme 
ve araştırmalar yapan ünlü Fransız 
bilim adamı Charles Texier’e göre 
Trabzon kentinin kuruluşu M.Ö. 2 
bin yılına kadar dayanıyor. Kentin 
adına ilk kez, Yunanlı filozof ve 
tarihçi Ksenophon’un “Anabasis” 
adlı eserinde “Trapezos” olarak 
rastlanıyor.  Şehrin tarihine ilişkin 
son yıllarda yapılan araştırmalar; 
iskâna açıldığı tarihlerden itiba-
ren Kimmerler, İskitler, Bunturki 
ve Kıpçaklar, Halaçlar, Afşarlar ve 
Yazgurlar gibi Türk veya Türklerle 
akrabalığı söz konusu olan toplu-
lukların bölgeye gelip yerleştikle-
rini belirtiyor ve bölgedeki izleri 
üzerinde ciddi kanıtlar ileri sürü-
lüyor. 
Trabzon, uzun bir dönem Roma 
hakimiyetinde kaldı ve bu dönem 
içinde çok büyük bir gelişim gös-
terdi. Pers soylusu Mithradates ta-
rafından M.Ö. III. yüzyılda, mer-
kezi Çankırı yakınlarında bulunan 
Pontos devleti kuruldu ve bir süre 
sonra Trabzon da Pontos Krallığı-
nın egemenliği altına girdi. Fakat 
Pontos Krallığı’nın bu bölgedeki 
egemenliği de uzun sürmedi. Ni-
tekim M.Ö. 86 yıllarında başlayıp 
66 yılında Mithradates ordusunun, 
Romalı komutan Pompesius’un 
ordusuna Kelkit vadisinde kesin 
bir yenilgiye uğramasıyla bölge 
Romalıların kontrolü altına gir-
di.  İmparator Neron zamanında 

“serbest şehir” statüsü elde eden 
Trabzon’da, ünlü Roma imparato-
ru Hadrian’ın döneminde önemli 
imar faaliyetleri oldu. Birçok dini 
ve askeri binalar ile yollar, kentin 
su sorununu çözmeye yönelik su 
kemerleri ve liman inşa edildi, Or-
tahisar surlarının bir bölümü yapıl-
dı ve ayrıca kentte inşa ettirilen bir 
darphanede, bir yüzünde Romalı 
imparatorların resimleri bulunan 
paralar basıldı. 
Roma İmparatorluğu’nun M.S. 
395 yılında ikiye ayrılması ile Trab-
zon, Doğu Roma / Bizansİmpara-
torluğu’nun sınırları içinde kaldı. 
Ancak Bizans İmparatorluğu’nun 
merkezi olan İstanbul’un, Haçlı 
ordusunca işgal edilerek burada 
bir Latin devleti kurulması üzerine 
imparator I. Andronikos Komne-
nos’un İstanbul’dan kaçan torun-
ları Alexios ve David tarafından 
1204’de Trabzon İmparatorluğu 
olarak da adlandırılan Komnenos 
Krallığı kuruldu ve bu krallığın 
başkenti de Trabzon oldu. 
Fatih Sultan Mehmet tarafından 
1453 yılında İstanbul’un fethedi-
lip Bizans İmparatorluğu’nun yıkı-
larak Osmanlı İmparatorluğu’nun 
yaratılması ile doğu sınırlarının da 
güvence altına alınması açısından 
zorunlu bulunan Trabzon’un fet-
hi için gerekli hazırlıklar yapılarak 
donanma ve kara ordusu Trab-
zon’a hareket etti. 1461 yılında, 
bizzat Fatih’in komuta ettiği ordu 
tarafından kuşatılan Komnenos 
Krallığı’nın başkenti Trabzon, ku-
şatmaya uzun süre dayanamayarak 
teslim oldu ve böylece şehir Türk-
lerin egemenliği altına girdi.  
Trabzon, yeni Türkiye’nin ku-
rulması aşamasında da büyük bir 
öneme sahipti.  Birinci Dünya 
Savaşı’nın en ağır darbesini gören 
illerden biri olan Trabzon, iki yıl 
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Rus işgalinde kaldı. Kurtuluş Sa-
vaşı boyunca Trabzon Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti, orduya yapılan 
yardımlar ve milli mücadele heye-
canının yaşatılmasıyla ilgili birçok 
faaliyete öncülük eden şehirde,  
Milli Mücadele yıllarında birçok 
miting düzenlenerek halkın zafer 
ve işgaller karşısında heyecanı dile 
getirildi. Trabzon’un önderliğini 
yaptığı mücadele fikri, süratle çev-
re il ve ilçelere yayıldı, bölgenin 
kalbi adeta Trabzon’da attı. Çalış-
malar Kurtuluş Savaşı boyunca de-
vam etti ve zaferin kazanılmasında 
Trabzon’un ve Trabzonlular’ın 
çok büyük payı oldu.

İl, hem roma hem 
osmanlı eserleriyle süslü
Karadeniz dendiği zaman aklımıza 
gelen illerden birisi ve belki de en 
güzeli, Trabzon’dur. Fatih Sultan 
Mehmet Han tarafından kazandı-
rılan il, yeşilin ve temiz havanın 
cömertçe herkese sunulduğu bir 
yer. Karadeniz turu yaptığınızda, 
Karadeniz sahilinin en güzel me-
kanlarına sahip olan yerin Trabzon 

olduğunu anlayacaksınız. Trab-
zon’da manzara, tarih, nostalji ve 
modern mekanların hepsi, güzel 
bir karma olarak misafirlerini karşı-
lıyor. İnsanlarının misafirperverliği 
ve yemeklerinin Trabzon’un usta 
aşçılarının ellerinden geçmesi, her 
mekanda damak tadınıza uygun 
lezzetleri bulmanızı sağlayacak.
Roma İmparatorluğu ve Osmanlı 
döneminde eyalet merkezi olmuş, 
Ortaçağ’da bir Rum imparatorlu-
ğuna başkentlik yapmış kent doğal 
güzelliklerinin yanı sıra pek çok 
tarihi yapıyı barındırıyor. Manas-
tırlar arasında; Sümela Manastırı, 
Ayasofya Müzesi, Kaymaklı Ma-
nastırı (Amenapırgiç Ermeni Kili-
sesi), Kızlar (Panagia Theoskepas-
tos) Manastırı, Gregorios Peristera 
(Hızır İlyas) Manastırı, Kızlar (Pa-
nagia Kerameste) Manastırı, Vaze-
lon Manastırı yer alıyor.
Şehrin başlıca kiliseleri içinde Ha-
gia Anna (Küçük Ayvasil), Hagios 
Theodoros, Hagios Konstantinos, 
Hagios Kiryaki, Santa Maria, Ha-
gios Mikhail, Panagia Tzita, Fatih 
(Panagia Khrysokephalos), Yeni 

Cuma (Hagios Eugenios), Nakip 
(Hagios Andreas Kilisesi), Hüsnü 
Köktuğ (Hagios Eleutherios) ki-
liselerini saymak gerek.  İskender 
Paşa Camii, Semerciler, Çarşı Ca-
mii, Gülbahar Hatun Camii de; 
Trabzon’daki en büyük camilerin 
başında geliyor. 
Trabzon’da çok sayıda konak ve 
hamam da var. Atatürk Köşkü, 
Memiş Ağa Konağı (Sürmene), 
Çakıroğlu İsmail Ağa Konağı 
(Of), Çakıroğlu Hasan Ağa Kona-
ğı, Karamollaoğlu Topal Mustafa 
Evi (Araklı) şehrin en bilinen ko-
nakları arasında. Hamamlar arasın-
da ise Sekiz Direkli Hamam, Fatih 

Hamamı, İskender Paşa Hamamı, 
Çifte Hamam, Hacı Arif Hamamı, 
Alaca Hamam, Tophane Hamamı 
en ünlüleri.
Osmanlı dönemi diğer eserleri 
olarak da Soğuk Çeşme, Bedes-
ten, Sufi Ali Bey kitabesi, Sur Ki-
tabesi, Kabak Meydan Şadırvanı, 
Ortahisar Muvakkithanesi, Çarşı 
Camii Muvakkithanesi, Askeri 
Hastahane, Seyyidi Hacı Mehmed 
Çeşmesi, İskender Paşa Çeşmesi, 
Kethüdazade Hacı Emin Ağa Çeş-
mesi, Manastır Çeşmesi, Abdullah 
Paşa Çeşmesi, Hafız Muhammed 
Çeşmesi, Abdulhamid liman Çeş-
mesi’ni unutmamak gerek.

ortahisar’da Kanuni’nin 
evini gezebilirsiniz
Trabzon’a gittiğinizde şehrin 
merkezinde Zağnos Vadisi’nin 
hemen yanındaki Ortahisar Ma-
hallesini gezmenizi özellikle tavsi-
ye ederiz. Eğer mimariye, hele ki 
tarihî mimariye meraklı iseniz Or-
tahisar’daki Kanuni Sultan Süley-
man’ın doğduğu ev olan Kanuni 
Evi Müzesi ve Gülbaharhatun Ca-
miiyi gezmeniz mükemmel seçim 
olur. Ortahisar, şehir için tarihi bir 
öneme sahip. Fatih Sultan Meh-
met, Trabzon’u fethedince burada 
bulunan kiliseyi camiiye çevirip 
namaz kılmış ve halen camii ola-
rak kullanılıyor. Aynı zamanda 
Fatih Sultan Mehmet’in eşi, İkin-
ci Beyazıt’ın annesi, Yavuz Sultan 
Selim’in babaannesi Gülbahar Ha-
tun Türbesi de Ortahisar’da bulu-
nuyor. 
İstanbul’da Sultanahmet ne ise, 
Trabzon’da da Ortahisar aynısı 
diyebiliriz. Osmanlı öncesi ve son-
rası merkez olarak kullanılan alan, 
ortasında Ortahisar Büyük Fatih 
Camii (Panaghia Chrysocephalos 
Kilisesi), Kanuni Evi, Zağnoşpaşa 

Köprüsü ve vadisine ev sahipliği 
yapıyor. Trabzon’un en eski yerle-
şim yeri olan Ortahisar’ı gezerken 
merkezde ve sahil boyunca çok sa-
yıda eski dönemlerden kalma kale 
kalıntılarını görebilirsiniz. Güzel 
fotoğraflar da çekebileceğiniz Or-
tahisar Mahallesi, surların içinde 
saklı bir cennet gibi kalmış, tarihi 
eserleri, evleri ve daracık sokakları 
ile sizleri bekliyor.

Boztepe’de güneşin 
doğuşunu ve batışını kaçırmayın
Trabzon merkeze bakan Boztepe, 
Karadeniz’in uçsuz bucaksız de-
niz manzarasını da misafirlerine 
sunuyor. Yeşiller arasında kalmış 
olan tepe, Trabzon ilini kuş bakı-
şı seyretmeyi dileyenler için iyi bir 
mekan. Boztepe’yi ziyaret edenle-
rin çoğu sabah güneşin doğuşu-
nu izlemek için gidiyor. Bu güzel 
manzara eşliğinde Trabzon kah-
valtısını tesislerde yapmanızın bü-
yük bir zevk olduğunu söylemek 
gerek. Kimileri de güneşin batışını 
izlemek için tesislere akın ediyor. 
Trabzon ilini ziyaret edenlerin gü-
neşin doğuşu ve batışı için geldik-
leri Boztepe, Karadeniz manzara-
sını iliklerinde hissetmek isteyenler 
için ideal bir mekanı ifade ediyor.

trabzon ayasofya müzesi
Trabzon İmparatorluğu kralı olan 
1. Manuel Komnenos zamanın-
da (1238-1263) inşa edilen Aya-
sofya Kilisesi, bugün ilin merkezi 
mahallerinden Fatih’te bulunan 
Ayasofya Müzesi olarak ziyaret-
çilerini bekliyor. Aslında büyük 
bir değişim yaşayarak günümüze 
gelen bu yapının kullanım şekli, 
birçok kez cami, kilise ve müze-
ye dönüştürülerek değişmiş. Fatih 
Sultan Mehmet Han tarafından 
Trabzon İmparatorluğunun orta-

dan kaldırılmasından sonra 1584 
yılına kadar kilise olan yapı, daha 
sonra terk edildiği için sulta em-
riyle camiye dönüştürülerek, müs-
lümanların emrine verilmiş. Birin-
ci Dünya Savaşı sırasında Rusların 
Trabzon’u işgaliyle yeniden kilise 
ve ordunun mühimmatının tutul-
duğu bir depo olarak kullanılmış. 
Daha sonra cumhuriyet dönemin-
de müze yapılmış olsa da, 2013 yı-
lında cuma namazının kılınmasıyla 
yeniden cami olarak ibadete açıl-
mış. Yapının içerisinde mozaiklere 
çokça yer verildiğini fark edebi-
lirsiniz. Fresklerde İncil’deki bazı 
hadiselerin anlatımına dayanıyor. 
Merkezi planlama yapısı, taş işçili-
ğindeki ustalık, fresklerin esraren-
giz yapısı, görkemli portikleriyle 
tarih açısından önemli bir değer 
ifade eden Ayasofya Müzesi, sa-
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nat tarihi bakımından da pek çok 
kişinin ilgisini uyandıran figürlere 
sahip.

