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AİMSAD Mesajı

Ağaç İşleme Makine ve 
Yan Sanayisi İş Adamları Derneği
(AİMSAD) Genel Sekreteri
Gamze Taşpolat Altınyay

Değerli Sektör Paydaşları, 

Sektörümüzün güçlü sesi “AİMSAD Dergisi”nin 2.
sayısı olan “Ağaç İşleme Makinesi 2015 Fuarı Özel
Sayısı”nda sizlere biraz fuarımızın geçmişi ve gelece-
ğinden bahsetmek istiyorum. 
Uzun yıllardır düzenlenmekte olan Ağaç İşleme Ma-
kinesi Fuarı, sektörümüzün ve iş ortaklarının nabzını
tutan en önemli fuarımız. “Fuarımız” diyorum
çünkü bu fuarın 28 yıldır katlanarak artış gösteren
başarısına ulaşmasında TÜYAP’ın olduğu kadar, iyi
ve kötü günde organizatörümüzü destekleyen sek-
tör firmalarının ve ziyaretçilerin de büyük payı var.
Bu sayının ilerleyen sayfalarında göreceğiniz fuar ile
ilgili eski fotoğraf karelerine baktığımızda, şu anda
AİMSAD üyesi olan birçok firma sahibinin gençlik,
evlatlarının ise çocukluk fotoğraflarına; firmalarının
eski logolarına, en eski ve nostaljik makine görüntü-
lerine, hatta stand resimlerinde tüplü televizyonlara
rastlayacak ve tebessüm edeceksiniz. Fuar, bu an-
lamda hepimizin fuarı. Canı gönülden sahiplendiği-
miz, AİMSAD o dönemlerde henüz kurulmamış olsa
dahi sektörce benimsediğimiz, geldiğimiz noktada
ise artık büyük ölçüde Türkiye ve Avrasya pazarı ile il-
gili hedeflerimize ulaştığımız; katılım ile farklı pazar-
ların müşteri kitlelerine göz diktiğimiz büyük ve
başarılı bir fuar.
Ağaç İşleme Makinesi Fuarı, her şeyi ile tam bir ihti-
sas fuarı. 1987 yılında doğdu, mekanlar değiştirdi,
büyüdü gelişti ve şu sıralar yetişkinlik dönemini yaşı-
yor. Olgunluk döneminde ise Avrupa’nın bir numa-
ralı fuarı olacağını öngörüyoruz. Zira, bilindiği gibi
son yıllarda Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülke-
lerde fuarcılık sektöründeki ibrenin aşağıya doğru
dönmüş; ancak Türkiye’de sektörün atağa kalktığını
görüyor ve hatta ülkemizdeki yabancı fuar organiza-
törlerinin sayısında da sürekli bir artış gözlemliyoruz. 
Fuarımız büyüdükçe, çevre coğrafyaların da ilgisini
çekiyor. İstanbul bu anlamda çok stratejik bir ko-
numda. Etrafını çevreleyen 1.5 milyar nüfuslu büyük
bir pazar var. Üstelik bu hedef kitle, 3,5 saatlik bir
uçak yolculuğuyla İstanbul’a gelebilecek 30’un üze-
rinde ülke vatandaşını ifade ediyor. Burada gerek ma-
kine gerekse mobilya sektörü profesyonellerinden
oluşan, yılların deneyimi ile seçilmiş ve bilgileri iti-
nayla güncellenmiş, “nokta atış” bir ziyaretçi kitle-
sinden bahsediyoruz. İnanıyoruz ki fuarımız, 5 yıl
sonra çok daha önemli ve farklı bir noktada olacak.
Almanya’daki LIGNA Fuarı hala dünyada sektörün
en önemli fuarı. Ancak, İtalya’daki rakip fuar
XYLEXPO artık etkisini kaybediyor. Dolayısıyla, artık
fuarımız sadece Avrasya’nın en büyüğü değil, ayrıca
kendi alanında dünyanın ilk 3 fuarı içine girdi ve hatta
2. sırayı zorluyor diyebiliyoruz. Elbette ki hedef, ilk

sıraya yerleşmek. İddialı gibi görünüyor, ancak ula-
şılmaz değil. Hele ki TÜYAP’ın İngiliz fuarcılık şir-
keti REED ile Türkiye’de % 50 ortaklık ile birlikte
yürüme kararı aldığı, REED’in 43 ülkeyi kapsayan
global ağını hizmetimize sunduğu ve REED TÜYAP
ile AİMSAD arasında fuarın geleceğine yönelik bir
“İşbirliği Anlaşması” imzalandığı şu dönemde, bu
hedefe doğru yürümek için en doğru zamandır diye
düşünüyorum. 
Ancak, bu hedeflere ulaşabilmek için yalnızca REED
TÜYAP ve AİMSAD’ın çabaları kafi gelmez. Başarı-
nın esas anahtarı sanayicidedir. Malumunuz, Alman
ve İtalyan makineleriyle rekabet edebilmek zor;
Uzakdoğu makineleri de son derece yenilikçi ve en-
teresan. Bu nedenle fark yaratmak ve mobilya sektö-
rünün gelişimine katkı sağlamak için, sana-
yicilerimizin katma değeri yüksek ürünler ve verimli-
lik üzerine çalışmaları çok önemli. Bunu sağlaya-
mazsak, sadece Avrupa’daki kriz ortamından kısa
vadeli fayda ve kazanç sağlamakla kalırız. Biz hayatı-
mıza katma değeri düşük ürünler ve sabun köpüğü
başarılar ile devam ederken, dünyanın yüksek katma
değerli ürünler imal eden ülkelerinin fuarları da muh-
temelen toparlanma sürecine girer. Dolayısıyla, ziya-
retçiyi fuara esas çekenin yeni teknolojiler ortaya
koymak olduğunu unutmamak, fuara çok önceden
ve iyi hazırlanmak, sonrasında da takibini iyi yapan
birer katılımcı firma olmak çok mühim. Bu bakımdan
fuarın bitmesinin ardından bir sonraki yıla hazırlık,
üretim ve planlama yapan firmalar adına kazancın ka-
çınılmaz olduğunu değerlendiriyorum.
AİMSAD’ın ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı geçen
yıl 29 Eylül 2014 tarihinde bu fuar esnasında yapıl-
mıştı. O gün sektör karşısında ilk kez sahneye çıkan,
heyecanlı ve çiçeği burnunda bir dernek iken; bugün
geldiğimiz noktada AİMSAD, sektörü bir bütün ola-
rak temsil eden ve ciddi çalışmaları bulunan bir sivil
toplum kuruluşu haline geldi. Bu çerçevede AİM-
SAD’a inanan, güvenen ve bizlerden desteklerini esir-
gemeyen tüm üye firmalarımıza, kamu ve sektör
paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2015 yı-
lında AİMSAD, artık fuarın ev sahiplerinden biri ola-
rak, standı ile yine ana fuayede yer alıyor; sizleri
AİMSAD Dergisi Fuar Özel Sayısı, AİMSAD 2015
yılı Üye Kataloğu ve AİMSAD Üyeleri Stand Listesi
ile karşılıyor. Bu noktada sözlerime son verirken;
AİMSAD’a üye olmak isteyen tüm sektör firmalarını,
derneğimizden her türlü konuda bilgi almak isteyen
mobilya ve aksesuar firmalarını, bizleri tanımak isteyen
tüm kamu temsilcilerimizi, basın mensuplarımızı, mo-
bilya derneklerimizi ve diğer sektör paydaşlarımızı
standımızı ziyaret etmeye davet ediyorum.
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Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar AİMSAD’ın izni alınarak, 

kaynak belirtilerek, alıntı yapılarak kullanılabilir.

AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

1988 yılından itibaren Ağaç
İşleme Makinesi Fuarı’nın, 1997
yılından itibaren İntermob
Fuarı’nın düzenlenmesiyle
sektörün en büyük buluşma
noktası olan fuarlarımız,  2015
yılında yeni işbirlikleriyle bu
gücünü daha da artıracak. 
Gelecekle ilgili en büyük hedef
ise fuarlarımızın uluslararası 
kimliğini geliştirmek olacak.
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Haberler

25 Ağustos 2015 tarihli ve 29456
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya
Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu
ve Görevlerine Dair Tebliğ’de Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uya-
rınca AİMSAD, Orman Ürünleri
Kağıt ve Mobilya Sanayi Teknik Ko-
mitesi’ne (ORKAMOTEK) “doğal
üye” statüsü ile kabul edildi. 
AİMSAD, T.C. Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı tarafından belirli sü-
reler ile düzenlenecek olan
ORKAMOTEK toplantılarına katı-
lım sağlayarak Ağaç İşleme Makine
ve Yan Sanayisi sektörünü bu önemli
komitede temsil edecek.
AİMSAD Genel Sekreteri Gamze Taş-
polat Altınyay, konuya ilişkin olarak
yaptığı açıklamada; “ORKAMOTEK
üyeliğimizin sektörümüze hayırlı ol-
masını diliyorum. ORKAMOTEK
toplantılarında sektörü temsil etme-
nin yanı sıra, üyelerimizin iş ortağı ve
müşteri grubu olan mobilya sektörü
temsilcileriyle de aynı masada yer ala-

cak, onları daha da yakından tanıma
olanağı bulacağız. Bu tür platform-
larda bir araya gelmek sektörümüz
açısından, mobilya sektörünün bizim
süreçlerimiz ile sıkıntıları veya sektö-
rümüzden farklı beklentileri var ise
bunları ilk ağızdan duyup öğrenme-
miz için önemli bir fırsat teşkil ede-
cek. Böylelikle iki sektör arasında
kayda değer bir sinerji oluşacağını,
ülkemizin hedeflediği üretim ve ih-
racat seviyelerinin yakalanabilmesi,
ve hatta ithalatı gerçekten gereken
ürün grupları ile ilgili olarak da uy-
gulamadaki sorunların çözümlene-
bilmesi adına tüm paydaşları
memnun edecek yol haritaları ve iş
birliktelikleri ortaya çıkacağını de-
ğerlendiriyoruz” dedi.

“MAKTEK bünyesinde de aktif
görev üstlenmeyi arzuluyoruz”
AİMSAD’ın ORKAMOTEK üyeli-
ğinin ağaç işleme makineleri ve yan
sanayi sektörleri adına çok olumlu
bir gelişme olduğunu değerlendiren

Gamze Taşpolat Altınyay, ORKA-
MOTEK bünyesinde şevkle çalışa-
caklarını ifade ederek, AİMSAD
olarak bir makine sektörü derneği ol-
maları sebebiyle ORKAMOTEK’in
yanı sıra Makine Teknik Komitesi
(MAKTEK) bünyesinde de aktif
görev üstlenmeyi arzuladıklarını dile
getirdi.
“Ağaç işleme makine ve yan sanayisi
çok kilit bir sektör” diyen AİMSAD
Genel Sekreteri, mobilya sektörün-
deki bazı sıkıntıların aşılmasının
genel makine sanayi sorunlarının çö-
zümünden de geçtiğini vurgulayarak
“İster takım tezgahları, ister tekstil
veya tarım makineleri, isterse iş ma-
kineleri olsun; makine sektörü tem-
silcilerinin serzenişleri az çok aynı.
Sektördeki görüşler temelde örtüşü-
yor ve bu sebeple MAKTEK bünye-
sinde de yer almak ve konularımıza
daha geniş bir perspektiften bakarak,
bunları tüm açılarıyla ele alarak en
kısa süre içinde çözüme ulaştırmak
istiyoruz” diye konuştu.

AİMSAD Genel Sekreteri Gamze Taşpolat Altınyay, ORKAMOTEK’in temel çalışma alanlarını ve
görevlerini ise şu şekilde sıraladı:
· Orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ile ilgili mevzuat dahilinde; üretim, ithalat veya ihracat yapan sektörlerin
mevcut durumunu tespit etmek,
· Teknik mevzuat uyum sürecinde ve sonrasında ilgili yönetmelikler ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden
bilgi akışını sağlamak,
· İlgili mevzuatlar kapsamında; orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ürünlerinin kontrolü için ihtiyaç duyulan gerekli
ölçüm cihazlarını, test ve laboratuarları tespit etmek, mevcut laboratuarların koordinasyonunu sağlamak,
· Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlar ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen orman ürünleri, kağıt ve mo-
bilya sanayi sektörlerini ilgilendiren toplantılara katılım sağlamak için, ilgili kurum ve sektör temsilcilerini belirleyerek,
Bakanlığa öneride bulunmak,
· Gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuatın taslak-
larını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini Bakanlığa bildirmek,
· Orman ürünleri, kağıt ve mobilya sanayi ile ilgili mevzuatın uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin karşılaştığı
sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm
önerileri geliştirerek Bakanlığın bilgisine sunmak.
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Gerçekleştirilen ziyaret kapsa-
mında AİMSAD üyeleri için
AR-GE İnovasyon, Endüstri-

yel Uygulama, Ürün Geliştirme, İstih-
dam Desteği ve Genel Destek Programı
destekleri hakkında bilgi alındı. Ko-
nuyla ilgili bilgi vererek yeni bir ürün
için AR-GE desteği alınabileceğini söy-
leyen Dr. Serhat Öztürk, TÜBİTAK,
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı veya diğer herhangi bir devlet ku-
rumuna ait AR-GE projesinin tamam-
lanması ve projenin tamamlandığına
dair resmi yazı alınması halinde, proje
bitiminden sonraki 1 yıl içinde
KOSGEB’den Endüstriyel Uygulama
Desteği alınabileceğini ifade etti.
Dr. Serhat Öztürk ayrıca, hali hazırda
üretilen ürünlerden farklı bir teknolo-
jiye sahip ürün geliştirilmesi duru-
munda ve en az 1 yıllık bir üretim planı
yapılması halinde prototip için 300 bin
TL’si hibe olmak üzere toplam 500 bin
TL olmak üzere Ürün Geliştirme Des-
teği verilebileceğini belirtti. 
Bunun yanı sıra bu proje için gerekli
olan personelin de üniversite mezunu
olması şartıyla net maaşının yarısı 100
bin TL’ye kadar proje kapsamında hibe
olarak verileceğini açıklayan Öztürk,
firmaların aynı anda iki AR-GE proje-
sine başvuru yapamayacağı konusunda
dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Dr. Serhat Öztürk, diğer taraftan itha-
lat ve ticaret ile uğraşan firmalar için
Genel Destek Programı Desteği bu-
lunduğunu; bu çerçevede çeşitli des-
tekler verilebileceği de sözlerine ekledi.

AİMSAD’dan KOSGEB Anadolu
Yakası Hizmet Müdürlüğü’ne ziyaret 

Haber Turu
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Haberler

Avrupa Birliği, 2008 finans kri-
zinin ardından hızlanan eko-
nomik yapılanmada önemli

adımlar attı. Bunların başında yenilik-
çilik, girişimcilik ve KOBİ’lere yönelik
hibe ve destekler geliyor. KOBİ ve gi-
rişimcilere ‘Ufuk 2020’ çerçeve prog-
ramı (H2020) kapsamında; AR-GE,
inovasyon, yenileşen iletişim teknoloji-
leri gibi birçok alanda hibe ve düşük fa-
izli, uzun vadeli kredi verilmeye
başlandı. Proje 70 milyar Euro’yu aşan
bütçesiyle dünyanın en büyük AR-GE
fonuna sahip. AB’nin bir önceki 7. Çer-
çeve Programı’na 20 bin 739 başvuru
yapılırken, başvuranların yüzde 15’lik
bölümü destek aldı.
Türkiye’nin de dahil olduğu aday ve
katılımcı ülkelerin 2007-2013 döne-
minde desteklerden aldığı pay yüzde 8.
Türkiye bu oran ile İsviçre, Norveç ve
İsrail’in ardından 4. sırada bulunuyor.

Diğer taraftan Türkiye’nin risk payla-
şımı (AB kaynaklı teminat gibi finansal
araçlar) araçlarından yararlanma oranı
yüzde 1,9 ile sınırlı kalırken, destek
içindeki payı yüzde 3 oldu.
Türkiye’nin Ufuk 2020’nin yanı sıra
paydaşı olduğu bir diğer program ise
40’tan fazla ülkeyi barındıran
EUREKA ağı. Bu ağ KOBİ ve giri-
şimci projelerini bir araya getiriyor.
Oluşturulan konsorsiyumlar büyük iş-
letmelerde yüzde 60, KOBİ’lerde
yüzde 75 destekleniyor. EUREKA ile
benzer EUROSTARS programı ise
sektör ve büyüklük ayırımı yapmaksızın
AR-GE faaliyetlerine EUREKA ile aynı
oranda destek sağlıyor. Ufuk 2020 ve
EUREKA projelerinin Türkiye’deki
koordinasyonunu TÜBİTAK yürütü-
yor. Ayrıca AB bünyesindeki Erasmus+
programı da yenilikçi fikirlere geri öde-
mesiz maddi imkanlar sağlıyor.
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Haberler

Türkiye Mobilya Sanayicileri
Derneği (MOSDER) tara-
fından açıklanan 2015 yılı-

nın ilk yarı ihracat verileriyle
öngörülen rakamlara ulaşıldı. Mo-
bilya sektörü ilk çeyrekte yaşadığı
düşüşe rağmen, alınan önlemlerle
ihracattaki büyümesini sürdürerek
yılın ilk yarısını 1,1 milyar dolar ile
kapattı.
MOSDER, yılın ilk yarısına ait ihra-
cat ve ithalat verilerini açıkladı. Ra-
kamlar, Türkiye ekonomisinin
önemli yapı taşlarından biri olan
mobilya sektörü için olumlu bir
tablo çiziyor. Türkiye mobilya sek-
törünün sürdürülebilir büyüme-
sinde önemli çalışmalara imza atan
MOSDER, Türkiye’nin 2023’te
dünyanın en büyük 5 mobilya eko-

nomisinden biri olacağını ve bu
hedef doğrultusunda önemli adım-
lar atıldığını belirtiyor.
Komşu ülkelerde yaşanan politik sı-
kıntıların ihracatı olumsuz etkileye-
ceği düşünülürken, 2015’in ilk
yarısını öngörülen ihracat rakamıyla
kapatan Türkiye mobilya sektörü-
nün, İran’a yönelik ambargonun da
kalkmasıyla birlikte 3. çeyrekte bü-
yüme kaydedeceği bekleniyor.
Bu arada mobilya ithalatına gelen
yüzde 50 oranında ek gümrük ver-
gisinin sonuçları da yavaş yavaş his-
sedilmeye başlandı ve ithalatta
yüzde 1 azalma gözlendi.

Hedef ilk 5’e girmek
MOSDER Başkanı İsmail Doğan,
Türkiye’yi 2023 yılında dünyadaki

en büyük
ilk 5 ihra-
catçı ülke
arasında
görmeyi
hedef-
ledikle-
rini belirterek,
“Mobilya sektörü son 10 yıldır den-
geli büyümesini sürdürüyor. Ra-
kamlara baktığımızda, komşu
ülkelerdeki krizler ve iç karışıklıklar
bizim ihracattaki başarımıza engel
olmadı. Bu da Türk mobilya sektö-
rünün her yıl beklentileri aşan bir
büyüme kaydettiğinin göstergesi.
Yılın ilk yarısı için 1,1 milyar dolar-
lık ihracat gerçekleşti. 2015 yılını da
2,6 milyar dolarlık ihracat ile kapat-
mayı hedefliyoruz” dedi. 

Mobilya 
ihracatında
yılın ilk yarısında
olumlu tablo 
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Noterlik işlemlerinin elek-
tronik ortamda yapılması,
saklanması ve paylaşılma-

sına ilişkin usûl ve esasları düzenle-
yen yönetmelik Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna
göre güvenli elektronik imza ile
noter huzurunda olmadan çevirme
işlemleri, tescil işlemleri, tespit iş-
lemleri, örnek verme işlemleri, def-
ter onayları, imza onaysız ihtarname

ve ihbarname gibi işlemler yapılabi-
lecek. Bu işlemler Türkiye Noterler
Birliği Bilişim Sistemi (TNBBS)
üzerinden güvenli elektronik imza
ile yapılabilecek.
Güvenli elektronik imza ile elektro-
nik ortamda yapılan bir işlem için,
işlem yapan talep etmedikçe fiziki
olarak belge düzenlenmeyecek ve
elektronik ortam dışında bir sak-
lama yapılmayacak. Yabancı memle-

ketlerde noterlik işlemleri, elektro-
nik ortamda güvenli elektronik
imza ile de yapılabilecek. Yabancı
ülkelerde noterlik işlemlerinin elek-
tronik ortamda yapılması için sağ-
lanması gerekli olan teknik ve idari
şartlara dair usul ve esaslar Birlik ve
Dışişleri Bakanlığı arasında yapıla-
cak protokol ile belirlenecek. Yö-
netmelik  esasları 1 Mart 2016
tarihinden itibaren uygulanacak. 

Maliye Bakanlığı tarafın-
dan Resmi Gazete’de
yayımlanan Vergi Usul

Kanunu Genel Tebliği ile elektronik
yoklamaya ilişkin usul ve esaslar be-
lirlendi.
Tebliğe göre, gittikçe artan ve kar-
maşıklaşan mükellef ve mükellefiyete
ilişkin faaliyetlerin etkin ve hızlı şe-
kilde kavranması ve kayıt altına alın-
ması tüm vergi idareleri açısından
büyük önem arz ediyor. Bu nedenle
yoklama faaliyetlerinin etkinliğinin
ve verimliliğinin artırılması için geli-
şen bilgi ve iletişim teknolojilerinin
kullanılması, bu faaliyetlerin dinamik
ve organize bir yapıda yürütülmesi
ve gelişen teknolojiye uygun yeni
usul ve esaslarının belirlenmesi gere-
kiyor.
Bu çerçevede 1 Eylül 2015’te Elek-
tronik Yoklama Sistemi’ne başlandı.
Söz konusu sistem, yoklama faali-

yetlerine ilişkin süreçlerin elektronik
ortamda yürütülmesini, yoklama
faaliyeti sonucunda kayıt altına alı-
nan delil niteliğindeki verilerin
(resim, video, koordinat vs. dahil)
Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgilisine
elektronik ortamda iletilmesini sağ-
lanıyor.
Yoklama fişlerinin elektronik or-
tamda oluşturularak kayıt altına alın-
ması, bunların elektronik imza
araçları ile onaylanması ya da for-
mun ıslak olarak imzalanması, bu şe-
kilde hazırlanacak bilgi ve belgelerin
internet de dahil olmak üzere her
türlü elektronik bilgi iletişim araç ve
ortamında ilgili kişilere gönderilmesi
esas olmakla birlikte, yoklama faali-
yetinin herhangi bir nedenle elekt-
ronik ortamda yürütülememesi
halinde söz konusu işlemler genel
hükümler doğrultusunda yerine ge-
tiriliyor.

Tebliğin internet adresi:
www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2015/06/20150620-18.htm

Vergide ‘e-yoklama’ dönemi başladı

Uygulama kimleri ilgilendiriyor?
e-fatura uygulamasına ilişkin usul
ve esaslara yönelik tebliğ de Resmi
Gazete’de yayımlandı. Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile zorunlu-
luk getirilen mükelleflere ilave
olarak elektronik defter tutma ve
e-fatura uygulamasına geçme
zorunluluğu olan mükellefler
şöyle:
* 2014 veya müteakip hesap
dönemleri brüt satış hasılatı 10 mil-
yon lira ve üzeri olan mükellefler,
* EPDK’dan lisans alan mükellefler
(Bayilik lisansı olanlar, münhasıran
bu lisansa sahip olmaları nedeniyle
bu bent kapsamında değer-
lendirilmeyecek),
* Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na
ekli 3 sayılı listedeki malları imal,
inşa ve ithal eden mükellefler.

