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AİMSAD Mesajı

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

Değerli Sektör Paydaşları, 

Derneğimiz AİMSAD’ın resmi yayın organı olan
AİMSAD Dergisi’nin 3. sayısında yine sizler ile bir-
likteyiz. Bu sayıda sizler için “Panel Mobilya Maki-
neleri Sektörü”nü inceledik. Panel mobilya; oturma
ve yatak odası, yer döşemeleri, mutfak, çocuk oda-
ları, merdivenler, spor salonları ve hatta teknelerde;
kısaca hayatımızın her alanında mevcut. Bu bağ-
lamda, sektör Türkiye’deki talebi karşılamasının yanı
sıra son yıllarda kurulan çok sayıdaki yeni üretim te-
sisiyle içinde bulunduğu coğrafyanın da en büyük
üreticisi konumuna geldi. Genç nüfus, evlenme hızı,
kentsel dönüşüm gibi iç dinamiklerin, moda kavra-
mının ön plana çıkmasıyla birlikte yoğun talebe
dönüştüğü mobilya sektöründe seri üretim anlayışı,
panel mobilyaya olan ilgiyi ise her geçen yıl artırıyor.
Gerek panel mobilya makineleri gerekse panel mo-
bilya ile ilgili istatistiki bilgileri bu sayının ilerleyen
sayfalarında sizler ile paylaştık. Buna ek olarak,
kapak dosyası ve sektör incelemesinin ardından,
panel mobilya üretimi konusunda lider firmaları
bünyesinde barındıran Boydak Holding’in Yönetim
Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Mobilya Sanayicileri
Derneği (MOSDER) Başkan Yardımcısı olan Sayın
Bekir BOYDAK ile gerçekleştirilen röportajı da ke-
yifle okuyabilirsiniz.
Bildiğiniz üzere, sektörümüzün en büyük fuarı olan
İstanbul Ağaç İşleme Makinesi Fuarı bu yıl 10-14
Ekim 2015 tarihleri arasında TÜYAP Büyükçek-
mece Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Bu yılki fuarımızı ilk iki gün için yaklaşık 43 bin ki-
şinin, toplamda ise 65 bin profesyonel kişinin ziya-
ret etmiş olduğunu; profesyoneller içerisindeki
yabancı ziyaretçilerin ise 7.600 kişilik bir hedef kit-
leyi oluşturduğu bilgisini paylaşmak isterim. Ziya-
retçi rakamlarına bakıldığında, fuarımızın endüstri
fuarları arasında iyi bir yerde olduğunu söylemek
mümkündür. Katılımcı firmalarla yapılan görüşme-
lerde de olumlu görüşler elde edilmiştir. Bununla
birlikte, hepimiz açısından gelecek dönem fuarları
için genel beklenti, elbette ki fuarımıza yurt dışın-
dan daha fazla makine ticareti ile iştigal eden ziya-
retçilerin gelmesidir.
AİMSAD olarak, fuar ile ilgili birçok önemli çalışma
gerçekleştirdiğimizi belirtmek isterim. Bu yılki fuar,
ilk defa AİMSAD desteğiyle gerçekleşti; ama bu
fuar, REED ile TÜYAP’ın ortaklığı sonrasında or-
taya koyulan ilk somut çıktı olma açısından her iki
taraf için de ayrı bir anlam taşıyor. REED yurt dışı
ofisleri aracılığıyla yurt dışına etkin tanıtım yaptı ve
bu kapsamında 553 yabancı profesyonel ziyaretçiyi
kendi imkanları ile fuara gelmesini sağladı. Ayrıca

T.C. Ekonomi Bakanlığı da 7 farklı ülkeden alım he-
yeti organize etti. Gelen tüm yabancı ziyaretçilerin
konakladığı otel odalarına AİMSAD Üye Kataloğu
bırakıldı, AİMSAD Üyesi firmaların etkin tanıtımı
yapıldı. Bunlara ek olarak, Ana Fuaye ve 13.Hol’de
tesis edilen AİMSAD Lounge Salonları’nda
AİMSAD Üyeleri ve misafirleri nezih bir ortamda
ağırlandı. AİMSAD olarak bu yıl yine Ana Fua-
ye’de; 50 metrekare, özel dekorlu bir standımız
vardı. Standımızdan fuar boyunca ziyaretçilere
AİMSAD Üye Kataloğu, AİMSAD Dergisi,
AİMSAD Üyelerine Özel Hol Planı ve Tanıtım
Broşürleri olmak üzere yaklaşık 4.500 adet yayının
dağıtımı yapıldı. AİMSAD Dergisi’nin fuar özel sa-
yısı çok ilgi gördüğünü söylemekten büyük gurur
duyuyorum. İçeriğindeki özel röportajlar, fuarın 28
yıllık geçmişini anlatan yazılar sektörden geçer not
aldı ki bu da sektörümüzün Derneğimiz ve birlik-
teliğimize olan inancını göstermesi açısından tak-
dire şayandır.
Son olarak sizlere, belki de son zamanlarda sektö-
rümüzün gündemindeki en önemli maddelerden
bir tanesini teşkil eden “İkinci El Makine İthalatı”
ile ilgili olarak yaptığımız faaliyetlerden bahsetmek
istiyorum. Derneğimiz AİMSAD’ın 2015 yılı Kasım
ayı itibariyle üye sayısı 50’ye ulaştı ve üyelerimizin
büyük çoğunluğu da imalatçı konumundadır. Bu
çerçeve içerisinde, ülkemizde “Ağaç İşleme Maki-
neleri ve Yan Sanayisi” açısından üretimin oldukça
iyi bir durumda olduğu da söylenilebilir. Çoğu
zaman yurdumuzda imalatı bulunan ürünler, her-
hangi bir firma tarafından ikinci el olarak ithal edil-
mek istendiğinde, bu talepler doğrudan AİMSAD’a
da ulaşmaktadır. AİMSAD olarak biz de gelen ta-
lepleri üyelerimize yönlendirmekte ve gelen cevaba
göre konunun muhatabına bilgi vermekteyiz. Bu
çerçevede, hatırlatmakta fayda gördüğüm bir hu-
susu da altını çizerek paylaşmak isterim. Ağaç İş-
leme Makineleri; 2015/1 sayılı İthalat Tebliği,
İkinci Kısım’da yer alan “Kullanılmış ve Yenileştiril-
miş Eşya İthalatı, Ek-2 Listesi” kapsamında yer al-
maktadır. Bu liste kapsamında, CIF kilogram kıymet
bedeli 20 USD altında olan ürünler izne tabii olu-
yor ve Türkiye’de imalatı var ise de ithalatına izin
verilmiyor.
Gördüğünüz üzere sevgili dostlar, “AİMSAD Çalı-
şıyor” ve özellikle de AİMSAD’a üye olmak isteyen
sektör firmalarını faaliyetlerimizi daha yakından gör-
mek üzere Dernek Merkezi’ni ziyaret etmeye,
AİMSAD’a üye olarak bu gücü daha da pekiştir-
meye davet ediyor.













Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi 
İş Adamları Derneği (AİMSAD) 

adına 

‹m ti yaz Sa hi bi 
Mustafa Sabri EROL

Genel Yayın Yönetmeni 
Gamze TAŞPOLAT ALTINYAY

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Arif Onur KAÇAK

Reklam ve İletişim Sorumlusu 
Ezgi KURT 

Grafik Tasarım / Foto Muhabiri
Sevda DEVECİ KAÇAK 

Yayın Danışma Kurulu
Mustafa Sabri EROL
Ahmet Yesari YERLİ

Gürkan NECİPOĞLU 

Yayın Türü / Aralığı
Yaygın Süreli / İki Ayda Bir

Yö ne tim Yeri
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi 

İş Adamları Derneği (AİMSAD)
Esentepe Mah. Cevizli D-100 Güney Yan Yolu Cad.

Dumankaya Vizyon Sitesi No: 13 D/119  34870  
Kartal - İSTANBUL

Tel: (0 216) 511 56 12 (pbx) 
Faks: (0 216) 511 56 09

E-Posta: bilgi@aimsaddergisi.com     
Web: www.aimsaddergisi.com

Yayına Hazırlık
Devinim Veritabanı Yönetim, 

Yayıncılık ve İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Beylikdüzü OSB Mh. Birlik Sn. St. 3. Cd. Birlik- 1 İş Mrk. No:5/34

Beylikdüzü / İSTANBUL 
Tel: 0 542 366 33 16 & 17

E-Posta: iletisim@devinim.biz.tr
Web: www.devinim.biz.tr

Bask› 
Bilnet Matbaacılık ve Ambalaj San. A.Ş.

Esenşehir Mahallesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 
1. Cadde No:16 Ümraniye/İSTANBUL

Tel: 444 44 03

Bu say› 3.500 adet bas›l›p da €›t›lm›flt›r. 

Reklamlar, reklam veren şirkete; röportajlarda yer alan ifadeler, ilgili kişiye;  

yazıların sorumluluğu ise yazarlara aittir. 

Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar AİMSAD’ın izni alınarak, 

kaynak belirtilerek, alıntı yapılarak kullanılabilir.

AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

Mobilya pazarında hızla büyüyen
panel mobilyanın, üretimi gibi
makineleşmesi de dikkat çekici.
2000 yılından bu yana gözle
görülür bir büyüme sergileyen
panel mobilya makineleri, hem
üretim adetinde hem de ihracat
ve ithalatındaki toplam pazar
büyüklüğünde artış grafiği
çiziyor. 
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Yılda bir kez düzenlenen ve
Avrupa ülkelerinde ağaç iş-
leme sektöründe faaliyet gös-

teren 13 ülke derneği ile 2 firmayı bir
araya getiren Avrupa Ağaç İşleme
Makinesi İmalatçıları Federasyo-
nu’nun (EUMABOIS) Yönetim Ku-
rulu ve Konsey toplantıları, 30 Eylül
- 1 Ekim 2015 tarihlerinde Fran-
sa’nın Nice kentindeki Westminster
Hotel’de gerçekleşti.
Avrupa genelinde temsil ettiği toplam
800 imalatçı firma ile dünya üzerin-
deki sektörel üretim ihtiyacının yüzde
56’sını karşılayan EUMABOIS’in
2015 yılı Genel Kurul Toplantısı’na
AİMSAD’ı temsilen, AİMSAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa S.
Erol tarafından katılım sağlandı.
EUMABOIS Programı, 30 Eylül
2015 tarihinde gerçekleşen Yönetim
Kurulu Toplantısı ile başlayarak;
akşam otelde gerçekleştirilen “Hoş-
geldiniz Kokteyl Resepsiyonu” ve
akabinde Le Grand Balcon Resto-
ran’da düzenlenen informal akşam
yemeği ile devam etti. 1 Ekim 2015
tarihinde ise yine Westminster Hotel,
Belle Epoque Toplantı Salonu’nda
İmalat Teknolojileri Şirketleri Sendi-

kası (SYMOP) ev sahipliğinde ger-
çekleşen EUMABOIS 2015 yılı
Genel Kurul Toplantısı’nın açılışı;
EUMABOIS Başkanı Ambrogio
Delachi tarafından yapıldı.

Toplantının 2019’da Türkiye’de 
gerçekleşmesi öngörülüyor
EUMABOIS Başkanı tarafından yö-
netilen toplantıda; sırasıyla, gündem
okunarak bir önceki toplantının tu-
tanakları onaylandı; Yönetim Ku-
rulu adına EUMABOIS Başkanı
tarafından Faaliyet Raporu sunuldu.
Litvanya’da yerleşik MPM isimli
sektör firmasının EUMABOIS üye-
liği görüşüldü ve olumlu değerlen-
dirildi. Ancak ilerleyen tarihlerde
Litvanya’da bir sektör derneği ku-
rulması halinde firmanın federasyon
üyeliğinden istifa etmesi gerektiği
de kaydedildi. Toplantının diğer
gündem maddelerini ise yıl içinde
EUMABOIS tarafından yapılan
basın ve tanıtım çalışmaları ile
EUMABOIS’in bilgi bülteni ve
güncel AB Mevzuatı gelişmelerine
ilişkin raporlarını düzenleyen
Orgalime Partnership şirketi ile iliş-
kisini sonlandırarak yeni bir danış-