Hediyelikler için adres, 
Bedesten çarşısı
Yine Trabzon merkezde, tarihe ta-
nıklık eden müthiş bir tarihi yapı 
olan Trabzon Bedesteni büyük bir 
mimari şöleni ortaya koyuyor. Ya-
pım tarihi konusunda kesin bir bil-
gi olmasa da, 11.yy’da inşa edilen 
Ceneviz yapısı olduğu ve Osman-
lı’nın Trabzon ilini fetih etmesiyle 
bedesten haline getirildiği tahmin 
ediliyor. Çarşının içerisinde Os-
manlı mimarisinin gücünü fark 
edecek dekoratif yapı mevcut. Her 
yerde kapıya sahip olan bedesten, 
48 odadan meydana geliyor. Üst 
katta yer alan odalar, tüccarların 
günümüz ofislerini ifade ederken, 
alttaki odalar da, mal alım satım 

işlerinin gerçekleştiği noktayı ifa-
de ediyor. Burada dinlenmek için 
bir kahve içmeniz, gününüzün ve 
gezintinizin içerisinde yapacağınız 
en iyi aktiviteden birisi olabilir. 
Ayrıca bedestende hatıralık eşya 
almak isteyenler, birçok alternatif 
“Trabzon Hatırası” aksesuarı bu-
labilir. 
Hediyelik eşya için uğrayacağınız 
bir diğer yer ise Rus pazarı. 90’lı 
yıllarda Trabzon’un nabzını tutan 
Rus pazarı, günümüzde yerli sa-
tıcıların var olduğu bir pazar for-
mata dönüştü. Döneminde Rus 
turistler tarafından birbirinden 
ilginç Rus menşeli ürünlerin satıl-
dığı pazarda bugün de ne ararsanız 
bulma şansınız var.  

tarihin sarp kayalıklar arasındaki 
gizli tanığı, sümela manastırı
Karadeniz’in en güzel şehirlerin-

den birisi olan Trabzon’da gitme-
niz gereken yerler arasında önemli 
bir değer ifade eden Sümela Ma-
nastırı, Trabzon’un Maçka ilçesi sı-
nırlarında yer alan Altındere Köyü 
içerisinde Zigana dağı eteklerinde 
sarp kayalıklar üzerine kurulmuş. 
Halk arasında “Meryem Ana” is-
miyle anılıyor. Altındere köyünden 
yaklaşık olarak 300 metre yüksekte 
yer alan Meryem Ana, geleneksel 
manastır inşa yerleri olan sarp ka-
yalıklar, ormanlar, mağaralar gele-
neğine uygun inşa edilmiş. 
Tarihi araştırmalara göre Sümela 
Manastırı’nın yapılışı 13. yüzyıla 
kadar gidiyor. Manastırın yapılışı 
ve yapımı hakkında efsaneler mev-
cut. İnanışa göre burayı Atinalı 
Barnabas ile Sophronios adlı iki 
rahip yapmış. Bu iki rahip rüya-
larında Hz. İsa ve Hz. Meryem’i 
görmüş ve gördükleri yer Süme-
la’nın bulunduğu yermiş. Birbirin-
den habersiz olarak yola çıkan bu 
iki rahip birbirlerine gördüğü rü-
yayı anlatınca beraber manastırın 
temelini atmışlar. 
Manastırın asıl adı Meryem Ana 
Manastırı’dır. Sümela ise bunun 
Rumcadaki adıdır. Meryem Ana’ya 
atfen kurulan manastır, Sümela 
adını siyah manasına olan melas 
kelimesinden almış. Manastırın yer 
aldığı koyu dağlara baktığınız za-
man, neden siyah manasına gelen 
Sümela adını aldığını anlayabilir-
siniz. 

Kartpostallardan bildiğimiz 
uzungöl, güzellikleriyle sizi 
bekliyor
Pek çok kişinin fotoğraflardan 
bildiği, “Şuraya bir gün gitmek 
lazım” dediği, ortasında büyük-
çe bir gölün yer aldığı eşsiz yer 
Uzungöl, Trabzon iline 99 ki-
lometre uzaklıkta yer alıyor. Bir-

çoklarının kartpostallardan bil-
diği Trabzon Uzungöl, Çaykara 
ilçesinde deniz seviyesinden 1090 
metre yükseklikte bir yer. Uzun-
göl’ün oluşumunu vadinin orta-
sına yamaçlardan düşen kayaları 
Haldizen deresinin önünü kapat-
masıyla ve bağlantısının denizle 
kesilmesiyle oluşmuş. Uzungöl’ün 
yanında bulunan Şerah isminde 
köy, ahşap evleri ve kendisine has 
yöresel lezzetleriyle bu bölgenin 
fotoğraflarla dünyaya yayılması-
na sebep olan doğal manzaranın 
oluşmasına sebep olmuş. Yabancı 
turistlerin Trabzon’da en çok zi-
yaret ettiği yerlerden birisi olan 
Uzungöl’de trekking, kuş gözlem, 
botanik gayesini taşıyan turlar, ya-
pılacak aktiviteler arasında yer alı-
yor. Yaban hayatının aktif olduğu 
Uzungöl’de, orman gezilerinizi 
kurt, ayı, tilki gibi hayvanların çık-
ma ihtimalinin yüksek olmasından 
dolayı tek başınıza yapmamanızı 
öneririz. 

dünyanın en büyük 
mağaralarından, çal mağarası
Trabzon’da gezilmesi gereken 
en önemli yerlerden biri de Düz-
köy’deki Çal Mağarası. Doğal olu-
şumu ve güzellikleri ile adeta cen-
netten bir köşeyi andıran mağara 
8 kilometrelik uzunluğu ile dün-
yanın en büyük mağaralarından 

biri olma özelliğini taşıyor. Ancak 
şu ana kadar 1 kilometrelik kısmı 
ziyarete açılabilmiş durumda. Gi-
rişten 200 metre ilerledikten sonra 
iki kola ayrılan mağaranın sol ko-
lunun uzunluğu 150 metre olup 
kolun sonunda bulunan odadan 
kalker platolar üzerinde görülen, 
oval şekilli “erime çukuru” olarak 
bilinen dolinden su akıyor. Sağ 
kolun uzunluğu ise 400 metre ve 
kolda da yaklaşık 60 metre olan 
bir göl ve çağlayan var. Bu göl ve 
yeraltı su kaynağının yüksekliği ya-
ğış mevsimine göre 25-150 santim 
arasında değişkenlik gösteriyor. 
Mağaranın içerisinde bulunan sar-
kıklar, dikler ve daha farklı pek çok 
doğal şekiller yüksekliği zaman 
zaman düşürse de bu ziyaretçileri 
rahatsız etmeyecek seviyede. Ma-
ğaranın nemi girişte kuru olsa da 
iç kısımlara gidildikçe artmakta. 
Mağaranın özellikle astım ve nefes 
darlığına iyi geldiği tespit edilmiş.

Yaylaya çıkmak, yöre 
kültürünün en temel geleneği…
Yaylacılık Trabzon’da doğal ve 
ekonomik nitelikleri yanında sos-
yal bir olgu olarak da önem taşı-
yor. Karadağ, Pazarcık, Yeşilyurt, 
Yılantaş, Çakırgöl, Çatma Obası, 
Haçka Obası, Harmantepe, Hı-
dırnebi, Kuruçam, Kadırga, Ku-
lindağı,  Lapazan, Kiraz, Mavura, 

Türk ulusuna mal varlığını 
Trabzon’da bağışladı
“Mal ve mülk bana ağırlık ve-
riyor. Bunları milletime ver-
mekle ferahlık duyuyorum. 
Hayatımın hatırlayabildiğim en 
mutlu dakikalarını yaşıyorum. 
Yıllarca önce düşündüğüm bu 
işi Trabzon’da tamamlamak 
mukaddermiş.” Bu sözler Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün Trab-
zon’a üçüncü ve son gelişi olan 
10 Haziran 1937 tarihine rast-
lar. 15 Eylül 1924 ve 27 Kasım 
1930 tarihlerinde Trabzon’u 
ziyaret ederek halkla bir araya 
gelen Atatürk, en son 10 Ha-
ziran 1937’de Ege vapuru ile 
İstanbul’dan Trabzon’a geldi ve 
halkın büyük ve coşkun teza-
hüratları arasında Trabzonlular 
tarafından kendisine hediye 
edilen Soğuksu’daki köşke gi-
derek bir süre dinlendi. Ata-
türk, Üçüncü Genel Müfettiş 
Tahsin Üzer tarafından onu-
runa verilen akşam yemeğine 
katıldı. Köşkteki bu tarihi ge-
cede Mustafa Kemal Atatürk, 
tüm mal varlığını canından 
çok sevdiği Türk ulusuna ba-
ğışlama kararını verdi ve bunu 
Trabzon’dan tüm Türk halkına 
duyurdu. Bütün mal ve mülk 
varlığını hazineye bağışladığını 
noter huzurunda tescil etti-
ren Atatürk, 12 Haziran 1937 
sabahı Trabzon’dan İstanbul’a 
döndü.



olarak, çevrenin ormanlık olması 
dolayısıyla ahşap çok kullanılıyor. 
Köy ve yayla mimarisinde ahşap 
100-150 yıl dayanması sebebiyle 
yörede hâlâ vazgeçilmez bir mal-
zeme. Ayrıca çeşitli ev ve mutfak 
eşyaları da ahşaptan üretiliyor.

Karalahana, mısır, hamsi: 
trabzon mutfağı
Karadeniz mutfağının en karakte-
ristik yöresel lezzetleri, bölgenin 
birkaç önemli ürünü üzerinde 
şekilleniyor. Trabzon mutfağının 
temel besinleri arasında karalaha-
na, mısır ve hamsi yer alıyor. Mısır 
unundan kuymak, haçapur, hamsi-
li ekmek, lamesli ekmek; karalaha-
nadan çorba ve sarma; hamsiden 
buğulama, hoholli hamsi, hamsili 
ekmek, kaygana; fasulyeden turşu 
ve kavurma; mısırdan korkot (mı-
sır çorbası) yapılıyor. Mısır çorba-
sının ayranlı ve yoğurtlu çeşitleri, 
lahana çorbası, etli lahana sarma-
sı, karalahana yemeği, Trabzon 
döneri, hamsili pilav, hamsi kuşu, 
hamsili kaygana, hamsili bulgur 

pilavı, haluşka, Trabzon hurmalı 
tart, muhlama, pazılı hamsi tava, 
gongoş sarması, pazı tavası, mısır 
çorbası, hamsiköy sütlacı, balkaba-
ğı tavası, huliya, sütlü mısır ekme-
ği, hamsi çitlemesi, fasulye pilaki, 
mamzana, malhota, ezme lahana, 
sebzeli hamsi, fasulye turşusu, 
Trabzon hurmalı kek, kuymak, 
Akçaabat köftesi, Trabzon peynir-
lisi, Trabzon burmalısı, Laz böre-
ği, Hodan böreği, alabalık ve daha 
niceleri ile yöreye gidecek yerli ve 
yabancı ziyaretçilere farklı bir da-
mak zevki sunuyor.
Trabzon’a gidip yöresel lezzetler-
den tatmak istiyorsanız size birkaç 
mekan önerebiliriz. Trabzon’un 
merkezindeki Kalkanoğlu Pilavcı-
sı’na gidip pilavını yemeden git-
memelisiniz, tabii ki yanında ka-
vurma, kuru fasulye ve hoşafla... 
Küçük ve şirin bir mekan olan Kal-
kanoğlu, dede mesleğini üç ku-
şaktır devam ettirerek, kesinlikle 
bir sonraki gelişinizde de uğramak 
isteyeceğiniz lezzetler sunuyor. 
Bir diğer durak ise Akçaabat’taki 

Cemil Usta Restoran. Yöresel ye-
meklerin çoğunu bulabileceğiniz, 
temiz ve nezih bir yer. Ayrıca bir 
kaç şubesi var. Köftesinin yanında 
sütlacı ve kuymağı ile de iddialı.
Havasıyla, doğasıyla muhteşem 
olan ilde, damak zevkinize uygun 
yöresel yemeklerin bir başka adre-
si, merkezde bulunan Akçay Lo-
kantası. Burada özellikle kuzu sac 
kavurmayı tatmadan geçmemenizi 
öneririz. Tabi Trabzon’a gelip de, 
Karadeniz pidesinden yememek 
olmaz. Bunun için yine merkezde 
ünlü olan Bozo Usta, Karadeniz 
pidecisi olarak şehir dışından ge-
len misafirlerini ağırlıyor. Trab-
zon piyaz, hamsi ve diğer yöresel 
lezzetler için Trabzon merkezde 
birçok alternatif mekan var. Yine 
Trabzon yöresel lezzetler içeri-
sinde çok meşhur olan “Yörük 
Kavurması” damak tadınıza uy-
gun ve zevk alarak yiyebileceği-
niz Trabzon lezzetleri arasında. 
Hamsi Tava gibi daha önce yö-
resinde tatmadığınız lezzetler, 
Trabzon’da sizi bekliyor.
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Sisdağı, Sazalan, Sultanmurat ve 
Erikbeli yaylaları; Trabzon’un do-
ğal güzelliklerinin başında geliyor. 
Yaylaya çıkmak çok eskilerden beri 
gerçekleşen bir gelenek. Yöre kül-
türünde bu geleneğin en belirgin 
ifadesi olarak her yıl yaylalarda şen-
likler düzenleniyor. Kadırga Yayla-
sı Otçu Haftası Şenliği, Şalpazarı 
Geyikli Beldesi Sis Dağı Şenlikleri, 
Akçaabat Hıdırnebi Yaylası Şenli-
ği, Maçka Lişer Yaylası, Soğuksu 
Yaylası Şenlikleri düzenlenen bu 
şenliklerden bazıları. 
Yaz aylarının sıcak ve nemli ha-
vasına karşılık Trabzon’un yayla-
ları çok çeşitli flora ve faunaları, 
zengin ormanları, krater gölleri, 
ırmakları, coşkun dereleri, peyzaj 

görüntüleri, dağ ve doğa yürüyüş-
leri, rafting, kano ve kış sporları, av 
ve olta balıkçılığı, çim kayağı, şifa-
lı suları, yöresel yemekleri, halkın 
kültürel yaşantısı gibi değerleri ile 
önemli bir potansiyel oluşturuyor. 
Yerli ve yabancı ziyaretçileri bü-
yüleyecek güzelliklere sahip olan 
yaylalarda, dinlenme, gezi ve spor 
imkanları var. Yaylalarda ayrıca her 
yıl gelen binlerce insanın konakla-
ma, yeme-içme ihtiyaçlarını karşı-
layabilmeleri için sosyal tesisler de 
mevcut. 

el sanatları ile zengin
Trabzon ve çevresinde geleneksel 
el sanatları olarak, hasır bilezik ya-
pımı, telkari, taş ve ahşap işçiliği, 

dokumacılık, bakırcılık, bıçakçılık, 
yorgancılık gibi sanatlar yapılıyor.  
Tarihi belgelerde “Padişahın donu 
ile gömleği ve ipekli kumaşlar 
Trabzon dokumasından tedarik 
edilirdi” şeklinde kayıtlarda karşı-
mıza çıkan ve “Trabzon bezi” ola-
rak bütün Osmanlı vilayetlerinde 
ün yapan Trabzon dokumalarının 
üretimi, kırsal kesimdeki talebin 
varlığının yanı sıra turistik talebin 
oluşması sebebiyle de hâlâ sürüyor. 
Örme sanatıyla çeşitli araç gereçler 
kaplar ve birçok ürünün yapılması-
nın yanı sıra, Trabzon’a özgü olan 
hasır bilezik yapımı çok yaygın. 
Gerek altın ve gerekse gümüşten 
tamamen el emeği, göz nuru olan 
hasır bilezik ve kolye yapılıyor. 
Kazaz sanatı ise, ipek veya naylon 
tel üzerine burularak sarılan çok 
ince (0,08 mikron) 995 ayar altın 
ve 999 ayar gümüş teller ile yapı-
lan yöresel bir el sanatı. Kazazlık 
ürünlerinin başında kolye, küpe, 
bileklik bayanların, tespih ve tes-
pih püskülleri ise erkeklerin en çok 
tercih ettiği ürünler arasında yer 
alıyor.  
Ahşap işçiliği de şehirdeki bir diğer 
önemli el sanatı. Yapı malzemesi 

Kuymak: Trabzon’un  baştacı 
yemeklerinden biri olan kuymak, 
mısır unu, tereyağ ve peynir ile 
yapılan, hem ana öğün, hem ara 
öğün; hem kahvaltı, hem de öğle 
ve akşam yemeği olabilen olduk-
ça lezzetli bir yemek türüdür. Bu 
yöresel yemek, “Muhlama” veya 
“Mıhlama” isimleri ile de biliniyor. 
Hamsi: Geleneksel yöre mutfağı 
hamsiden yapılan yemeklerin ço-

ğunlukta olduğu bir mutfaktır. Ka-
radeniz’de hamsinin kültürel bir 
önemi var. Ayrıca dünyada ilk kez 
adına türkü yazılan balık türüdür.
Pide: Kıymalı ve peynirlisi yapı-
lan ünlü Trabzon pidesi özellikle 
kış aylarında hafta sonu kahvaltı-
larının değişmeyen yiyeceği ara-
sında bulunuyor.
Trabzon Ekmeği: Taş fırında 
pişirilen ekmek, il genelinde üre-

tildiği ilçenin ismiyle anılırken en 
çok Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çar-
şıbaşı ve Akçaabat ilçelerinde 
üretiliyor. Uzun süre taze kalışı 
ve büyüklüğü ekmeğin en büyük 
özelliğini oluşturuyor.
Akçaabat Köftesi: Hazırlanışı 
itibarı ile farklı bir lezzet sunan 
Akçaabat köftesinin mahalli ye-
mekler arasında özel bir yeri 
var.