Noterlik işlemleri elektronik
ortama da taşınıyor
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Fikri Işık,  KOBİ ve gi-
rişimcilere Bakanlığın kendi

desteklerinin yanında KOSGEB des-
tek programlarıyla da katkı sağla-
maya devam ettiklerini açıkladı.  Bu
kapsamda "markalaşma ve kurum-
sallaşma" odaklı 2 yeni destek prog-
ramını yılın başında hayata
geçirdiklerini hatırlatan Işık, o gün-
lerde 50 milyon lira olarak duyur-
dukları programların bütçelerini 100
milyon liraya çıkardıklarını ifade etti. 
KOBİ'lerin sağlıklı biçimde büyüye-
bilmesi, daha uzun ömürlü olabil-
mesi ve böylece ekonomideki pay ve
etkinliklerinin geliştirilmesi için
kurumsallaşmaya ve markalaşmaya
yönlendirilmeleri gerektiğinin altını
çizen Işık, şunları kaydetti: "Küçük
ve orta büyüklükteki işletmelerimiz
genellikle aile işletmesi olarak kuru-
luyor ve maalesef ömürleri kısa olu-
yor. Bunun nedeni ise büyük ölçüde

kurumsallaşamamak. Ayrıca, günü-
müzün tasarım odaklı rekabet anla-
yışı dikkate alındığında tüketici
etkisi, mal ve hizmetlerin dünya pa-
zarına ve yerel pazarlara markalana-
rak sunulması zorunluluk haline
geldi. Doğru marka ve mesajlarla pa-
zara çıkan, markasını koruyan ve iyi
pazarlayan KOBİ'ler, rakiplerinin
önüne geçerek büyük bir avantaj
sağlıyor. Hazırladığımız bu iki des-
tek programıyla, KOBİ'lerimizin ku-
rumsallaşma ve markalaşma çalış-
malarına katkı vermeyi hedefliyo-
ruz." 

2 bin 345 projeden bin 14'ü 
değerlendirme aşamasına geçti
Söz konusu programların detayla-
rına ilişkin de bilgi veren Işık, başvu-
ruları elektronik ortamda aldıklarını
hatırlattı. Bu kapsamda, işletmeler-
den toplamda 2 bin 345 proje baş-
vurusu alındığını anlatan Işık,

bunların dağılımına bakıldığında da
kurumsallaşma başlığında bin 559,
markalaşma başlığında ise 786 proje
başvurusu yapıldığını ifade etti.
KOBİ Proje Destek Programı ön
değerlendirmesi sonucunda, 2 bin
345 projenin bin 14'ünün 50 ve
üzeri puan alarak, kurul değerlen-
dirme aşamasına geçtiğini belirten
Işık, şöyle konuştu:
"Bunların 793 adedi kurumsallaşma
başlığında, 221 adedi ise markalaşma
başlığında kurul tarafından değer-
lendirilmeye hak kazandı. Toplamda
100 milyon lira olan programların
bütçesi ile her bir proje için üst limiti
150 bin lira olmak üzere, 666 pro-
jeyi desteklemeyi öngörüyoruz. Ku-
rumsallaşma ve markalaşma başlık-
larında oluşturulan kurullar çalışma-
larına başladı. Bu çerçevede kurul
üyeleri puanlama usulü ile projeler
değerlendirilecek ve desteklenecek
projeler belirlenecek.”
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Petrol fiyatlarındaki düşüş, emtia fi-
yatlarındaki gerileme, küresel eko-
nomideki belirsizlik, Batı Afrika’da
yaşanan Ebola salgını, siyasi gergin-
likler ve terör saldırıları son zaman-
larda Afrika’ya güveni biraz sarstı.
Ancak yayınlanan son raporlar Afri-
ka’nın yatırım için cazibesi biraz
azalsa da kıtanın yüksek büyüme hı-
zını koruyacağını ve yatırımcı için
önemli fırsatlar barındırmaya devam
ettiğini gösteriyor. Güney Afrika
merkezli finans kuruluşu Rand
Merchant Bank’ın yayımladığı ra-
pora göre, yatırımcının tercih liste-
sinin tepesinde Güney Afrika var.
Yatırım destinasyonlarının değişti-
ğini ortaya koyan rapora göre kıtada
cazibesi en yüksek 10 ülke arasına
Ruanda da katıldı. Libya ve Kenya
ise biraz gözden düşmüş görüyor.

Ruanda listeye 
dokuzuncu sıradan girdi 
Küresel yatırımcı artık büyüme fır-
satlarını Batı yerine gelişmekte olan
ülkelerde arıyor. Afrika, yatırımcının
adres defterinde giderek daha üst
basamaklara çıkıyor. 2050 yılına
kadar nüfusun ikiye katlanmasının
beklendiği Afrika ekonomik faali-
yetler ve ticari anlamda önemli fır-
satlar sunuyor. Güney Afrika
bankası Rand Merchant Bank, ya-
bancı yatırımcılar için en cazip ilk
10 Afrika ülkesi listesi yayınladı.

Güney Afrika’nın başını çektiği liste
ülkelerin gayri safi milli hasılası, eko-
nomik büyüme oranı ve yatırımla-
rın yapıldığı ortamın kalitesi gibi
özellikleri dikkate alınarak hazır-
landı. Bu yıl listeden Kenya ve Libya
çıkarken, bu ülkelerin yerine listeye
ilk defa Ruanda ve Etiyopya dahil
oldu. Yatırım için en cazip ilk 10 Af-
rika ülke Güney Afrika, Nijerya,
Gana, Fas, Tunus, Mısır , Etiyopya,
Cezayir, Ruanda ve Tanzanya ola-
rak sıralandı.

Mısır üç basamak düştü, 
Libya listeden çıktı 
Rapora göre Güney Afrika, en
önemli yatırım destinasyonu olarak
konumunu korudu ve hatta, Nijer-
ya’yı Afrika’nın en büyük ekonomisi
haline gitiren GSYH’deki revizyona
karşın yatırım cazibesi açısından
diğer ülkelerden büyük ara önünde
görünüyor. Nijerya’nın yaklaşık 828
milyar dolarlık ekonomisi, Güney
Afrika’nın 1,3 katı. Afrika’nın top-
lam satın alma gücünün yüzde
20’sini Nijerya oluşturuyor. Güney
Afrika ekonomisi, kıtadaki en büyük
takipçisi Mısır ekonomisinden satın
alma gücü paritesine göre yüzde 8
daha büyük. İlk 10’da bu yıl temel
bazı değişimler dikkat çekiyor. Mısır
üç basamak gerilerken, Libya ilk 10
ülke sıralamasının tamamen dışında
kaldı. Cezayir üç yıl aradan sonra

yeniden listeye dahil olurken, Ru-
anda listede kendine ilk kez yer
buldu. Bu ülkelerin yanında Kongo,
Moritanya ve Libya’nın araştırmaya
dahil edilen birçok kriterde güç kay-
bettiği dikkat çekiyor. 
Nijer, Demokratik Kongo Cumhu-
riyeti, Swaziland, Cezayir ve Ru-
anda ise birçok alanda gelişme
gösteren ülkeler olarak öne çıkıyor.
Afrika Kalkınma Bankası (AFDB),
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ör-
gütü (OECD) ve BM Kalkınma
Programı’nın (PNUD) ortaklaşa
hazırladığı bir başka rapora göre,
Ruanda’nın gayri safi milli hasılası,
2014’te yüzde 7 oranında artış gös-
terirken, 2015 ve 2016’da ise yüzde
7,5 civarında artması öngörülüyor.
Afrika’da Nijerya, Güney Afrika ve
Mısır dışında ekonomik büyüklüğü
30 milyar doların üzerinde 18 ülke
var. Bunların GSYH’si toplam 714
milyar dolar olarak hesaplanıyor.
Yedi ülkenin büyüklüğü de 20 mil-
yar dolar üzerinde. Afrika ülkeleri-
nin yaklaşık üçte biri 20-10 milyar
dolar arasında bir büyüklüğe sahip.
Bundan daha küçük olanların ise
Afrika ekonomisinde payı yüzde 1,7
civarında.

Siyasi gerilim ve iş ortamının 
bozulması tedirgin ediyor 
Rand Merchant’ın raporunda Afri-
ka’nın yatırım açısından cazibesi son

Yatırım yapılacak 
ilk 10 Afrika ülkesi
Küresel yatırımcı, artık büyüme fırsatlarını Avrupa ve Uzakdoğu yerine gelişmekte
olan ülkelerde arıyor. Afrika, yatırımcının gözünde giderek en üst sırayı çıkıyor.

Haberler
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bir yıl içinde, son 10 yıla bakıldı-
ğında ikinci kez gerilemiş görünü-
yor. Daha önce 2009 finans krizi
döneminde de kıtanın yatırımcı açı-
sından cazibesi azalmıştı. Raporda
31 Afrika ülkesinin yatırım cazibesi
skoru yükselirken, 22 tanesinin ge-
riledi. Raporda, cazibenin azalmış
olmasının başlıca nedeni olarak
Kuzey Afrika’daki sorunlar gösteri-
liyor. Yine de 22 ülkenin yatırımı
skorunun 2013 ve 2014’te gerile-
diği de hatırlatılıyor. Ayrıca kıtanın
ekonomik büyümesini sürdürmesi
için reformların devam etmesi ge-
rektiği uyarısı yapılıyor. Rapora göre
Afrika’nın cazibesinde görünümün
zayıflamasının Kuzey Afrika dışında
nedenleri de var. birçok ekonomide
iş ortamında yaşanan bozulma bun-
lardan biri. Listedeki 21 ülkenin iş
ortamı göstergeleri 2013-2014 dö-
neminde gerilemiş durumda. Özel-
likle Libya, Sao Tome ve Mısır’da
bu düşüş çok hızlı oldu.
Bu arada raporda, her ne kadar Af-
rika gederek artan bir cazibe mer-
kezi olsa da, kıtadaki birçok ülkenin
halen reformlardan çok uzak ol-
duğu ve birçok yatırımcının rada-
rına henüz giremediği vurgulanıyor.
Dünyanın en önemli yatırım üsleri
sıralamasında, en alttaki altı basa-
mak Afrika ülkelerine ait.
Küresel sıralamaya bakıldığında,
ABD’nin finans krizi sonrasında
Çin’e kaptırdığı birinciliği son za-
manlarda geri aldığı görülüyor. Bu,
ABD’de ekonomik görünümün iyi-
leşmesi, Çin’deki büyüme beklenti-
lerinin yavaşlamasının bir sonucu.

73.5 milyar dolar 
yabancı yatırım bekleniyor 
Afrika 2013 yılında, 57 milyar do-
larla önceki yıla oranla yüzde 7 daha
fazla doğrudan yabancı yatırım çekti.

En büyük alıcı 8,1 milyar dolarla
Güney Afrika, 5,9 milyar dolarla
Mozambik, 5,6 milyar dolarla Ni-
jerya oldu. 17 ülke, 1 milyar doların
üzerinde yatırım çekti. Kıtaya doğ-
rudan yabancı yatırımın büyüklüğü-
nün bu yıl 73,5 milyar dolar olarak
gerçekleşmesi bekleniyor. yatırımda
öncelikli sektör ‘doğal kaynaklar.’
Ancak insan odaklı sektörlere yatı-
rım da hızlı artıyor. Gıda, bilgi tek-
nolojisi, turizm, finans ve perakende
giderek daha fazla yatırımcının gir-
diği sektörler. Yabancı yatırım artı-
şında en önemli pay, büyük çaplı
yatırımlara imza atan Çin’in. Afri-
ka’daki ülkelerin birlerine yaptığı
yatırımlardaki artış da dikkat çekici
boyutta.
Siyasi gerilimlere, terör ve şiddet
olaylarındaki artışa karşın Afrika
ekonomilerinin hızlı büyüme oran-
larını sürdürmesi bekleniyor. IMF,
kıta ekonomisinin beş yılda reel ola-
rak ortalama yüzde 5,2 büyüyece-
ğini tahmin ediyor. Bölgesel olarak
bakıldığında ticaret üssü olmaya
aday ülkelere ev sahipliği yapan
Doğu Afrika ile Batı Afrika’nın daha
iyi büyüme rakamları yakalaması
bekleniyor. Doğu ve Batı Afrika’nın
2014- 2018 döneminde ortalama
yüzde 6,3-6,4 büyüyeceği tahmin-
ler arasında. Ancak petrol ve doğal-
gaz faaliyetlerinin hızlandırılması
halinde Doğu Afrika’da büyüme-
nin, bu tahminleri geride bırakabi-
leceği belirtiliyor.

Barclays: ‘Uyuyan devler’ 
önemli bir ihracat fırsatı sunuyor
Doğu Afrika önemli bir ticaret üssü

olarak giderek daha fazla önem ka-
zanıyor ve Afrika’nın iki ağırtopu
Güney Afrika ile Nijerya karşısında
önemli bir rakip olarak yükseliyor.
İngiliz bankacılık grubu Barclays
tarafından hazırlanan Afrika Tica-
ret Endeksi, ‘piyasalardaki açıklık
ve fırsatlar’ açısından bakıldığında
Güney Afrika’nın en önemli ticaret
merkezi olduğuna işaret ediyor.
Endekste bu ülkeyi Nijerya ve
Kenya izliyor. Özellikle Nijerya’nın
180 milyon nüfusuyla büyük bir
potansiyel taşıdığı vurgulanıyor. 31
Sahra Altı Ülkenin ticari açıklığını
değerlendiren endekste ayrıca
‘uyuyan devler’ olarak nitelendiri-
len ülkelere dikkat çekiliyor. büyük
bir ekonomik performans sergile-
yen ve gelece dönemde hızlı büyü-
mesi beklenen bu ülkeler Etiyopya,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti,
Mozambik, Gana ve Tanzanya ola-
rak sıralanıyor. Sadece İngilte-
re’nin, Doğu Afrika’daki bu
ülkelere yapacağı ihracatın gelecek
beş yılda üç kat artarak 1,2 milyar
dolardan 3,6 milyar dolara yükse-
leceği tahmin ediliyor. Toplam nü-
fusları 270 milyonu bulan, son beş
yılda ekonomileri ortalama yüzde
7,3 büyüyen bu ülkelerin ciddi ti-
cari fırsatlar sunduğu ifade ediliyor.
Söz konusu beş ülkenin 2020’de
nüfuslarının 325 milyona çıkacağı
ve bir zamanlar Hindistan ile
Çin’in sergilediği ekonomik bü-
yüme oranlarını tecrübe edecekleri
belirtiliyor. Bu ülkelerde hane halkı
harcamalarının 2020’de ikiye kat-
lanarak 1000 doları bulacağı öngö-
rülüyor.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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İnegöl hem üretiyor 
hem de ihracat yapıyor

Haberler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, Türkiye’nin ikinci çeyrekte
yüzde 3,8 büyüyerek piyasa beklenti-
lerinden daha iyi performans sergile-
diğini belirterek, “Üçüncü ve
dördüncü çeyrek büyümeleri de
ılımlı olmakla birlikte büyüme per-
formansında, dış piyasalar ve kasım
ayında yapılacak seçimler etkili ola-
cak” dedi.
Bakan Işık, bu yılın ikinci çeyreğine
ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(GSYH) rakamlarını değerlendirdi.
Türkiye’nin ikinci çeyrekte yüzde 3,8
büyüyerek piyasa beklentilerinden

daha iyi performans sergilediğini be-
lirten Işık, büyümede iç tüketim ve
yatırımlardaki artışın belirleyici oldu-
ğunu kaydetti. Otomobil, beyaz eşya
ve sanayi üretimi ile ithalat rakamları-
nın ikinci çeyrek göstergelerinde söz
konusu artışa işaret ettiğini dile geti-
ren Işık, “İç talepteki artışta, geçen
yıldan gelen ertelenmiş talep etkili ol-
muştur. Bu yıl başlarken bizim angö-
rülerimiz de yılın ikinci çeyreğinden
itibaren büyümenin hızlanacağı yö-
nündeydi” diye konuştu. Işık, imalat
sanayinin yüzde 5 büyüme ile Türkiye
büyümesinden daha iyi performans

kaydettiğini ifade etti. Bu durumun
Türkiye için arzu edilen ekonomik
yapı olduğunun altını çizen Işık,
“Üçüncü ve dördüncü çeyrek büyü-
meleri de ılımlı olmakla birlikte bü-
yüme performansında, dış piyasalar ve
kasım ayında yapılacak seçimler etkili
olacak. Küresel piyasalarda ve iç piya-
salarda yaşanan gelişmeler nedeniyle
yıl sonunda Türkiye orta vadeli prog-
ramda öngörülenden daha yavaş bü-
yüyecek. Fakat bu fark ani bir düşüş
değil büyüme hızındaki ölçülü bir ya-
vaşlama olacak” değerlendirmesinde
bulundu.

Türkiye ikinci çeyrekte 
piyasa beklentilerinin üstünde
büyüme gerçekleştirdi

İnegöl Mobilya Sanayiciler Derneği
(İMOS) Başkanı Yavuz Uğurdağ,
AA muhabirine yaptığı açıklamada,
bir asırlık geçmişe sahip İnegöl mo-
bilyasının yurt içi ve dışında tercih
edildiğini söyledi.
İnegöl’ün, ülke üretimindeki ve ih-
racattaki payı dolayısıyla “mobilya-
nın başkenti” olarak nitelendiril-
diğini vurgulayan Uğurdağ, ilçede
kayıtlı bin 550 üreticinin bulundu-
ğunu anlattı. Bu firmalarda yaklaşık
30 bin işçi çalıştığını dile getiren
Uğurdağ, şöyle konuştu: “İnegöl
250 bin nüfusa sahip bir ilçe. Bu
nüfus, doğrudan veya dolaylı mo-
bilyaya bağlı bir hayat sürüyor.

Onun için mobilya İnegöl’de en
önemli birinci sektör. İç pazarla il-
gili net bir rakam elimizde olma-
makla birlikte bir çıkarım yaparsak
Türkiye’nin toplam mobilya üre-
timi 6 milyar 140 milyon dolar. Biz
üretimde yüzde 25’lik bir paya sa-
hibiz. Bu da aşağı yukarı 1 milyar
540 milyon dolarlık bir rakama kar-
şılık geliyor. Önemli ve ciddi bir
rakam.”
Uğurdağ, İnegöl’de günlük 50 bin
modül mobilya üretildiğini belirte-
rek, “İlçede firmalarda çalışan yak-
laşık 30 bin işçi, yılda yaklaşık 18
milyon parça mobilya imal ediyor.
Çok çaplı ve değişkenli bir üretim.

Tasarımlı üretim var İnegöl’de. İn-
şallah bu noktadan sonrada modül,
kalite ve tasarım olarak daha üst se-
viyelere çıkmayı istiyoruz. Bunu da
başaracak tecrübeye, güce sahip bir
ilçeyiz. İnşallah bunu da tüm üreti-
cilerimizle beraber başarma niye-
tindeyiz” dedi.
İlçenin mobilya ihracatının 350
milyon dolara yükseldiğini vurgula-
yan Uğurdağ, “620 firmamız ihra-
cat yapıyor. Bu da çok önemli. 150
farklı ülkeye İnegöl’den mobilya gi-
diyor. 2015 yılında da Allah nasip
ederse bu rakamı artırma niyetinde-
yiz. İnşallah buna da yıl sonunda
ulaşmış olacağız” diye konuştu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde imal edilen mobilyalar 150 ülkeye ihraç ediliyor.
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Ağaç işleme makineleri sektörünü  yakından ta-
nıyan ve takip eden İstanbul Ticaret Odası
(İTO)  Takım Tezgahları ve Otomasyon Ko-

mitesi Başkanı Dr. Müh. Ayhan Etyemez, sektörün
gelişiminin inovatif ve katma değeri yüksek ürünler
üretmekten geçtiğini vurguladı. Firmaların aynı tip
ürünler üretmekten ziyade birbirini tamamlayan ürün-
ler üreterek uluslararası rekabette fırsat yakalayabile-
ceğini dile getiren Etyemez, bunun da kalifiye elemana
ve inovasyona yapılacak yatırımlar ile mümkün oldu-
ğunu söyledi. 
“Ağaç işleme makinesi üretimi emek yoğun bir iş. Sek-
törün, ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirilmesi ko-
nusuna eğilmesi gerekiyor. Türkiye, ağaç işleme
makinelerinde genç bir sektör ve genç insan kaynağı
var. Bu potansiyel üniversitelerle ve meslek liseleriyle
yapılacak çalışmalarla desteklenirse sektörün geleceği
çok açık olur” diyen Dr. Müh. Ayhan Etyemez ile sek-
törün gelişimini ve bunun sürdürülmesini hızlandıra-
cak etkenlerin neler olduğunu konuştuk.

İstanbul Ticaret Odası (İTO)  Takım Tezgahları
ve Otomasyon Komitesi Başkanı olarak bize biraz
komitenizin yapısından bahseder misiniz?
550 tane meclis ve komite üyesinin olduğu, 390 bin
üyesi olan dünyanın 5. en büyük ticaret odası İTO’da
81 komite var.  Bu komiteler arasında  makine ve ekip-
manları 59., takım tezgahları ve otomasyon 60. ko-
mite olarak yer alıyor. Biz bu iki komiteyle birlikte
çalışıyoruz. Burada dönemsel olarak başkanlık yapıyo-
ruz. Bu dönem benim ilk dönemim. 5 bin 500 firma-
nın kayıtlı olduğu 59. komitede 9 tane, 2 bin 700
firmanın kayıtlı olduğu 60. komitede ise 7 tane üye
var. İTO komitelerinde üye ilişkilerini güçlendirmeyi,
üye sorunlarını sivil toplum kuruluşu olarak çözmeyi,
sektörlerle ilgili gelişmeler hakkında üyeleri bilgilen-
dirmeyi amaçlıyoruz.  