man firma ile işbirliğine gitmesi teş-
kil etti.
Toplantıda ayrıca, EUMABOIS tara-
fından dünya çapında desteklenen ve
desteklenecek fuarlar üzerinde du-
ruldu. Ağaç işleme makinelerine ve
takımlarına ilişkin 2010-2014 yılı
istatistikleri değerlendirildi. CEN ve
ISO temelinde standardizasyon ko-
nularına ilişkin son gelişmeler hak-
kında görüşüldü.
Toplantı, EUMABOIS Yıllık Rapo-
ru’nun okunması ve değerlendiril-
mesi ile devam ederken; mali veriler
ile ilgili olarak ise söz, EUMABOIS
Saymanı Jean Paul Balz’a devredildi.
Balz, delegelere 2014 yılı mali verileri,
2015 yılı öngörüleri ve 2016 yılı tah-
mini bütçesi ile ilgili bilgiler aktardı.
Toplantı bitimini takiben tüm
EUMABOIS delegeleri ve eşleri, ken-
dileri için organize düzenlenen “Gala
Yemeği” organizasyonunda buluştu.
Bu organizasyon ile son bulan
EUMABOIS Genel Kurulu’nun,
2016 yılında İsviçre’de, 2017 ve
2018 yıllarında Almanya ile Çek
Cumhuriyeti’nde, 2019 yılında ise
Türkiye’de ve AİMSAD ev sahipli-
ğinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Haberler

EUMABOIS 2015 yılı Genel Kurul ToplantısıToplantısı’na
AİMSAD’ı temsilen, AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa S. Erol tarafından katılım sağlandı.
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Ağaç İşleme Makinesi ve
Yan Sanayicileri Derneği
(AİMSAD), 10-14 Ekim

2015 tarihleri arasında gerçekle-
şen İstanbul’daki Ağaç İşleme
Makinesi Fuarı’nda sektördeki iliş-
kilerin geliştirilmesi ve birlik bera-
berliğin güçlendirilmesi amacıyla
yeni bir etkinliğe imza attı. AİMSAD
tarafından organize edilen ve 11
Ekim 2015, Pazar günü TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi Büyük-
ada Salonu’nda yapılan kahvaltı
organizasyonuna sektörden 75 kişi
katıldı. AİMSAD, sektör paydaşla-
rını bir araya getiren kahvaltı orga-
nizasyonunu geleneksel olarak her

yıl gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
Kahvaltıya AİMSAD üyelerinin
yanı sıra, AİMSAD Yönetim Ku-
rulu üyeleri, REED TÜYAP Yö-
neticileri ve sektör firmaları katılım
sağladı. Organizasyonda ilk sözü
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Fuar Komitesi Başkanı
Sami Tarlabaşı aldı.
Konuşmasında 2015 yılı fuarının
ilk defa AİMSAD desteğiyle ger-
çekleştirildiğine dikkat çekerek,
AİMSAD’ın fuar ile ilgili yapmış
olduğu faaliyetlerini aktardı. Fuar
alanında bulunan AİMSAD Lounge
Salonları ile ilgili olarak da kısa bir
bilgi veren Tarlabaşı, fuarın hem

katılımcılar hem de AİMSAD
adına hayırlı olması temennilerini
sundu.
Daha sonra söz alan REED
TÜYAP Genel Müdürü Ali Mu-
harremoğlu ise AİMSAD ile yapı-
lan işbirliğinden duydukları mem-
nuniyeti dile getirdi. Fuarın ilk
günü olan 10 Ekim 2015, Cumar-
tesi günü ciddi bir ziyaretçi yo-
ğunluğu oluştuğunu, sadece hafta
sonu için 40 bin ziyaretçi bekle-
diklerini vurgulayan Muharrem-
oğlu, konuşmasının devamında ise
bu birlikteliğin hem sektör hem de
REED TÜYAP adına hayırlı olma-
sını temenni ettiğini ifade etti.

Haberler
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Ağaç İşleme Makinesi ve
Yan Sanayicileri Derneği
(AİMSAD), 10-14 Ekim

2015 tarihleri arasında gerçekleşen
İstanbul’daki Ağaç İşleme Makinesi
Fuarı’nda önemli bir toplantıya ev
sahipliği yaptı. Derneğin kuruldu-
ğundan itibaren hayata geçirdiği
projeler ile geleceğe yönelik hedefle-
rinin aktarıldığı AİMSAD Bilgilen-
dirme Toplantısı, 12 Ekim’de
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi,
Karadeniz Salonu’nda gerçekleşti-
rildi. Tüm sektör firmaları, AİMSAD
üyeleri ve basın mensuplarının katıl-
dığı toplantıya ve sonrasındaki kok-
teyle ilgi yoğun oldu. 
AİMSAD Bilgilendirme Toplan-
tısı’nda yaptığı konuşmada derneğin
projeleri hakkında bilgi veren AİMSAD
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa

Sabri Erol, hayata geçirilmesi planla-
nan projeleri anlattı.  Temel ilkesi,
üye dernekler ve bunlara üye meslek
mensupları arasında var olan dayanış-
mayı en üst seviyeye çıkarmak olan
Makine Dernekleri Federasyonu’na
(MAKFED) üye olmanın AİMSAD’ın
gündemindeki çalışmalardan biri ol-
duğunu aktaran Erol, MAKFED’in
tüzüğüne göre üyelik başvurusunda
bulunan sivil toplum kuruluşlarının
en az 3 yıldır faaliyette olması isten-
diğinden, başvuru için AİMSAD’ın
3. yaşını doldurmasının beklendiğini
hatırlattı. Dünya ticaretinin hızla
sanal ortama doğru kaydığı günü-
müzde üyelere de bu yeni dünyanın
kapılarını Sanal Fuar ile açmayı he-
deflediklerini vurgulayan Erol,
“Türkçe ve İngilizce yayınlanan Sanal
Fuar’a kayıt yaptırarak firmanızı tanı-

tırken sadece iç pazarda değil dış pa-
zarlara da ulaşabileceksiniz. Sanal
Fuar 7/24 açık olacak ve ürünler 3
boyutlu olarak sergilenebilecek. Ay-
rıca, çevrimiçi görüşmeler de müm-
kün olabilecek. 2016 yılı itibarıyla bu
projemizi hayata geçirmeyi planlıyo-
ruz” diye konuştu.
Avrupa Birliği projesi olan VOC-
Test Merkezi ile ilgili çağrıların açıl-
masının beklendiğini söyleyen Erol,
“Bu projeyle; sektör firmalarında ça-
lışan servis personelleri teorik ve pra-
tik olarak sınava tabii tutulacak,
başarılı olanlara ise TÜRKAK ve
Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı
Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek.
Bu belgeye haiz personel çalıştıran
işletmelerden İŞKUR SGK İşveren
Payı’nı almıyor. Ayrıca bu belge tüm
AB ülkelerinde geçerli olacak” dedi.