Henüz 15 yaşında bir tor-
na atölyesinde çırak ola-
rak başladığı iş hayatını 

bugün 18 yıldır faaliyet gösteren 
Vermak firmasında patron kol-
tuğuna oturacak başarıya taşıyan 
Hasan İnan, bu noktaya üretimin 
içinde yıllardır verdiği çabayı ve 
kazandığı tecrübeyi girişimciliğe 
dönüştürmesi sayesinde gelmiş. 
Çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra 
2000 yılında kendi şirketini kuran 
İnan, aynı zamanda Türkiye’nin 
ahşap sektöründeki geliştirilmeye 
açık kapasitesini 12 yıl önce gö-
rüp bu sektörde makine üretimine 
başlayan bir girişimciliğe de imza 
atmış. İlk yıllarda PVC sektörü-
ne ürettiği kaplama makinelerini, 
ahşap sektördeki durağanlığı fark 
ederek bu alana uyarlayan İnan, 
yaptığı bu açılımla, dördüncü ev-
ladı olarak gördüğü firmasının 
kurumsal bir kimlik kazanmasına 
oldukça büyük bir katkı sağladı. 
İnan, firması Vermak ile  bugün 
54 çeşit makineden oluşan ürün 
portföyüyle 65 ülkeye üst düzey 
ihracat faaliyetlerini istikrarla sür-
dürmekte.
Vermak olarak şu anda makineleri-
nin yüzde 70’ini ahşap sektörüne, 
yüzde 30’unu ise PVC sektörü-
ne yönelik üretmekte olduklarını 
açıklayan Genel Müdür Hasan 
İnan, ahşap sektörüne yönelik 
ürettikleri makineleri kapı imalatı 
yapan işletmelere, panel üretimin-
de hazır ürün satan veya mobilya 
üreten firmalara pazarladıkları-
nı vurguluyor.  2006 yılından bu 
yana ahşap sektörüne yönelik 
üretim yapmalarından dolayı sek-
törü yakından izleyen İnan, 2010 
ile 2017 yılları arasında sektörde 
müthiş bir büyüme görüldüğünü 
hatırlatarak, “Üretim faaliyetle-
rine 2000’li yılların başında bir 

atölye ile başlayıp, özellikle 2010 
yılı itibariyle hız kazandıran işlet-
meler, sektörel büyüme ile birlikte 
çok büyük firmalara dönüştü. Bu 
durumun yegâne kaynağı, temsil 
ettiğimiz sektörün küresel arenada 
her geçen gün daha çok yükselen 
bir hızla varlığını temellendirme-
sidir. İsabetli yatırımlar eşliğinde 
tatmin edici hizmetler sunan fir-
malar, bünyesel bir büyümenin 
yanı sıra sektörel küreselleşmeye 
de büyük oranda katkı sağlıyorlar” 
yorumunda bulunuyor.
Özelde ülkemiz, genelde ise tüm 
dünya üzerinde ahşap sektörünün 
mahsullerine olan ihtiyacın sürekli 
artıyor olmasının, gelecek dönem-
de de büyüme ve gelişmenin hız 
kazanacağının kanıtı olduğunu 
ifade eden İnan, şu anda Türki-
ye’deki kapı üretiminin, ihtiyacın 
yalnızca belirli kısmını karşıla-
makta olduğunu açıklıyor. İnan, 
ahşap sektörünün ve firmasının 
geleceğini ise şöyle öngörüyor: 
“Son yıllarda ülkemizde kentsel 
dönüşüm konusunda bir çalışma 
başlatıldı. Bu bizim pazarımızı da 
büyütüyor. Bildiğiniz üzere, geçti-
ğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada 
bu çalışmaların hızlandırılacağına 
vurgu yapıldı.  Özellikle 2018’in 
İstanbul’da kentsel dönüşüm yılı 
olacağı açıklandı. İnşaat sektö-
ründeki bünyesel restorasyon kapı 
firmalarına, dolayısıyla da bizlere 
çok olumlu yansıyacak. İnşaat var 
olduğu sürece biz de ihtiyaca ce-
vap vermek için kurumsallığımızı 
koruyup sürdürmek zorundayız. 
2018’in kentsel dönüşüm yılı ol-
ması, sektörü de bizi de mega bir 
boyuta taşıyacak.”
Hasan İnan, İstanbul Sultanbey-
li’deki tesisinde yaptığımız röpor-
tajda, firmanın faaliyetlerine ve 

hedeflerinin yanı sıra sektöre yö-
nelik merak ettiğimiz sorulara şu 
yanıtları verdi:

sektöre girişiniz nasıl oldu, sek-
törle tanışmanızın hikâyesini bi-
raz anlatır mısınız bize?
Ben 11 yaşındayken, ailecek bağlı 
bulunduğumuz Gümüşhane’den 
İstanbul’a geldik. Belli bir zaman 
sonra ailevi nedenlerden dolayı 
okulu bırakarak iş hayatına girmek 
zorunda kaldım. İş hayatına 1990 
yılında, 15 yaşında başladım. Ben 
yeni memleketten gelmişim ve ya-
şım henüz 15. Abimin yönlendir-
mesiyle Ümraniye Alemdağ Cad-
desi üzerindeki sanayi sitesinde iş 
aradım. İlk girdiğim tornacılardan 
birinde işe başladım. 15 yaşından 
itibaren de metal ve imalat sektö-
ründe çalışıyorum. Gençliğin ver-
miş olduğu azim, istek ve çalışma 
hevesiyle her gün hayat felsefem ve 
hayallerimin üzerine yeni bir şeyler 
ekleyerek çalışma hayatımı sürdür-
düm. İstanbul Ümraniye Sanayi 
Sitesinde elektrik ve elektronik 
malzemeler üreten bir firmada çı-
rak olarak işe başladım. Ticaret ve 
iş hayatımın ilk akış yönlerini fir-
ma sahibinin bana vermiş olduğu 
tavsiyelerle ve onu örnek alarak 
oluşturdum. İş hayatımla ilgili alt-
yapımı onun üzerinden kurmuş 
oldum. Bana çok erken yaşta, 16 
yaşında, 25 kişinin çalıştığı firma-
da büyük bir sorumluluk verdi. O 
yıllarda bana duyduğu bu güven 
ile bugünkü iş hayatımın temelle-
rini attım. Askere gidene kadar o 
firmada çalıştım. Askerden sonra 
şu andaki yapmış olduğumuz kap-
lama makinelerini üreten bir fir-
mada, bu sektörün en duayen fir-
malarından olan Okan Makine’de 
dört sene çalıştım. Firmanın sahibi 
Salih Bey bu sektörü Türkiye’ye ta-
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Ahşap sektörünün 2010 ile 2017 yılları arasında müthiş bir gelişmeye imza atarak, berabe-
rinde kendisiyle ilintili tüm sektörleri büyüttüğünü dile getiren Hasan İnan, önümüzdeki 
dönemin de yine büyüme rüzgarına sahne olacağını aktardı. Özellikle 2018’in İstanbul’da 
kentsel dönüşüm yılı olacağının açıklanmasının ağaç işleme makineleri üreticilerine çok 
olumlu yansıyacağını vurgulayan İnan, “ İnşaat sektörü var olduğu sürece, biz de ihtiyaca 
cevap vermek için globalitemizi sürdürmek zorundayız. Bu durum sektöre, beraberinde 
de bizlere çağ atlatıp büyük bir ivme kazandıracak” yorumunu yaptı. 

Vermak Makina Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Genel Müdürü Hasan İnan:
“2018’in kentsel dönüşüm yılı olması 
sektörü de bizi de büyütecek”
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şıyan kişiydi. 2000 yılında sağlıksal 
sebeplerden dolayı şirketini dev-
retmesi üzerine,  kendi şirketimizi 
kurma kararı aldık. 2000 yılında bu 
idealimizi gerçekleştirdik.

Firmanızın ilk yıllardaki faali-
yetleri nelerdi?
 Faaliyetlerimizi, PVC pencere sek-
törüne PVC profil bükme makine-
lerinin üretimini yaparak başlattık. 
İlk olarak işe en basit işlemden, 
PVC doğrama yapan atölyelere 
fason kemer bükme işlemleri ya-
parak başladık. İşin çapını zaman-
la bükme makineleri ve kalıplarla 
büyüttük. 2006 yılında da ahşap 
sektörüne yönelik kaplama-sarma 
makineleri üretmeye başladık.  O 
gün başladığımız üretim, 2017 yılı 
sonunda elli dört çeşit makineye 
ulaştı. Bugün ahşap kapı ve mobil-
ya sektörüne hizmet veren kaplama 
makineleri, onlara yardımcı olarak 
dilimleme makineleri ve panel la-
minasyon makineleri üzerine üre-
tim yapıyoruz. Ar-Ge’mizi her yıl 

geliştirmek için üstün bir çaba sarf 
ediyoruz. 2018 yılında, ahşap sek-
törüne yönelik 4-5 yeni makinenin 
daha üretimine başlamayı planla-
maktayız. 

Pvc sektörüne çalışırken za-
manla ahşap sektörüne de ma-
kine üretmeye başlamışsınız. 
neydi sizi ahşaba yönlendiren 
nedenler?
PVC sektöründe ilerlerken, ahşap 
sektöründeki potansiyeli fark ede-
rek bu yönde yatırım yaptık. PVC 
sektöründe altı yıl hizmet verdik-
ten sonra, yelpazemize 2006 yılın-
da ahşap sektörünü de dahil ede-
rek devam ettik. Türkiye’de PVC 
profili yapan 50 ila 60 firma vardı. 
Bu firmaların kapasiteleri belli ve 
adetleri sınırlıydı. PVC sektörü-
nün Türkiye’de belli bir seviyeye 
gelmesi nedeniyle, yeni bir şeyler 
yapma çabası yersiz ve devinim-
den uzak bir yaklaşım olacaktı.  Biz 
bunu 2006 yılında fark edip ken-
di sahamızdan uzaklaşmadan aynı 

ürün üzerinde başka sektör lere de 
hizmet vermeyi düşündük. Yapmış 
olduğumuz makineleri ahşap sek-
törüne uyarladık. Ahşap üzerine 
folyo kaplayan makinelere sektör-
de duyulan ihtiyaç, büyümemiz 
yönündeki en önemli mihenk taşı 
oldu. Biz bu alanda ilerlemeye ka-
rar verdiğimizde, Türkiye’de bu 
sektörde büyük bir boşluk vardı. 
Bu durum, bizim için büyük bir 
avantajdı ve biz de bu avantajı le-
himize çevirerek sektörde kendini 
kanıtlayan firmalar arasında yer 
edindik. Sektörün, ahşaba hayat 
verebilecek yeni makinelere ihtiya-
cı var. Biz de bu doğrultuda ahşap 
sektörüne yönelik makine çeşitleri 
geliştiriyoruz. Sektörden de, gös-
terdiğimiz çabaya karşılık büyük 
bir vefayla çok olumlu bir şekilde 
kabul gördük. Biz de müşterileri-
mizi yalnız bırakmadık, ürünümü-
zün arkasında olduk, güven verdik. 
Bugün bizi Vermak yapan güç, 
bize güvenip arkamızda duran her-
kesin izdüşümünden doğdu.

şu anda ürettiğiniz makinelerin 
yüzde kaçını ahşap oluşturuyor?
Şu anda ürettiğimiz makinelerin 
yüzde 70’i ahşap sektörüne yöne-
lik makinelerden oluşuyor, yüzde 
30’u ise PVC sektörüne yönelik 
makineleri kapsıyor. Ahşap maki-
neleri kendi aralarında 3’e ayrılı-
yor. Kapı imalatı yapan firmalara, 
panel üretiminde hazır ürün satan 
firmalara ve mobilya üreten firma-
lara makine satıyoruz. Firmamızda 
toplam 42 çalışanımız var. Son 
dört sene içinde Vermak olarak ya-
pılanma sürecine girdik. Kurum-
sallaşma noktasında adımlar attık. 
Alanında geniş tecrübelere sahip 
kişileri tercih ederek büyük ölçüde 
gelişme gösterdik. 

Peki ihracatta nasıl bir gelişim 
kaydettiniz?
Şu anda toplam makine üretimi-
mizin yüzde 35’ini ihraç ediyo-
ruz. PVC sektörüne yönelik ma-
kinelerimizin satışını ihracat odaklı 
gerçekleştiriyoruz. Profil üreten 
firmaların yurtdışındaki bayilerine 
hizmet veriyoruz. Bükme maki-
neleri, kalıp ve laminasyon kapla-
ma makineleri üretip satıyoruz. Şu 
anda 65 ülkede bizim ürettiğimiz 
makineler aktif olarak yer alıyor. 
Ahşaba iç piyasadan daha çok talep 
geldiği için bu sektöre yönelik ma-
kinelerdeki ihracatımız çok fazla 
değil. Ama özellikle 2018 yılında 
hedeflerimiz arasında bu alandaki 
ihracatımızı artırmak var. 