Bu amaçlar çerçevesinde komite olarak yaptığımız
çalışmalar neler?
Bu konuda farklı proje ve çalışmalarımız mevcut. Bir-

Röportaj

“Katma değerli
ürünler üreterek 

lig atlayalım” 
“Dünya çapında markalarımız 
oluşmaya başladı. Ama çok daha 
iyi olabilir. Firmalar bireysel 
hareket etmemeli. Birbirini 
tamamlayıcı inovatif çalışmalar 
yapılmalı. Günümüz dünyasına 
güncellenmiş ürünler üretmeliyiz.
Sadece iç pazara değil dünyaya 
nasıl satarım diye düşünerek 
üretim ve yatırım 
gerçekleştirmeliyiz. “



çok çalıştay yapıyoruz. 59 ve 60 sa-
nayi ve ihtisas komitesinin önderli-
ğinde Saha İstanbul adında bir
kümelenme grubu kurduk. Ayrıca
başkanlığını Mustafa Büyük-
dede’nin yaptığı mesleki teknik
eğitim komitesinde de bir çalıştay
var. Mesleki teknik eğitime ve sa-
nayinin ara teknik personel ihtiya-
cını karşılamaya yönelik çalışmalar
yapıyoruz. Bu gruptaki işsizlere
nasıl istihdam sağlarız? sorusu üze-
rinden hareket ediyoruz. İstanbul
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
ile birlikte çalışıyoruz bu proje için.
Okulları sektörle birleştirip piyasa-
nın istediği personeli yetiştirmek is-
tiyoruz. Bu konuda da 10 tane
okul belirledik. Her okula da bir
tane bu okulla ilgilenecek İTO ko-
mite üyelerinden kişileri seçtik. Bu
kişilere de hami deniyor. Tekstil,
hidrolik-pnömatik, ayakkabıcılık,
CNC ve kalıpçılık bölümü gibi
okullardaki eksikler neler onları
tespit edip, temin ediyoruz. Eği-
timcilerin eğitimini, mezun olduk-
tan sonra direkt öğrencilerin
istihdamını sağlamak amacındayız. 
Aynı zamanda komite olarak üye
ziyaretleri de yapıyoruz. Üyeleri-
mizin sorunlarını dinleyip çözüm-
ler üretiyoruz, firma tanıtımlarına
destek oluyoruz. Sektörün günde-
minde konulara ilişkin haberler
yaptırıyoruz. Fuarlara katılımları-
mız da var. Bu yıl Tayvan’daki
TİMTOS fuarına 59 ve 60 komite-
lerle ilgili ziyarette bulunduk. Tür-
kiye’de takım tezgahları üretimi ve
ihracatı konusu üzerine çalışıyoruz.
Bu nedenle de dünyadaki gelişme-
leri yakından takip ediyoruz. 

Sizden komiteniz bünyesindeki
ağaç işleme makineleri sektö-
rüyle ilgili de görüşlerinizi
almak isteriz. Ağaç işleme maki-

nelerinin Türkiye’de yaklaşık 30
yıllık bir gelişim seyri var. Bu sü-
reci bir de sizin yorumlarınızla
dinleyelim. Ağaç işleme makine-
lerinin özellikle 1990’lardan
sonra hızlı bir büyüme yaşama-
sının nedenleri sizce nedir?
Sektörde talep zamanla üretimi,
üretim de ihracatı ve ithalatı tetik-
ledi. Kentsel dönüşümün netice-
sinde yeni konutların daha fazla
üretilmesi, depremden sonra yeni
yapılaşmanın gündeme gelmesi
ağaç işlemenin mobilya ve mutfak
anlamında yeni bir pazar ortaya çı-
kardı.  Türkiye artık dünya ile en-
tegre oluyor. Özellikle bilgisayar
sistemlerinin gelişmesi, dizayn ka-
biliyetinin artması ve makinelerle
beraber CNC sistemlerinin geliş-
mesi nedeniyle günümüz modası
daha çabuk değişiyor. Dolayısıyla
insanlar mobilyayı çok sık değişti-
riyor. Türkiye’de ortalama 30 mil-
yon ev olduğunu düşünürsek ve 5
yılda bir mobilyaların değiştirildi-
ğini düşünürsek, yılda 6 milyon
konut mobilyasını değiştiriyor, bu
çok önemli bir rakam. Üretimin
artması, modellerin çeşitlenmesini
ve beraberinde tüketimi olumlu et-
kiliyor. Gelir seviyesinin de artması
da bu gelişimi hızlandırıyor. 

Türkiye bu makinelerin üreti-
minde hangi avantaj ve dezavan-

tajlara sahip? Türk ağaç işleme ma-
kinesi üreten firmaların yapısını ve
özelliklerini aktarır mısınız?
Gerekli birikime sahip  inovasyona
önem veren firmalarımız son yıllarda
üniversitelerle işbirliği yapıyor. Bu iş-
birliklerinden AR-GE ve ÜR-GE
projeleri ortaya çıkıyor. Dünya ile ara-
mızda çok büyük fark yok artık. Bu
olumlu gelişmeye rağmen Türkiye
hâlâ kalitesi ile ürün satmaktan daha
çok, fiyatıyla ürün satma kategori-
sinde olan bir ülke. Türkiye’deki fir-
maların daha çok üretip ihraç etmesi,
iç piyasaya sahip olması ve belli bir
doygunluğa ulaştıktan sonra marka-
laşması lazım. Markasıyla ürün sat-
masının daha doğru bir yol ve strateji
olacağına inanmalılar. Türkiye bu ko-
nuda yolun çok başında.  1990’lardan
sonra gelişen bu sektörün önünde bu
süreci tamamlayacağı bence daha 25
yıllık bir süreci var. Avrupa’ya baktığı-
mızda firmaların 100 yıllık geçmişleri
var. Ama o bölgelerdeki ülkelere göre
de Türkiye’nin ilerleme hızı daha
yüksek.  Bu da Türkiye’nin bir avan-
tajı. 

Bugün itibarıyla ağaç işleme maki-
neleri sektörünün geldiği noktayı
başarılı buluyor musunuz? Sektö-
rün gelişimini hızlandıran ya da
yavaşlatan noktalar neler oldu?
Ben de alıcı olarak baktığımda ba-
şarılı olduğunu düşünüyorum.
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Sizce bu dönemde potansiyel olacak pazarlar nereleri?
İran pazarı yapılan uluslararası anlaşmalar ve Hükümetin yaklaşımıyla
çok önemli bir pazar haline geliyor. Ancak aynı zamanda orta vadede
Suriye ve Irak pazarları da tekrar gündeme gelecek. Savaş sonrası sular
durulduğunda konut sektörü, mobilya sektörü için fırsat doğacak. 
Bu da ağaç işleme makineleri için önemli bir potansiyel anlamına geli-
yor. Aynı zamanda butik tarzı tasarıma yönelik çalışmalar yapılırsa ciddi
gelirler elde edilebilir. İtalyanların tasarımı çok güçlü. Biz de bunu
örnek alıp ağaç işleme makineleri üretirken daha inovatif mobilyaların
üretilmesine imkan vermeliyiz. Bunlar orta ve uzun vadede yapılacak
projeler tabi. 



Bizim de kendi dünya çapında
markalarımız oluşmaya başladı.
Ama çok daha iyi olabilir. Firmalar
bireysel hareket etmemeli. Birbi-
rini tamamlayıcı inovatif çalışmalar
yapılmalı. Günümüz dünyasına
güncellenmiş ürünler üretmeliyiz.
Sadece iç pazara değil dünyaya
nasıl satarım diye düşünerek üre-
tim ve yatırım yapmalıyız. 

Bu noktada tavsiyelerinize
almak isteriz. Uluslararası pa-
zarlarda rekabet edebilmek
adına Türk firmalarının ne gibi
yönlerini güçlendirmeleri ve ne-
lere yatırım yapmalarını önerir-
siniz?
Günümüzde bilgi teknolojileri
diye bir sektör var. Her firma ön-
ceden sadece fuarlara katılırdı,
şimdi internet ile bütün dünyayı
istediği konuda bilgi alıp tanıyabi-

liyor. Bir İtalya ve Almanya olmak
için rekabete yakın olmak için bu
imkanları kullanmak gerekiyor. Ya-
pılan bir araştırmaya göre, önü-
müzdeki 10 yılda Avrupa Birliği
ülkelerinde yaklaşık 200 bin firma
kapanacak. Uzun ömürlü olan bu
firmalar yaşamsal eğriden dolayı
kapanma sürecine gidiyor. Sektör-
deki firmalarımız çalışmalar yapıp,
Avrupa’da tecrübesi, bilgi birikimi,
markası ve pazarı olan kapanma
sürecine girmiş firmaları satın ala-
bilirler. Ayrıca rekabet edebilmek
için 3 kriter var; kalite, teslimat ve
fiyat. Bu üçünü en optimum sevi-
yede tuttuğunuz sürece her yerde
rekabet edebilirsiniz. Ayrıca ihra-
cat yapacak olan firmaları bir araya
getirip aynı ürünleri üretmekten
ziyade birbirini tamamlayan ürün-
ler üretmelerini sağlamak gerekir.
Sektörün ihtiyacı olan makineleri

iç piyasada üretip rüştünü ispat et-
tiğinde rahatlıkla yurtdışına da sa-
tabilirsiniz. Dünya şu anda en
uygun fiyata, en kaliteli malı en
hızlı teslimle nasıl alabilirim dü-
şüncesinde. Bunun iyileştirilmesine
bakmalıyız. Dünyadaki pazarı çok
iyi anlamak ve yeni trendlere eğil-
mek gerek.  Sektörün önü açık,
yeter ki biz bu yöne gidelim. 

Sektörün en önemli sorunu
sizce nedir? Sorunların çözü-
müne yönelik önerilerinizi de
alabilir miyiz?
Türkiye’de bölgesel teşvikler mev-
cut. Halbuki sektörel teşviklere ih-
tiyaç var. Aynı zamanda işbirliğine
de ihtiyaç var. Eğitim kurumları ile
sektörün işbirliği yapması gerek.
Bir de ithalat ve ihracatta kolaylık-
ların getirilmesi gerektiğini düşü-
nüyorum. 

Röportaj
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Sektörün kısa ve orta vadedeki gele-
ceğine yönelik öngörüleriniz nedir?
Türkiye bu makine konusunda bu-
lunduğu coğrafi bölgede nasıl bir
noktaya gelebilir? 
Sektörde eksik olan dernekti, kuruldu,
bu önemli bir dönem noktası oldu. Ağaç
işleme makinesi üretimi emek yoğun bir
iş. Sektörün ihtiyacı olan kalifiye eleman
yetiştirilmesi konusuna eğilmesi gereki-
yor.  Türkiye, ağaç işleme makinelerinde
genç bir sektör ve genç insan kaynağı var.
Bu potansiyel üniversitelerle yapılacak ça-
lışmalarla desteklenirse sektörün geleceği
çok açık olur.  Katma değeri yüksek ma-
kineler, Türkiye’nin orta gelir grubu se-
viyesinden kurtulması için önemli bir
adım. Türkiye makine konusuna ağırlık
vermeli. Çünkü insanlar yaşadıkları sü-
rece bu makinelerin ürettiği ürünleri kul-
lanacaklar. Bu olmazsa olmaz bir durum.
Tüm yatırım ve stratejilerimizi de işte bu
gerçek üzerine kurmalıyız. 













modernizme

Ağaç İşleme Makineleri Fuarı
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Toplam 1,5 milyarlık nüfusu
barındıran, değişen yaşam
şartları, gelişen ekonomileri

ile önemli bir pazar olan Kafkasya,
Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve
Karadeniz havzasının ortasında yer
alan Türkiye, lojistik olarak üretici ve
tüketici kitlelere ulaşacak en merkezi
noktada bulunuyor. Türkiye’nin
avantajlı coğrafi konumunun yanı sıra
komşu ülkelerle yapılan dış ticaret ve
vizesiz seyahat gibi önemli anlaşmalar
sonucunda TÜYAP fuarları bu coğ-
rafyanın uluslararası ticaret merkezi
haline geldi. Mobilya yan sanayi ve
ahşap endüstrisinin Avrasya bölgesin-
deki buluşma noktası olan Ağaç İş-
leme Makinesi ve İntermob fuar-
larımız, sektörün dış pazarda tanın-
masında etkin bir rol oynuyor. Fuar-
lar, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir
yanından gelen sektörün öncü firma-
larının ve marka yaratmak isteyen
küçük-orta ölçekli firmaların uluslar-
arası pazarlara açılma fırsatı bulduk-
ları, en son ürün ve yeniliklerini bir
arada sergiledikleri, farklı ülkelerden
gelen nitelikli ziyaretçilerle buluştuk-
ları, doğru alıcılar ile ikili iş görüşme-
leri yaptıkları ticari ortamı sağlıyor.
TÜYAP Fuarcılık, 28 Haziran 1979
tarihinde İstanbul’da kuruldu. Ana
faaliyet konusu yurt içinde ve yurt dı-
şında fuar düzenlemek olan kuruluş,
ilk fuarlarını İstanbul Spor ve Sergi

Sarayı ve İstanbul Taksim’de bulunan
Etap Marmara Oteli’nde hazırladı.
Hızla çoğalan projeler ve sanayi fuar-
larına yöneliş, geniş fuar alanı ihtiya-
cını da beraberinde getirdi. Büyüme
sürecinde 30 Mart 1987’de Tepeba-
şı’nda bulunan TÜYAP İstanbul
Sergi Sarayı faaliyete geçirildi.
TÜYAP Fuarcılık Grubu, bugüne
kadar 1442 yurt içi ve 37 ülkede 162
yurt dışı olmak üzere düzenlediği
toplam 1604 fuarla, 114 ülkeden
270 bin 225 katılımcı kuruluşa hiz-
met sunarak, 177 ülkeden 45 milyon
83 bin 580 ziyaretçiye ev sahipliği
yaptı. Avrasya coğrafyasındaki güçlü
ofis ve temsilcilik ağı ve 35 yıllık tec-
rübesiyle, orman ürünleri ve mobilya
endüstrisi alanlarında düzenlediği fu-
arlar da sektörün bu bölgedeki en
önemli buluşma adresi haline geldi.   

Fuarlar sektörün 
gücünün bir göstergesi oldu
Ağaç İşleme Makinesi fuarının bugün
ulaştığı nokta, sektörümüzün gücü-
nün de bir göstergesi. Yerli markala-
rımız yurt dışı pazarlarda rekabet
edecek kaliteye ulaştı. Fuarların
100’ün üzerinde ülkeden ziyaretçi
çekmesi, ürünlerimize gösterilen ilgi-
nin dünya çapında olduğunun kanıtı
oldu. 
TÜYAP Fuarcılık bu gelişime 28 yıl-
dır katkı sağlamanın haklı gururunu
yaşıyor.  28 yıldır istikrarlı bir biçimde
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büyüyen Ağaç İşleme Makinesi ve 18
yıldır mobilya yan sanayimizin ulus-
lararası pazarlara açılan kapısı olan İn-
termob fuarları, yarattıkları sektörel
güç birliği ile bölgemizde vazgeçil-
mez bir ticaret merkezi olarak öne çı-
kıyor. Türkiye ve Avrasya’nın bu
alanda en büyük uluslararası fuarları
olma başarısına ulaşmış fuarlarımız,

sektör temsilcilerimizin, ilgili sivil
toplum ve medya kuruluşlarının des-
teğiyle endüstrimizin yurt dışı pazar-
larda etkinliğini artırmasına ve ticaret
hacmini geliştirmesine hizmet et-
meye devam edecek. 

1988’deki ilk fuara 
100 firma katılmıştı
Ağaç İşleme Makinesi Fuarı ilk olarak
1988 yılında Tepebaşı’nda bulunan
Tüyap İstanbul Sergi Sarayı’nda
1400 metrekarede 100’e yakın katı-
lımcı firmayı ve yaklaşık 5000 ziya-
retçiyi ağırladı. Katılımcı ve
ziyaretçilerimizin fuar deneyimlerini
geliştirmek, fuara ayırdıkları zaman ve
kaynaklardan en fazla verimi almala-
rını sağlamak için, ziyaretçi ve katı-
lımcı segmentasyon- larından
kalitesine, yerleşimden ziyaretçi sir-
külasyonuna, fuarda gerçekleşen tica-
retten oluşan potansiyellere çok
sayıda parametreyi detaylı bir biçimde
değerlendirip, müşteri memnuniye-
tini yükseltmek için uzun yıllar bo-
yunca itinalı ve özverili çalışmalar
gerçekleştirildi. Sektöre yeni pazarlar
sunmak için pazarlama ağını genişle-
ten Ağaç İşleme Makinesi Fuarı; sek-
tör ile ilgili STK’lar, kamu kuruluşları,
ilgili medya ve eğitim kurumlarından
oluşan tüm sektörel ağı kapsayacak
şekilde hazırlanan fuar tanıtım ve pa-

zarlama faaliyetleriyle 90’lı yıllarda da
stant alanı, katılımcı sayısı ve ziyaretçi
sayısını artırarak Türk orman ve ağaç
sektörüne hizmet etmeye devam etti. 
90’lı yılların ortasına kadar TÜYAP
Tepebaşı’nda büyük başarıyla devam
eden Ağaç İşleme Makinesi Fuarı
1996 yılı itibarıyla ülkemizin sektö-
ründe en büyük özel girişimi olan
TÜYAP’ın Beylikdüzü’nde modern
standartlarda inşa edilen 2 salondan
oluşan yeni fuar alanında düzenlen-
meye başlandı. 1990 yılında Tepebaşı
İstanbul Sergi Sarayı’nda 1630 met-
rekarede 100 katılımcısıyla düzenlen
Ağaç İşleme Makinesi Fuarı; 90’lı yıl-
ların sonuna gelindiğinde Beylikdü-
zü’nde TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde 1999 yılında 2 salonda
7000 metrekarede düzen- lenmiş ve
12 bin 55 yerli-yabancı ziyaretçiyi
ağırladı.

1997’den beri iki fuar 
eş zamanlı düzenleniyor
Değişen dünya düzeni içinde gerile-
yen batı pazarlarına karşı Avrasya coğ-
rafyasında, Türk orman ve ahşap
sektörünün yanında mobilya aksesuar
ve yan sanayi sektörlerinde ortaya
çıkan yeni pazarlardan daha fazla pay
alabilmesine katkı sağlamak amacıyla
1997 yılında birbirini tamamlayan
Ağaç İşleme Makinesi Fuarı ile eş za-

Ağaç İşleme Makineleri Fuarı
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manlı olarak İntermob Fuarı da dü-
zenlenmeye başlandı. 
Tasarım ve estetiğin öne çıkmaya baş-
ladığı 2000’li yıllara gelindiğinde
Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob
fuarları yeni eklenen salonlarla eşza-
manlı olarak 25 bin metrekare alanda
500’ün üstünde katılımcısıyla 30
binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği
yapmaya başladı. TÜYAP’ın yurt içi
ve yurtdışında ofisler açarak katılımcı
firmalara markalaşma ve yurtdışına
açılma yolunda önemli katkı sağlandı.
Tüm bu gelişmeler ışığında TÜYAP
2010 yılında yaptığı yeni yatırımlar ile
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne
üç yeni salon daha ekleyerek 98 bin
metrekare kapalı fuar alanı kapasite-
sine ulaştı. 12 ayrı salondan oluşan
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi,
Türkiye'de özel sektörün sahip ol-
duğu tek ve en büyük fuar merkezi
özelliğinde bulunuyor. TÜYAP İs-
tanbul'daki gelişim ve büyümesine
paralel olarak, Anadolu'ya birçok ya-
tırım da yaptı. Haziran 2002 tari-
hinde Bursa, Mayıs 2003 tarihinde
Konya, Haziran 2006 tarihinde
Adana ve son olarak da Ağustos 2008
tarihinde Diyarbakır fuar alanını hiz-
mete sundu. 
27 yıldır aralıksız düzenlenerek gele-
neksel hale gelen Ağaç İşleme Maki-
nesi ve İntermob fuarları 2014 yılında

120 bin metrekarede 861 firma ve
firma temsilcisinin katılımıyla düzen-
lenirken, 102 farklı ülkeden 60 bin
64 ziyaretçiye ev sahipliği yaparak gü-
cünü ispatladı.
2015 yılına gelindiğinde TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi birbirine
doğrudan bağlı salonları, uluslararası
standartlarda teknik altyapısı, çok
amaçlı kullanılabilen toplantı salonları
ve Türkiye’de bir ilk olan fuar oteli
TÜYAP Palas ile ülkemizin en büyük
ve modern fuar alanı haline geldi.
Toplam 14 salon 120 bin metrekare
kapalı alana sahip olmasıyla dünyada
da büyük fuar merkezleri kategori-
sinde yer alıyor. Bu teknik altyapı,
TÜYAP’ın üstün hizmet anlayışı ve
alanlarında uzman kadrosuyla birleş-
tiğinde, TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’ni yerli-yabancı katılımcı ve
ziyaretçilerin bir numaralı tercihi ya-
pıyor.    