Ağaç İşleme Makinesi ve Yan Sanayicileri Derneği’nin (AİMSAD) projeleri ile geleceğe yönelik
hedeflerinin aktarıldığı AİMSAD Bilgilendirme Toplantısı, 12 Ekim’de TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında kokteylin de düzenlendiği organizasyona,
dernek üyelerinin yanı sıra sektör firmaları ve basın mensupları yoğun katılım gösterdi.

Haberler

AİMSAD Bilgilendirme Toplantısı’nda 
derneğin dünü ve geleceği konuşuldu
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Erol: “AİMSAD Dergisi 
İngilizce hazırlanıp 
yurt dışı fuarlarda dağıtılacak”
İlki 2015 Mayıs ayında yayımlanan
Üye Kataloğu’nun yeni üye olan fir-
maların bilgilerinin de eklenmesiyle
2016 yılı Nisan ayında tekrar yayım-
lanacağını açıklayan AİMSAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri
Erol, iki ayda bir yayımlanan
AİMSAD Dergisi’nin ise yılda 1 kez
tamamı İngilizce olarak çıkartılması-
nın planlandığını, İngilizce sayının
özellikle yurt dışı fuarlarda dağıtımı-
nın gerçekleştirilmesinin düşünüldü-
ğünü vurguladı.
AİMSAD’ın yıl sonuna kadarki çalış-
maları arasında Orman Mühendisleri
Odası tarafından 26-29 Kasım 2015
tarihleri arasında Antalya’da gerçek-

leştirilecek olan sempozyuma katılı-
mın da yer aldığını belirten Erol, bu
sempozyuma AİMSAD’ı temsilen
katılan Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Arıcı’nın ağaç işleme makinesi sektö-
rünün sorunları ve çözüm önerileri
ile faaliyetlerine yönelik bir konuşma
gerçekleştireceğini kaydetti. Konuş-
masında son olarak meslek liselerin-
deki hamilik dönemiyle ilgili de bilgi
veren Erol, şunları söyledi: “Mesleki
ve teknik eğitim okullarının, eğitsel,
sosyal ve ekonomik gereksinimleri-
nin giderilmesi yolu ile güçlendiril-
mesi; sektörlerde ihtiyaç duyulan
nitelikli işgücünün Okul-Sanayi İş-
birliği İstanbul Modeli Projesi’yle en
üst düzeyde sağlanması amaçlanıyor.
Bu projede her meslek komitesine
bir okul veriliyor ve bu okullara bir
hami atanıyor. Bu bağlamda Pendik
İMKB Meslek Lisesi’nin “Hami”si
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
sıfatıyla ben oldum. AİMSAD Eği-
tim ve Satış Sonrası Komitesi ile bir-
likte okulla ilk görüşmeleri
gerçekleştirerek, eğitim sistemindeki
eksiklikleri tespit edeceğiz ve İTO’ya
bildireceğiz.”

Coşkun: “Sektörün temsiline 
yönelik birçok çalışma yaptık”
Derneğin bugüne kadar yaptığı çalış-
malar hakkında bilgi veren AİMSAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nizamettin Coşkun, derneğin mis-
yonunu; yenilikçi, akılcı, ilkeli, so-
rumlu bir yaklaşım çerçevesinde ve

her daim hukuki, ekonomik ilkelere
ve mesleki etik değerlere bağlı kala-
rak; sanayici ve iş adamlarını bir araya
getirmek olduğunu söyledi. 2015 yılı
Ekim ayı itibarıyla 50 üyeye ulaşan
derneğin yurt içi ve yurt dışında sek-
törün temsiline yönelik birçok ça-
lışma yaptığını açıklayan Coşkun,
“AİMSAD, 2014 yılı Eylül ayı so-
nunda Avrupa Ağaç İşleme Maki-
nesi İmalatçıları Federasyonu’nun
(EUMABOIS)  üyesi oldu. 2019

yılında Türkiye’de yapılması planla-
nan EUMABOIS Genel Kurulu’na
da ev sahipliği yapacağız. Aynı za-
manda AİMSAD, makine sektö-
ründe ortak akılla stratejik kararların
alınmasını ve bu kararlar doğrultu-
sunda çalışmaların daha verimli yapıl-
masını sağlamak amacıyla kurulan

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Makine Sanayi Sektör Platformu’na
üye oldu. AİMSAD son olarak Orman
Ürünleri Kağıt ve Mobilya Sanayi Tek-
nik Komitesi’ne (ORKAMOTEK)
kabul edildi. Tüm bunlar sektörel sivil
toplum kuruluşlarına üye olmak ve bu
oluşumlar içinde Türkiye’yi temsil
etmek açısından yaptığımız önemli ça-
lışmalar arasında yer aldı” dedi. 
11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında
gerçekleştirilen LIGNA 2015
Fuarı’nın,  AİMSAD’ın katılım sağla-
dığı ve sektörü temsil ettiği ilk yurt dışı
fuar olduğunu hatırlatan Coşkun, fuara
bu yıl 13’ü AİMSAD üyesi olan 31
Türk firmasının katıldığını kaydetti.
Derneğin 24-27 Kasım 2015 tarihleri
arasında Moskova’da gerçekleştirilecek
olan WOODEX Fuarı’na da katılım
sağlayacağını açıklayan Coşkun,
“LIGNA 2015 Fuarı için düzenlenen
ziyaretçi heyetinin bir benzerini
WOODEX Fuarı için de düzenleyece-
ğiz” diye konuştu.