İhracatı nasıl geliştirme amacın-
dasınız?
2017 yılının son 4-5 ayında bu 

yönde yoğun çalışmalarımız oldu. 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Kör-
fez ülkelerine yönelik çalışma-
larımızı artırdık. Bayilik üzerine 
yeni görüşmeler yapıp bağlantılar 
kurduk. Dubai, Katar ve Umman 
olmak üzere üç ülkede bayi oluş-
turup sözleşmelerimizi imzaladık.  
2017’nin son günlerinde bu anlaş-
maları bitirdik. Öte yandan Meksi-
ka odaklı Güney Amerika’da bir alt 
yapı hazırlığımız var. ABD Atlan-
ta’daki fuara 2016 yılında katıldık. 
ABD’deki bayimizin de desteğiyle 

bu pazara girme ile ilgili çalışma 
içindeyiz. Fuarlar bizim için ihra-
cat konusunda çok fayda sağladı. 
Firmayı 2000 yılında kurduktan 
sonra ilk fuarımıza 2002 yılında 
katıldık. 16 yıldır fuarlara katılıyo-
ruz. Ahşap sektörüne girdiğimiz 
yıldan itibaren Ahşap İşleme Maki-
neleri Fuarı’nda düzenli olarak yer 
alıyoruz. Firmamızın bugünkü se-
viyeye gelmesindeki en büyük kat-
kılardan biri fuarlardır. Fuarlardan 
kendimizi geliştirmemiz noktasın-
da çok büyük faydalar gördük. 

Yıllardır dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptınız. Yurtdışı alıcıların türk firma ve 
markalarına bakışını nasıl yorumlarsınız?
Bu konuyla ilgili şöyle bir örnek vereyim o zaman. 2001 yılında Rusya’ya PVC sektörüyle ilgili bir 
makine sattık. Rus firmasının temsilcisiyle İstanbul’da buluştuk, satış ile ilgili detayları konuştuk. 
Rus yetkili “Ben sizin makinenizi gördüm çok beğendim ve almak istiyorum, ancak Rusya’da Türk 
firmalarına karşı bir önyargımız var” dedi. “Neden?” diye sorduğumda 1990’lı yıllarda bavul ticareti 
yapılırken Rusların Türkiye’de çok büyük haksızlıklara uğradığını, bu imaj nedeniyle de Rusya’da 
Türk ürünlerine karşı negatif bir yargı oluştuğunu anlattı. Bugün bakıyorum ve görüyorum ki, o imaj 
artık yok. Son birkaç yıllık periyotta Türkiye bu olumsuz imajı kırmayı başardı. Güven verici ticaretin 
sayısının artmış olmasıyla beraber hali hazırda eksiklerimiz de var. Bunun da sebebi, bizim ticaret 
kültürümüzden kaynaklanıyor. Bu doğrultuda daha fazla profesyonelleşmemiz gerekiyor. Bunun yolu 
da, ticareti günlük değil, uzun vadeli kurumsal bir mantaliteyle yapmaktan geçiyor. Ancak bu şekil-
de muhatabımız olan ülkelere daha çok güven verebiliriz. Bölgesel baktığımızda, Ortadoğu ülkeleri 
Türkiye’ye ait olan ürünleri alma konusunda istekli. Bu eğilimi arttırmak adına bize düşen en büyük 
görev, bu bölgeye yerinde ve doğru press’ler uygulamaktır. Türk markaları Avrupa’da henüz yeni 
yeni yer bulmaya başladı. Bu durumun üstüne gidilmeli ve sektöre global bir boyut kazandırmak için 
faaliyetlerde bulunulmalı. Firma açısından değerlendirmek gerekirse, biz Vermak olarak Amerika’ya 
çok uzun yıllardır onlarca makine satmış olmamıza rağmen, bünyesel yapısı gereği Amerika karşısında 
herhangi bir güçlükle karşılaşmadık.

“       Yatırımcı firmalar makine satın alırken, satıcı firmanın tecrübesine, bilgi birikimine ve sektördeki 
konumuna dair değerlendirmede bulunmalı. ‘Bana doğru ürünü iyi bir servis ve yedek parça teda-
riğiyle birlikte verebilecek mi?’ sorusunun cevabını tam anlamıyla alabilmeli.      
“
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Biz gücünü kendini yetiştirip ge-
liştiren bir yapıya sahip olmasından 
alan bir firmayız ve katıldığımız 
fuarlar bu bağlamda en önemli 
paydayı oluşturuyor.

gündeminizde yeni yatırım 
planları var mı?
Şu anda mevcut tesisimizin arazisi 
3 bin 800 metrekare olup, kapa-
lı olan 2 bin 600 metrekaresin-
de üretim yapılıyor. Bunun 1100 
metrekarelik kısmında montaj ala-
nımız var.  2019 yılı hedef ve plan-
ları doğrultusunda yeni tesisimize 
taşınmak istiyoruz. Yeni tesisimiz 
için bir organize sanayi bölgesi 
tercih edeceğiz. Vermak artık 18. 
yılına girdi ve kendini sektörde 
kanıtlamış durumda. Daha kalı-
cı, profesyonel ve kurumsallaşmış 
bir firma yolunda sağlam temeller 
üzerinde ilerlemek adına, faaliyet 
gösterdiğimiz alanın mülkiyetinin 
firmamıza ait olmasını sağlamak 
amacıyla çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Bu planla ilgili iki seçene-

ğimiz var, ya 2018’de arsamızı alıp 
yeni tesisimize 2019 yılında taşı-
nacağız ya da 2019 yılında hazır 
bitmiş bir tesis bulup oraya taşına-
cağız. Her halükarda 2019 yılında 
yeni bir tesiste üretim yapar du-
ruma gelmek istiyoruz. 2020’den 
sonra 100 kişilik ekip, 2025 yılına 
kadarki süreçte ise yüzden fazla 
personele ulaşıp geniş kapsamlı ve 
profesyonel bir kadroyla faaliyet-
lerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. 
Kapasite artışını ise beş yıl sonra 
yüzde 50-60 oranında sağlamış ol-
mak niyetindeyiz. Planlarımızı bu 
yönde yapıyoruz. Bu arada ihracat 
bize itici güç olacak. Aynı zaman-
da iç piyasadaki kalıcılığımızı daha 
da güçlendirmek için de çalışma-
lar yapacağız. Ayrıca makine hari-
cinde son beş aydır yeni bir ürün 
üzerine çalışıyoruz. Kendi ürünle-
rimizle ilgili yan bir ürünün satışı 
konusunda alt yapı hazırlıyoruz. 

nedir bu yan ürün?
Tutkal satışına 2017 yılında baş-
ladık, bunu 2018 yılında daha da 
yaygınlaştıracağız. Yurtdışından 
ithal bir tutkal markasının maki-
nelerimizle birlikte satışını yap-
mak istiyoruz. Satışlarımız içinde 
tutkalın payını artırmak amacın-
dayız. Firma olarak dikey büyü-
meyi durdurduk, yatay büyümeye 
yönelik kendimizi temellendiriyo-
ruz. Ürün yelpazemizi, yeni bir alt 
başlık olan tutkalla genişletip satış 
hacmimizi geliştirme planındayız.

sohbetimizin başında bu yıl 
yeni ürünler üreteceğinizden 
bahsettiniz. Yeni ürünleriniz 
hakkında kısaca bilgi verir mi-
siniz? sektörde fark yaratan ilk 
diyeceğimiz özellikleri var mı 
mesela?
Bu yeni ürünlerden birini Ağaç 
İşleme Makineleri 2017 Fuarın-

daki standımızda sergiledik. Kasa 
üretimini hızlandırarak dört kişi-
nin yaptığı bir işi tek kişinin ya-
pacağı Full Otomatik Kasa Press 
Makinesi’ni ürettik. Türkiye’de 
sektörde ilk denilecek bir maki-
ne bu. Henüz fuar son bulmadan 
üç adet sipariş aldık ve bu maki-
nemize yönelik ilgi beklediğimiz-
den daha fazla oldu.  Kapı üreti-
cilerine çok fayda sağlayan, verim 
ve hız katan kasa press makinesi, 
çok olumlu tepki alan bir yatırım 
oldu. Bu makine ile yeni bir müş-
teri kitlemiz de oluştu. İki bin ve 
üzerinde kapı üreten firmalar için 
vazgeçilmez bir makine üretmiş 
olduk. Maddi tasarruf ve verim 
açısından avantajları fazla olduğu 
için firmalar tarafından çok tercih 
edileceğini düşüyoruz. Önümüz-
deki dönemde bu makineyi daha 
da geliştirmek istiyoruz. Diğer 
yeni makinelerimiz de mobilya ve 
panel konusunda olacak. Şu anda 
Ar-Ge aşamasındalar. 

Biraz da sektörü konuşalım is-
terseniz. ahşaba yöneldiğiniz 
günden bugüne sektörde nasıl 
bir değişim oldu, izlenimlerinizi 
paylaşır mısınız?
Kapı üreticilerinin sayısı yıllar iti-
barıyla artıyor. Pazar büyüdü, 
ihtiyaç arttı. Önceden firmalar 
kaplama işlerini fason yaptırırken 
şimdi kapasiteleri büyüdüğü için 
makinesini satın alıp kendileri ya-
pıyorlar. Bu nedenle son 2-3 yıldır 
satışlarımız pazarların büyümesiyle 
beraber oldukça arttı.

geleceği nasıl görüyorsunuz?
2010 ile 2017 yılları arasında 
sektör müthiş derecede büyüdü. 
2010’da atölye ile başlayanlar bu-
gün bu büyüme ile birlikte çok 
büyük firmalar haline geldi. Bu 
da sektörün her geçen gün yaptı-

ğı olumlu işlerden kaynaklanıyor. 
Doğru yatırım yapıp doğru ürün-
ler sunan firmalar hem kendileri-
ni hem de sektörü büyütüyorlar. 
Gelecek dönemde de bu büyüme-
nin süreceğine inanıyorum. Tür-
kiye’de kapıya olan ihtiyaç daha 
da artacak. Çünkü şu ana kadar 
yapılan üretim, ihtiyacın sadece 
yüzde 35’ini karşılıyor. Son yıl-
larda ülkemizde kentsel dönüşüm 
konusunda bir çalışma başlatıldı. 
Bu bizim pazarımızı da büyütü-
yor. Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz 
günlerde Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın yaptığı açıklamada bu 
çalışmaların hızlandırılacağına 
vurgu yapıldı.  Özellikle 2018’in 
İstanbul’da kentsel dönüşüm yılı 
olacağı açıklandı. İnşaat sektö-
ründeki bünyesel restorasyon kapı 
firmalarına, dolayısıyla da bizlere 
çok olumlu yansıyacak. İnşaat var 
olduğu sürece biz de ihtiyaca ce-
vap vermek için kurumsallığımızı 
koruyup sürdürmek zorundayız. 
2018’in kentsel dönüşüm yılı ol-
ması, sektörü de bizi de mega bir 
boyuta taşıyacak.

sektörde yaşadığınız sorunları 
da konuşalım dersek, bize neleri 
öncelikle aktarırsınız?
Yatırım yapmak, makine almak is-
teyen müşterilere doğru ürünü sat-
mak çok büyük önem taşıyor. Ya-
tırımcıya doğru yatırım yapmasını 
sağlayacak makine satışı konusun-
da sektörün dürüst olması gereki-
yor. Bilinçsiz satış, çok büyük bir 
kördüğüm. Kapı üretimi yaparken 
bu iş hakkında bilgi sahibi olan ya-
tırımcılar olduğu gibi, donanımsız 
yatırımcılar da var. Özellikle bilgi 
beslemesine ihtiyaç duyan girişim-
cileri en doğru şekilde aydınlatma 
noktasında yaşanılan sıkıntıları, 
piyasa araştırması sonucunda bizi 
de değerlendirmek isteyen müş-

terilerimizi misafir ederken çok 
rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. 
Bu konuda sektörde bir eksiklik 
olduğunu düşünüyorum. Makine 
satan firmalar dürüst olmalı. Müş-
terinin asgari bedelle alıp ihtiyacını 
rahatlıkla karşılayabileceği makine 
yerine, yüksek bedelli ve o müşteri 
için gereksiz sayılabilecek bir kap-
sama sahip olan makineyi müşteri-
ye satmamalı. Bu hem satıcıya hem 
de sektöre zarar veriyor. İhtiyaca, 
muhatabının bütçesi doğrultusun-
da hitap etmeli. Zira ticaret tam 
olarak bu demektir. Müşterinin 
nasıl bir üretim kapasitesine sahip 
olduğuna hakim bulunmak, maki-
ne ihtiyacına doğru şekilde hitap 
etmek ve o doğrultuda bir makine 
sunmak gerek. Sektör olarak doğ-
ru ürün satışına odaklanmalıyız, 
aksi halde sektörel gerileme kaçı-
nılmaz olacaktır. Firma olarak çö-
züm odaklı ilerlediğimiz pek çok 
yatırımcının, benzeri şikayetlerle 
gelip misafirimiz olduğunda ifade 
ettikleri ve kendilerine sunulmuş 
olan sözde çözüm teklifleri, bu 
durumun sektörümüz adına adeta 
kanayan bir yara olduğunun da acı 
bir kanıtıdır.

Yetişmiş eleman konusunda her 
üreticinin söyleyeceği birkaç 
cümle oluyor. siz de bu konuda 
görüşlerinizi iletmek ister misi-
niz?
Türkiye’de hangi sektörde olursa 
olsun yetişmiş eleman konusunda 
ciddi bir eksiklik var. Bizim sektö-
rümüzde de işe vakıf olan perso-
neller hususunda, yer yer pürüz-
ler yaşadığımız oluyor. Bunun en 
büyük sebebi de mesleki eğitimin 
yetersizliği. Bizim firma olarak 
İş-Kur’da ve kariyer sitelerinde 
eleman arayışımız oluyor. Tümel 
sorun, İnsanlardaki masa başı sev-
dası. Gençlerin meslek liselerine 

yönelme konusunda maalesef he-
vesleri yok. Bu da işten anlayan 
usta sayısının gitgide azalmasına 
neden oluyor. Sektörde piyasanın 
üzerinde imkanlar vermemize rağ-
men istediğimiz kalifiye elemanı 
bulmakta zorlandığımız oluyor. 
Gelen olsa da yetersiz kalıyor. 10 
yıl bir işi yapan kişiye usta gözüy-
le bakıyoruz artık biz. Geçtiğimiz 
günlerde usta konumunda gelen 
biri, büyük bir firmadan 10 yıllık 
tecrübeye sahip olduğunu ifade et-
mesine rağmen yaptığı iş bizi hiç 
mutlu etmedi, hassaslık noktasında 
çok yetersiz olduğunu görmemiz 
sonucunda, maalesef üçüncü gü-
nün sonunda yollarımızı ayırdık.