Hedef fuarlarımızın uluslararası
kimliğini geliştirmek
Ülkemiz fuarcılık sektöründe rekabet
giderek artıyor. Organizatör firma sa-
yısındaki artış ve yabancı organizatör-
lerin Türkiye pazarına olan ilgileri bu
durumun bir kanıtı. Artan rekabetin
sektörümüze ve tüm katılımcılara
olumlu ektileri olacağına inanıyoruz.
Organizatörler öne çıkmak için ver-

dikleri hizmetin kalitesini arttıracak,
katılımcılar daha bilinçli ve seçici ola-
caklar ve sonunda fuarların yarattığı
değer yükselecektir.   
TÜYAP’ın fuarcılık sektöründe dünya
lideri REED Exhibitions ile 2012 yı-
lında başlattığı ortaklık ikinci evresine
girdi ve bilindiği gibi 2015 yılından
itibaren Ağaç İşleme Makinesi ve İn-
termob fuarları da REED TÜYAP
Fuarcılık bünyesine dahil oldular. Bu
birleşmenin fuara katacağı olumlu et-
kilere ek olarak, Ağaç İşleme Makine
ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği
(AİMSAD) ile imzalanan anlaşmayla
fuarın gücüne güç katıldı. 
Bu birliktelikler, fuarlarımızın uluslar-
arası katılımcı ve ziyaretçi yönünü
daha da pekiştirecek.  Geçtiğimiz yıl
27 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında
gerçekleşen fuarlar, bu yıl da 13t sa-
londa 30’ün üzerinde ülkeden 900’e
yakın firma ve firma temsilciliğinin
katılımıyla hazırlandı. Yurtdışında da
tanıtım faaliyetlerini güçlendirerek
sürdüren fuarlara, 100’e yakın ülke-
den 65 binin üzerinde ziyaretçinin
katılması bekleniyor. Hedefimiz gele-
cekte de fuarlarımızın uluslararası
kimliğini geliştirmek olacak.   
10-14 Ekim tarihlerinde yapılacak
Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob
2015 yılı fuarlarında buluşmak dile-
ğiyle. 
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Röportaj

Birlikten
kuvvet doğacak
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İlhan Bey sohbetimize sizinle
başlamak istiyorum. Bugün sek-
törün tüm lider firma ve marka-
larının makinelerini bir araya
getirip Avrasya’nın en büyüğü
haline gelen Ağaç İşleme Maki-
neleri Fuarı’nın ilk organize edil-
diği dönemin tanığısınız. O
dönemde sektörü tek bir fuar ça-
tısı altında toplamak ve tek ba-
şına fuar düzenlemek çok önemli
bir adımdı sanırım. O süreci
biraz anlatır mısınız? 
İlhan ERSÖZLÜ: Ağaç işleme
makineleri sektörü uzun yıllar
metal işleme makineleri fuarı

bünyesinde fuara katılım gösterdi.
O dönemde TÜYAP’ta bu fuarın
satışını yapan kabul görmüş daimi
bir yetkili yoktu. Benim işin ba-
şına geçmem, ağaç işleme maki-
nelerinin metal işleme makineleri
fuarı bünyesinden çıkarak ayrı bir
organizasyon olarak yapılmaya
başlanmasında etkili oldu. Burada
bizim çabamızın yanında sektör-
deki gelişmeler de büyük rol oy-
nadı. Sektör o dönemde belli bir
büyüklüğe ulaşmış ve Bursa,
İzmir, Ankara’da imalatçılar art-
mıştı.  Sektörün büyümesi, mo-
bilya ve inşaat sektöründeki

inanılmaz gelişmeler bize bu ka-
rarı almaya itti diyebiliriz. Bu fuarı
metal işleme makineleri fuarı için-
den çıkardıktan sonra ağaç işleme
makineleri fuarını 2 salondan olu-
şan 3 bin metrekarelik Tepe-
başı’ndaki fuar alanında yaptık.
Orayı doldurmak için de Anado-
lu’daki Kayseri, İzmir, Bursa,
Adana, Konya’daki imalatçıları
gezip cesaretlendirerek fuara ka-
tılmaları konusunda ikna ettik. 
Bu fuar için çok büyük emek sarf
ettim. 22 yıl boyunca bu fuarın or-
ganizasyonunu yaptım. Bu süre-
nin 13-14 yılı İstanbul için, ondan
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Sizler için AİMSAD Dergisi’nin bu sayıdaki kapak konusunu, çok daha
güçlü bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanan Ağaç İşleme Ma-
kineleri Fuarı’nın 28 yıllık geçmişini ele almak üzere hazırladık. Bu yıl 10-
14 Ekim tarihleri arasında Ağaç İşleme Makinesi Fuarı 28., İntermob ise
18. kez sektörü TÜYAP’ta bir araya getirecek. Bu kadar eski geçmişe sahip
bir sektör fuarının tarihi gelişimini ise yine fuarı ve sektörü en yakından ta-
nıyan kişilerden dinleyebileceğimizi düşündük ve bunun için üç önemli
isim belirledik. 1987 yılında fuarı ilk kez düzenleyen o dönemin TÜYAP
Grup Başkanı İlhan Ersözlü, bayrağı devralarak 2014 yılına kadar taşıyan
Hakan Mirgün ve 2015 yılında REED TÜYAP Genel Müdürlüğü gör-
evine getirilerek yeni bir dönemin sözcüsü olan Ali Muhammeroğlu rica-
mızı kırmadılar ve keyifle yaptığımız röportajda fuarın 28 yıllık geçmişi ile
gelecek dönem hedeflerine yönelik bize çok önemli bilgiler aktardılar.
Fuarın ve beraberinde sektörün yıllar içindeki gelişimini uzun uzun ko-
nuştuğumuz sohbetimizin en can alıcı noktası ise AİMSAD ile REED
TÜYAP’ın işbirliği konusu oldu. Ağaç işleme makineleri fuarını ilk organize
eden kişi olan İlhan Ersözlü, “Derneğin bize, bizim de derneğe ihtiyacımız
var. Her iki tarafın birlikte aynı yolda yürüyor olması sektöre ve fuara ina-
nılmaz güç katacak” yorumunu yaparken; Hakan Mirgün bu birlikteliğin
geç kalınmışlığına dikkat çekti. Mirgün, “Artık sektörü temsil eden sivil
toplum örgütünün olması çok kıymetli bir gelişme. AİMSAD, sektördeki
hizmet kalitesini belli bir seviyeye taşıyacak, devletin imkanlarını sektöre
yönlendirecek, yerli imalatın güçlenmesini, ithalatın daha derli toplu ol-
masını sağlayacak. Yaptığımız işbirliği ise sektörü bir adım öne taşıyacak”
öngörüsünde bulundu.  
“Gelecek yıllarda birlikte çok daha güçlü fuarlar organize edeceğiz” diye
konuşan Ali Muharremoğlu ise, “AİMSAD sayesinde uluslararası sivil top-
lum örgütleriyle iletişime geçme olanağımız doğdu. AİMSAD’ın gücünü ar-
kamıza alarak mevcut ilişkilerimizi daha da sağlamlaştıracağız. Kazan-kazan
ilkesini bu yeni işbirlikleri ile daha çok hissedeceksiniz” mesajını verdi.
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sonraki yılları ise Anadolu’yu
gezip oradaki firmaları fuara dahil
etmek için çabalamakla geçti.
Bütün sektörü tanıma fırsatım
oldu tabi bu süreçte. Ayrıca sadece
İstanbul’da değil Anadolu’da da
bu fuarı düzenledik. Konya’da,
Bursa’da, Diyarbakır’da ağaç iş-
leme makineleri fuarı yaptık. Üre-
tim olmadığı halde fuarı 5 yıl önce
Diyarbakır’da Irak ve Arap paza-
rına hitap etmek için düzenledik.
O bölgedeki yatırımcılar için ma-
kineleri ayaklarına götürdük, sek-
törü tanıttık. Bütün sektör destek
oldu projeye. Cumhuriyet tari-
hinde ilk defa bir makine fuarı dü-
zenledik Diyarbakır’da böylece.
Anadolu’da da bu fuarı başarıyla
düzenledik diyebiliriz kısaca.

Sektörün gelişimine yakından
şahit oldunuz. O yıllarda sektör-
deki gelişimi hızlandıran ve bü-
yümeye ivme kazandıran başka
ne gibi etkenler oldu?
İlhan ERSÖZLÜ: Tüketim alış-

kanlıklarının değişmesi, Türki-
ye’deki sosyo-ekonomik gelişim,
büyük mobilya firmalarının kurul-
ması, teknolojinin yakından ta-
kibi, sektördeki değişimi etkiledi.
Sektörde olanlar bilir, 1980’lerin
başı mobilya sektörünün ve sosyal
yaşamın çok hızlandığı yıllardı.
Köyden kente göçlerin hızlandığı,
gelir düzeyinin arttığı, Türkiye’nin
yurt dışına açıldığı bir dönemdi.
Kentleşen nüfusun artmasıyla
mobilya sektörü ivme kazandı,
sektörde markalaşma başladı. Bu
da mobilya makine üretimini ve
yan sanayindeki gelişimi tetikledi.
Marangozluktan daha teknolojik,
daha seri üretim dönemine ge-
çildi. 1980’lerin başı ve sonunda
yaşanan bu gelişmelerin hepsi
bizim sektöre müthiş ivme kazan-
dırdı.  

Öyleyse sektörün ve fuarın yıllar
itibarıyla birbirini beslediğini
söyleyebiliriz. 
İlhan ERSÖZLÜ: Evet, Ana-

dolu’daki küçük imalatçıları özen-
direrek fuara katılmalarını sağla-
mamızla birlikte fuarın çapı
büyüdü. Zaten bu büyüme de fua-
rın bir kez daha kırılıma gitmesine
neden oldu. O zamana kadar bir
arada düzenlenen sektördeki ma-
kine ve aksesuar sektörlerinin bü-
yüyen pazarlar nedeniyle ayrı bir
fuar olarak düzenlenmesi gereği
doğdu. Böylece 90’lı yılların orta-
larında İntermob Fuarı ortaya
çıktı. Sektör büyüyünce Beylikdü-
zü’ndeki fuar alanına taşındık
1996’da. İtalya Milano fuarının bir
benzerini burada yaparak ana ma-
kine sanayi fuarının yanına aynı
tarihlerde yan sanayi fuarını dü-
zenledik. Bu düzenleme sektörde
çok kabul gördü. Aksesuar firma-
ları, yan sanayi firmaları yurt dı-
şında görüp sahiplendiler. İşin
kimyası tuttu. Gelen ziyaretçiler
makineyi de malzemeyi de görüp
alabildi. Bu arada örnek aldığımız
İtalya’daki rakip fuar çoktan havlu
attı, bugün ilgisini kaybetti. Yani

Röportaj

Fuar ile birlikte sektördeki gelişmeler arasında bir
paralellik oldu mu?
İlhan ERSÖZLÜ: Kesinlikle oldu. Biz Anadolu’da fuar
ile ilgili bilgiler verip fuardan sağlayabilecekleri faydaları
firmalara anlattık. İstanbul’daki fuara katılmaları için
yaptığımız bu bilinçlendirme çalışmaları birkaç yıl sonra
meyvelerini vermeye başladı. İlk yıllar zorlansak da geri
dönüşleri de hemen aldık. Firmalar katılım talebinde
bulunup fuara geldikçe, kendilerini ve ürünlerini sek-
törde gösterdiler ve büyüdüler. Hatta zamanla yeni fir-
malar kuruldu. Bu da sektörün büyümesine neden oldu.



kısaca onları geride bırakacak
kadar başarı gösterdik. Bugün fu-
arlarımız kendi konusunda dün-
yanın ilk 3 fuarı içine girdi diyebi-
lecek durumdayız. 

Ağaç İşleme Makineleri Fuarı ne
gibi klasik özelliklere sahip? 
İlhan ERSÖZLÜ: Fuar tam bir ih-
tisas fuarı, alıcısıyla satıcısını bu-
luşturan net bir fuar. Hedef kitlesi,
ziyaretçi ve katılımcısı da net
olunca başarı elde ediliyor. Öyle
bir dinamik pazara hitap ediyor ki,
bu fuarın her yıl yapılması zo-
runlu. Sadece Türkiye pazarı için
değil Avrasya coğrafyası diye tabir
ettiğimiz 60 ülke ve 1.5 milyar nü-
fusun tüketimine hitap eden bir
bölgedeyiz. Bu yüzden de bu fuar
her sene yapılan ve yapılmak zo-
runda olan bir özelliğe sahip. 

Bir de sizden gelecek öngörüleri-
nizi almak isterim. Organize edil-
diği ilk yıllarını bildiğiniz bu
fuarın nasıl bir noktaya ulaşaca-
ğını düşünüyorsunuz? 
İlhan ERSÖZLÜ: Fuar doğdu,
gençliğini yaşadı, yetişkinlik dö-
neminde şu anda. Olgunluk döne-
minde ise Avrupa’nın 1 numaralı
fuarı olacak.  Dünya fuarcılık sek-
töründe değişim yaşanıyor. Türki-
ye’de fuarcılık gelişirken,
Avrupa’da kan kaybedip küçülü-
yor. Bu fuar da 5 sene sonra çok
daha önemli bir noktaya gelecek.
Daha katma değeri düşük olan
ürünler bize doğru geliyor. Tarım
makineleri, ağaç işleme makine-
leri fuarları bunlara örnek. Bu ka-
çınılmaz bir süreç bence. 

Hakan Bey fuarı 2007 yılında
İlhan Bey’den devralıp geçen yıla
kadar organize ettiniz. Bu se-
beple size dönerek İlhan Bey’den
bayrağı devraldığınızda sektör ne

durumdaydı diye sormak istiyo-
ruz. Bugüne kadarki süreçte sek-
tördeki değişimi yorumlar
mısınız bize?
Hakan MİRGÜN: O yıllarda iç
dekorasyondan mobilya ve inşaat
sektörüne kadar birçok sektörde
dinamik değişti. Zamanla ağaç
makinesi sattığımız sektörün
kendi içindeki dinamikler de kul-
lanılan malzemeler de değişti.
80’lerde kullanılan ve imal edilen
ürünlerin yerini 1990’larda teda-
rik ve tamamlayıcı sanayinin de
gelişmesi ile farklı ürünler aldı.
Aynı zamanda sektöre yabancı fir-
maların ilgisi arttı. Yerli imalatın
yanında ithalat da büyüdü.
90’ların başında yapılan bir araş-
tırmaya göre Türk halkının yüzde
52’si yer sofrasında yemek yi-
yordu.  Nüfusun yarısına masa ve
sandalye satılacaktı. Bunları üre-
tecek makine ve aksesuar, tamam-
layıcı ürünler satılabilirdi. Bu
araştırma o dönemde çok ciddi bir
pazar potansiyelinin olduğunun
göstergesiydi. Sektördeki büyüme
fuara yansıdı. Teknolojik ve ihti-
yaca yönelik gelişmeler fuarı tetik-
ledi. Nüfusun genç olması,

çekirdek aile yapısına geçiş, hane
sayısının artması yatırımcıların da
iştahını kabarttı.  Bu pazarı fark
eden yabancı fuar şirketleri de
geldi tabi Türkiye’ye. Ancak global
yapıları sebebiyle yerel olmayı ba-
şaramadılar. Aynı zamanda sektör
de uzun yıllar verdiğimiz emeğin
karşılığında bizi tercih ederek bu-
günlere gelmemizi sağladı. 

Peki uluslararası muadilleriyle
karşılaştırdığımızda TÜYAP Ağaç
İşleme Makineleri Fuarı’nın yurt
dışındaki diğer sektör fuarların-
dan farkı nedir?
Hakan MİRGÜN: Biz kuru fasul-
yenin yanında pilav ile turşu yiyo-
ruz; yani biz yereliz, sektörü
tanıyoruz ve birbirimizin derdin-
den anlıyoruz. TÜYAP’ta ve kur-
duğumuz ilişkilerde kısa dönemli
ticari beklentiler yok. Mobilya üre-
timine girip masif/tahta ile ilgili
bir alanda çalışmak isteyen yatı-
rımcıların bizim fuarı görmeden
gidip yatırım kararı alması müm-
kün değil. Sektörde büyük firma-
larımızın AR-GE, üretim, tasarım
bölümlerinde çalışan yetkilileri,
yatırım kararı veren patronları,
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bizim ağaç işleme makineleri fua-
rımızda mutlaka bulunuyorlar.
Fuarlara iyi hazırlanan ve katılan,
sonrasında da takibini iyi yapan
tüm katılımcı firmalar fuardan ka-
zançlı çıkıyor. Bütün sektörlerde
olduğu gibi bizde de ağır bir reka-
bet var. Diğer fuarlardan bir diğer
farkımız da, katılımcıların ihtiyaç-
larına cevap verecek karışımı
gayet iyi yapıyoruz. Bu nabzı tuta-
bilmek çok önemli. Kısa değil,
uzun vadeli ve istikrarlı bir kazanç
beklentimiz var. Bu da hem ziya-
retçi hem de katılımcının tatmin
olmasını sağlıyor. 

Sektör çok dinamik. Sizce sektö-
rün geleceğini ne şekillendirecek?
Hakan MİRGÜN: Günümüzde
AR-GE çok kıymetli. Mutlak su-
retle AR-GE yapmalıyız. İtalyan ve

Alman makineleriyle rekabet ede-
bilmek son derece zor. Keza Uzak-
doğu makineleri de son derece
enteresan. Bu nedenle fark yarat-
mak ve mobilya sektörünün geli-
şimine katkı sağlamak için
verimlilik üzerine de çalışmalıyız.  

Son olarak sizden sektöre yöne-
lik mesajlarınızı alabilir miyim?
Hakan MİRGÜN: Sektörün ve
fuarın başarısının paralelleştiril-
mesi için firmaların fuar hazırlık-
larına çok önceden başlaması
gerekiyor. Biz geleneksel bir sek-
törüz. Kararlarımızı bu nedenle
biraz geciktiriyoruz. İş dünyası
programlarını artık çok önceden
yapıyor. Bu nedenle önceden çalı-
şıp fuara öyle katılmak gerek. Bu
küçük noktalara dikkat etmemiz
bizi ilerilere taşır. Çevre ülkelerin

potansiyeli çok yüksek. O nedenle
biz akıllı davranıp güçlerimizi bir-
leştirip gelecekte daha iyi şeyler
yapalım. Biz fuar şirketi olarak zi-
yaretçileri fuara getiriyoruz, katı-
lımcı firmalar da rekabet edebilir
iyi bir fiyat, iyi hizmet ve ürün çe-
şitliliği sağlarsa, hep beraber ka-
zanmış oluruz. O zaman kimsenin
davet etmesine gerek kalmadan
yurt dışındaki firmalar ve ziyaret-
çiler ‘mutlaka bu fuara gitmeliyim’
der. Zaten son dönemde ‘gitti-
ğimde aradığım her şeyi bu fuarda
bulabiliyorum, uygun fiyatlarla
ürün çeşitliliği bulabiliyorum, ka-
liteli ve kullanışlı bir fuar’ dedirt-
meye başladık.  İşte bunu sürekli
kılmalıyız. 

Fuarın ve sektörün geçmişini din-
ledikten sonra sıra gelecekle ilgili

Röportaj

Hem uluslararası ayağı güçlendirip hem de yerel iliş-
kilerde sürekliliği sağlamak önemli bir denge. Bunu
nasıl başarıyorsunuz? 
Hakan MİRGÜN: Ağaç İşleme Makineleri Fuarı büyü-
dükçe çevre coğrafyaların da ilgisini çekiyor. İstanbul bu
anlamda çok uygun bir noktada. Etrafımızda 1.5 milyar nü-
fuslu bir pazar var. Uçakla 3.5 saatlik yolculukla İstanbul’a
gelecek 30’un üzerinde ülke var. Bu potansiyeli değerlen-
dirmeye çalışıyoruz. Ancak sadece yurt dışı ve çevresi değil
yurt içinde de fuar ziyaretçisine yönelik organizasyonlar
düzenliyoruz. Senelerdir Türkiye’nin her noktasından
150’nin üzerinde otobüs organize ediyoruz. Sabah kapıda
ziyaretçilerimizi karşılayıp, yemeklerimizi birlikte yiyip on-
larla fuarı birlikte geziyoruz. Onları daha geleneksel bir şe-
kilde ve Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlıyoruz.
Sektörün profili de bizden bunu istiyor zaten. Farkımız işte
burada yatıyor. Büyük inşaat projelerinin mimarlarını,
satın alma yetkililerini gidip bulup fuarlara davet ediyo-
ruz. Etkinliklerle fuar organizasyonunu zenginleştiriyoruz.
Devlet yetkililerini fuar organizasyonlarına çağırıp katıl-
malarını sağlıyoruz. Fuarın sadece ticari ortamdan ziyade,
gelecekte ticaretin büyümesini sağlayacak bir platform ol-
masını hedefliyoruz. Sektörden bir adım önde olmaya ve
firmalara ufuk açmaya çalışıyoruz.
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hedef ve projelerin neler oldu-
ğunu sormaya geldi. Bu soruları-
mızın cevaplarını da Ali Bey
sizden dinleyelim. Ama öncelikle
TÜYAP’ın REED ile ortaklığı-
nın getireceği katkılar neler ola-
cak anlatır mısınız?
Ali MUHARREMOĞLU: Fuarı-
mızda dünyanın en büyük fuar
şirketlerinden biri olan REED ile
bir ortaklık yaptık. Bu yıl sektör
fuarlarımızı bu ortaklık çerçeve-
sinde organize edeceğiz. TÜYAP
hem Türkiye’de hem bölgede bir
güç haline geldi. Ama fuarlarımı-
zın artık dünya çapında ses geti-
recek bir boyuta gelmesini
amaçlıyoruz.  Türkiye’nin ekono-
mik ve jeopolitik açıdan bunu ger-
çekleştirecek bir potansiyeli var.
Bunu kullanabilmek adına İngiliz
kökenli dünyanın 43 ülkesinde
var olan REED fuarcılık şirketiyle
projeyi ortak yürüme kararı aldık.
REED’in global ağı, TÜYAP’ın da
yerel gücü ve bilgisini kullanarak
‘yerelin lezzetini, globalin gücü’ ile
bir araya getirerek bir sinerji ya-
ratacağız. Sektör de bu ortaklığı
gördüğümüz kadarıyla çok
olumlu karşıladı. 

Bu yıl ayrıca AİMSAD ile de bir
işbirliği söz konusu. Derneğin
kurulmasını ve bu işbirliğini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ali MUHARREMOĞLU: AİM-
SAD’ın kurulmuş olmasından do-
layı çok mutluyuz. Sektörün
dernek çatısı altında bir araya gel-
mesi çok büyük bir adım. Dernek-
lerle bizim amacımız aynı.
Türkiye’de ağaç işleme makineleri
sektörünün gelişimini sağlayabil-
meyi hedefliyo- ruz. Bizim yarat-
maya çalıştığımız platformda
dernekler de çok büyük rol oynu-
yorlar. Sektörün nereye gittiğini,

sektörün ihtiyaçlarını çok iyi an-
latıp bizi bu yönde yönlendirebili-
yorlar. Bu noktada sivil toplum
örgütleri ve dernekler bizim için
çok önemli. AİMSAD’ın kurul-
ması ve yaptığımız bu işbirliği
hem sektöre hem de fuara çok
büyük katkı sağlayacak. Fuarı bir
adım daha öne çıkaracağı gibi fua-
rın uluslararası anlamdaki gücü
AİMSAD işbirliği ile daha da arta-
cak. AİMSAD ile birlikte fuar bir
adım daha öne çıkacak. Gelecek
yıllarda bu anlamda çok daha
güçlü fuarlar organize edeceğiz
birlikte. AİMSAD ile birlikte ulus-
lararası sivil toplum örgütleriyle
de iletişime geçme olanağımız
doğdu. AİMSAD’ın gücünü arka-
mıza alarak mevcut ilişkilerimizi
daha da sağlamlaştıracağız.
Kazan-kazan ilkesini bu yeni iş-
birlikleri ile daha çok hissedecek-
siniz. 

Peki tüm bu avantajları bir araya
getirirsek fuardan 2015 yılında
beklentiniz nedir?  
Ali MUHARREMOĞLU: Fuarı-
mız 120 bin metrekarelik bir alan
üzerinde yapılıyor. 65 bin civa-
rında ziyaretçimiz, 700 katılımcı
firmamız var. Ayrıca geçen yıl fua-
rımıza 102 ülkeden 7 bin yabancı
ziyaretçi katıldı. Hedefimiz bu ya-
bancı ziyaretçi sayısını 8 bine çı-
karmak.  Şu anda yabancı ziyaretçi
oranımız toplamın yüzde 11-12’si
civarında. Bu yıl bu rakamı yüzde
14-15’lere çıkarmayı planlıyoruz.
5-7 yıl gibi uzun vadeli hedefimiz
ise ziyaretçilerimizin yüzde
30’unun yabancı olması.

Yani REED TÜYAP ortaklığıyla
birlikte yurt  dışı ayağına ağırlık
vereceksiniz.
Ali MUHARREMOĞLU: Fuar

Türkiye’de ulaşılabilecek ziyaret-
çilere yıllar itibarıyla zaten ulaştı.
Bizim için son derece kıymetli
olan yerli ziyaretçi kitlesinin
memnuniyetini arttırıp sektöre
yeni girenleri de fuarımıza kat-
mak çok önemli. Bunun yanında
ana hedefimiz artık dünya. Ana
genişleme odağımız bundan
sonra uluslararası boyutta olacak.
Sektörü dünya ligine taşıyacağız.
Fuar ülke sınırlarını aşarak ya-
bancı coğrafyalarda çok daha hızlı
büyüyecek. Bunun için de potan-
siyelimizin olduğuna inanıyoruz.
İran çok hareketli bir pazar.
Rusya da aynı şekilde. Kuzey Af-
rika hâlâ çok cazip. Avrasya ise
dünyada hâlâ ekonomik büyüme
hızını koruyabilen coğrafyalardan
biri. Nüfus, gelir ve şehirleşmenin
artmasıyla birlikte bu coğrafya
çok hızlı büyümeye devam ede-
cek. Bu anlamda mobilya ve in-
şaat sektörü için bu bölgede
büyüme durmayacak. Çok büyük
fırsatlar var. Eskiden biz TÜ-
YAP’ın imkanları ile bu coğraf-
yaya ulaşmaya çalışırken, şimdi
REED’in imkanları da bunun üs-
tüne eklendi. REED’in dünyada
43 ülkedeki ofisi fuarımızın tanı-
tımını ve satışını yapıyor. Dünya-
nın farklı ülkelerindeki dernek ve
firmalarıyla daha rahat iletişime
geçmemizi sağlıyor. Tüm bunları
birleştirdiğimizde yurt dışında is-
tediğimiz hedefleri tutturacağı-
mıza inanıyoruz.