Necipoğlu: “AİMSAD Dergisi ile 
amacımız sektördeki nitelikli yayın 
eksikliğini gidermektir”
Gürkan Necipoğlu ise kürsüde yap-
tığı konuşmada AİMSAD Basın-
Yayın ve Tanıtım Komitesi’nin
çalışmalarını aktardı. 
Üyelerin detaylı bilgi ve ürün bilgile-
rinin yer aldığı Üye Kataloğu’nun
2015 yılı Mayıs ayında Türkçe-İngi-

lizce olmak üzere 6 bin adet basıldı-
ğını açıklayan Necipoğlu, kataloğun
AİMSAD Dergisi’yle gönderiminin
yapılmasının yanı sıra Almanya
LİGNA Fuarı’nda ve İstanbul Ağaç
İşleme Fuarı’nda dağıtıldığını kay-
detti. AİMSAD’ın bünyesindeki üye-
lerinden almış olduğu güçle
sektördeki nitelikli yayın eksikliğini gi-
dermek amacıyla       Temmuz-Ağus-
tos 2015 itibarıyla AİMSAD
Dergisi’ni yayınlamaya başladığını da
hatırlatan Necipoğlu, diğer çalışma-
larla ilgili şunları söyledi: “İnternet si-
temizde sektör bilgi ve haberlerinin
yanı sıra üyelerimizin güncel tanıtım
yazıları, ürün bilgileri yer alıyor. Ay-

rıca tüm bilgiler İngilizce olarak da yer
alıyor. İnternet sitemizde, dergimizde
yer alan güncel gelişmelerin yanı sıra;
aynı zamanda dergimizin online ve
PDF versiyonlarını da takip edebilmek
mümkün. Bunların yanı sıra basın ku-
ruluşlarıyla derneğimize ve yaptığımız
faaliyetlere ilişkin haber çalışmaları
gerçekleştiriyoruz. Hazırladığımız ba-
sın bültenleri ile tüm Türkiye’ye basın
bülteni servisi yaptık ve çok güzel geri
dönüşler aldık. Temmuz ve Ekim ay-
larında ulusal ve yerel basın kuruluşla-
rına göndermiş olduğumuz basın
bültenleri ile AİMSAD, sektör ve ağaç
işleme makinesi sektörünün tanıtı-
mına çok önemli katkı sağladı.”

Tarlabaşı: “3 bin 500 adet 
fuar davetiyesi dağıtıldı”
AİMSAD Fuar Komitesi adına sunum
yapan Sami Tarlabaşı, gerçekleştirdik-
leri faaliyetleri anlattı. 2015 yılı Ağaç
İşleme Makinesi Fuarı için REED
TÜYAP ile AİMSAD arasında 19
Mart 2015 tarihinde “İşbirliği Anlaş-
ması” yapıldığını hatırlatarak, bu an-
laşma ile birlikte AİMSAD ve REED
TÜYAP’tan oluşan Fuar Organizasyon
Komitesi’nin fuarla ilgili yetkilendiril-
diğini kaydeden Tarlabaşı, komitenin,
fuarın tanıtımının etkin olması ve faali-
yetlerin sağlıklı izlenebilmesi için bir-
çok çalışma yaptığını vurguladı.
Tarlabaşı, bu çalışmalar hakkında şu

Haberler
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bilgileri verdi: “Yurt Dışı Alım He-
yeti kapsamında, 27 farklı ülkeden
553 ziyaretçi konaklaması ve trans-
ferleri yapıldı. Ayrıca T.C. Ekonomi
Bakanlığı’nın koordinasyonunda 7
farklı ülkeden alım heyetleri de fuarı
ziyaret ettiler. Pazarlama ve tanıtım
çalışmaları kapsamında TÜYAP ve
REED’in 34 farklı ülkede bulunan
ofisleri ile fuarın tanıtımı etkin bir şe-
kilde gerçekleştirildi. Yurt dışında
gerek sektörel gerekse müşteri pozis-
yonunda bulunan sektör fuarlarına
katılım sağlanarak fuarımız tanıtıldı.

Ayrıca yıl boyunca belirli periyotlarla
e-posta gönderimi çalışmaları yapıldı.
Yine bu çalışmalar kapsamında 200
binden fazla davetiye gönderimi ger-
çekleştirildi. 
AİMSAD Dergisi’nin fuar sayısı ile
doğrudan hedef kitlesine 3 bin 500
adet fuar davetiyesi dağıtıldı. 45 farklı
şehirden, 90 oda ile yapılan işbirliği ile
toplam 6 bin ziyaretçinin ulaşım ve
yemek organizasyonları REED
TÜYAP tarafından karşılandı. Bu
alanda AİMSAD’ın faaliyetlerini de
dile getiren Sami Tarlabaşı, fuar ku-

rulumunun ilk gününden itibaren
AİMSAD yetkililerinin fuar alanında
bulunduğunu, söküm-boşaltma sü-
recinde de yer alarak, üyelerin sorun-
ları ile yakında ilgilendiğini aktardı.
Yurt dışı alım heyeti kapsamında
fuara gelen 553 kişinin konaklayacağı
otel odalarına birer adet AİMSAD
Üye Kataloğu’nun bırakıldığını söy-
leyen Tarlabaşı,  fuarın ana fuayesin-
deki AİMSAD standında üye
kataloğu, AİMSAD Dergisi ve sadece
üyelerin logolarının yer aldığı hol
planlarının dağıtıldığını da kaydetti.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

“Fuar kahvaltımız geleneksel hale gelecek”
Fuarda ana fuaye ve 13. holde oluşturulan AİMSAD Lounge Salonları’nda firma-
ların yerli ve yabancı misafirlerinin ağırlandığını aktaran Sami Tarlabaşı, ayrıca 10.
holden 12. hole geçiş koridorunda da AİMSAD info standının yer aldığını ve bu
stanttan da dergi, katalog ve hol planı dağıtımının yapıldığını kaydetti. AİMSAD’ın
fuar organizasyonu çerçevesinde 11 Ekim Pazar günü AİMSAD üyelerinin yer
aldığı bir kahvaltı programı gerçekleştirildiğini hatırlatan Tarlabaşı, “Bu kahvaltı
organizasyonumuzu geleneksel hale getirerek her yıl yapacağız” diye konuştu. 
Sami Tarlabaşı konuşmasının sonunda ise tüm bu çalışmaların gerçekleştirilme-
sinde AİMSAD ile işbirliği yapan ve destek veren REED TÜYAP şirketine teşek-
kürlerini sundu.

“Birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağız”
REED TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, toplantı son-
rasında kürsüye gelerek bu yılki fuar organizasyonunda AİMSAD ile ya-
pılan iş birlikten dolayı çok memnun olduklarını vurguladı. Her yıl bu
ilişkiyi geliştirerek çok daha büyük başarılara birlikte imza atacaklarına 
inandıklarını dile getiren Muharremoğlu, “AİMSAD ile fuarımızı bir
adım daha öne taşıyacağız. Bu yıl fuar geçen yıla göre yüzde 5 daha 
büyüyerek 120 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Yine bu yıl ilk gün
giriş sayısı geçen yıla göre yüzde 9 artarak 42 bin kişiye ulaştı. Bu sayı
her yıl çok daha fazla artacak” şeklinde konuştu.
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T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tara-
fından yürütülmekte olan KOBİ’lerin
Verimliliğinin Artırılması (KOBİVER)
adlı projenin açılışı, proje tanıtım top-
lantısı ve protokol imza töreni 9 Kasım
2015’te Ankara’da, projede işbirliği
yapacak kamu ve özel sektör kuruluş-
larının yönetici ve çalışanlarının katı-
lımı ile yapıldı. İmza törenine
AİMSAD’ı temsilen Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa S. Erol, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Faruk Ünver ve AİMSAD
Genel  Sekreteri Gamze Taşpolat Al-
tınyay ile AİMSAD üye firmalarından
Ünver Ağaç İşleme Makinaları San.
Tic. Ltd. Şti. firmasını temsilen Barış
Ünver de katıldı.
Ankara ile birlikte 6 ilde (Konya,
Gaziantep, Kayseri, Denizli ve Kocaeli)
ve 6 sektörde (makine ve teçhizat,
motorlu kara taşıtları,  elektrikli teçhi-

zat, tekstil ürünleri, gıda ürünleri, kim-
yasallar ve kimyasal ürünler) yer alan
yaklaşık 1.350 seçilmiş KOBİ’de yapı-
lacak saha çalışmaları ve örnek danış-
manlık faaliyetleri ile yürütülecek olan
bu proje; her ilde valilik, üniversiteler,
sanayi odası, organize sanayi bölge-
leri ve kalkınma ajansı işbirliğinde yü-
rütülecek.
Proje protokolünü, proje sahibi T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı
temsilen Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr.
Cevahir Uzkurt, Ankara Valiliği adına
Vali Yardımcısı Mustafa Hotman, Gazi
Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Türker, Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi adına Rektör Prof.
Dr. Metin Doğan, Ankara Kalkınma
Ajansı adına Genel Sekreter Arif Şayık,
Ankara Sanayi Odası ve Ankara Orga-
nize Sanayi Bölgesi adına Yönetim Ku-
rulu Başkanı M. Nurettin Özdebir

imzaladı. Sabah oturumunda proje
paydaşları ile sorunların belirlenmesi ve
çözüm önerilerinin geliştirilmesi çalış-
tayı gerçekleştirildi. İki salonda katı-
lımcılar tarafından 200’ün üzerinde
sorun ve 150’den fazla çözüm önerisi
belirlendi.

Hedef, KOBİ’lerde verimliliği 
ve verimlilik algısını artırmak
KOBİVER Projesiyle ülkemizde giri-
şim sayısının yüzde 99,8’ini, istihda-
mın yüzde 75,8’ini, üretilen katma
değerin yüzde 54,2’sini oluşturan
KOBİ’lerin büyüme motivasyonlarını
ve üretim kapasitelerini artırmak, daha
verimli üretim yapmalarını sağlamak ve
böylelikle rekabet güçlerini geliştirmek
için özellikle imalat sanayindeki
KOBİ’leri teşvik edecek ve yönlendi-
recek verimlilik artırma programları ve
araçlarını geliştirmek amaçlanıyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından Onuncu Kalkınma Pla-
nı’nın birinci öncelikli dönüşüm prog-
ramı olan “Üretimde Verimliliğin
Artırılması Programı” kapsamında
başlatılan ve iki yıl sürecek proje ile
KOBİ’lerde verimlilik algısı ve verim-
liliği artırmaya yönelik uygulama kapa-
sitesinin güçlendirilmesi, kurumsal-
laşmanın gelişmesi, üretim ve yönetim
süreçlerinin gelişimi hedefleniyor. 
Projeyle işletmelerin kendi verimlilik-
lerini değerlendirebilecekleri Verimli-
lik Kıyaslama Bilgi Sistemi de oluş-
turulacak.

Haberler

Projenin gerekçesini şunlar oluşturuyor:
• Ülkemizin ekonomik performansının en önemli göstergelerinden biri verimlilik seviyesidir.
• Uzun dönemli sürdürülebilir büyüme verimlilik artışıyla mümkündür
• Rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması açısından  

KOBİ’lerin verimlilik artışı, büyüme ve kurumsallaşma ihtiyacı devam etmektedir.
• Özellikle ölçekler arasında verimlilik farkları KOBİ’ler aleyhine yüksek seviyededir.
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Yoğun ilgi gören 1. Robot Yatırımları Zirvesi

İlk kez 21-22 Ekim 2015 tarih-
lerinde gerçekleştirilen Robot
Yatırımları Zirvesi ve Sergisi,

robotla üretimin hızla artış göster-
diği imalat sanayi ile robot sektörü
profesyonellerini bir araya getirdi.
İstanbul WOW Kongre Merke-
zi’nde ST Dergileri’nin basın spon-
sorluğunda, ST Alternatif Fuarcılık
ve Automatica iş birliğiyle düzenle-
nen Zirve, üretiminde robot kullan-
mak isteyen potansiyel yatırımcıların
karar verme süreçlerine olumlu et-
kiler yaptı. 
1. Robot Yatırımları Zirvesi ve Ser-
gisi’nde 36 firma, ürün, sistem ve
çözümlerini sergileme imkanı
buldu. Etkinliği imalat sanayinin 41
farklı sektöründen potansiyel robot
yatırımcıları ziyaret ederken,  üretim
süreçlerini daha hızlı ve daha kaliteli
hale getirmek için görüşmeler yap-
tılar. Verimli geçen iş görüşmeleri
neticesinde birçok yatırımcı karar
verme süreçlerini olumlu neticelen-
dirdi ve imza aşamasına gelebildi.
Zirve, konferans ve sektörel sunum-
larla zenginleşerek, robotlu üretime
dair bilgi eksikliklerinin giderilme-