“AİMSAD’ın her zaman 
yanındayız”
Son iki yıldır AİMSAD bünyesine 
dâhil olmamızla birlikte, sektörle 
iletişimimiz daha da güçlendi. Sek-
törün firmamıza yaklaşımı, bizim 
de verdiğimiz güven ile birleşe-
rek çok olumlu bir suret kazan-
dı. Sektör naftalinli bir karaktere 
sahip olmasına karşın, AİMSAD 
sayesinde son birkaç yıldır devi-
nim göstererek bir bütün haline 
geldi. Sektör, AİMSAD’tan önce 
ithalatçılar ve üreticiler olmak 
üzere ikiye bölünmüştü. Derne-
ğin, bu iki grubu bir noktada bir-
leştirme konusunda çok büyük 
faydası oldu. AİMSAD bünyesinde 
yapılan organizasyonlar, özellikle 
fuar anlamında geniş kitlelere çok 
daha kolay hitap etmemizi sağla-
yarak sektörel gelişmenin önünü 
açtı. Başkanımız Mustafa Bey’e, 
tüm özverisi ve desteğinden 
ötürü takdir ve şükranlarımı su-
nuyorum. Biz de, Vermak olarak 
bu birlikteliği koruma noktasında 
üzerimize ne düşüyorsa yapmaya 
hazırız. AİMSAD’ın her zaman ya-
nındayız. 
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Hasdem Makine Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Demir: 

“Ar-Ge’mizi geliştirip makinelerimizi
Avrupa’nın göbeğine satmak istiyoruz”
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Firma olarak kuracakları Ar-Ge departmanı ile makinelerini geliştirip büyümek istedikle-
rini dile getiren Hasan Demir, yeni teknoloji ve otomasyon sistemleriyle üretilen makine-
leri Arap ya da Ortadoğu ülkelerine değil, Avrupa’nın göbeğine satmayı amaçladıklarını 
kaydetti. “Çünkü Avrupa’ya satış yapmak demek ‘teknolojinin standartlarını artık Hasdem 
de belirliyor’ anlamına geliyor” diyen Demir,  “Ar-Ge ile markamızı güçlendireceğiz. İhra-
cattaki payımızı ve gücümüzü artıracağız” diye konuştu.

Baba mesleği olan makine ima-
latına babasının firması Marmak 
Makina’da başlayan Hasan Demir, 
kendi şirketi Hasdem Makina’yı 
kurduğu 1992 yılından bu yana 
ağaç işleme makinelerinin hem 
üretim hem de satış ayağında fa-
aliyet gösteriyor. Yıllar içinde bir 
dönem kardeşleriyle ortaklıkları da 
olan Hasan Demir, 2017’nin Tem-
muz ayında ortaklıktan ayrılarak, 
yoluna oğlu ve kızı ile devam etme 
kararı aldı.
23 yaşındaki kızı Didem Demir ve 
22 yaşındaki oğlu Yasin Demir’in 
desteği ve enerjisinin şirkete çok 
büyük faydalar sağlayacağına inan-
dığını dile getiren Hasdem Maki-
na Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Demir, çocuklarının şirkete dahil 
olmasını ‘firma için taze kan’ olarak 
yorumluyor. “Makine mühendisi 
olan kızım Didem 5 kişilik Ar-Ge 
ekibini kurmak için, oğlum Yasin ise 
satış ve satın alma departmanında 
çalışıyor. Çocuklarımla birlikte sek-
törde yeni bir yüz ve vizyonla iler-
leyeceğiz” diyen Demir, 2018’in 
firma açısından çok önemli bir yıl 
olacağını vurguluyor.  Yeni yılda 
kuracakları Ar-Ge ekibi ile ihracat-
larının Avrupa odaklı hale gelece-
ğini söyleyen Demir, “İhracatımız 
özellikle son 10 yıllık dönemde ol-
dukça güzel gelişti. Bugüne kadar 
makinelerimizi satmadığımız ülke 
kalmadı. Şu anda Almanya, Fransa, 
Hollanda, ABD, Türki Cumhuri-
yetleri, Balkanlar, Arap ülkeleri gibi 
yaklaşık 35’in üzerindeki ülkeye 

ihracat yapıyoruz. Ayrıca yurtdışın-
da 12-13 bayimiz var. Biz, Ar-Ge 
sayesinde geliştirilen ürünlerimizin 
satışını, Avrupa ve ABD gibi güçlü 
bölgelerde artırmak istiyoruz. Bu 
bölgelere satışımız var ama oranı 
az. Biz az olan bu satış miktarı-
nı artırmanın peşindeyiz. Şu anda 
ihracatımız, üretimimizin yaklaşık 
yüzde 45’ini oluşturuyor. Bu payı 
Ar-Ge ekibimizin desteğiyle yüzde 
65’lerin üzerine çıkarmayı hedefli-
yoruz” dedi. 
Ankara Siteler’de 2 bin 300 met-
rekarelik alanda üretim yapan fir-
manın ürün portföyünde kenar 
yapıştırma grubu, delik makineleri, 
planya, yatar delik, yatar daire, kapı 
kilit makinesi gibi birçok çeşidin 
bulunduğunu da açıklayan Hasan 
Demir ile yaptığımız röportajda, 
firmanın hedefleri ve sektörde-
ki gelişmeler hakkında konuştuk. 
Görüşme sırasında yanımızda bu-
lunan kızı Didem Fatma Demir de 
bizlere firmadaki Ar-Ge çalışmala-
rının yanı sıra Türkiye sanayisi hak-
kındaki görüşlerini aktardı.  

Hasan Bey sektörle tanışmanız 
nasıl oldu? ne zamandır sektöre 
yönelik çalışmalarınız var?
Mesleğe girişim babam sayesinde 
oldu. 1968 doğumlu, Gazi Üni-
versitesi İktisat Fakültesi mezunu-
yum. Babam Ankara’da marangoz 
makinelerinin imalatını yapardı. 
Aslında benim amacım babamın 
mesleğini devam ettirmek değildi. 
Lise çağına kadar imalatla hiç bağ-

lantım olmadı. Üniversite döne-
minde ise babamın yanına atölyeye 
çok az sayıda gittim. O gittiğim 
zamanlarda da imalatın içinde hiç 
bulunmadım, makinelerle ilgilen-
medim. Bu mesleğin dışında dur-
maya çalıştım. Ama sonraki yıllarda 
bu meslekten uzaklaşmak müm-
kün olmadı. 1989 yılında fakülte 
bitti ve mastera başladım. Masterı 
yarıda bırakıp kendi isteğimle ba-
bamın mesleğine döndüm. Farklı 
bir işte çalışmak istemediğim için 
babamın yanında işe başladım. İlk 
olarak, Marmak Makina’yı kurup 
geliştiren babamın yanında çalış-
maya başladım. Sektöre babamın 
ürettiği makinelerin satışını ya-
parak girdim. Birkaç yıl sonra ise 
imalat bölümüne geçtim, belli bir 
dönem imalat sürecinde bulunup 
o konuda da deneyim sahibi ol-
dum. Ardından ise satış ve imalatı 
birlikte yürütmeye başladım. 

Hâlâ babanızla birlikte mi çalı-
şıyorsunuz?
Hayır, biz 3 kardeşiz. Onlar da ma-
kine sektöründeler. 1990 yılında 
babamızdan ayrılıp üç kardeş Mar-
maksan firmasını kurduk. Ağaç 
işleme makinelerinin imalatını 
yapmak amacıyla kurduğumuz şir-
ketten 1992 yılının 8. ayında ayrıl-
dım. Satış ağırlıklı faaliyet göster-
mek üzere kendi firmamı Hasdem 
Makine’yi kurdum. 1995 yılının 
başlarında ise makine üretimine 
başladım. Ürettiğim makineler 
arasında marangoz planyası, yatay 
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delik makinesi, delik makinelerinin 
üretimine başladım. 1998 yılına 
kadar böyle gitti. 1998 yılında ise 
Marmaksan’dan ayrılan bir karde-
şim gelerek şirketime ortak oldu.  
Onunla da ortaklığımız 1 Temmuz 

2017’de bitti. Kardeşim makine 
satışına geçti, Hasdem olarak ben 
ise satışı bıraktım ve tamamen ima-
lata yöneldim. Şimdi çocuklarımla 
birlikte yoluma devam ediyorum. 

Hasdem olarak üretiminizden 
ve satışlarınızdan bahseder misi-
niz? Hangi makinelerin üretimi-
ni yapıp nerelere satıyorsunuz?
Ankara Siteler’de 2 bin 300 met-
rekarelik alanda üretim yapıyoruz. 
Ürün portföyümüzde kenar yapış-
tırma grubumuz, delik makinele-
ri, planya, yatar delik, yatar daire, 
kapı kilit makinesi gibi birçok çeşit 
bulunuyor. Tesiste 13 kişi çalışıyor. 
Yıllık iş hacmimiz 5 milyon 500 bin 
TL civarında gerçekleşiyor. 1996 
yılında iç pazarın yanı sıra ihracata 
da başlamıştık. İhracatımız özellik-
le son 10 yıllık dönemde oldukça 
güzel gelişti. Makinelerimizi sat-
madığımız ülke kalmadı. Şu anda 
Almanya, Fransa, Hollanda, ABD, 
Türki Cumhuriyetleri, Balkanlar, 
Arap ülkeleri gibi yaklaşık 35’in 
üzerindeki ülkeye ihracat yapıyo-
ruz. Ayrıca yurtdışında distribütör-
lerimiz var. Polonya, Azerbaycan, 
Lübnan, Libya, Irak, Kıbrıs, İran 
gibi 12-13 bayimiz var. Üretimi-
mizin yüzde 35 ila 45 arasındaki 
bir payı ihraç ediyoruz. Yıllık 800 
bin Euro civarında ihracatımız var. 

gelecek dönemde firma olarak 
büyümeyi ne yönden yapmayı 
düşünüyorsunuz? Yeni fabrikaya 
taşınmak gibi bir yatırım var mı 
gündeminizde?
Üretim alanımız henüz bize yeti-
yor, o nedenle alanımızı büyütmeyi 
düşünmüyoruz. Biz büyümeyi, Ar-
Ge ekibini kurarak gerçekleştirmek 
istiyoruz. 2018’de Ar-Ge ekibini 
kurup yeni mühendis ekibimizle 
üretim yapacağız. Şu anda kızım 

mühendis olarak çalışıyor. İlk etap-
ta 5 kişilik bir ekip kuracağız, ba-
şında kızım olacak. Oğlum da şu 
anda firmamızda satış ve satın alma 
departmanında çalışıyor. Çocukla-
rımla birlikte sektörde yeni bir yüz 
ve vizyonla ilerleyeceğiz.

Bu ar-ge yatırımının firma-
nıza ne gibi bir katkısı olacak? 
Bu ekiple neyi gerçekleştirmeyi 
amaçlıyorsunuz?
Ar-Ge’mizle makinelerimizi geliş-
tirip, ürünlerimizi Arap ya da Orta-
doğu ülkelerine değil, Avrupa’nın 
göbeğine satmak istiyoruz. Ar-Ge 
sayesinde geliştirilen ürünlerimi-
zin, Avrupa ve ABD gibi güçlü 
bölgelerdeki satışını artırmak isti-
yoruz. Şu anda bu bölgelere satı-
şımız var ama oranı az. Biz az olan 
satış miktarını artırmak istiyoruz. 
Çünkü Avrupa’ya satış yapmak; 
‘teknolojinin standartlarını artık 
Hasdem de belirliyor’ anlamına 
geliyor. Ar-Ge için şimdiye kadar 
50 bin dolarlık yatırım yaptık. 
Ürünlerimizle ilgili fikir verecek 
personel ve mühendisler bizim 
için büyük önem taşıyor. Üretti-
ğimiz ürünlerin otomasyon ürü-
nü olmasını amaçlıyoruz. Mevcut 
ürünlerimiz böylece daha verimli 
ve katma değeri daha yüksek ürün-
ler haline gelecek. Ar-Ge ile bir an-
lamda markamızı güçlendireceğiz. 
İhracattaki gücümüzü artıracağız. 
Tüm bunlarla ihracatın payını yüz-
de 65’lerin üzerine çıkarmak da en 
büyük hedefimiz. 

Yurtdışında türk markalarının 
imajı nasıl, sizin izlenimleriniz 
nedir bu konuda?
Yurtdışına makine satmaktan çok 
mutlu oluyorum. Hem kazandırı-
yor hem de gururlandırıyor beni. 
Türk markaları olarak ağaç işleme 

makinelerinde trendimiz ve imajı-
mız çok iyi. Bizleri Çinli markalarla 
kesinlikle aynı kefeye koymuyorlar, 
kıyas yapmıyorlar. İtalyan ve Al-
man makineleriyle yarışır durum-
da olduğumuzu söylüyorlar. Türk 
markaları yurtdışında gayet iyi bir 
pozisyonda. Türkiye’de iç pazarda 
ise zayıfız. Yurtdışındaki güven ve 
imaj ne gariptir ki, yurtiçi pazarda 
yok. Türkiye’de yurtdışında oluş-
turduğumuz imajı, oluşumu yaka-
layamadık. Bunun nedenini bilinç-
sizlik, yerli malına sahip çıkamama 
olarak yorumluyorum. Fuarlara 
gidip baktığımızda, bizim maki-
nelerin kalitesinin Avrupa’dakilerle 
yarışabilecek düzeyde olduğunu 
görüyoruz. Ama insanlar bunun 
üzerine yeterince efor sarf etmi-
yor. İkinci yada üçüncü jenerasyon 
firmaya ve sektöre girdikçe vizyon 
da değişiyor. Bu değişime sektörün 
kesinlikle ihtiyacı var. 

sektörde yaşanan en önemli so-
run nedir diye sorsam, hangi ko-
nuyu aktarmak istersiniz?
En büyük sıkıntımız yetişmiş ele-
man bulamamak. Teknik eleman 
bulamıyoruz, sanırım bu durum 
bütün sektör için geçerli. Sektör-
de bir eğitim standartı yok. Her 
şeyden önce devletin baskı yapıp 
gençleri bu mesleğe yöneltmesi ve 
ardından bu gençlerin sahada ça-
lışmalarına imkan tanıması lazım. 