Bu stratejiler çerçevesinde katı-
lımcı ve ziyaretçilere nasıl yeni-
likler getirmeyi planlıyoruz?
Proje ve çalışmalarınız var mı bu
konuda?
Ali MUHARREMOĞLU: Bu yıl-
dan itibaren hayata geçirmek iste-
diğimiz birkaç proje var. Fuarın
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verimliliğini artırmaya yönelik ça-
lışmalar yürütüyoruz. Fuarımızda
65 bin civarında ziyaretçiyi, 700
katılımcı firmayı ağırlıyoruz. Bu
kalabalık içinde doğru alıcı ile
doğru ziyaretçiyi buluşturmak çok
önemli. Hedefimiz bunu daha
erken bir zamanda fuardan önce
gerçekleştirmek. Bu geçmişte zor
bir organizasyondu. Ama bugün
buna imkan verecek teknolojik bir
altyapı var. İnternet altyapımızı
2016 yılında tamamen değiştiriyo-
ruz. Buna göre sistem şöyle işleye-
cek; fuara gelecek ziyaretçi
kalıtımcıları önceden inceleyip ta-
nıyacak, kendi ihtiyacına uygun
firmayı önceden belirleyip seçecek
ve fuardan önce randevusunu alıp
fuara geldiğinde görüşmelerini ya-
pacak. Bu yıl bu sistemi deneme
amaçlı olarak kullanıyoruz.
2016’da bunu çok daha etkin bir
şekilde kullanacağız. 2016, proje-
nin asıl başlangıç yılı olacak. 

İkinci bir çalışmamız daha var. O
da internet sitemiz üzerinden işle-
yecek bir sistem. Fuara gelenlerin
dışında fuara gelmeyen çok ciddi
bir ziyaretçi kitlesine sahibiz. Fir-
malar fuarımızın internet sitele-
rini çok yakından takip ediyorlar.
Sitemizdeki firmaları bulup ileti-
şime geçebiliyorlar. Fuar siteleri-
mizi her yıl yaklaşık 200-300 bin
kişi ziyaret ediyor. Biz bu kişileri
nasıl daha etkin sektöre ve fuara
dahil edebiliriz ve fuar katılımcıla-
rına sitemiz üzerinden nasıl daha
fazla fayda sağlayabiliriz, onun ça-
lışmasını yapıyoruz. 

Peki siz de son olarak firmalara
daha verimli fuarlar geçirmeleri
anlamında nasıl bir tavsiyede bu-
lunmak istersiniz?
Ali MUHARREMOĞLU: Biz fuar
öncesi, sonrası ve fuar deneyimi
olarak her dönemde teknolojik ve
yüz yüze neler yapılabileceği üze-

rine projeler geliştiriyoruz ve geliş-
tirmeye de devam edeceğiz. Ziya-
retçi ve katılımcıların ihtiyaç ve
beklentilerini daha iyi ölçümleyip,
bunlar doğrultusunda nasıl daha
etkin çözümler üretebiliriz bunların
arayışını sürdüreceğiz. Araştırmaya
çok ciddi bütçe ayırdık. Elimizdeki
datayı inceleyip yeniliyoruz. Biz bu
tür hazırlıklar yaparken katılımcı-
ların da fuarı daha verimli geçirme-
leri için bir noktada şu tavsiyede
bulunabilirim; firmaların geçmiş-
teki alışkanlığı bırakmaları gereki-
yor. ‘Ben 2 ay sonraki fuara
katılayım’ deme dönemi bitiyor
artık.  Fuarın bitmesinin ardından
bir sonraki yıla hazırlık, üretim ve
planlama yapmaları gerekiyor.
Bunu da sektörü ve firmaları bilin-
çlendirerek ve birlikte yaratacağı-
mız sinerji ile yapacağımızı
düşünüyorum. Bu işbirliğiyle fuar-
lar firmalarımız için daha verimli ve
kazançlı geçecektir. 

Röportaj

Uluslararası katılım açısından fuarı ve
Türkiye’yi cazip kılan farklar nelerdir? 
Ali MUHARREMOĞLU: Türkiye’deki bir-
çok makine sektörünün avantajı var. Türk
üreticiler talebe ve siparişe bağlı olarak esnek
üretim yapabiliyor. Terminlerde çok hızlıyız.
Çok hızlı geri dönüş yapabiliyoruz diğer ülke-
lere göre. Kalitemiz yüksek. Fiyat-kalite açı-
sından da tercih edilir bir noktadayız. Bizim
artık değer tarafına yüklenmemiz lazım. Daha
katma değerli ürünler üretip satmanın çabası
içine girmeliyiz. Ayrıca Türkiye’ye 4 saat me-
safede 53 tane ülke var ki bunların 30’u Tür-
kiye’ye vizesiz giriş yapabiliyor. Buna bir de
bu ülke vatandaşlarının Almanya’ya vize al-
makta zorlandığını eklersek bizim şansımız
daha da artıyor. Türkiye sadece uçak biletiyle
günübirlik fuarı ziyaret edilebilme imkanına
sahip. Bu avantajlar bizim elimizi güçlendiri-
yor tabi.
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Sektörün Sesi

Unimak Mühendislik firma sahibi ve Genel Müdürü Nizamettin Coşkun, gençlik
yıllarını okumak için bir atölyede çalışarak geçiren, tornacı çıraklığından patronluğa
uzanan, dinleyeni şaşırtacak bir girişimcilik öyküsüne sahip...

Ortaokul 1. sınıfta eğitimini yarıda
bırakıp tornacı çırağı olarak çalışma
hayatına çok küçük yaşta başlamak
zorunda kalan Nizamettin Coşkun,
içindeki öğrenme hevesiyle 17 ya-
şında ortaokul 2. sınıfa tekrar başla-
mış. Hayal ettiği makine
mühendisliği bölümünü kazanıp
üniversiteyi bitirinceye kadar gün-

düzleri atölyede tornacılık, akşamları
ise okulda öğrencilik yapan Coş-
kun’un yıllarca kazandığı haftalık,
atölye-okul-ev arasında kullandığı
toplu taşıma araçları için gitmiş. 
Uludağ Üniversitesi’nden aldığı ma-
kine mühendisliği diplomasıyla ‘ye-
niden doğduğunu’ ifade eden
Coşkun, 2000 yılında kurduğu Uni-

mak ile bugün ülke sınırlarını aşan bir
başarı gösteriyor. Firmasında sadece
‘Türkiye’de ilk kez üretilen’ makine-
ler imal eden ve bu şekilde sektördeki
ithalatın önünü kesen Coşkun, aynı
zamanda geçen yıl 270 adet profil la-
minasyon makinesi üreterek, bu
alanda dünyada en çok üretim yapan
firma konumuna ulaştı.

Hayalleri için çalışarak okudu
başarısı ülke sınırlarını aştı
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Nizamettin Bey önce biraz sizi ta-
nımak isteriz, sanayicilik hayatına
nasıl başladınız?
1959 Muş doğumlu, aslen Bay-
burt’luyum. 45 yıllık çalışma hayatı-
mın 18 yılını özel sektörde işçilik, 6
yılını ise memurluk olmak üzere top-
lam 24 yılını maaşlı çalışarak geçir-
dim.  İlkokulun ardından ortaokul 1.
sınıfta ailemin isteğiyle okuldan ayrı-
lıp, tornacı çırağı olarak makine üre-
ten  küçük bir atölyede çalışmaya
başladım. 3 yıl sonra ailecek Muş’tan
İstanbul’a taşındık. Eğitim hayatım
bitti ama içimdeki eğitim hevesi hiç
bitmedi. Çalıştığım atölye cadde üze-
rindeydi, öğrenciler dükkanın önün-
den geçerken işimi bırakır
arkalarından onları seyrederdim. İyi
bir tornacı ustası haline geldiğim 17
yaşında yaptığım işin bilimsel tarafını
da öğrenmem gerektiğini düşündüm
ve önüme makine mühendisi olma
gibi bir hedef koydum. Gündüzleri
çalıştığım için akşam okumam gere-
kiyordu. Bu nedenle de ortaokula 17
yaşında 2. sınıfa tekrar başlamak için
Kadıköy Akşam Ortaokulu’na kay-
dımı yaptırdım. Ümraniye’de makine
yapan küçük bir atölyede akşama
kadar çalışıp, akşam Kadıköy’deki
okulda eğitim görür, ardından eve
uyumaya giderdim. Ortaokulun ar-
dından liseyi yine akşam okulunda
okudum. O dönem 12 Eylül olayla-
rının yoğun yaşandığı yıllardı. Zorla
da olsa Burhan Felek Lisesi’ne kayıt
yaptırdım. Akşam lisesi 4 yıl olduğu
için 1980 yılında başladığım liseyi
1984 yılında bitirdim. 
O dönemde işyerim Eyüp’e taşındı.
Eyüp, Kadıköy, Ümraniye hattında
bir günde 12 vasıta değiştirmek zo-
runda kalıyordum. Gündüz çırak-
lıktan kazandığım parayı akşam
okula ve oradan eve gitmek için
bindiğim 12 vasıtaya harcadım di-
yebilirim. Ailemden hiçbir yardım

alamadığım için öğrenim hayatımı
kazandığım haftalıkla desteklemek
zorundaydım.

“ÖĞRENCİLİĞİN TADINI
HİÇ ÇIKARAMADIM”
Bu kadar zor bir döneme karşı
ayakta durabilmek için çok güçlü
hayalleriniz vardı sanırım?
Önümde 15-20 yıllık hedefler vardı.
Önce iyi bir tornacı olacaktım, ar-
dından bunun bilimini öğrenmek
için üniversiteyi kazanacaktım. Yıl-
larca hayallerimin peşinden yorul-
madan koştum. Hayallerim için
gece-gündüz çalıştım. Ortaokul 2.
sınıfa başlarken okumak istediğim
makine mühendisliği bölümünü 24
yaşında kazandım. Üniversiteyi ka-
zanmama rağmen hayatımı idame
ettirmem gerektiği için yine çalış-
mam lazımdı. Bu nedenle de Yıldız
Teknik Üniversitesi’nin ekstern bö-
lümüne kayıt yaptırdım.  
Orada sadece 1 yıl okuyabildim,
ikinci sınıfta yatay geçişle Uludağ
Üniversitesi’ ne geçiş yaparak mü-
hendislik eğitimimi burada tamam-
ladım. Bu arada hafta sonları,
sömestr tatillerinde, boş bulduğum
her anda çalıştım. Ümraniye’de baş-
ladığım sonra Eyüp’e taşınan o iş-
yerinde çalıştım. Onlara buradan
çok teşekkür ediyorum. Bana çok
sahip çıktılar. Üniversite hayatımı
1988 yılında 28 yaşımda bitirdim.
Hiç öğrenciliğin tadını çıkarama-
dım. Okulu uzatacak ne bir lüksüm

ne de vaktim vardı. Diplomayı aldı-
ğımda yeniden doğmuş gibi oldum
diyebilirim.  

Okul bitince iş hayatınızda nasıl
bir değişim oldu?
Artık iş hayatıma atılabilirdim. Asker-
liğin ardından o döneme kadar çalış-
tığım atölye sahibinin de
yönlendirmesiyle Gamak Motor Fab-
rikası’na girdim. Mekanik atölye şefi
olarak başladığım Gamak’ta 11 ay
sonra üretim müdürü oldum. 5 yıl ça-
lıştıktan sonra orada misyonumu ta-
mamladığımı düşünerek Gamak’tan
ayrıldım ve 1995 yılında iki ortakla
birlikte üç ortaklı bir şirket kurduk. 

Ne üzerine üretim yapmaya başla-
dınız?
Ortaklarımdan biri Almanya’da bir
tesiste uzun yıllar PVC pencere
profilleri kemer bükme makineleri
üretiminde usta olarak çalışmıştı.
Onunla birlikte Türkiye’de üretimi
olmayan bu makineleri imal etmek
için yola çıktık ve de başardık. PVC
pencere üretim ve tüketiminin pat-
ladığı o yıllarda bu makineler ithal
ediliyordu. Bu fırsatı görüp bu ma-
kinenin üretimini yaptık. Birkaç yıl
sonra yurtdışına gittiğimiz fuar-
larda gördük ki,  bu makineyi üre-
tenler pencere profilleri için
laminasyon makineleri üretiyorlar.
‘Bunu da acaba yapar mıyız?’ diye
düşünüp yine Türkiye’de hiç üre-
tilmeyen laminasyon makinelerini
ilk kez biz ürettik. Bu faaliyetler
içinde ortaklığımızın ilerleyen yıl-
larında sorunlar çıktı ve 5. yılda or-
taklarla yollarımı tümüyle ayırmış
oldum.  

Unimak’ı o zaman mı kurdunuz?
Evet, Unimak’ı 2000 yılında lami-
nasyon makineleri üretmek üzere
kurdum.  O yıllarda PVC sektö-

“Mühendislerin bir yemini, 
misyonu, vizyonu vardır. Ben onu
yapmaya çalışıyorum. Mühendis
makine tasarlayıp onu yapmalı. 

Bir Türk mühendisi yurtdışından
bir makine geliyorsa bundan 
rahatsız olmalı. Ben rahatsız 

oluyorum. Benim amacım ithalatın
önünü kesecek üretimler yapmak.” 



ründe 10-15 üretici firma vardı. Biz
bunların tamamına makine satmış-
tık ve iç pazarda başka ihtiyaç yoktu.
Başka ne yapabiliriz dediğimiz bir
zamanda fuar ziyaretlerinde ağaç iş-
leme makinelerinde bizim makine-
nin bir benzerinin çok talep aldığını
gördüm. 1995 sonrası ahşap mo-
bilya profilleri sektörünün büyü-
mesi nedeniyle bu alanda iç pazarda
fırsat doğdu. Yabancı firmaların ma-
kinelerini inceleyip eksiklerimizi ta-
mamladık ve ilk yerli ağaç işleme
sektörü profil kaplama makinelerini
ürettik. Ardından bunun çeşitleri
oluşmaya başladı. Gelen taleplere
cevap verecek şekilde folyo dilim-
leme makineleri, kenar bandı dilim-
leme makineleri gibi tamamlayıcı
makineler ürettik.  Ardından sek-
törden panel laminasyon makinesi
üretmemiz için talep geldi. Bunun
da ilk yerlisini sektörde yine biz
ürettik. 

Bugün Unimak olarak geldiğiniz
noktayı özetler misiniz?
Günümüzde hem ahşap hem de
PVC sektörüne laminasyon makine-
leri üretiyoruz. 10 grupta yaklaşık
100 çeşit makine üretiyoruz. Bunla-
rın içinde profil kaplama, panel lami-
nasyon makineleri,  folyo dilimleme

makineleri, kenar bandı dilimleme
makineleri, L pervaz makineleri, yük-
leme boşaltma robotları yer alıyor.
Ürettiğimiz panel laminasyon hatla-
rında vardiyada bin adet panel lamine
ediliyor ve her bir panel ağırlığı 56 ki-
logram. İnsan gücü ile yapılan yük-
leme boşaltma üretici ve işçi sağlığı
için büyük sorun teşkil ediyordu. Bu
sorunu aşmak için bir AR-GE projesi
yaptık ve TÜBİTAK İnovasyon des-
teği aldık. Böylece yine bir ilk olarak
panel yükleme ve boşaltma robotla-
rını ağaç işleme sektörünün hizme-
tine sunduk. 2008 yılından bu yana
100 civarında robot ürettik. Üreti-
mimizin yüzde 80’ini ahşap sektö-
rüne yönelik gerçekleştiriyoruz. 2014
yılında 270 adet makine ürettik. Bu
rakamla dünyada profil laminasyon
makinesi üretiminde lideriz. Şu anda
dünyada Unimak’tan daha fazla la-
minasyon makinesi üreten başka bir
firma yok. Üretim adedimiz, kalite ve
fiyatımız Avrupalılara pazar kaybetti-
rirken bize pazar kazandırıyor. 

Yurtdışı satışlarınız ne kadar?
Üretimimizin yaklaşık yarısı ihracata
yönelik. İç pazarda hâlâ talep var. Biz
önce iç pazara sahip çıkma düşünce-
sindeyiz. Ardından yüzümüzü ihra-
cata dönüyoruz. 5 kıtada 50’ye yakın

ülkeye ihracat yapıyoruz. Rusya,
Beyaz Rusya, İran, Türk Cumhuri-
yetleri, ABD ve merkez Avrupa’da
bayiliklerimiz var, buralar bizden dü-
zenli olarak makine alıyor. 2014 yı-
lında 5 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirdik. Yıl sonunda geçen
yıla göre ciroda yüzde 15 oranında
büyüme olacağını öngörüyoruz. 

Yeni yatırım planınız var mı gün-
deminizde?
Şu anda fabrikamızda kapalı alanımız
3 bin metrekare. Ama yerimiz çok
küçük gelmeye başladı. Yeni yatırım
düşünüyoruz. Yine bir OSB’de ola-
cak.  40 bin metrekarelik bir arazi
satın aldık. İlk planda 10 bin metre-
karesini kapatacağız alanın. Zamanla
kapalı alan miktarını büyüteceğiz.  4-
5 yıl içinde üretimi bu yeni fabrikaya
taşıyacağız. Mevcut binayı merkez
ofis, satış ve sergi salonu olarak kul-
lanmaya devam edeceğiz. Kapasite-
mizi yüzde 100 büyütmeye
ihtiyacımız var. Talebin yarısını karşı-
layamıyoruz şu anda. Bu yüzden ka-
çırdığımız müşterilerimiz oluyor.
Şiddetle yatırım yapmamız gerek. Şu
anda 85 kişiyiz, yeni fabrikamızda ilk
etapta 150 kişi istihdam edeceğiz. Ya-
tırım tamamlandığında istihdam sa-
yımız 600 kişi civarında olacak.
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Sektörün Sesi

Ürettiğiniz makinelerin hepsi ilk
yerli ürün olma özelliği mi taşıyor?
Benim doğrum bu, Türkiye’de
üretilen bir makineyi üretmiyoruz.
İthal yoluyla gelen ya da üreticinin
ihtiyacı olan ekipmanları üretmek
üzerine odaklandık. Bugüne kadar
ürettiğimiz tüm makineler Türki-
ye’de ilktir. Biz üretileni üretmeyi
tercih etmedik. Unimak’ın mis-
yonu, sektörde ihtiyaç duyulan ma-
kineleri üretmek. Katma değer
yaratacak, ülke ekonomisine katkı
sağlayacak makineler üretmek.
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Peki yeni ürün çalışmalarınız var
mı bizimle paylaşmak istediğiniz?
Bizde sürekli yeni bir ürün çalışması
var. Şu anda da  bir AR-GE İnovas-
yon Projesi üzerinde çalışıyoruz.
Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri
Destekleme Programı kapsamında
Türkiye’de TÜBİTAK ile AB ülkele-
rindeki eşdeğer kurumlar, proje bazlı
işbirlikleri yapıyor. Biz de bu program
dahilinde bir İspanyol firmasıyla bir
inovasyon projesi ortaklığı yapıyoruz.
Proje 2015 Nisan ayında başladı,
2016 Eylül ayında bitecek. Bu proje
bittiğinde sektörün talebi olan, fir-
maların birkaç makinede yaptıkları
bir işi tek bir makinede yapmalarını
sağlayan bir hat üretmiş olacağız.
Yüksek kalite ve parlaklıkla mobilya
panellerini otomasyonla el değmeden
üreten bir hat yapacağız. Şu anda
AR-GE departmanında detaylama
aşamasında olan projeyi tamamlayıp
satacağız. Bu da sektörde ve Türki-
ye’de ilk ve tek olacak. Bu tür proje-
ler yapmaya devam edeceğiz. 

Biraz da sektör ve AİMSAD ile il-
gili konuşmak gerekirse, sektörün
gelişimine bakarak bugün geldiği
noktayı başarılı buluyor musunuz?
Ülkemizde gelişmeye açık ve potan-
siyel arz eden bir mobilya sektörün-
den söz etmek mümkün. Üretici
firma adediyle mevcut istihdam gü-
cüyle ve doğal kaynaklarıyla bugün

Türkiye, Avrupa’nın güçlü mobilya
üreticileri olarak görülen Almanya,
İtalya, Polonya gibi ülkelerle rekabet
edebilir nitelikte. Kentsel dönüşüm
projeleri, nüfüs artışı, yükselen hayat
standardı ve sektörün ihracat değeri-
nin artması ile mobilyaya olan talep
gün geçtikçe artmakta ve bu da doğ-
rudan mobilya sektörüne etki et-
mekte. Buna paralel olarak da
mobilya sektörüne makine üreten
ağaç işleme makineleri sektörü de her
geçen gün gelişmekte ve iyi bir nok-
taya doğru gitmektedir.   

Peki AİMSAD’ın çalışmalarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
AİMSAD’ın hem kurucu üyesiyim
hem de Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısıyım. Sektörün sorunlarını
aşmak adına bir araya geldik ve der-
neği kurmak için çok çaba harcadık.
İlk 1 yılda çok ciddi yol aldık, çok iyi
şeyler yaptık. Sadece fuarlarda birbi-
rimize merhaba derken şimdi ileti-
şime geçip yardımlaşıyoruz kendi
aramızda. Belkide bir süre sonra der-
nek üyesi firmalar, birbirini tamamla-
yan makineler üreterek anahtar
teslimi tesisler kurabilecek noktalara
gelecek. Dernek bünyesindeki ilişki-
lerimiz zamanla ticaretimizin de ge-
lişmesini sağlayacak, bu da ülke
ekonomisine yansıyacak. Ben kısa bir
zamanda AİMSAD’ı yılların derneği
haline getirdiğimize inanıyorum. Bu

hızla devam ederse çok daha önemli
başarılar elde edecektir dernek.

Sizce önümüzdeki dönemde
AİMSAD’ın gündeminde olması
gereken projeler neler?
Bizim sektörde yaşadığımız en büyük
sorun teknisyen, operatör ve kalifiye
eleman ihtiyacı. Önümüzdeki dö-
nemde bu sorunu çözmek gerekiyor.
Mesleki Eğitim Birimi’ni en kısa za-
manda kurmamız lazım. Bu birimde
hem kendi ürettiğimiz makineleri
doğru kullanmak için hem de kendi
firmalarımızda istihdam etmek için
kalifiye eleman yetiştirmeliyiz. 