sine de katkı sağladı. 1.Robot Yatı-
rımları Zirvesi ve Sergisi’ni ziyaret
eden potansiyel robot yatırımcıları,
yatırım planları, beklentileri ve izle-
nimlerine dair organizasyon hak-
kındaki görüşlerini aktardı.
Etkinlikle ilgili izlenimlerini payla-
şan ziyaretçiler, 2016 yılı bütçesine
yetiştirmeleri gereken yatırımları
bulunduğunu belirterek, bu açıdan
hızlı hareket etmeleri gerektiğini
kaydettiler. Organizasyonun çok
başarılı olduğu ve fayda yarattığı yö-
nünde görüş bildiren ziyaretçiler,
etkinlik alanının küçük olduğunu,
bu nedenle gelecek yıllarda alanın
mutlaka büyütülmesi gerektiğini ak-
tardılar. Sektörel sunumlar ve
çözüm gösterileri de etkinlik ziya-
retçileri tarafından yoğun ilgi
gördü. Sunumların büyük kısmı
konu ve içerik anlamında başarılı
bulunurken, teknik konuların daha
çok öne çıkarılmasında yarar olduğu
vurgulandı. 

“Endüstriyel robot kullanımı 
Türkiye'de yüzde 30 arttı”
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan

Alternatif Yayın Grubu ve ST Al-
ternatif Fuarcılık Genel Müdürü
Recep Akbayrak, robot teknoloji-
sinde ciddi bir değişim yaşandığını
vurguladı. Akbayrak, “Artık tekrar-
lanan her türlü üretimde robotları
görebiliyoruz. Kaliteyi arttırmak ve
rekabette öne çıkmak için robot
yatırımlarına önem veriliyor. Robot
Yatırımları Zirvesi ve Sergisi bilgi
paylaşımı açısından sektöre değer
kattı” dedi.
Münih Messe Fuarcılık Genel Mü-
dürü Falk Senger de Robot Yatı-
rımları Zirvesi ve Sergisi’nin, Türk
sanayisinin gelişimi için çok önemli
bir organizasyon olduğuna değine-
rek şunları söyledi: “Küresel reka-
bet sürekli modernizasyon gerek-
tiriyor. Türk ekonomisi, sanayisinin
verimliliğini arttırmak için robot
yatırımlarına gerek duyuyor. Ulus-
lararası Robotik Federasyonu veri-
lerine göre endüstriyel robot
kullanımı Türkiye'de yüzde 30
arttı. Robot yatırımlarının potansi-
yeli Türkiye'de çok yüksek. Oto-
masyon ve robot teknolojileri hızlı
ve kaliteli bir üretim sağlıyor.”
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Mobilya sektörü ihracat için 
yeni pazarlara odaklanacak

Mobilya sektörünün öncü
57 firmasını tek çatı al-
tında toplayan Mobilya

Sanayicileri Derneği (MOSDER),
Türkiye mobilya sektörünün küresel
pazardaki gücünü artıracak yeni pa-
zarlara açılıyor. Mobilyacıların ihra-
cattaki yeni odakları 2016 yılı
itibariyle Güney Amerika, Brezilya,
Çin ve Hindistan olacak.
Türkiye mobilya sektörünün her yıl
küresel piyasadaki konumunun güç-
lendiğini belirten MOSDER Baş-

kanı İsmail Doğan, bu yeni pazar-
larla 2016’da da ihracatın hız kes-
meden büyüyeceğini söyledi.
Doğan, sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye'yi 2023 yılında dünyadaki
en büyük ilk 5 ihracatçı ülke ara-
sında görmeyi istiyor ve çalışmaları-
mızı ağırlıklı olarak bu hedef
doğrultusunda yürütüyoruz. Potan-
siyel pazar arayışlarımız da bunlar-
dan biri. 2016 yılına daha güçlü bir
giriş yapmak ve uluslararası pazarlar-
daki payımızı artırmak amacıyla ro-

tamızı Güney Amerika, Brezilya,
Çin ve Hindistan’a çevirdik.”
İsmail Doğan, sektörün 2015 yılını
2,6 milyar dolarlık ihracat ile kapat-
mayı hedeflediklerini vurgulayarak,
“Türkiye mobilya sektörü komşu ül-
kelerdeki iç karışıklıklara ve dünya
ekonomisinde yaşanan yavaşlamaya
rağmen bu yıl ihracatta başarılı bir
grafik çizdi. 2016 yılında da bu yeni
pazarlara yönelerek, küresel rekabet-
teki gücünü ortaya koymaya devam
edecek” yorumunda bulundu. 

İSMOB’un yeni adresi TÜYAP oldu 
Türkiye'nin en büyük, dün-

yanın en önemli üçüncü
mobilya fuarı olan İstanbul

Mobilya Fuarı (İSMOB), 200 ül-
keye ihracat yapan Türk mobilya
sektörünün en profesyonel örnekle-
rini sergilemek üzere 12-17 Ocak
2016 tarihleri arasında yeni adresi
TÜYAP’ta 12. kez kapılarını açacak.
Türkiye Mobilya Sanayicileri Der-
neği (MOSDER) öncülüğünde
rekor sayıda yerli ve yabancı firma-
nın katılımıyla düzenlenen Türkiye
mobilya sektörünün birlik plat-

formu İSMOB, 2016’da da Avru-
pa’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Af-
rika’ya uzanan geniş coğrafyadaki
mobilya profesyonellerini yeni ad-
resi TÜYAP’ta ağırlayacak.
Türkiye mobilya sektörünün yüzde
75’ini temsil eden ve sektörün glo-
bal ölçekteki konumunu güçlendi-

ren önemli çalışmalara imza atan
MOSDER tarafından düzenlene-
cek fuarda; tasarımı ve kalitesiyle
yoğun ilgi gören, işlevselliğiyle öne
çıkan, özgün tasarımlarla hayat
bulan mobilyalar sergilenecek. Ka-
liteli hizmet anlayışı ve teknik altya-
pısı ile Türkiye’nin en büyük ve en
modern fuar merkezi olan Beylik-
düzü TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi, toplam 120 bin metre-
kare sergi alanında İSMOB Fuarı
ile binlerce profesyonel ve sektör
temsilcisini ağırlayacak. 
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Türkiye’de hızla benimsenen
e-Dönüşüm süreciyle, e-Fa-
tura, e-İmza ve e-Defter’in