Onları meslek sahibi yapıp yüksek 
maaşlarla bir işe yerleştirmek la-
zım. Başka türlü bu sorun çözüle-
mez. Sektörde çok büyük bir kitle 
kulaktan dolma iş yapıyor. İşi-mes-
leği babadan devralanlar bir nebze 
daha şanslı. Ancak bu sektöre yeni 
girenler için daha zor. Bazıları bil-
gileri dışardan alıp kendilerine uy-
durmaya çalışıyor ama bu zaman 
da ciddi sorunlar çıkıyor. İşin ba-
şındakiler de yetişmiş değil.  Do-
layısıyla sektörde bir standart yok. 

son olarak aİmsad ile ilgi-
li yorumlarınızı almak isterim. 
derneğin çalışmalarını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? gelecek dö-
nemde yapılmasını beklediğiniz 
faaliyetler neler?
AİMSAD bu sektörün varlığını 
hem diğer sektörlere hem de dev-
let kurumlarına hissettirmeye baş-
ladı. Biz dernekten önce sektörü-
müzü bilmiyorduk, ilişkiler sadece 
kişisel çabalar üzerine kurulup ge-
liştiriyordu. AİMSAD, ülkemizde 
ağaç işleme makineleri üretiminin 
yapıldığını çok iyi anlattı. Sektör 
ve firmalar olarak sesimizi duyu-
ramıyorduk. Şu anda çok iyiyiz, 
gelecekte çok daha iyi olacağımıza 
inanıyorum. Sektörde tanıtım son 
yıllarda daha da arttı. AİMSAD’ın 
bunda çok büyük etkisi var. Sek-
törde dernekleşme çalışmasının, 
oluşumunun içine girmeyen firma-

lar var. Onların da AİMSAD bün-
yesine katılması gerek. Henüz üye 
olmayan firmaların derneğe katıl-
ması sektöre büyük güç katacaktır. 
Firmalar kendilerini tanıtacak fırsat 
bulamıyordu. Bu vizyon değişimi-
ni hız kesmeden sürdürmeliyiz.

       Didem Demir: Otomasyonu makinelerimizde kullanmak istiyoruz
Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum ve mastera başladım. Ar-Ge 
ekibini kurarak firmamız için büyük bir adım atacağız. Mevcut üretimi daha iyi şartlara getirip, 
otomasyonu makinelerimizde kullanmak istiyoruz. Üretim konusunda sistem komple değişmeye 
başladı ve biz de var olan sistemi otomasyonla ve dijital platformlarla entegre etmeyi amaçlıyoruz. 
Üretimin kalitesini artırmak ve ürettiğimiz ürünleri ihtiyaçlara daha çok cevap verecek hale getir-
mek istiyoruz. Biz firma olarak çok farklı ürün grupları ile çok farklı kitleler için çalışıyoruz. Port-
föyümüzde çok geniş bir müşteri kitlemiz ve değişik fonksiyonlarda makineler var. Kuracağımız 
sistem sayesinde üretimde var olan sorunlar ile var olup da farkında olmadığımız sorunlar üzerine 
çözüm üretmeye çalışacağız.

“

“

Didem Demir: “Türkiye üreticisine sahip çıkmalı”
“Türkiye’nin üretimin gücünün farkına varması gere-
kiyor. Şu an Türkiye’de üretim düşüyor, bu da ülke 
olarak gücümüzü azaltıyor, kan kaybına neden oluyor. 
Almanya’nın yaşadığı süreci kendimize örnek almamız 
gerek. Doğu ile batı bloğu birleştikten sonra, doğu 
bloğunu kendi içinde eritip ayağa kalkma gücünü üre-
timle sağladı. O süreçte Almanya yumruğunu masaya 
vurduysa, bunun sebebi üretimdir. Türkiye’de ise hangi 
sektörde olursanız olun, eğer üreticiyseniz çok büyük 
problem yaşıyorsunuz. Bizim ülkemiz de üreticisine sa-
hip çıkmalı, gücünü üretimden almalı.”

Hasan Demir: “Öğrencilerin sahada çalışması 
gerekiyor”
“Türkiye’de eleman çok ama yetişmiş-okumuş eleman 
ne yazık ki yok. Okullar mesleki açıdan yeterince eğitim 
veremiyor, öğrencilerin sahada çalışma imkanları, pratik 
eğitim yapacak şartları yok. Mesleki eğitim gören öğren-
cilerin sahada çalışması gerekiyor. Bu işi organize etmesi 
gerek. Bizim gibi imalatçı firmalara personel yetiştirme 
konusunda şartlar koyması lazım. Firmalarda bizim ko-
numuzla ilgili okulların öğrencilerini çalıştırmak zorunlu 
hale gelmeli, hatta çalıştırmayana ceza verilmeli.”

Didem Demir - Hasan Demir - Yasin Demir
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Dünyanın gözü, Brexit 
sonrasındaki İngiltere’de…
Dünyadaki en büyük ekonomiler sıralamasında 2016’da beşinci sırada yer alan Birleşik 
Krallık, 23 Haziran 2016’da gerçekleştirilen tarihi referandumda AB’den ayrılma yönünde 
oy kullandı. Karar sonrasında belirsizlik sürecine giren ülke ekonomisinde, AB’den kesin 
olarak ayrılma tarihi olan 29 Mart 2019 sonrası merakla bekleniyor. Türkiye ise, bu süreç-
ten sonra ekonomik büyüme hızının yavaşlayacağı, ihracatın düşeceği ve ithalatın ise pa-
halılaşacağı gibi olumsuz tahminlerin yapıldığı Birleşik Krallık ile ekonomik ilişkilerin daha 
da güçlendirilmesi yönündeki hedeflerini şimdiden belirlemiş durumda. 

Britanya İmparatorluğu dönemin-
de kapsadığı çok geniş coğrafya 
nedeniyle “üzerinde güneş bat-
mayan imparatorluk” olarak anılan 
Birleşik Krallık, Avrupa’nın batı-
sında, coğrafi olarak Büyük Bri-
tanya Adasının tamamını, İrlanda 
Adası’nın kuzey kısmını ve bazı 
diğer Britanya Adalarını kapsayan 
bir ülke. Ülkenin ismi, gerek ülke 
içinde, gerekse uluslararası camia-
da genellikle Birleşik Krallık olarak 
kullanılıyor. Ancak Büyük Britanya 
sözcüğü de zaman zaman Birleşik 

Krallık yerine kullanılabiliyor. Bir-
leşik Krallık’ın kurucu unsurların-
dan oluşmuş, en gelişmiş ve kala-
balık ülkesi olan İngiltere’nin ismi 
ise, birçok yabancı medya kurulu-
şunda ve zaman zaman da resmi 
kanallarda Birleşik Krallık ile aynı 
anlamda yer buluyor. 
Birleşik Krallık; Galler, İngiltere, 
İskoçya ve Kuzey İrlanda olmak 
üzere dört devletten meydana 
gelmekte. Bu devletlerin, İrlanda 
Adası’ndaki Kuzey İrlanda hariç, 
hepsi Büyük Britanya adasında yer 

alıyor. Bunların haricinde krallığa 
ait irili ufaklı birçok ada var. Wight 
Adası, Lundy, Scilly Adaları, Ang-
lesey ve Hebrid Adaları, Orkney 
Adaları ve Shetland Adaları bun-
lardan bazılarını oluşturuyor. Man 
Adası ve Manş Adaları (Jersey, Gu-
ernsey, Alderney ve Sark) coğrafi 
olarak krallığa bağlı olsa da, resmi 
açıdan özel statüleri var. Resmi 
olarak krallığın parçası sayılmasalar 
da monarka bağımlılar. Bu adaların 
bir diğer özelliği ise, Avrupa Birli-
ği’ne dahil değiller.

Ülkenin genel demografik yapısı 
itibariyle küçük bir dünya oldu-
ğunu söylemek mümkün. 2011 
verilerine göre Birleşik Krallık’ın 
yüzde 87’si beyazlardan, yüzde 
7’si Asyalılardan ve yüzde 3’ü si-
yahilerden oluşuyor. Daha detaylı 
olarak baktığımızda ise ülkede 776 
bin 600 kişiyle Hintliler’in en bü-
yük azınlık olduğunu görüyoruz. 
Sırasıyla Polonyalılar, Pakistanlılar, 
İrlandalılar ve Almanlar diğer bü-
yük azınlıklar. Birleşik Krallık’taki 
Türk nüfusu ise 100 binin biraz 
üzerinde. 

Koloniler ve sömürgelerden 
bugünlere…
Birleşik Krallık’ın oluşumu I. Eli-
zabeth dönemine dayanıyor. İn-
giltere Kraliçesi I. Elizabeth 1588 
yılında Avrupa’nın en güçlü do-
nanması olan İspanyol Armada’sı-
nı yenilgiye uğratarak Britanya 
İmparatorluğunun temellerini attı. 
17. yüzyılda giderek güçlenen İn-
giltere Kuzey Amerika’da koloni-
ler kurdu. 1

707 yılında İngiltere ve İskoçya 
birleşerek Büyük Britanya Kral-
lığını kurdular. 1800 yılında bu 
birliğe İrlanda’yı da katarak Büyük 
Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı 
kuruldu. 1837-1901 yılları arasın-
da hüküm süren I. Victoria döne-
minde ise Birleşik Krallık, ‘üze-
rinde güneş batmayan’ Britanya 
İmparatorluğuna dönüştü. 1921’e 
gelindiğinde bu imparatorluk 
Hindistan, Kuzey Amerika, Orta 
Doğu, Avustralya ve Afrika dahil 
36,6 milyon kilometrekarelik bir 
alanı kapsayıp 458 milyon kişilik 
bir nüfusa hükmediyordu ve nüfus 
bakımından dünyanın dörtte biri 
Britanya’nın egemenliği altında 
yaşıyordu.
20. yüzyılda imparatorluk yavaş 
yavaş çözülmeye başladı. 1922 
yılında İrlanda bağımsızlığını ka-
zandı. 1947 yılında Hindistan ve 
Pakistan bağımsız ülke haline gel-
di. 1948 yılında Birleşik Krallık 
Filistin’den geri çekildi. Bunu 20. 
yüzyıl boyunca sayısız ülkeler iz-
ledi. 1997 yılında Hong Kong’un 
bağımsızlığını kazanması Birleşik 
Krallık’ın sömürge imparatorluğu-
nun en son parçası olarak görüle-
bilir. Birleşik Krallık’ın eski sömür-
geleri günümüzde İngiliz Milletler 
Topluluğu çatısı altında ekonomik 
ve siyasi işbirliği yapıyor.

Brüksel’den yönetilmeyi 
kabullenemedi
Birleşik Krallık, tarihi boyunca 
kendisini kıta Avrupası’nın dışında 
kabul etti. Tüm savunma ve politik 
stratejisini Avrupa’daki güçler den-
gesi üzerine kurdu. Her iki dün-
ya savaşında da güçler dengesini 
korumak için güçlü Almanya’ya 
karşı diğer blokta yer aldı. “Manş 
Denizi Atlantik Okyanusu’ndan 
daha uzundur” sözünü kanıtlarca-

sına kendi çıkarlarını ABD ile ya-
kın işbirliği ve dayanışması üzerine 
kurdu.
Londra’dan dünyaya bakıldığın-
da, bu şehrin dünyanın politik ve 
ekonomik merkezi olduğuna ve 
Büyük Britanya İmparatorluğu-
nun halen ayakta olduğuna ina-
nırsınız. Demokrasinin ve evrensel 
hukukun beşiği olan ve dünyanın 
önemli bir bölümünün dilini ko-
nuştuğu bir ülkenin Brüksel’den 
yöneltilmeyi ve Avrupa Birliği ya-
salarını ve kurallarını kabullenmesi 
zor oldu. Birleşik Krallık seçmeni-
nin AB’ye karşı genelde hep eleş-
tirel ve olumsuz bir tutumu vardı.
Tüm bu gelişmelerin ışığında, 
23 Haziran 2016’da yapılan tari-
hi referandumda seçmenler yüz-
de 51.9’a karşı yüzde 48.1 oyla 
AB’den ayrılma yönünde bir eği-
lim belirtti. Yüzde 71,8’lik katılım-
la 30 milyon seçmen oy kullandı. 
İngiliz seçmenlerin yüzde 53’ü, 
Galler bölgesinin yüzde 52’si 
AB’den ayrılma yönünde oy kulla-
nırken, İskoç seçmenlerinin yüzde 
62’si ve Kuzey İrlanda seçmenleri-
nin yüzde 55.8’i AB’de kalma yö-
nünde oy kullandı. 
Son gelişmelerin ışığı altında, Bir-
leşik Krallık seçmenleri tam anla-
mıyla ikiye bölünmüş durumda. 
İş başındaki muhafazakâr hükü-
met Avrupa Birliği’nden (AB) ay-
rılmadan (Brexit) yana ağırlığını 
koyarken, diğer partiler Brexit’e 
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nazire olarak Britanya ve regret 
(pişmanlık) kelimelerinden türeti-
len kısaltma olan Bregret’ten yana 
tavır almaktalar. Tartışmalar gerek 
AB’de gerekse Birleşik Krallık’ta 
yoğun bir şekilde devam ediyor. 
Buna ilaveten, AB hukukunun tek-
rar İngiliz hukukuna uygulanması 
zor ve zaman alacak bir süreç. Ay-
rıca, gerek AB ülkeleri ile ve gerek-
se AB dışında yapılan 950 ticaret 
anlaşmasının yeniden gözden geçi-
rilmesi gündemde. Kısacası ayrılık 
süreci her iki taraf içinde zor, ka-
rışık, zahmetli ve zaman alıcı bir 
süreç olacak gibi görünüyor.

referandum sonrası ne değişti?
Referandumun sonucu, Birleşik 
Krallık içerisinde ve özellikle AB’de 
büyük bir şok yarattı. İngiliz Baş-
bakanı David Cameron bekleme-
diği bu sonuç karşısında istifa etti 
ve yerine  Theresa May başbakan 
oldu. 19 Haziran 2017’de AB ve 
Birleşik Krallık arasında görüşme-
ler, 2009 yılında tüm üye ülkeler 
arasında imzalanan Lizbon Antlaş-
masının 50. maddesine göre başla-
dı. İngiltere, Lizbon Anlaşmasının 
50. maddesini işleme koyarak, 44 
yıllık üyeliğin ardından Avrupa 
Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) 
sürecini resmen başlattı.
Bu anlaşmaya göre, AB’den ay-
rılmak isteyen üye bir ülke, önce 
Avrupa Birliği Konseyi’ne başvu-
rup çekilmek istediğini bildirmek 
zorunda. Başvuru tarihinden itiba-
ren müzakerelerin iki yıl içerisinde 
tamamlanması gerekiyor. 29 Mart 
2017 tarihinde ayrılma isteğini 
Brüksel’e bildiren Birleşik Kral-
lık’ın, 29 Mart 2019’da AB’den 
kesin olarak ayrılması gerekiyor.