Son olarak sektördeki firmalara ge-
lişimlerini hızlandırmaları için neler
yapmalarını tavsiye edersiniz?
Her firmamızın bir AR-GE merkezi
mantığıyla hareket etmesi lazım. ‘Ben
bu makineyi üretiyorum, satıyorum,
bu da bana yeter’ dememesi lazım.
Ülkemize, sektörümüze karşı sorum-
luluğumuzu unutmamalıyız. Sektö-
rün müşterinin taleplerini ihtiyaçlarını
dinlersek mutlaka yeni bir şeyler üreti-
riz. Devletin, AB’nin verdiği destek-
leri de kullanarak yeni projelere imza
atmalıyız.  Son olarak firmalara ‘kriz
endeksli yaşamadan üretiminize işinize
yoğunlaşın’ demek istiyorum. Çünkü
ancak, ülke ya da dünya gündeminde
krizlerden etkilenmeden kendi işimize
odaklanarak büyüyebiliriz. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Eskimeyen Markalar

Ağaç işleme makineleri sektörünün
en eski firmalarından Törk Makine,
iki genç girişimcinin 1950’li yıllar-
daki geceli gündüzlü üretim çaba-
sından doğan bir başarı hikayesi...
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinin
Evrenye Köyü’nde doğan Abdur-
rahman Şekerci ve Celalettin Erol,
ilkokuldan sonra sanat okuluna
gider. Abdurrahman Şekerci ahşap
modelciliği, Celalettin Erol ise
torna bölümünde okur. Öğrencilik
yıllarında bir yandan çıraklık yapar-
lar bir yandan da eğitimlerini ta-

mamlarlar. Farklı zamanlarda İs-
tanbul’a göç eden bu iki gencin
yolları, bu kez Karaköy Perşembe
Pazarı’nda kesişir. Başka atölye-
lerde çalışan ardından birlikte ça-
lışma kararı alan ikili, ailelerin 3.
jenerasyon üyelerine kadar uzana-
cak sanayicilik hikayesinin temeli
olan Türk Makine’yi 1954 yılında
kurar. 
Türk Makine olarak kurulup son-
raki yıllarda Törk Makine adını alan
şirket, kurulduğundan beri kendi
markasıyla 100 binin üzerinde ma-

kinenin imalatına imza attı. Bugün
üretimde kendi makine üretimi ko-
nusunda Avrupa’da ilk 10 içinde
olan, imal ettiği makinelerin yüzde
50’sini yaklaşık 70 ülkeye ihraç
eden Törk Makine, geleceğini yeni
yatırım planları üzerine kuruyor. 
Törk Makine Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Şekerci ile yaptığımız
sohbette firmanın ilk yıllarından
bugünlere geliş hikayesini dinledik.
Şekerci, geleceğe yönelik yatırım
planlarını AİMSAD Dergisi için ay-
rıntılarıyla anlattı. 

Törk Makine,
60 yıldır
sanayiden 
kazandığını
yine sanayiye
yatıracak
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Törk Makine, 60 yılı aşkın tecrü-
besiyle sektörün ilk temsilcilerin-
den… O günlerden bugünlere
büyüyerek gelebilmenin temeli
ne gibi faktörlere dayanıyor? 
Firmamız, bilgisini emeğiyle birleş-
tirerek doğru zamanda doğru ka-
rarlar alabilen iki girişimcinin
başarısından doğdu. Abdurrahman
Şekerci ve Celalettin Erol’un çok
genç yaşlarda başlayan iş ilişkisi
zaman içinde bacanak olmakla daha
da gelişti ve geniş bir aile haline ge-
lindi. Üretimin zamanla artmasıyla
iki ortak Karaköy’deki atölyeyi Un-
kapanı’nda daha büyük bir yere ta-
şıdılar. Celalettin ve Abdurrahman
Beylerin başarısı, o dönemde Tür-
kiye’de üretilmeyen birçok maki-
neyi imal etmelerinden kaynaklan-
dı.  Sanayinin daha yeni geliştiği,
üretimin çok zor olduğu bir dö-
nemde, onlar Türkiye’de her şeyin
ilkini yapmak için büyük çaba har-
cadılar ve bunu da başardılar. Kendi
üretim konularında geçerli ilk ma-
kineler olan kalınlık makineleri,
planya makineleri, takım tezgahla-
rında kullanılan Türkiye’nin ilk
torna makinesini imal ettiler. Yine,
demir sektörüne yönelik hidrolik
demir kesme testerelerini ilk kez
üreterek sektörde devrim yaptılar
bir anlamda. Türkiye’de imal edil-
meyen bu makineleri, geceli-gün-

düzlü çalışarak çok zor şartlarda
üretebilmeyi başardılar. Yan sanayi
olmadığı için üretim yapabilmek
adına gerekli her şeyi kendileri üret-
tiler.

Büyüme ne zaman başlıyor?
Marangoz makineleri imalatıyla bü-
yüyen Türk Makine’ye Unka-
panı’ndaki atölye de artık yetmez
oldu ve firma 1970’li yıllarda eko-
nominin de büyümesiyle birlikte
fabrikalaşma dönemine girdi. Kar-
tal’da bugün hâlâ üzerinde üretim
yaptığımız arazi satın alınıp, 1968
yılında imalat Unkapanı’ndan Kar-
tal’a taşındı ve bu arazi üzerine
önce 3 bin metrekare kapalı alanlı
ve sonrasında ilave olarak 7 bin
metrekare kapalı alanlı bir fabrika
yapıldı. O dönem benzinin olma-
dığı, elektriğin sürekli kesildiği bir
dönem. Firma o yılların bu zor üre-

tim koşullarına rağmen hem ağaç
işleme makineleri hem de demir sa-
nayicilerinin kullandığı hidrolik
demir testesere makinesi imalatını
istikrarlı şekilde sürdürdü. Hatta
üretimlerin hız kazanmasıyla 67 vi-
layetin 50’sinde bayilik sistemi ku-
rulup bu şekilde önemli bir gelişim
sağlandı. Firmanın isim değişikliği
de yine bu dönemde gerçekleşti.
Türk Makine’nin adı 1969 yılında
o zamanın kanunları gereği Törk
Makine olarak değişti.

İhracatla ilgili girişimler hangi
yıllarda oldu? İstenilen sonuçlar
alındı mı bu girişimlerden?
1980’li yılların başında ikinci kuşak
olarak bizler firmada görev almaya
başladık. Böylece ihracatta ve pa-
zarlamada yabancı dil sorunu orta-
dan kalktı ve ihracat-ithalatın kapısı
bir anda açıldı. 1981 yılında önce-
likle Ortadoğu, yakın komşu ülke-
ler ve Suudi Arabistan’a ihracat
başladı. Hatta ihraç ettiğimiz kalın-
lık makineleri beğenilince Orta-
doğu ülkeleri ve Arabistan’da
bayilik sistemini hayata geçirdik.
1980’lerde masif mobilyadan panel
mobilyaya geçilmesiyle birlikte ma-
kine parkurunda da yenilik yaptık.
İhracat hamlesi bizim teknolojik
makineler üretmemize bir anlamda
itici güç oldu. Yurtdışındaki rakip-

“Törk Makine’de son yıllarda
üçüncü kuşak da şirkette görev

almaya başladı. Kurucuların
torunları mühendis ve işletmeci

olarak şirket kademelerinde
faaliyet gösteriyor. Daha çok da
AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerinde

aktif rol alıyorlar. Aile şirketi
olarak bugünlere kadar uyum

içinde geldik. Güç birliği ruhu ilk
günden beri sürüyor 

firmamızda.”
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lerimizin ürettiklerinden esinlene-
rek tecrübemizle birleştirip kendi
modellerimizi yarattık ve sektördeki
ihtiyaca yönelik makineleri ürettik.
Üretimdeki bu değişim berabe-
rinde ihracatı da artırdı. Zamanla
ihracat yapılan ülke sayısı 20’ye
ulaştı. 1990’lı senelerde firma sek-
törün ana makinelerini üreten, yan
sanayisini oluşturan, genç nesil aile
fertlerinin görev aldığı, ihracatı
güçlü bir şirket profiline sahip oldu. 

Törk’ün üretim ve ihracatının
yanı sıra bir de ithalat ayağı var.
İthalat size ne gibi artılar kazan-
dırdı?
1990’lı yıllarda ihracatın artmasıyla
birlikte AC İthalat-İhracat adıyla bir
firma kurduk. AC markası, kurucu-
larımızın isimlerinin baş harflerin-

den oluşuyor. Bu firmayla birlikte
özellikle Almanya ve İtalya’dan sek-
törün önde gelen firmalarıyla dis-
tribütörlük çalışmaları yaptık. Bu
anlaşmalar ticari çizgimize çok
olumlu katkı yaptı. Törk Makine it-
halatta dünyadaki belli başlı grup-
larla çalışmadı, her branşta
uzmanlaşmış farklı farklı firmaların
mümessillerini aldı. Bu da müşte-
riye daha fazla seçenek sunmamız
ve konusunun en iyisi olan makine-
leri satma konusunda bizim için bir
avantaj sağladı. Avrupa’daki çözüm
ortaklarımız iş birliklerine başladı-
ğımız zaman ihracatımız da ivme
kazandı. Alman ya da İtalyan bir
firma, alıcıya “Törk Makine’ye
gidin fabrikanızı o kurar benim ma-
kinemi de o satar” demesiyle biz
ciddi pazarlar ve hacimler yakala-

dık. Bu süreçte ikili ilişkilerimizle
rakiplerimizi çok iyi tanıdık, makine
parkurlarını gördük ve bunlara göre
kendimizi hep geliştirdik. Ayrıca iki
İtalyan firmanın makine sağlayıcısı
durumundayız. Kartal tesisleri-
mizde bu firmalarla ortak çalışıp
yeni projelere, birlikte imza atıyo-
ruz. Hem bizim hem de onların
markaları makinelerin üzerinde ya-
zıyor. Bu projeler, bizim önemli ba-
şarılarımızdan biri oldu. 

Geleceğe yönelik planlarınızı an-
latır mısınız?
Kartal Kentsel Dönüşüm Pro-
jesi’nin belirsizliği nedeniyle 10
yıldır taşınma sürecini hayata geçi-
remedik. İkinci montaj fabrikası ve
talaşlı imalat fabrikası planımız var.
Yeni arsa yatırımlarımız bitti. Yeni

Eskimeyen Markalar

Şu anda kaç çeşit makinenin üretimini yapıyorsunuz?
Bizim üretim yelpazemizde 3 çeşit makine var. Bunların içinde yatar daire makinesinin üretimini biraz azalttık.
1980’lerden beri ürete geldiğimiz yatar daireler yerine daha teknolojik bilgisayar kontrollü makinelere yöneldik.
AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları yapıp vizyonumuzu teknolojisi yüksek makinelere döndürdük. Ana imalatımız
olan bilgisayar kontrollü ebatlama makineleri ile otomatik kenar bantlama makineleri üzerine daha fazla odak-
landık. Bunların farklı modellerini ağırlıklı olarak imal ediyoruz. Avrupa’da üretimde kendi makine alanımızda
ilk 10 içindeyiz. Törk Makine imal ettiğinin yüzde 50’sini yaklaşık 70 ülkeye direkt veya endirek ihraç ediyor. 
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fabrikalarımız Marmara Bölge-
si’nde ama farklı lokasyonlarda
olacak. Talaşlı imalat konusunda
bitmiş fabrika satın alma çalışmala-
rının görüşmeleri sürüyor. 2015-
2016’daki üretimimize yönelik
geçen yıl zaten yüzde 30 büyüme
yatırımı yapmıştık. Yeni makine
parkuru ve hattı kurarak gerekli
büyümeyi sağlamıştık. Ancak za-
manı geldiğinde buradaki tüm
hattı alıp yeni fabrikalarımıza taşı-
nacağız. 

Fabrikaların faaliyet konuları ne
olacak?
20 dönüme yakın montaj fabrikası,
30 dönüme yakın talaşlı imalat fab-
rikası yatırımımız olacak. Son yazı-
lımın ve son teknolojinin kulla-
nıldığı yurtdışındaki iş ortakları-
mızdan destek alarak Avrupa stan-
dartlarında sektörde öncü olacak
üretim fabrikaları düşünüyoruz. 

Bu noktada yurtdışından destek
alacak mısınız?
Bizim yeni fabrikada kullanacağı-
mız sistem Alman sistemine çok
yakın olacak. Kendimize  rol model
olarak, Almanya’da sektörünün li-
deri olan 150 senelik geçmişiyle bir
aile firmasını seçtik. Onların üre-
timde ve satın almada kullandığı
sistem ve işleyişi, yeni fabrikamızda
hayata geçirmek istiyoruz. Hatta bu
konuda onların üretim müdürünü
bizim fabrikamızda sistemi oturt-

ması için geçici bir süreliğine çağır-
dık. 2 seneliğine bizimle çalışacak.
Bu şekilde sadece Türkiye’de değil
Avrupa’da da örnek bir fabrika
kurma amacındayız. Sektördeki bi-
rikimimizi Avrupa standartlarının
üstüne çıkaracağız. Biz sanayiciyiz,
sanayiden kazandığımızı yine sana-
yiye yatırmak istiyoruz. Bu yatırım
sektördeki kalıcılığımızın bir kanıtı
olacak. Yurt dışı yatırımı konusuna
da sıcak bakıyoruz. Bir İtalyan fir-
ması ile belki gelecek dönemde
çözüm ortaklığı anlamında yatırım
da yapabiliriz.

Sektördeki değişime ayak uydur-
mak için başka yatırımlarınız
olacak mı?
Ana pazarımız olan mobilyanın be-
şikten mezara kadar kapsamlı ol-
ması ve özellikle bayanlara hitap
etmesi nedeniyle çok çeşit malze-
memiz, sürekli değişen bir moda-
mız var. Biz de makinelerimizi ve
ürünlerimizi bu değişime adapte et-
meye çalışıyoruz. Otomasyona yö-
nelik yatırım yaparak bu değişimi
hızlandıracağız. Önümüzdeki dö-
nem bir otomasyon firması kurmak
istiyoruz. Bizim malzemelerimiz
çok ağır. Burada ister istemez oto-
masyon devreye giriyor. Mobilya
sektörüyle ilgili malzemelerin daha
hızlı taşınmasıyla ilgili bir sistemi
hayata geçireceğiz. Bununla ilgili
iki yıl önce fuarda sektörün ilk oto-
masyon gösterisi yapmıştık. Bu ko-

nuda da çalışmalarımız devam ede-
cek. Kendi sektörümüzde bu ko-
nuda öncü olmaya çalışacağız. 

60 yılı aşkın tecrübeye sahip bir
firmada büyüklerinizden ne gibi
nasihatlar aldınız? Çocuklarınıza
ne gibi tavsiyelerde bulundunuz?
Biz büyüklerimizden her şeyden
önce dürüst olmayı öğrendik.
‘Hem kendimize hem çalışanları-
mıza hem de müşterilerimize her
zaman dürüst olmalıyız’ nasihatle-
rini duyduk hep. Fabrikada şu anda
2. ve 3. nesil birlikte çalışıyor. Biz
de onlara aynı şeyi tavsiye ediyoruz.
Bir de çocuklarımıza ‘makineye
odaklanın’ diyoruz. Çünkü ülke
kalkınacaksa makine sektörüyle kal-
kınacaktır. Ürettiğiniz ürünün kali-
tesinin arttığı bir dünyada
makinenin önemi de artıyor. Ma-
kine ülkenin en önemli itici gücü,
lokomotifi olacak. Bu nedenle ma-
kine üretiminde ülke olarak kendi-
mizi geliştirmeliyiz. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Yeni makine çalışmalarınız var mı?
Bizim sektördeki makineler, kurulumu, yürüyen hatlarının çalıştırılması ve satış sonrası servisi gibi konu-
larda en zor makinelerin başında geliyor. Bu zorlukları kolaylaştıran farklı versiyon makineler üretiyoruz.
TÜYAP Fuarı’nda bunları vitrine çıkaracağız. Ayrıca çözüm ortaklarımızla yeni bazı projelerimiz var. On-
ları da TÜYAP’ta sergileyeceğiz. Biz çözüm ortaklı çalışmayı seven bir firmayız. Kendimize ait AR-GE ve
ÜR-GE ekibimiz var. Yakın geçmişte ciddi bir projeyi bitirip yeni patent aldılar. Ayrıca yeni bir projeye daha
başladılar. Şu anda 10’un üzerinde kendimizin geliştirdiğimiz belgeli ürünümüz var. Bu gelecek yıllarda
daha da artacak. Hem ekibimiz tecrübe kazandı hem de devlet desteklerinde artış oldu. Ben her yıl 2-3 yeni
patentli ürün projesiyle sektörde olacağımızı düşünüyorum.
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Derler ki; “Denizin mavisi
hiçbir şehre Sinop’a yakış-
tığı kadar yakışmaz.”

Doğal güzelliklerle, tarihin iç içe geç-
tiği, binlerce yılın mirasını bugüne ta-
şıyan güzelim Karadeniz şehir-
lerinden Sinop’u gördüğünüzde bu
sözün doğruluğunu hemen anlıyor-
sunuz. Yemyeşil doğası, masmavi de-
nizi, mutlaka denize çıkan Arnavut
kaldırımlı sokakları, balıkçıları, deniz
kenarındaki çınaraltı çay bahçeleri, ka-
lesi, cezaevi, şelaleleri ile görülmeye

değer Sinop, her ne kadar son yıllarda
tanınırlığı artsa da Türkiye’nin alter-
natif turizm mekanları arasına adını
yazdırmak istiyor. 
Sinop şehrinin târihi çok eskilere da-
yanıyor. Târihte savaşçı kadınlar top-
luluğu olarak tanınan, efsanevî
Amazonlara kadar uzanıyor. Nitekim
Hititlere âit belgelerde, bölgede
Amazon ve Kaşkarların yaşadığı yazılı.
Söylencelere göre adını kentin kuru-
cusu olarak kabul edilen Sinope isimli
bir Amazon kraliçesinden alan Sinop,

Karadeniz’deki tek doğal liman ol-
ması sebebiyle yüzlerce yıl Helen,
Pers, Pontus, Doğu Roma İmpara-
torluğu, Büyük Selçuklu İmparator-
luğu, Candaroğulları ve Osmanlı
İmparatorluğu gibi farklı uygarlıkla-
rın en önemli liman kentlerinden
oldu. Şehir tarih boyunca, kale ve ter-
sanesi ile hem askeri üs özelliğiyle dik-
kat çekti, hem de işlek bir liman
yaşantısı ve tersane faaliyetiyle hare-
ketli bir ticaret hayatına ev sahipliği
yaptı. 

SİNOP

Gezi

NERELER GEZİLMELİ?
Sinop Tarihi Cezaevi
Etnografya Müzesi
Paşa Tabyaları
Tarihi Su Kanalı
Balatlar Kilisesi
Akliman Doğal Sit Alanı
Hamsilos Koyu
Ayancık İnaltı Mağarası
Boyabat Kaya Mezarları ve Kalesi
İnceburun Deniz Feneri
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Diogenes’in memleketi
Tarihi bu kadar eskilere dayanan Si-
nop’un şehir merkezi çok küçük.
Şehrin dört tarafı bugün hâlâ ayakta
duran surlarla çevrili. Kentin tüm so-
kaklarını yürüyerek 1-2 saatte dolaş-
mak mümkün. Sinop haritada
görüldüğü gibi bir yarımada. Kente
tek bir noktadan giriliyor, girişte sizi
bir fıçı içinde yaşadığı rivayet edilen
Antik Yunan döneminin en önemli
filozoflarından Diogenes (Diyojen)
heykeli karşılıyor. Platon'un "Çılgın
Sokrates" dediği, kendisine “Bir di-
leğin var mı?” diye soran Büyük İs-
kender’e “Gölge etme başka ihsan
istemem senden” diyen meşhur Dio-
genes Sinoplu. 
Sinop şehir merkezi özellikle yaz ay-
larında çok hareketli. Sinop Kalesi ise
tüm görkemi ile denize nazır man-
zarasıyla selamlıyor konuklarını. Ka-
lenin dik merdivenlerinden tırman-
dığınızda yukarda küçük bir kafe kar-
şılıyor sizi. Burada tarihi doku ve
eşsiz Karadeniz manzarasının tadını

çıkarıp, şehir fotoğraflarını çekebilir-
siniz.

Bu hapishaneden kaçış yok!
Diogenes Heykeli’nin hemen karşı-
sında ise bir dönem "Anadolu'nun
Alkatrazı" tabiri ile de tanınan ve ka-
çışın imkansız olduğu söylenen,
1999 yılında kapatılarak müzeye çev-
rilen Tarihi Sinop Cezaevi bulunuyor.
Üç yanı deniz olan ve tarihi kale du-
varlarının içinde yer alan cezaevine ev
sahipliği yapan kale, yaklaşık 4000 yıl
önce bölgenin hakimi Gaskalılar tara-
fından yapılmış. Grek, Pontus, Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanlılar kendi
dönemlerinde kaleyi korumuş ve güç-
lendirmişler. Kalenin cezaevi olarak
kullanımına ait en eski belgeler ise
1568 yılına Evliya Çelebi seyahatna-
mesine dayanmakta. İç kalenin resmi
olarak zindana dönüşmesi ise 1887
yılında olmuş. 1939 yılında da çocuk
hapishanesi olarak kullanılmak üzere
bir bina daha yapılmış.
Kırım Hanı Devlet Giray, Sabahattin
Ali, Refik Halit Karay, Mustafa Suphi,
Ahmet Bedevi Kuran, Ruhi Su, Bur-
han Felek, Zekeriya Sertel bu ceza-
evinde yatmış bazı isimler. Sabahattin
Ali'nin meşhur şiiri Aldırma Gönül’ü
yazdığı Sinop Cezaevi, geniş avlusu,
kasvetli duvarları, karanlık hücreleri,
iç karartıcı zindanlarıyla gezenlere
farklı duygular yaşatıyor.

Sinop’un simgesi, gemi maketleri
Deniz ve balıkçılığın iç içe geçtiği Si-
nop’ta en önemli geçim kaynakların-
dan biri de gemi maketçiliği. Her ne
kadar bu işin erbabı “Ayhan Kotra”
ismiyle kendi markasını yaratan
Ayhan Usta olsa da kentin ara sokak-
larında irili ufaklı çok sayıda maket
gemi atölyelerine rastlamak mümkün. 
1950'li yıllarda Sinop Cezaevi'nde
yatan iki mahkum tarafından başlatı-
lan bu el sanatı, mahkumların ceza-
evinden çıktıktan sonra Sinop'ta

kalarak
bu sanatı devam ettirmeleri ve
yanlarında çalışan çıraklara
kotra yapımını öğretmeleri netice-
sinde il merkezinde hızla yayıldı. İlk
başlarda Sinop Limanı'na gelen
yolcu vapurlarındaki ziyaretçi-
lere hediyelik eşya olarak sunu-
lan kotralar, zamanla ünlendi.
Bugün Sinop'a gelen yerli ve
yabancı turistlerin hediyelik ola-
rak aldıkları tekneler Sinop'un
simgesi haline geldi. Günümüzde
geleneksel yöntemlerle devam eden
kotracılığın yanı sıra, daha güncel olan,
teknik bilgi gerektiren ve projeli olarak
çalışılan tekne modelciliğini de bu el
sanatında görülüyor.

Türkiye’nin tek doğal fiyordu
Sinop şehir merkezine 11 km
uzaklıkta olan Hamsilos ise gö-
rülmesi gereken doğal bir güzel-
lik. Bu koy buzul aşındırması
sonucu oluşmuş. Ormanla denizin iç
içe geçtiği Türkiye’nin tek doğal fi-
yordu Hamsilos Koyu’na ulaşmak
için Akliman üzerinden geçmek
lazım. Akliman ise uçsuz bucaksız de-
nizi, orman içine saklanmış küçük
koyları, denizden yürüyerek ulaşaca-
ğınız küçük adaları, balıkçı barınakları
ile farklı bir doğa güzelliği olarak
mutlaka gezilmeli.