Fatura ne olacak belirsiz
Brexit referandumundan bu yana 

Brexit tartışmaları Birleşik Kral-
lık’ta ve AB’de bütün hızıyla devam 
ediyor. İngiltere ve AB arasında 
devam eden müzakere sürecinde, 
İngiltere bir an önce serbest ticaret 
anlaşması görüşmelerine başlan-
masını isterken, Brüksel öncelikli 
olarak tazminat ödemesi konusun-
da uzlaşılmasını talep ediyor. Brexit 
müzakerelerinde İngiltere’de yaşa-
yan AB vatandaşlarının haklarının 
korunması, Kuzey İrlanda ile İrlan-
da Cumhuriyeti arasındaki sınırın 
statüsü gibi Brexit’e ilişkin bazı 
konularda uzlaşma sağlansa da İn-
giltere’nin AB’ye ödeyeceği Brexit 
faturasının ne kadar olacağı henüz 
netlik kazanmış değil. Bazı tahmin-
ler 50 ila 100 milyar Euro (44-88 
milyar Sterlin) işaret ediyor. May’in 
sözcüsü ise yaptığı açıklamada  35-
39 milyar sterlinlik (46-51 milyar 
dolar) bir fatura ortaya çıkacağını 
düşündüklerini ifade etti.
Ekonomistlere göre Brexit, Birle-
şik Krallık tüketicilerinin gelirlerin-
de yıllık 4 bin 300 pound karşılığı 
5 bin 400 avroluk bir düşmeye ne-
den olacak. Buna ek olarak, 2030 
yılında Birleşik Krallık’ın GSYH’sı 
bugüne göre yüzde 6’lık bir azalma 
gösterecek. 2020 yılında AB’den 
ayrılmanın maliyetinin 128 milyar 
avro olacağı tahmin ediliyor.
Şu ana kadar değişik kuruluşların 
yaptıkları çalışmalara göre, Birleşik 
Krallık’ın AB’den ayrılması sonra-
sı ekonomik büyüme hızının ya-
vaşlayacağı, ihracatın düşeceği ve 
ithalatın ise pahalılaşacağı tahmin 
ediliyor. Ayrıca Brexit tartışmasının 
sürmesi, Londra borsasında ve dö-
viz kurunda dalgalanmalara neden 
olabiliyor. 
Diğer önemli bir nokta da, Bir-
leşik Krallık’a yerleşik firmalar ve 
City’deki finans kuruluşlarının ay-
rılıktan doğabilecek sorunlar nede-

niyle AB’ye kaymaya başlamış ol-
maları. Örneğin, Nissan otomobil 
firması ülkeden ayrılmaya ve ünlü 
finans kuruluşu Goldman Sachs da 
Frankfurt’a yerleşmeye karar verdi. 
Brexit sonrası bir milyon insanın 
işini kaybedeceği tahmin ediliyor. 
Buna karşılık Brexit sonrası Lond-
ra her yıl AB bütçesine yaptığı 5 
milyar avroluk net katkı payından 
kurtulacak.
Bu süreçte net olan bir şey var ki o 
da, İngiltere’nin 29 Mart 2019’da 
AB’den çıkmayı hedeflemesi. Uy-
gulamanın nasıl olacağına dair 
yürütülen müzakarelerin iş dünya-
sına ve insanlara güven vereceğini 
ifade eden Hükümet yetkilileri, 
AB ve diğer ülkeler ile yeni ticaret 
anlaşmaları yapılacağını vurgulu-
yorlar. İngiltere ayrıca Gümrük 
Birliği’nden de ayrılıyor. İngiltere 
Başbakanı Theresa May’in söz-
cüsü Brexit’in ardından İngilte-
re’nin Avrupa Birliği’nin Gümrük 
Birliği’nden tamamen ayrılacağını 
açıkladı.

İş dünyası endişeli
Birleşik Krallık ekonomisi, büyük-
lük sıralamasıyla, İngiltere, İskoç-
ya, Galler ve Kuzey İrlanda ekono-
milerinden oluşuyor. 2016 yılında 
dünyadaki en büyük ekonomiler 
sıralamasında beşinci sırada yer 
alan Birleşik Krallık’ın AB referan-
dumunda ayrılık kararı almasından 
sonra ülke ekonomisi büyük oran-
da belirsizlik sürecine girdi. AB 
referandumu öncesi beklenen bo-
yutta olmasa da ülkenin ekonomik 
büyümesi dikkate değer şekilde 
hız keserken, İngiliz sterlinindeki 
değer kaybı, ithal ürünlerin fiyatın-
daki artış ve enflasyondaki yükseliş, 
makroekonomik dengeleri riske 
sokabilecek boyuta ulaştı. 2014 
yılında G-7 ülkeleri içerisinde en 

hızlı büyümeyi elde eden Birleşik 
Krallık’ın, Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 
en son tahminlerine göre 2018’de 
G-7 ülkeleri içerisinde en düşük 
büyümeyi kaydetmesi bekleniyor. 
Buna göre, 2014’te yüzde 3,1 se-
viyesinde büyüme kaydeden ülke 
ekonomisi, 2018’de en iyi ihtimal-
le sadece 1 seviyesinde büyüme 
gösterecek.
AB ile devam eden müzakere-
ler, Birleşik Krallık’ta iş dünyasını 
endişelendirmeye devam ediyor. 
Dünyanın en büyük finans mer-
kezi konumunda olan Londra’da 
yerleşik uluslararası finans kuru-
luşlarının Brexit sonrası Avrupa’ya 
erişiminin kesilmesi veya sınırlan-
ması ihtimali, şirketleri “acil du-
rum planı” yapmaya yönlendiriyor. 
Çok sayıda şirket ve banka, Avrupa 
operasyonlarını AB’deki alterna-
tif finans merkezlerine taşımaya 
başlamış durumda. Uzun vadede 
belirsizliğin devam etmesi halinde 
Londra’nın “en büyük finans mer-
kezi” olma özelliğini kaybedebile-
ceği düşünülüyor.
İngiliz sterlininde referandumdan 
bu yana görülen sert değer kaybı, 
ithal ürünlerin fiyatlarını artırma-
ya ve tüketicinin harcama gücünü 
kısıtlamaya devam ediyor. Enflas-
yon, ekonomide sektörel aktivite-
de öncü endeks olarak kabul edilen 
Satın Alma Yöneticileri Endeksin-
deki (PMI) gerileme ve ekonomi 
açısından pek parlak olmayan ge-
lişmeler, Birleşik Krallık Başbakanı 
Theresa May’in bir an önce AB ile 
bir “geçiş anlaşması” konusunda 
uzlaşmasını gerektiriyor.

2018’de ekonomik büyümede
yavaşlama bekleniyor
Ekonomik Kalkınma ve İşbirli-
ği Örgütü (OECD) İngiltere’de 

Brexit müzakerelerinin ardından 
oluşan belirsiz durumun, 2017 ve 
2018 büyüme oranlarını olumsuz 
etkileyeceği tahmininde bulundu. 
OECD ülkede büyüme oranının 
2017’de 1,6’ya, 2018’de ise yüz-
de 1’e gerileyeceği, yani gelişmiş 

Hem laik değil hem de yazılı anayasası yok
1756’dan beri trafiğin soldan aktığı bu ülkedeki bir diğer 
farklılık ise anayasası. Birleşik Krallık’ın yazılı bir anayasası 
yok çünkü demokrasi gelenekleri artık yüzyılların verdiği 
bir birikimle oturmuş, teamüller adeta yazılı bir anayasa 
haline gelmiş. Öte yandan Birleşik Krallık laik bir devlet de 
değil. Laik olmamalarının sebebi Lordlar Kamarası’nda gizli. 
İngiltere Kilisesi’nde gelen ‘Ruhani Lordlar’ olarak da bili-
nen 26 ruhbanın mecliste olmasından dolayı Birleşik Krallık 
laik bir devlet değil. İçerisindeki devletlere baktığımızda İs-
koçya laikliğe daha yakın hatta laik diyebileceğimiz bir yapı-
da. Tabi Birleşik Krallık’ta laiklik yok diye uygulamalarının 
da laikliğe ters olduğunu iddia etmek yanlış olur. 

Türk ihraç ürünlerinden 
en memnun ülke, İngiltere
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 6 temel 
sektör grubunda en fazla ihracat yapılan 26 
ülkede toplam 2 bin 520 firmanın satın alma-
dan sorumlu yöneticisiyle yüz yüze görüşme 
yöntemiyle gerçekleştirdiği Türk İhraç Ürün-
leri Algı Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. 
Üç ana eksende gerçekleşen araştırmada 
Türk İhraç Ürünleri Algısı’nın yanı sıra Tür-
kiye Genel Algısı ve Turkey Discover the Po-
tential Kampanya Bilinirlik ve Etkinlik Algısı 
da ölçüldü. Ekim 2016’da başlayan araştırma 
Kantar TNS firması ile birlikte yürütüldü. 
Araştırmanın açıklandığı basın toplantısında 
konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
Türk İhraç Ürünleri Algısı bölümü için “Araş-
tırmaya katılanların yüzde 62’si Türk ihraç 
ürünlerinden özellikle memnun olduğunu 
söyledi” dedi. Memnun olma oranı en yük-
sek ülkelerin yüzde 85 ile İngiltere, yüzde 77 
ile Fransa ve yüzde 74 ile Hindistan olduğunu 
ifade etti.  

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Altın, tekstil 
ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektrik-
siz makineler, motorlu taşıtlar ve parçaları, 
demir çelik ürünleri.
Başlıca İthal Ürünlerimiz: Dizel, yarı dizel 
motorlar, otomobil, demir/çelik döküntü ve 
hurdalar ile bunların külçeleri, ilaçlar.



ülkeler arasında en düşük perfor-
mansı kaydedeceği uyarısını yaptı. 
Kuruluş, öte yandan artan enflas-
yon oranının tüketimi de olumsuz 
etkileyeceğini ve şirketlerin belirsiz 
ortamda yatırım yapmaktan kaçı-
nacakları öngörüsünü vurguladı. 
Bu durumun yüzde 5 olan işsizlik 
oranını da arttırması bekleniyor. 
Öte yandan kredi derecelendirme 
kuruluşu Moody’s’ten de yapılan 
açıklamada, “İngiltere’de konut 
ve tüketici harcamalarının büyü-
mesinde devam eden yavaşlama, 
ekonomik büyüme görünümüne 
ilişkin temel endişeler arasında yer 
alıyor” ifadesi kullanıldı. 
İngiliz hükümetinin de bu konuda 
açıklamaları var. Hükümet, gelecek 
yıllarda İngiltere’de büyümenin 

azalacağını ve borçlanmanın arta-
cağını öngördüklerini açıkladı. İn-
giltere Maliye Bakanı Philip Ham-
mond, mecliste yaptığı konuşmada 
2018 bütçesinin önemli bir kısmı-
nın Avrupa Birliği’nden çıkma ha-
zırlıkları için ayrıldığını söyleyerek, 
“Şimdiye kadar Brexit hazırlıkları 
için 700 milyon Sterlin yatırmış 
bulunuyoruz ve önümüzdeki iki yıl 
boyunca kullanılmak üzere 3 mil-
yar Sterlin bütçe öngördük. Eğer 
daha fazlası gerekli olursa, bunu da 
ayırmaya hazırız” dedi. 

dış ticaret açığı 2016’da
200 milyar doları aştı
IMF verilerine göre dünyada be-
şinci, AB’de de ikinci büyük eko-
nomiye sahip İngiltere, dünya mal 

ve hizmet ticaretinde de üst sıralar-
da yer alıyor. 1980-1982 yıllarında 
artan petrol fiyatlarının ihracat ge-
lirlerinde yol açtığı büyük artış gibi 
bazı istisnai haller dışında İngilte-
re’nin mal ticareti sürekli açık veri-
yor. Ülke halen gıda, petrol ve pet-
rol ürünleri, motorlu taşıtlar, petrol 
dışı hammaddeler, giyim, ayakkabı, 
elektrikli makineler, elektriksiz 
makineler, mobilya ve aydınlatma 
ürünleri ile motorlu taşıtlar gibi 
ürünlerde net ithalatçı konumunda 
bulunuyor. Diğer taraftan 2016 yılı 
itibarıyla eczacılık ürünleri, optik 
ve tıbbi cihazlar, kimyasal madde-
ler, başta viski olmak üzere içecek-
ler, havacılık ve uzay taşıtları aksam 
ve parçaları, demir çelik, bakır, 
ham deri, teknik tekstil sektörlerin-
de İngiltere net ihracatçı bir ülke 
özelliğini koruyor.
Kronik dış ticaret açığı sorunu son 
yıllarda iyice kötüleşen ülkenin, 
1997 yılında 20 milyar dolar dü-
zeyinde gerçekleşen dış ticaret açı-
ğı, 2016 yılı itibarıyla 200 milyar 
doları aştı. 2016 yılında ülkenin 
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ihracatında elektriksiz makineler, 
mineral yakıtlar, otomobil, elekt-
rikli makineler, ilaç, değerli taşlar, 
optik ve tıbbi cihazlar önemli yer 
tutuyor.

İngiltere’ye ihracatımız 
son 10 yılda yüzde 78,8 
artış gösterdi
Türk-İngiliz ikili ilişkileri tarih-
ten gelen güçlü bağların da etki-
siyle çok boyutlu seyirde devam 
ediyor. İngiltere’yle yakın mütte-
fiklik ilişkilerimiz, birçok bölge-
sel ve uluslararası soruna benzer 
kaygılarla yaklaşmamız ve ortak 
menfaatlerimiz ikili işbirliğimizin 
daha da geliştirilmesi için uygun 
zemin sağlıyor. Hemen hemen 
tüm dış politika konularında yakın 
istişareler sürdürülürken,  Birleşik 
Krallık’la ikili ticari ve ekonomik 
ilişkilerimiz özellikle son yıllarda 
ciddi bir ivme kazandı. Ülkemi-
zin başlıca ticaret ortaklarından 
olan Birleşik Krallık ile ikili ticaret 
dengesi 2001 yılından bu yana ül-
kemiz lehine oluşuyor. İngiltere’ye 
gerçekleşen ihracatımızın son 10 
yılda yüzde 78,8 artış göstermesi, 
gelecek dönem için de ticaret açı-
sından olumlu sinyaller veriyor. 
İngiltere ile ikili ticaret hacmimiz 
2016 yılında, 2015 yılına naza-
ran yüzde 6,37 artarak 17 milyar 
dolar; ihracatımız yüzde 10,7 ar-
tışla 11 milyar 687 milyon dolar, 
ithalatımız ise yüzde 6 düşüşle 5 
milyar 321 milyon dolar oldu. Bu 
dönemde İngiltere en çok ithalat 
gerçekleştirdiğimiz ülkeler sırala-
masında 11. , ihracat sıralamasında 
ise 2. sırada yer aldı. 
2016 yılı sonu itibarıyla 2 bin 983 
İngiliz sermayeli firma Türkiye’de 
faaliyet gösteriyor. 2002-2016 dö-
neminde İngiltere’den ülkemize 
yapılan yatırım miktarı 9 milyar 

538 milyon dolar oldu ve İngilte-
re bu dönemde ülkemize en çok 
yatırım yapan ülkeler arasında 4. 
sıraya yerleşti. İngiltere, geçen yıl 
1 milyar dolar yatırımla Türkiye’ye 
en fazla doğrudan yatırım yapan 
ülke oldu.
İngiltere’de kurulmuş Türk firma 
sayısı ise 2016 yıl sonu itibariyle 
yaklaşık 90’a ulaştı. 2002-2016 
döneminde Türkiye’den İngilte-
re’ye yapılan yatırımların toplamı 1 
milyar 983 milyon dolar oldu. 

amaç Brexit sonrası 
sta’yı hayata geçirmek
Türkiye, İngiltere’deki Brexit ge-
lişmelerini de yakından izliyor. 
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih 
Metin, amaçlarının Brexit son-
rası durumdan fazla etkilenme-
den Serbest Ticaret Anlaşması’nı 
(STA) hayata geçirmek olduğunu, 
bu kapsamda ortak çalışma grubu 
oluşturulduğunu bildirdi. Brexit 
sonrası Birleşik Krallık ile Tür-
kiye’nin ticari ilişkisinin daha da 
güçleneceğini vurgulayan Metin, 
şunları kaydetti: “Bugüne kadar 
Birleşik Krallık ile her alanda olan 
güçlü ilişkilerimiz zaten bunu gös-
teriyor. Brexit sonrası bu işin en 
hızlı ilerlediği ülke Türkiye. Brexit 
sonrası ilk irtibata geçen, STA’ya 
ilişkin ortak çalışma grubu oluş-
turan ülkeyiz. Önümüzdeki dö-
nemde, Brexit sonrası İngiltere ile 
ekonomik anlamda en iyi iletişim 
kuran ülkenin Türkiye olacağını 
düşünüyoruz.”
Fatih Metin, şu anda Birleşik 
Krallık’ın Türkiye’deki doğrudan 
yatırım tutarının 10 milyar dolar 
olduğunu ve bu yatırımların bir-
çok sektöre dağıldığını ifade etti. 
Bu durumun iki ülke arasındaki 
karşılıklı güveni ve iş birliğini gös-
terdiğini kaydeden Metin, gelecek 

dönemde yatırımların artacağına 
işaret etti.  Birleşik Krallık’ın son 
dönemde Türkiye’nin en yüksek 
ihracat yaptığı ikinci ülke konu-
munda bulunduğunu ifade eden 
Metin, “Her alanda olduğu gibi 
ekonomik ilişkilerimiz de hızlı bir 
şekilde ve sağlam temeller üzerin-
den ilerledi. Bugün otomotivden 
tutun da elektronik-elektroniğe 
kadar çok geniş bir alanda karşılıklı 
yatırımlar söz konusu. Dış ticaret 
hacminde de ciddi yükseliş var” 
diye konuştu.
İngilizlerin Türkiye’ye ilgisinin 
artarak devam ettiğini vurgulayan 
Metin, “Şu anda doğrudan yatırım 
için her alanda, finans ve sigortacı-
lık sektöründen tutun da sanayinin 
birçok alanına varıncaya kadar bu 
noktada talepler, girişimler ve ça-
lışmalar var” dedi. 

Her iki taraf da iş yapmak için iştahlı
Türkiye İngiltere’nin ihracat yaptığı ilk 12 ülkede yer al-
maya devam ediyor. İhracat oranlarının Ocak-Kasım 2017 
arasındaki dönemde yüzde 22.3 artarken, 2016 yılında İn-
giltere Türkiye’de en fazla yatırım yapan yabancı yatırımcı 
oldu. Avrupa’dan gelen 4.3 milyar doların 1 milyar dolarını 
İngiltere’den alınan yatırımlar oluşturdu. Bu büyük başarı 
etkileyici olduğu kadar her iki ülkenin de birbirleriyle iş 
yapmaya ne kadar iştahlı olduğunu gösteriyor.
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Orman ürünlerinde en büyük 
ikinci net ithalatçı durumunda 

Birleşik Krallık Ormancılık Ko-
misyonu tarafından hazırlanan 
ormancılıkla ilgili en son ulusal 
istatistikler, İngiltere İstatistik 
Kurumu tarafından onaylanan 
düzenlemelere göre 28 Eylül 
2017’de yayınlandı. Buna göre 
2017’de Birleşik Krallık’taki or-
manlık alan miktarı 3.17 milyon 
hektar olarak açıklandı. 2016-17 
yılları arasında 7 bin hektar yeni 
orman alanı oluşturan İngiltere, 
2015 yılında orman ürünlerinde 
Çin’in ardından en büyük ikinci 
net ithalatçı durumunda bulunu-
yor. 2016 yılında İngiltere’ye ithal 
edilen ahşap ürünler, 7,5 milyar 
sterlin değerinde olup 6,6 milyon 
metreküp kesilmiş ağaç, 3,4 mil-
yon metreküp ahşap esaslı panel, 
6,8 milyon ton ahşap palet ve 5,9 
milyon ton kâğıttan oluşuyor.
İngiltere’nin tomruk üretimi ise, 
2016 yılında 10.8 milyon m3 
WRME kabuk altı olarak gerçek-
leşti. İngiltere’ye ahşap ve ahşap 
ürünlerden 49.8 milyon m3’luk 
kabuk altı ithal edildi ve 3.9 mil-
yon m3 WRME kabuk altı ihraç 
edilerek, toplam 56.7 milyon m3 
WRME kabuk altı görünür tüke-
timi gerçekleşti. Bu, önceki yıla 

göre görünür tüketimde yüzde 
2’lik bir artış oluşturarak 2007 
öncesindeki zirveye eşit bir rakam 
oldu. 2016 yılında İngiltere’deki 
ithalat, tüm ahşabın (üretim + it-
halatın) yüzde 82’sini oluşturdu. 
Birleşik Krallık üretimi, 2016 yı-
lında, İngiltere kesilmiş odun pa-
zarının yüzde 36’sını, İngiltere 
ahşap esaslı panel pazarının yüzde 
49’unu ve İngiltere kâğıt pazarı-
nın yüzde 41’ini oluşturuyor. 
31 Mart 2017 itibarıyla İngilte-
re’de (Birleşik Krallık) ormanlık 
alanların 3.17 milyon hektar ol-
duğu tahmin ediliyor. Bu top-
lamın 1.4 milyon hektarı (% 45) 
İskoçya’da, 1.3 milyon hektarı 
(% 41) İngiltere’de, 0.3 milyon 
hektarı (% 10) Galler’de ve 0.1 
milyon hektarı (% 4) da Kuzey İr-
landa’da bulunuyor. İngiltere’de 
ormanlık alanların yarısı (% 51) 
iğne yapraklılardan oluşurken, bu 
oran İngiltere’de yaklaşık dörtte 
bir (% 26) İskoçya’da ise yaklaşık 
dörtte üç (% 74) olmak üzere de-
ğişiyor. İngiltere ormanlık alanla-
rının artışına baktığımızda 1998 
yılından bu yana yaklaşık yüzde 
8’lik bir değişimle ortalama 250 
bin hektar arttığı görülüyor.

En yüksek ihracatı, testere makineleri yaptı
Birleşik Krallık’ın Türkiye’den ithal ettiği ağaç işleme ma-
kinelerinin değeri 2014 yılında 704 bin dolar, 2015 yılında 
594 bin dolar, 2016 yılında ise 498 bin dolar oldu. Türkiye 
ağaç işleme makineleri sektörünün Birleşik Krallık’a 2016 
yılında makine grupları içinde yaptığı en yüksek ihracat, 
141 bin dolar ile testere makineleri alanında gerçekleşti. 
Sektör aynı yıl Birleşik Krallık’a delik açma veya birleştir-
me makinelerinde 70 bin dolarlık, taşlama zımparalama 
veya parlatma makinelerinde 62 bin dolarlık, çeşitli ma-
kine işlemlerini bu işlemler arasında alet değiştirmeden 
yapan makinelerde ise 48 bin dolarlık ihracat yaptı. 
Birleşik Krallık’ın 2016 yılında 250 milyon dolarlık ağaç 
işleme makineleri ithalatı yaptığı göz önüne alındığında, 
Türk ağaç işleme makineleri sektörünün bu pazardaki sa-
tış yoğunluğunu artırması gerektiği dikkat çekiyor. İki ülke 
arasında bu sektöre ilişkin İndikatif Potansiyel Ticaret ve-
rileri de, 2016 yılı için 70 milyon dolara varan bir ticaret 
imkanı olduğunu gösteriyor. 
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“Frankenstein” yeni sezonda da sanatseverlerle…
Tarih:  10 Mart 2018 Saat: 20:30   Mekan: Zorlu PSM- Drama Sahnesi-İstanbul
Geçen sezona damga vuran, SAKM Birim Sahne bünyesinde “20. Yıl Oyu-
nu” olarak sahnelenen “Frankenstein”, yeni sezonda da sanatseverlerle bu-
luşmaya devam ediyor. Mary Shelley’in romanından Nick Dear tarafından 
uyarlanan dünya sinemasının kült filmleri arasında gösterilen Frankenste-
in Şakir Gürzumar yönetimininde  Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu 
tarafından sahneleniyor. Başrollerini Cansel Elçin, Kerem Alışık ve Deniz 
Uğur’un paylaştığı, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncuların-
da rol aldığı Frankenstein görselliği, prodüksiyonu ve oyuncu kadrosu ile 
yeni sezonda da adından söz ettirmeye devam edecek.

Kültürel Ajanda
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Çingeneler Zamanı Müzikali aşklarıyla sahnede
Tarih: 15 Ocak - 31 Mart   Mekan: İstanbul - Ankara - Bursa

Fazıl Say, Yürüyen Köşk’ü yorumlayacak
Tarih: 25 Mart 2018 Pazar 20:00   Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet Kül. Mrkz.-Ankara

Vural Bingöl’ün yönettiği Çingeneler Zamanı Müzikali, seyircisiyle bu-
luşmaya hazırlanıyor. 1980’lerin Yugoslavya’sında her daim neşe ile ya-
şayan ancak yüzlerine baktığımızda her bir çizgide hüzünlerini görebil-
diğimiz çingenelerin aşkları, ayrılıkları, neşeleri, acılarıdır; zaman zaman 
güldürüp, zaman zaman da hüzünlendiren hikayesi anlatılıyor. Tüm saflı-
ğıyla aşık olan ancak büyükannesinin kararıyla kardeşi için yollara düşen, 
zengin olmak hayaliyle kalbindeki  beyazı siyaha çeviren bir torun ve ha-
yallerindeki Hollywood’a ulaşmak isterken sahip olduğu saf aşkı kaybeden 
genç bir çingene kızın hikayesi sahneleniyor.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist ve Fazıl Say; bir resital ile Ankara’da  
sanatseverlerle buluşacak.  25 Mart  2018 tarihinde  Nâzım Hikmet Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleşecek konserde, Say yeni eserlerinden biri olan 
Yürüyen Köşk’ü de yorumlayacak.  Bestelerinde geçmişin içinde saklı ka-
lan anılara, hikâyelere müziği ile yeniden hayat veren Fazıl Say, “Yürüyen 
Köşk” Atatürk Anısına Opus 72  eseri  ile Atatürk’ün Yalova’daki Millet 
Çiftliği’nde yaşayan  çınar ağacı ve köşkün hikâyesini eşsiz melodilerle 
dinleyici ile buluşturuyor.  Gecede, sanatçı Yürüyen Köşk’ün yanı sıra  
ünlü bestecilerin eserlerini de yorumlayacak. 

Bale severlerin büyük bir ilgiyle karşıladığı ve övgüler yağdırdığı, dünya-
daki en önemli klasik bale topluluklarından biri olan Saint Petersburg Bale 
Topluluğu (SPBT) Kuğu Gölü ve Uyuyan Güzel ile 16-18 Mart tarihle-
ri arasında TİM Sahnesi’nde izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor.  Lond-
ra’daki ünlü Coliseum ve Royal Albert Hall, Paris’teki Champs - Elysées 
Théatre, Tokyo’daki Bunkamura Hall, Taipei ve Pekin’deki Ulusal Tiyat-
rolar gibi dünyanın en prestijli salonlarında gösteri yaparak dünya basını-
nın ilgi odağı haline gelen topluluk İstanbul’da da TİM Show Center’da 
bale severlerin karşısına çıkacak. 

Kuğu Gölü ve Uyuyan Güzel ile bale keyfi
Tarih:  16-18 Mart 2018   Mekan: Türker İnanoğlu Maslak Show Center - İstanbul 



Reklam İndeksi

128 AİMSADDERGİSİ  Ocak - Şubat 2018

FİRMA     Sayfa FİRMA     Sayfa

ABM     ARKA KAPAK 

AC İTHALAT     24

AES     ÖN KAPAK İÇİ - 1 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 

AIRPAK     10 - 11

AKKUŞLAR     115

ASMETAL     6 - 7

AYZA MIZRAK   40 - 41 - 42 - 43

BIESSE     INSERT - 64 - 65 

BSA     120 - 121

CANMAKSAN     106 - 107

DİNÇMAK     96 - 97- 98 - 99

EDDA     104 - 105

EMİN TOSUN     118 - 119

FNT AHŞAP     27 - 28 - 29

HASDEM     12 - 13

HİZMET HİM     31

KRC CNC     127

LEITZ     62 - 63 

LİGNO     59 -  73 -  74 - 75

MİMÇEKO     33

NETMAK     52 - 53

ONURSAL KONVEYÖR     36 - 37

ORENT    45

REED TÜYAP AĞAÇ İŞLEME     3

REED TÜYAP İZWOOD     5

REED TÜYAP KAPI FUARI     21

SAF TEKNİK     116 - 117

SARMAK     17

TİMSAN     124 - 125

TÖRK     25

TURHAN MAKİNE     18 - 19

UV     47

ÜNALSAN     60 - 61

ÜNVER     23

ÜSTÜNKARLI      ARKA KAPAK İÇİ  