Türkiye’nin en kuzey noktası 
İnceburun
Akliman ve Hamsilos’a gelmişken 10
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NE YENİR NE İÇİLİR?
Çarpan balığı mutlaka tadılmalı
Sinop merkezde deniz kenarında
bulunan yan yana sıralanmış çınar-
altı çay bahçeleri her daim kala-
balık ve canlı. Burada çay içmek ve
fırından çıkmış taze simitleri
yemek ayrı bir keyif. Yine bu çay
bahçelerinde sabah kahvaltısı da
oldukça rağbet görüyor. Karnınız
acıktığında ise Karadeniz’in  taze
balıklarını yiyebileceğiniz balık
restoranları da bu hat üzerinde
oldukça yaygın. Sinop’ta her balık
lezzetli ama bir iskorpit türü olan
tava, buğulama, güveç gibi çeşitli
türleri yapılan Çarpan balığı mut-
laka tadılmalı. 

Cevizli tereyağlı Sinop mantısı
Sinop mutfağının denenmesi
gereken başka tadı ise Sinop man-
tısı. Bu mantı biraz daha büyük ke-
siliyor, hamuru daha yumuşak,
sarımsaklı yoğurtlu ve cevizli
tereyağlı olarak servis ediliyor.
Alışılmışın dışında bir lezzet sunan
Sinop mantısının ayrıca sindirimi
de son derece rahat. 

Nokulsuz sofra kurulmaz
Sinop’ta özellikle bayramlarda
evlerde tepsilerle yapılan bir börek
türü olan Nokul şehir merkezin-
deki fırınlarda satılıyor. İnce açılmış
çıtır yufkası, içindeki ceviz ve kuru
üzümle harika bir lezzet sunuyor.
Nokulun peynir, patates, ıspanak
ve kıymalısı da yapılıyor. 

km uzaktaki, Türkiye’nin en uç nok-
tası İnceburun’a uğramadan olmaz.
42°06' kuzey enlemi ve 34°58'
doğu boylamı işte tam bu noktada.
İnceburun’da küçük Deniz Fe-
neri’nden hırçın Karadeniz dalgala-
rının dövdüğü kayalar ve harika bir
manzara sizi bekliyor. Yaşadığınız
toprakların kuzeydeki en uç nokta-
sında olma hissi oldukça ilginç bir
deneyim. 

Dünyada tek: Erfelek Tatlıca
Takım Şelaleleri
Sinop’a gelmişken mutlaka görül-
mesi gereken bir başka yer ise, her
katında bambaşka doğal güzellik
sunan Erfelek Tatlıca Takım Şelale-
leri. Bu şelaleler Sinop il merkezine
42 km uzaklıkta, Erfelek İlçesi Tat-
lıca Köyü sınırları içinde bulunuyor.
Aynı vadi içinde art arda sıralanmış
30′a yakın irili ufaklı şelaleden olu-
şuyor ve bu özelliğiyle dünyada ben-
zeri yok. Dar ve 2 km uzunlukta bir
vadi içinde, kayın ormanları içinde
yapılacak şelale gezisi oldukça zevkli
ve heyecanlı. Doğal sit alanı olan
bölgede trekking, piknik, gezi ve av

turizmi olanakları da sağlanıyor. Bu-
rası doğada şaşırmayı sevenler için
inanılmaz sürprizler sunuyor. Tır-
mandıkça başka başka güzellikteki
şelaleler çıkıyor karşınıza. Parkurun
yarısına kadar patika bir yol hemen
şelalelerin yanında bulunuyor ancak
oradan yürürseniz, aşağıdaki hiçbir
güzelliği göremezsiniz. Eğer amacı-
nız orman içi gezi değil, muhteşem
bir doğada şırıl şırıl akan sular eşli-
ğinde eşsiz bir manzara ise, şelalele-
rin içinden yürüyüp bu şelaleleri tek
tek tırmanacaksınız. 
Parkur boyunca her bir şelaleyi geç-
tikten sonra yolun bittiğini düşünü-
yorsunuz. Ve adeta bir bulmaca
çözer gibi yolun devamını bulmaya
çalışıyorsunuz. Şelaleleri tırmanmak
kimi yerde çok kolay, kimi yerde ise
oldukça zorlu. Bazı şelalelerin yanına
halatlar germişler. Adeta basamak
şeklini almış, kayaları tırmanırken bu
halatlar size destek oluyor. Bazı yer-
lerde şelalelerin yaptığı göletler ol-
dukça derin ve macera meraklıları bu
buz gibi suya dalıyor. Parkurun biti-
minde bütün şelaleleri besleyen
suyun kaynağını görebilirsiniz. 

Yapmadan Dönmeyin!
n Tarihe tanıklık eden Sinop Cezaevi'ni görmeden,
n Şehri dört bir yandan kuşatan Sinop Kalesi surlarını gezmeden,
n Hamsilos Koyu'nun eşsiz güzelliğini fotoğraflamadan, 
n Erfelek Tatlıca Şelalerinin soğuk suyuna dalmadan, 
n Her zaman taze olarak bulunan balık çeşitlerinden tatmadan, 
n Şahin Tepesi'nde oturup şehri seyretmeden, 
n Alaadin Cami ve içindeki Candaroğlu türbesini ziyaret etmeden, 
n Sinop'ta üretilen hediyelik gemi modelleri ve kotralardan almadan,
n Sinop'a özgü üzümlü-cevizli nokuldan ve kulak hamurundan yemeden,
n Türkiye'nin en kuzey ucu İnceburun'da güneşin doğuşuna tanık olmadan, 
n İnaltı Mağarasına girmeden,
n Meşhur sırık kebabından yemeden Sinop’tan dönmeyin.



Sinop’un zengin ormanları 
ekonomisine değer katıyor
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Doğası ve kültürüyle turizm sektöründe
gelişim gösteren Sinop’taki sanayi ve
üretim alanında en önemli geçim kay-

naklarından birini ahşap ve ağaç işleme sektörü
oluşturuyor. Karadeniz’in cömert yağmurlarını
alan, hemen her mevsim yağış gören Sinop, zen-
gin orman ve bitki örtüsüyle ağaç işleme ve oyma
sanatının da merkezlerinden biri durumunda.
Ağaç işleme sanatının şehirde çok eski dönemlere
dayanması; hem zengin ormanlara, hem de çok
çeşitli ağaçlara sahip olmasından kaynaklanıyor. Si-
nop’taki ağaç türlerinin başında çam, köknar,
meşe, gürgen, kayın, dişbudak, karaağaç ve kavak
geliyor. Ağaç denizi olarak nitelendirilen Çangal
Ormanları, Ayancık, Türkeli ve Boyabat yörele-
rini kaplıyor. Dıranaz, Göktepe, Soğuksu ve Elek-
dağ Ormanları da önemli doğal güzellikler
oluştururken, yöre halkı için ekonomik bakımdan
büyük değer yaratıyor.
Sinop’taki sanayi sektörünü mercek altına aldığı-
mızda ise, yöresel doğal kaynakları kullanarak üre-
tim yapan sektörlerin başında orman ürünlerinin
geldiğini görüyoruz. Şehirde gıdadan sonra en
fazla istihdam sağlayan ve işletme sayısına sahip
olan sektörü, 24 adet işletme ile ağaç işleme sek-
törü oluşturuyor. 

Valiliğin stratejik planıyla 
yatırımlar artırılacak
Sinop Valiliği tarafından şehir ekonomisinin geliş-
tirilmesine yönelik stratejik planlar arasında orman
ürünleri sanayine yönelik yatırımların artırılması
da yer alıyor. Gelişmekte olan iller arasında bulu-
nan Sinop’ta orman varlığından meydana gelen
doğal kaynak potansiyeli, öncelikle ve kolaylıkla
değerlendirilebilecek kaynakları oluşturuyor.  
Orman ürünleri sanayinde yapılabilecek yatırım-
ların başında kereste üretimi geliyor. Özellikle
Rusya Federasyonu ve Ukrayna ile Türk Cumhu-
riyetlerinden ithal edilmekte olan kereste giriş
noktaları konumundaki Samsun ve Trabzon li-
manlarına yakın olması sebebiyle Sinop, ithal
hammadde temininde avantajlı bir konumda bu-
lunuyor ve bu durum orman ürünleri üretimine

yönelik yatırımlar için ilin cazibesini artırıyor. 
Orman varlığından elde edilen ürünler ile ithal
hammaddenin il içinde değerlendirilerek katma
değerin Sinop ekonomisine kazandırılması açısın-
dan kereste üretim tesisleri kurulması şehir eko-
nomisi için büyük önem taşıyor. Ayrıca Sinop'un
sahip olduğu orman varlığı ve pazarlama şartları
açısından ele alındığında, kontraplak ve kaplama
üretimi, parke üretimi, ahşap kapı ve pencere sis-
temleri imalatı, ahşap tekne imalatı, lata üretimi,
lamine yonga levha üretimi, MDF ve lamine parke
üretimi de Sinop’ta geliştirilebilecek yatırım alan-
ları arasında yer alıyor. Bu alanlarda kurulacak üre-
timine yönelik bir tesisler, hem orman varlığını
değerlendirecek; hem de talebin karşılanmasına
yardımcı olacak.

Ahşap, camilerde hayat buluyor
Zengin orman örtüsüyle bezenmiş bulunması ve
literatüre geçmiş ahşap mimari örneklerine sahip
olması nedeniyle Sinop, ahşap cami mimarisi ba-
kımından da dikkat çeken bir il. 
Derepazarı Cami, Sinop’un ahşap mimarisiyle
ünlü camilerinden biri. Sinop’un Boyabat ilçesine
yaklaşık 40 km’lik bir mesafede bulunan Derepa-
zarı Cami, ahşap malzemeyle yapılmış mihrap,
minber ve vaaz kürsüsü oldukça sade ve basit bir
yapı sergiliyor. 
Sinop’ta ahşap işlemesi ve mimarisiyle ünlü bir
diğer cami ise Durağan ilçesindeki İsmail Bey
Cami. İç mimarisi ağaç el oyma sanatı ile süslenen
ilçenin en büyük ve en eski camisi İsmail Bey
Cami, 1867 tarihinde Osman oğulları zamanında
yapılmış. Caminin ağaç kabartma ve oyma tekniği
ile yapılan giriş kapısı, minberi ve vaaz kürsüsü, o
dönemin ağaç işçiliğinin en güzel örnekleri ara-
sında kayıt altına alınmış. Osmanlı’nın ahşap oy-
macılığı sanatını yansıtan caminin kapısı hâla
orijinal halini koruyor. 
Sinop’ta ahşap oyma sanatına yönelik ürünler de
yok değil. Şehirde ahşap oyma sanatının hayat
bulduğu eşyalar arasında rahle, askılıklar, anahtarı
gizli olan mücevher sandık kutuları gibi günlük
hayatta kullanılan birçok ürün de yer alıyor. 
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Satınalma gücü paritesine göre
dünyanın 5., nominal rakam-
larla dünyanın 4., Avrupa’nın

ise en büyük ekonomisine sahip Al-
manya; doğu ile batı, İskandinav ile
Akdeniz havzası arasında bir köprü
durumunda bulunuyor. Avrupa
Birliği ve NATO üyelikleri ile orta
ve doğu Avrupa ülkeleri arasında da
etkin bir köprü rolünü üstlenen

ülke, ekonomisinin yüksek ihracat
gücü ve istikrarlı yapısı sayesinde
Avrupa’nın lokomotifi olduğu gibi
uluslararası arenanın da güçlü söz
sahiplerinden biri.
Almanya federatif yapısıyla 16 eya-
letten oluşuyor. Toplam nüfusun
2012 yılı itibarıyla 80,5 milyon ol-
duğu ülkede, nüfusun yüzde 8’ini
yabancılar oluşturuyor. Yaklaşık 44

milyon işgücünün bulunduğu Al-
manya, yüksek ihracat rakamlarının
ve gelişmiş teknolojisinin yanı sıra
AB ülkeleri arasında en düşük iş-
sizlik oranıyla da öne çıkıyor. Bu
yılın şubat ayı verilerine göre Al-
manya AB'de yüzde 4,8 ile en
düşük işsizlik oranına ve yüzde 7,2
ile en düşük genç işsiz oranına
sahip ülke.

Ticaretimizin kadim dostu;
Almanya
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Ekonomi ihracat odaklı
En gelişmiş ve en yüksek verimli-
likte sanayi ülkelerinden biri olma-
sıyla bugün ABD, Japonya ve Çin’in
ardından en büyük dördüncü ulu-
sal ekonomi konumunda olan Al-
manya’nın ekonomisi, sanayi
ürünleri ve hizmet sektörü ağırlıklı.
Özellikle de Alman makine, oto-
mobil ve kimya sanayisinin ürünleri,
uluslararası pazarda büyük rağbet
görüyor. Kazanılan yaklaşık her dört
Euro’dan birinden fazlası ihracattan
geliyor, her beş iş olanağından bi-
rinden fazlası da doğrudan veya do-
laylı olarak dış ticarete bağlı. 
GSYİH içindeki payı hizmetler sek-
törü karşısında giderek küçülmekte
olsa da imalat sanayi halen Almanya
ekonomisinin belkemiğini oluşturu-
yor. Hizmetler sektöründe faaliyet
göstermekte olan çok sayıda firma,
imalat faaliyeti ile ilişki içinde. Al-
manya’da neredeyse tüm sanayi mal-
larının üretimi yapılmakla beraber
ülkenin sanayideki gücü ağırlıklı ola-
rak taşıtlar, sermaye malları, kimya-
sallar ve beyaz eşya sektörlerinden
geliyor. Buna karşılık havacılık ve bil-
gisayar donanım sanayi daha az ge-
lişmiş olan Almanya’da, ileri teknoloji
ürünlerinin üretimi ve ihracatı diğer
önde gelen sanayileşmiş ülkelere kı-
yasla daha küçük pay alıyor.

Dünyanın en büyük 
dış ticaret fazlası veren ülkesi 
Yunanistan ve Ukrayna krizlerine
rağmen diğer AB ülkelerine oranla
sahip olduğu düşük işsizlik rakam-
ları, yüksek ihracat hacmi ve istik-
rarlı yapısıyla Almanya ekonomisi,
Avrupa'nın lokomotif ülkesi olma
rolünü devam ettiriyor.  Avru-
pa’daki ekonomik krize rağmen Al-
manya iktisadi alanda istikrarını
koruyor. Bu istikrarı rakamlarla da
görmek mümkün. 

Alman ekonomisi 2012’de yüzde
0,7, 2013 yılında yüzde 0,4 ora-
nında büyüdü. Ülke 2014 yılında ise
son 3 yılın en güçlü büyümesini ger-
çekleştirirken, 2013'te yüzde 0,1;
2012'de ise yüzde 0,4 büyüyen ülke
ekonomisinin dış ticaret fazlası 2014
yılında 217 milyar Euro ile tüm za-
manların rekorunu kırdı. Almanya,
2014 yılında hem tutar, hem de
Gayrisafi Yurt içi Hasıla’ya (GSYH)
oran itibarıyla dünyanın en büyük
dış ticaret fazlası veren ülkesi oldu.
2013 yılı GSYH’sı 2,74 trilyon Eu-
ro’ya (3,771 trilyon dolar) ulaşan
Almanya'nın 2014 yılında GSYH
artışı yüzde 1'lik beklentinin üzerine
çıkarak yüzde 1,6 düzeyinde ger-
çekleşti.

2015’te yeni rekor kırabilir
Alman şirketleri çeşitli uluslararası
krize rağmen 2014 yılında yine ih-
racat rekoru kırdı. Almanya 2013
yılında 1,094 trilyon Euro (1,506
trilyon dolar) ihracat ve 895 milyar
Euro (1,232 trilyon dolar) ithalat
yapmıştı. Federal İstatistik Daire-
si'nin açıkladığı rakamlara göre
2014 yılında Almanya toplam 1 tril-
yon 133 milyar 600 milyon Eu-
ro’luk mal ve hizmet ihraç ederek
2013 yılına göre ihracat hacmini
yüzde 3,7 oranında genişletti. Al-
manya'nın ithalatı ise yüzde 2'lik ar-
tışla 915 milyar 600 milyon Euro’ya
yükseldi. 
Ana ihracat ortalıkları arasında ilk sı-
rayı Fransa, ABD, Birleşik Krallık,
Hollanda ve Çin’in yer aldığı Al-
manya'nın özellikle Euro ülkeleri ile
ticaretinin de olumlu bir seyir izle-
diği açıklandı. Euro Bölgesi'ne ya-
pılan ihracatta yüzde 2,7 oranında
artış kaydedildi. Aralarında ABD ve
Çin'in de olduğu AB dışındaki ül-
kelere yapılan ihracat ise yüzde 1,5
oranında arttı. 



“Almanya, Ortadoğu'daki krizler, Af-
rika'daki Ebola salgını ve Ukrayna
krizi gibi faktörler olmasaydı daha
yüksek ihracat rakamlarına ulaşabi-
lirdi” görüşünü savunan uzmanlar,
Alman şirketlerinin yaptığı ihracatın
2015 yılında da artarak yeni bir rekor
kıracağını tahmin ediyorlar. Zayıf
Euro ve düşen petrol fiyatlarından
güçlü destek alan Almanya ekonomi-
sinin büyümesine ilişkin tahminini
paylaşan uzmanlar, Almanya
GSYH'sinin ise bu yıl yüzde 2,2, gele-
cek yıl da yüzde 2 artmasını bekliyor.

Almanya’ya ihracatımız 
2014’te 15 milyar doları aştı
Türkiye-Almanya, dünyada sınırdaş
ülkeler olmayıp da çok güçlü ekono-
mik ve ticari bağlara sahip ender or-
taklıklardan birini yürütüyor.
Türkiye, yabancı ülkelerle olan ikili
ilişkileri dikkate alındığında, en

yoğun ticareti Almanya ile yaşıyor.
İkili ticarette Türkiye net ithalatçı, Al-
manya ise net ihracatçı konumda olsa
da aradaki makasın son yıllarda azal-
dığı da dikkat çekiyor.
Türkiye'nin geçen yıl en fazla ihracat
yaptığı ülke yine Almanya oldu. Tür-
kiye İstatistik Kurumu verilerine göre
Türkiye’nin Almanya’ya ihracatı
2012 yılında 13.1 milyar dolar, 2013
yılında 13.7 milyar dolar iken, Al-
manya’ya 2014 yılında ihracat yüzde
10,6 arttı ve 15,15 milyar dolara yük-
seldi. Almanya’nın toplam ihracatı-
mız içindeki payı da yüzde 9,1’den
yüzde 9,6’ya çıktı. 2014 yılında Al-
manya’ya yapılan ihracatta tüm alt fa-
sıllarda ihracat arttı. Almanya’ya
ihracatta ilk üç sırayı örme giyim eş-
yaları, makineler ve motorlu kara ta-
şıtları alıyor. Elektrikli makine ve
cihazlar ihracatı yüzde 13 arttı. Al-
manya ekonomisindeki toparlanma

tüm ihraç ürünlerimizin ihracat per-
formansını olumlu etkiledi.
2014 yılında Almanya Türkiye’nin
yaptığı ithalat sıralamasında 3. sırada
yer aldı. Almanya’dan yapılan ithalat
2014 yılında yüzde 7,5 ile ilk 20 it-
halatçı içinde göreceli daha hızlı geri-
ledi ve 22,4 milyar dolara indi.
Almanya’nın ithalatımız içindeki payı
yüzde 9,2’ye düştü. 

Türk girişimci kültürü 
ilişkileri güçlü kılıyor
İkili ilişkilerimizi güçlü kılan nedenler
arasında Almanya'da gittikçe kökle-
şen Türk girişimci kültürü de ağırlıklı
bir yer tutuyor. Özellikle tekstil, gıda,
makine ve araç üretimi konusunda
büyük markalara tedarikçilik yapan iş-
letmeler için önemli fırsatların ol-
duğu Almanya ekonomisi içinde
toplam yıllık ciroları 35 milyon Eu-
ro’yu bulan Türk girişimcilerin iki
ülke arasında bir denge unsuru ola-
rak görülüyor. 
Alman yatırımcıların da Türkiye’ye il-
gisi oldukça fazla. Özellikle 1980 yı-
lından sonra Alman yatırımcılarının
ülkemize ilgisi büyük ölçüde arttı.
1980 yılına kadar ülkemizde sadece
24 Alman firması faaliyet gösterirken,
bu rakam 2012 yılı itibarıyla 5105’e
yükseldi. 2010 yılında Almanya’dan
Türkiye’ye 592 milyon dolar, 2011
yılında 605 milyon dolar, 2012 yı-
lında 532 milyon dolar yatırım gi-
rişi oldu. 2012 yılında Türkiye’den
Almanya’ya yatırım miktarı ise 61
milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Türkiye ağaç işleme makineleri dış ti-
caretinde, Almanya en önemli ülke-
lerin başında geliyor. 2014 yılında 9
milyar Euro’luk büyüklüğe ulaşan
dünyadaki ağaç işleme makineleri
üretiminden yaklaşık yüzde 30 pay
alan Almanya, üretiminin yanı sıra ih-
racat ve iş hacmi açısından da sektö-
rün en güçlüsü. 
2014’in ilk 10 ayında Almanya’nın
ağaç işleme makineleri ihracatı yıllık
bazda yüzde 0,8 büyüme göstererek
toplam 1,4 milyar Euro değerine
ulaştı.  Almanya ağaç işleme makine-
leri sektörü 2015 yılı satışlarında güçlü
bir artış bekliyor. Buna göre büyüme-
nin yüzde 3’e,  sektördeki sabit ağaç
işleme makineleri toplam satışlarının
da yıl sonunda 2,6 milyar Euro’ya
ulaşması bekleniyor. 
Bugün mevcut rakamların ülke ba-
zında analizini yaptığımızda Alman-
ya’nın ihracat piyasaları arasında
Çin’in birinci olduğunu görüyoruz.
Asya içinde artan maliyetler ve reka-
bet nedeniyle Çin’de mobilya ve yapı
ürünleri üretimi otomatik hale geldi
ve kaynaktan tasarruf sağlayan anah-
tar teslimi tesislere olan talepler arttı.
Bununla birlikte, Çin’in yeni panel
ürün tesisleri için süregelen yüksek
talebi azalacak gibi görünmüyor. Al-
manya’nın ihracat listesinde ikinci ve
üçüncü sırada ise Rusya ve Amerika
yer alıyor.
Almanya’nın en büyük beş ihracat pi-
yasası toplam dış satışlarının yaklaşık
yüzde 43’ünü oluşturuyor. Bunlar-
dan üçü çift haneli bir büyüme gö-
rürken Çin (yüzde+19), Amerika
(yüzde +18), Polonya (yüzde+37);
Rusya ve Fransa’daki satışlar sırasıyla
yüzde 9 ve yüzde 20 olmak üzere
önemli ölçüde düştü. Almanya’nın
en hızlı büyüyen ihracat piyasaları

arasında İran, Vietnam, Güney Kore,
Avustralya ve Beyaz Rusya yer alır-
ken, en büyük düşüşler İtalya, Tür-
kiye ve Brezilya’da görüldü.
2014’ün ilk 10 ayında Almanya’dan
Türkiye’ye ağaç işleme makineleri ih-
racatı toplam 38 milyon Euro’yu
buldu, buna göre yıllık bazda yüzde
42 düşüş göstermiş oldu. Bu da Tür-
kiye’yi Almanya’nın ihracat piyasası
durumunda 10. sıraya düşürdü. Bu
keskin düşüş büyük oranda Tür-
kiye’nin panel ürünleri sektöründe
yatırım harcamalarındaki durgunluk-
tan kaynaklanıyor. Ancak zemin kap-
lama ve mobilya imalatçıları gibi
satışa dönük imalatçıların talepleri
güçlü kalmaya devam ediyor. 

Türkiye’nin ihracat potansiyeli var
Testere ve ebatlama makineleri üreti-
minde oldukça başarılı olan Türkiye,
bu alanda dünyaya 25 milyon dolar-
lık ihracat gerçekleştiriyor. 2014 yı-
lında 141 milyon dolar değerinde
testere ve ebatlama makineleri itha-
latı yapan Almanya’ya  Türkiye’nin
satış potansiyeli aslında  yüksek. Bu
rakam Birleşmiş Milletler İstatistik
Departmanı’ndan alınan bilgiye göre
25.2 milyon dolar değerinde. 
Yine Türkiye’nin Almanya’ya ihracat
potansiyeli yüksek olan bir diğer
ürün kalemini, freze ve planya maki-
neleri oluşturuyor. Almanya freze ve
planya makinelerinde 2014 yılında
22 milyon dolar değerinde ithalat
yaptı. Türkiye ise bu alanda dünyaya
13 milyon dolar değerinde ihracat
gerçekleştiriyor. Birleşmiş Milletler
İstatistik Departmanı’ndan alınan
bilgiye göre Türkiye sadece Alman-
ya’ya freze ve planya makinelerinde
13,1 milyon dolar değerinde ihracat
yapacak potansiyele sahip.

Almanya ağaç işleme makinelerinde 
satışını artırma hedefinde
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İran, batı ülkeleriyle 13 yıldır
süren nükleer ihtilafı sona erdi-
rerek, yeni bir döneme ‘mer-

haba’ dedi.  13 yıl süren müza-
kerelerin ardından BM Güvenlik
Konseyi daimi üyeleri ve Alman-
ya'nın İran ile nükleer müzakere-
lerde anlaşmaya varması,  2015
yılının İran için uluslararası arenada
yeni bir dönemin başlangıcı olması
adına tarihe geçti. Nükleer Anlaşma
sağlanması bölgede ve dünyada je-
ostratejik ve ekonomik anlamda

dengeleri değiştirecek nitelikte
önem taşıyor. 
Birleşmiş Milletler'in beş daimi
üyesi ve Almanya (5+1) ile İran ara-
sında süren nükleer müzakerelerin
her iki tarafın da memnunlukla kar-
şıladığı bir anlaşmayla son bulması,
İran ile dünya ilişkilerinde yeni bir
dönemin başlamasına neden oldu.
Nükleer programını kısıtlaması kar-
şılığında Tahran'a uygulanan yaptı-
rımların hafifletilmesini öngören
anlaşmanın taraflarca kabul edilme-

siyle birlikte, İran'a uygulanan pek
çok yaptırım ve ambargo kaldırıldı.
Ayrıca İran'la yapılan bu anlaşma
kapsamında Birleşmiş Milletler mü-
fettişlerinin, denetim amacıyla ülke-
deki askeri tesislere girişleri
konusunda da uzlaşı sağlandı. ABD,
Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Al-
manya'nın İran ile uzlaştığı bu an-
laşmayla, 1979 yılında gerçekleş-
tirilen İran İslam Devrimi’nin ar-
dından batı ile ilk resmi yakınlaşma
olarak kayda geçti. Ortadoğu'da

Dünya Turu

İran ile dünya ilişkilerinde 
‘nükleersiz’ yeni dönem
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önemli değişim potansiyeline sahip
anlaşma kapsamında ABD, Avrupa
Birliği ve Birleşmiş Milletler'in
İran'a uyguladığı yaptırımlar, Tah-
ran'ın uzun vadeli olarak nükleer
programını sınırlaması karşılığı kal-
dırılacak.
Anlaşmanın uygulanması ve İran’ın
nükleer silah geliştirmesinin önüne
geçilmesi, bölgede nükleer silahla-
rın yayılmasının önlenmesi için kilit
öneme sahip. Böylece, nükleer si-
lahtan arındırılmış Ortadoğu viz-
yonu yolunda büyük bir adım
atılmış olacak ve bölgedeki aktörler
arasında muhtemel bir nükleer si-
lahlanma yarışının önüne geçilecek.

Anlaşma hangi maddeleri içeriyor?
Avrupa Birliği tarafından yayımla-
nan anlaşma metninde öne çıkan
hususlara göre İran, gelecek 10 yıl
boyunca uranyum zenginleştirme
işleminde sadece verimi nispeten
düşük olan IR-1 nükleer santrifüj-
lerini kullanabilecek. İran, gelecek
15 yıl boyunca uranyum zenginleş-
tirme faaliyetlerini Natanz'daki nük-
leer tesiste yürütecek. Yer altında
inşa edilen ve dışarıdan saldırılara
korunaklı halde bulunan Fordo
nükleer tesislerinde ise uranyum
zenginleştirme ile ilgili hiçbir faali-
yet yürütemeyecek. Bilimsel araş-
tırma reaktörü olarak kullanıla-
bilecek tesiste yapılacak deneyler
için uluslararası toplumla iş birliği
yapabilecek. İran, gelecek 15 yıl bo-
yunca sahip olduğu uranyum sto-
ğunu, yüzde 3,67 zenginlik oranına
sahip olacak şekilde 300 kilogramla
sınırlı tutacak. 
Nükleer silahlarda kullanılan plü-
tonyum üretimine imkan tanıyacağı
için endişe kaynağı olan Arak ağır su
reaktörü, anlaşmayla birlikte hafif su
reaktörüne dönüştürülecek. İran,
gelecek 15 yıl boyunca yeni ağır su

reaktörü inşa edemeyecek, ağır su
biriktiremeyecek ancak ihtiyaç faz-
lası miktarı uluslararası piyasada sa-
tılabilecek. Ayrıca İran, kapsamlı
uluslararası denetimlere imkan tanı-
yan Nükleer Silahların Yayılmasının
Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT)
Ek Protokolü'nü onaylayarak yü-
rürlüğe koyacak. 
Bunlara karşılık, İran'a yönelik BM
yaptırımları dahil tüm yaptırımlar,
UAEA tarafından yapılacak doğru-
lama işlemlerine paralel olarak kal-
dırılacak. Ne AB ne de ABD yeni
ambargo kararı almayacak. Tahran
daha fazla petrol ihraç edebilecek.
İran devletinin yabancı hesaplarında
dondurulmuş en az 100 milyar do-
lara erişimi sağlanacak. Nükleer an-
laşmayı İran’ın ihlal etmesi
durumunda, İslam Cumhuriyeti'ne
karşı yaptırımlar 65 gün içinde tek-
rar yürürlüğe girecek. İran'a karşı
BM silah ambargosu önümüzdeki
beş yıl süreyle muhafaza edilecek.
İran'ın füze programı ile ilgili yaptı-
rımları sekiz yıl daha devam edecek.

GSYH yüzde 7- 8 büyüyebilir 
İran’ın GSYH'si yaptırımlar nede-
niyle yaklaşık yüzde 20 küçülmüş,
2012 yılından bu yana petrol geli-
rinde 160 milyar dolardan fazla
kayıp meydana gelmişti. Petrol ve
doğalgaz sektörü o kadar zor du-
ruma düştü ki, İran kendi gereksi-
nim duyduğu benzine bile rafine
edememeye başladı. Ancak uzman-
lara göre 2014 yılı rakamlarına göre
420 milyar dolarlık büyüklüğe sahip
olan İran, nükleer anlaşmadan
sonra ivme kazanacak. Londra mer-
kezli Betamatrix ekonomistleri, an-
laşmayı takip eden bir yıl içinde İran
ekonomisinin yüzde 2 ila 5 büyüye-
bileceğini, sonraki 18 yıl içinde bü-
yümenin yüzde 7-8'e ulaşabile-
ceğini tahmin ediyor. 
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Foundation for Defense Demokra-
cies tarafından hazırlanan raporda
da, 2015-2016 mali yılında
GSYH'nin yüzde 2.6, bir sonraki yıl
ise petrol gelirinin artması, tüketimin
canlanmasıyla yüzde 4.1 büyümesi
öngörülüyor. İleriki yıllarda ise yatı-
rımlar, ekonominin itici gücü olacak. 

50 milyar dolarlık 
yabancı yatırıma ihtiyaç var
Dünyanın en büyük üçüncü petrol
ve doğalgaz rezervlerine sahip
İran'ın en büyük hedefi önümüzdeki
10 yılda üretim kapasitesini iki katına
çıkararak günlük 5 milyon varillik
ham petrol üretmek. Bu idealini ger-
çekleştirmek için Tahran'ın milyar-
larca dolarlık yatırıma ihtiyacı
bulunuyor. İran günde 2 milyon 700
bin varil ham petrol üretiyor. Ancak
Danışmanlık Şirketi Wood Macken-
zie'nin en son hazırladığı rapora
göre; İran 2017 yılı sonu itibarıyla
günlük ham petrol üretimini 600 bin
varil artırabilir. Raporda ayrıca Tah-
ran'ın günlük üretim kapasitesini
2025 yılında 4 milyon 400 bin varil
artırma potansiyeli olduğuna yer ve-
riliyor. Bunu gerçekleştirmek  için ise
İran'ın 50 milyar dolar büyüklü-
ğünde yabancı yatırıma ihtiyacı var. 

Aynı zamanda petrolün en büyük
oyuncularını tekrar ülkeye sokmak
için sabırsızlanan İran, müzakere-
lerin devam ettiği süreçte bile
Shell, Total, Eni ve Lukoil yöneti-
cileriyle bir araya geldi ve yaptı-
rımların kaldırılmasıyla birlikte
potansiyel iş ortaklıklarını masaya
yatırdı. Uygulanan ekonomik am-
bargonun kaldırılmasıyla petrol şir-
ketleri ile İran arasında karşılıklı
kazan-kazan ilkesine dayanan an-
laşmaların devreye girmesi bekle-
niyor.

Ortadoğu'da yeni bir 
ekonomik güç haline gelecek
Anlaşma, yaptırımlar boyunca beşte
bir oranında küçülen İran ekono-
misinin yeniden küresel sisteme geri
dönmesi anlamına geliyor. İran eko-
nomisi etkileyici rakamlara sahip.
Ortadoğu'nun en büyük ikinci nü-
fusu, dünyadaki kanıtlanmış petrol
rezervinin yüzde 9, doğalgaz rezer-
vinin yüzde 18'i ve minerallerin
önemli bölümüne sahip. Uzmanlar,
“Türkiye'nin tüketici potansiyelini,
Suudi Arabistan'ın rezervlerini,
Rusya'nın doğalgaz rezervlerini,
Avustralya'nın doğal kaynaklarını
bir araya getirin. İşte size İran” yo-

rumuyla ülkenin ekonomik potan-
siyeline dikkat çekiyor. İran 2014'te
1.4 milyon varil ham petrol ihraç
etti. İran yaptırımlardan önce
2011'de 2.6 milyon varil petrol ih-
racı gerçekleştirmişti. İran'ın en
büyük müşterileri Asya ülkeleri.
İran endüstrisi bugün yüzde 60-70
kapasite ile çalışıyor. Yaptırımların
kalkmasıyla bu oranın hızla yüksel-
mesi bekleniyor. Ayrıca yaptırımla-
rın son bulmasıyla ülkenin ihra-
catının bir yıl içinde yüzde 60 arta-
bileceği belirtiliyor. 
Nükleer anlaşmaya varılmasının ar-
dından yaptırımların kalkması İran'a
nakit akışını da hızlandıracak. Yurt-
dışındaki bankalarda bloke edilen
120 milyar doların serbest bırakıl-
masının ekonomiye doping etkisi
yaratması bekleniyor. 
Öte yandan yaptırımların kalkacak
olması nedeniyle potansiyel yatırım-
cılar İran ile işbirliği yapmak ve alt-
yapı projelerine katılmak için
kuyruğa giriyor. Yatırım bankası Re-
naissance Capital'e göre dünyanın
en büyük doğal gaz ve dünyanın
dördüncü büyük petrol rezervine
sahip İran’ın, yıllardır süren yalnız-
lığının sona erecek olması pek çok
şirketin iştahını kabartıyor.   

Dünya Turu
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Renaissance Capital analistleri Char-
les  Robertson ve Daniel Salter'ın ha-
zırladığı rapora göre, ekonomik
yaptırımların kaldırılmasıyla 77 mil-
yonluk nüfusa sahip İran Tahran
Borsası'nın 2016'da yabancı yatırım-
cıya açılması bekleniyor. 

Ticaret hacmimizde hedef
30 milyar dolar 
Bölgede iki önemli aktör olan Tür-
kiye ile İran arasındaki ilişkiler, iş-
birliği ve rekabet arasında gidip
geliyor. İki ülke arasında son dö-
nemde bölgesel konularda yüz üs-
tüne çıkan ayrılıklara rağmen,
önemli ekonomik ve enerji bağla-
rının varlığından söz etmek müm-
kün. Her ne kadar Suriye’deki iç
savaş ve Yemen’deki kriz bağla-
mında olduğu gibi Türkiye ile İran
bazı bölgesel konularda birbirine
zıt dış politika tercihleri izleseler
de, bu görüş ayrılıklarına rağmen
Türkiye ile İran arasındaki ekono-
mik ve ticari ilişkiler oldukça iyi
seyrediyor. 2014 yılında iki ülke
arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyi’nin kurulması da ilişkilere
yeni bir boyut kazandırdı. İran ile
Türkiye arasında 2014 yılında 14
milyar dolar düzeyinde kaydedilen
ticaret hacminin önümüzdeki yıla
kadar 30 milyar dolara çıkarılması
hedefi konuldu ve eğitim, sağlık ve
çevre konularında bir dizi anlaşma
imzalandı. 

Türk-İran ticaretinde yeni 
dönem başlıyor
Türkiye açısından İran ile P5+1 ara-
sında nihai anlaşmaya varılması
gerek bölgede güvenliğin artırılma-
sına sağlayacağı katkılar gerekse
ekonomik getirileri açısından önem
taşıyor. Ekonomik bakımdan nihai
anlaşmaya varılması ve yaptırımların
kaldırılması kısa vadede Türkiye’ye
ticari ve ekonomik anlamda büyük
bir potansiyel sunuyor. Güvenlik
perspektifinden bakıldığında ise an-
laşma, nükleer yayılmanın önlen-
mesine ve Ortadoğu’da güvenliğin
sağlanmasına katkıda bulunuyor.
Varılan anlaşma Türkiye ile İran ara-
sında birçok siyasi ve ekonomik fır-
sat içeriyor. Uluslararası yaptırımlar
ve ambargolar nedeniyle Türkiye ile
İran arasında bugüne kadar açığa çı-
kamayan ticaret potansiyelinin yeni
dönem ile birlikte gündeme gelmesi
söz konusu.  İki ülke arasında demir
çelikten, kimya, turizm, bankacılık,
ulaştırma, otomotiv yan sanayine
kadar birçok sektörde pazarın ge-
nişlemesi mümkün. Ayrıca İran’a

yönelik ambargoların kalkmasının
Türkiye’nin ve İran’ın sınır illerin-
deki ticarete de olumlu yansıması
bekleniyor.
İran’la varılan anlaşma üstüne bir
açıklama yapan Başbakan Ahmet
Davutoğlu, anlaşmayı memnuniyet
verici olarak yorumlarken, Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek de yaşanan
gelişmenin Türk ekonomisi için çok
iyi bir haber olduğunu ve iki ülke
arasındaki ticaret ve yatırımları artı-
racağını vurguladı.  

Türk ihracatçısı sonuçtan memnun 
İran’ın ticaret için bir şans olduğunu
açıklayan Türk iş dünyası temsilcileri,
yeni iş fırsatları oluşturularak iki ülke
arasındaki ticaretin artmasını bekli-
yor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise
yaşanan gelişmelerin ardından
İran’da yeni bir fuar düzenleme ka-
rarı aldı.  İTO Başkanı İbrahim Çağ-
lar, "Önümüzdeki Ocak ayında
Tahran'da 'Expo Turkey in Iran'
fuarı düzenleme kararı aldık. Fuar
yatırımcılarımız için önemli bir yatı-
rım imkanının ilk adımını oluştura-
cak” dedi. Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi ise, “İran’ın dünya ile bü-
tünleşmesi ve bölgede siyasal
risklerin azalması, tüm bölgeye yatı-
rımların artmasını sağlayacağı için
Türkiye bu süreçten hem yatırım
hem de ticaret anlamında pozitif et-
kilenecektir” yorumunu yaptı. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Anlaşmanın detayları şöyle: 
n İran nükleer tesislerinin kontrol edilmesini kabul etti. BM müfettişleri
askeri alanları kontrol edebilecek ancak İran'ın da alanlara giriş izni talep-
lerine itiraz etme hakkı bulunacak. 
n İran anlaşmayı ihlal ederse yaptırımların 65 gün içinde tekrar başlamasını
kabul etti.
n BM silah ambargosu beş yıl, füze yaptırımı ise sekiz yıl daha yürürlükte
kalacak.
n Petrol, doğal gaz, finans, havacılık ve deniz taşımacılığı alanlarında yap-
tırımlar kalkacak, İran yurtdışındaki milyarlarca dolarlık varlığına yeniden
ulaşabilecek.
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Fuar Takvimi
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Kültürel Ajanda

5 Grammy ödüllü caz solisti Diana Krall, California Dreamin ve Desperado gibi
tüm zamanların en iyi pop şarkılarını caz ezgileriyle yorumladığı yeni albümü-
nün dünya turnesi kapsamında “Good Music In Town” konserleri kapsamında
27 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM’de konser verecek. Sanatçı, Eagles’tan Bob
Dylan’a pop klasiklerine caz yorumu getirecek. Hem Kanada hem de ABD’de sa-
yısız ödül kazanan Krall, geçtiğimiz Eylül ayında çıkardığı Wallflowers albümünde

kendine özgü yorumuyla seslendirdiği tüm zamanların en iyi pop şarkılarını bu kez İstanbul sahnesinde söyleyecek.
The Mamas and the Papas’tan California Dreamin, Eagles’tan Desperado, Bob Dylan'dan albüme adını da veren
Wallflowers gibi 60’lı yıllardan günümüze uzanan pop klasiklerine caz tınılarıyla yeniden hayat verecek.

Cazın buğulu sesi Diana Krall 

Dünyanın tüm müzik otoritelerince bu yüzyılın en önemli müzisyenlerinden biri kabul
edilen André Rieu, yepyeni gösterisi ve muhteşem şovuyla bir kez daha Türkiye'ye ge-
liyor. 2015 Dünya Turnesi kapsamında IEG Live ve Piu Music işbirliğiyle 5 Kasım'da
Ankara'da ilk kez konser verecek sanatçı, 7 Kasım'da ise İstanbul'da sahne alacak. 
Klasik müziği olimpiyat statlarına taşıyarak geniş kitlelerle buluşturan dünyaca ünlü
sanatçı André Rieu, kasım ayında bir kez daha Türkiye'deki hayranlarıyla buluşa-
cak. Geçen yıl kasım ayındaki konserinde sahneye karlar ve rengarenk balonlar yağdıran, sürpriz Türkçe şarkılarla
gönülleri fetheden Rieu, bir kez daha hafızalara kazınacak bir sahne şovuna imza atacak. 

André Rieu’dan yepyeni gösteri
Tarih: 5 Kasım 2015  -  Yer: Ankara Spor Salonu

14. İstanbul Bienali için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Carolyn Christov-
Bakargiev tarafından "TUZLU SU: Düşünce Biçimleri Üzerine Bir Teori" baş-
lığıyla bir dizi işbirliği içerisinde şekillenmeye devam eden 14. İstanbul Bienali,
5 Eylül - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında şehre dalga dalga yayılacak.
Ücretsiz olarak gezilebilecek 14. İstanbul Bienali, 30’un üzerinde noktada iki

ay boyunca düşüncenin alabildiği sayısız farklı formun özel bir yelpazesiyle izleyicilere sunulacak. Bienalde, 60’ın
üzerinde sanatçının yanı sıra aralarında denizbilimci, hikâye anlatıcısı, matematikçi ve nörobilimcilerin de bulun-
duğu diğer katılımcılar, kolektif ve zamansız bir ortak düşünme deneyinde buluşacak. Bienalde, düşüncenin ala-
bileceği formlar matematikle, fenle, bitkilerle ve sanatla iç içe araştırılacak. Bienal kapsamında aynı zamanda
paneller ve okuma günleri gibi etkinliklerin olduğu kamusal program ile film programı da düzenlenecek. 

14. İstanbul Bienali tüm kenti dalgalandıracak 

Kuruluşunun 10. yılını kutlayan Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), çağdaş bir
tasarım ve sergileme anlayışıyla yenilenen Atlı Köşk’teki “Kitap Sanatları ve
Hat Koleksiyonu”nu ziyarete açtı. Koleksiyon kalıcı nitelikte olduğu için
her zaman izlenebilecek. SSM koleksiyonlarının ve arşivinin dijital ortama
aktarıldığı yeni teknolojik düzenlemeyle, Türk ve İslam sanatının nadir el-
yazması kitapları sayfa sayfa incelenebiliyor. Hazırlanan animasyonların sergi
salonlarında ziyaretçilere verilen iPad’ler aracılığıyla sunulduğu interaktif uygulamalar, geleneksel sanatları tekno-
lojiyle buluşturarak, izleyenlere farklı bir deneyim yaşatıyor. 

Tarihi hatlar Sabancı Müzesi'nde
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Basında Biz

























150 AİMSADDERGİSİ

Reklam İndeksi

F‹R MA Say fa F‹R MA Say fa

ABM ARKA KAPAK 

AC İTHALAT 92 - 93 - 94 -95 

AES 24 - 25 - 26 - 27 

AIRPAK 140 - 141 - 142 - 143

AKSAKAL 102 - 103

ALTERMAK 124 - 125

ASMETAL 21 - 51 - 90 - 91 - 139 - 145

DİNÇMAK 82 - 83 - 84 - 85

ÇELİK 41

EMİN TOSUN 110 - 111 - 112 - 113

EROPLUS 67

FENİŞ 104 - 105 - 130 - 131

FNT AHŞAP 29 - 30 - 31

LEITZ 46 - 47

LİGNO 42 - 43 - 44 - 45

MAKEL 6 - 7 - 128 - 129

MERKÜR FUARCILIK 13

MIZRAK 146 - 147 - 148 - 149

MİMÇEKO 23

N. BAYLAR INSERT - 80 - 81

NETMAK 52 - 53

ÖZANADOLU 122 -123

TEKNOMAK 133 - 134 - 135

TİMSAN 114 - 115

TÖRK ÖN KAPAK İÇİ - 1

TURANLAR 54 - 55 - 120 - 121

TURHAN MAKİNE 34 - 35 - 36 - 37 - 38 -39

TÜYAP AĞAÇ İŞLEME 3

TÜYAP İSMOB 11 

UNİMAK 4 - 5 - 152 - ARKA KAPAK İÇİ

ÜNALSAN 136 - 137

ÜNVER 100 - 101

ÜSTÜNKARLI 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75

VAROL 16 - 17 - 18 - 19