yanı sıra e-Arşiv ve e-Tebligat olmak
üzere iki yeni uygulama daha zo-
runlu olarak hayata geçiyor.  
T.C. Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi
Başkanlığı’nın (GİB) yeni düzenle-
mesiyle, mevcut 20 bin civarındaki
mükellefe ilave olarak, 10 milyon
TL ve üzeri ciroya sahip 30 bin ci-
varında mükellef 31 Aralık 2015 ta-
rihine kadar e-fatura ve e-defter
uygulamasına zorunlu olarak geçe-
cek. Yeni kapsam genişlemesiyle bir-
likte 2016 yılı başında e-fatura ve
e-defter kullanan mükellef sayısının
50 bine ulaşacağı öngörülüyor. İş
süreçlerini elektronik ortama taşıyan
bu hizmet; kağıt tüketimini azaltı-
yor, yazıcı, kartuş, postalama, kargo,
depolama ve arşiv masraflarının azal-
ması gibi tasarruflar sağlıyor. 
Ayrıca 1 Ocak 2016 tarihinde mü-
kelleflere yönelik bildirim ve tebli-
gatların elektronik yolla, hızlı ve etkin
yapılmasını sağlayacak e-Tebligat uy-
gulaması  da yürürlüğe girecek. Bu
sayede hız, etkinlik ve verimlilik artar-
ken, tebligatların ulaşım sorununun
ortadan kalkması hedefleniyor. Ko-
nuya ilişkin açıklamalarda bulunan
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yar-

dımcısı Mehmet Şimşek, GİB, söz
konusu uygulama ile tebligatlarını
mükelleflere elektronik ortamda gön-
dereceğini söyledi. Şimşek, halen kul-
lanılan internet vergi dairesi içinde her
mükellefin bir hesabının olacağını ve
tebligatların, bu sistem üzerinden
ulaştırılacağını kaydetti. 
Şimşek, tebligat yapıldığında, mü-
kellefin sisteme kayıtlı cep telefo-
nuna veya e-mail adresine de
bildirim gideceğini söyledi. Uygula-
manın maddi boyutuna da dikkati
çeken Şimşek, bu sayede yaklaşık
115 milyon liranın devletin kasa-
sında kalacağını bildirdi.

Geliri 5 milyon TL'nin 
üzerindeki işletmelere zorunlu
Öte yandan milyarlarca sayfa kağıt
tasarrufu, daha az karbon salınımı,
mali süreçlerin hızlanması ve basit-
leşmesi gibi bir çok avantaj sağlaya-
cak e-Arşiv kullanımı da 1 Ocak
2016 tarihi itibariyle zorunlu hale
geliyor.  Elektronik Fatura Kayıt Sis-
temi (EFKS) kapsamında faturala-
rını elektronik ortamda oluşturma
ve koruma izni alan, internet üze-
rinden mal ve hizmet satışı yapan,
2014 yılı gelir tablosu brüt satış ha-
sılatı tutarı da 5 milyon TL ve
üzerinde olan mükellefler, en geç

1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv
Fatura Uygulaması’na geçmek zo-
runda.
433 seri numaralı Vergi Usul Ka-
nunu Genel Tebliği ile yürürlüğe
giren e-Arşiv Fatura uygulaması,
GİB tarafından belirlenen standart-
lara uygun olarak faturanın
elektronik ortamda oluşturulması,
elektronik ortamda korunması, ib-
razı ve raporlamasını kapsayan bir
uygulama bütünü. Bu uygulamadan
yararlanmak isteyen mükelleflerin ise
öncelikle e-Fatura uygulamasına ka-
yıtlı olmaları gerekiyor. Binlerce şir-
keti etkileyecek olan 1 Ocak 2016
itibariyle zorunlu hale gelen e-Arşiv
uygulaması, süreçlerin şeffaf bir şe-
kilde izlenebilmesinin yanı sıra, iş-
letmelerin iş yükünü azaltırken,
saklama alanı, arşivleme zorluğu gibi
problemleri ortadan kaldırıp, mali
tasarrufu da beraberinde getirecek.
Tüm faturaların ikinci kopyalarının
elektronik olması ile kırtasiye mas-
rafları neredeyse sıfırlanırken, arşiv
alanı problemi de çözülmüş olacak.

e-Arşiv yoksa
fatura naylon sayılacak
e-Arşiv özellikle kayıt dışı ekonomiyi
azaltmada ve naylon fatura gibi do-
landırıcılık suçlarının önlenmesinde
etkili bir rol oynayacak. Dahası, eğer
fatura elektronik değilse artık naylon
fatura sayılacak. Elektronik olarak
her fatura takip edilebilecek. İşlet-
melere büyük maddi tasarruf getiri-
sinin yanında e-Arşiv sistemi aynı
zamanda hataları azaltmada, zaman
kazanmada ve işlem hızlarında
büyük gelişim sağlayacak. 
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T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Fikri Işık, iç ve dış piyasalarda
artan risk algısı ve geçen yılın aynı dö-
neminde sanayi üretiminin yüksek ol-
ması nedeniyle oluşan baz etkisine
rağmen sanayi üretiminin beklentiler-
den daha fazla arttığını bildirdi.
Işık, eylül ayına ait sanayi üretim en-
deksine ilişkin yaptığı yazılı açıkla-
mada, eylülde takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretiminin bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8
arttığını, mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretiminin ise bir
önceki aya göre değişmediğini hatır-
lattı. Eylül’de sanayi üretiminin bek-
lentilerden daha iyi bir performans
sergilediğine işaret eden Işık, iç ve dış
piyasalarda artan risk algısı ve geçen
yılın aynı döneminde sanayi üretimi-
nin yüksek olması nedeniyle oluşan
baz etkisine rağmen sanayi üretiminin
beklentilerden daha fazla arttığını be-
lirtti.
Işık, Eylül ayının, dış piyasalardaki te-
dirginliklerin yanı sıra seçimler nede-
niyle iç piyasalarda da risk algısının
yüksek olduğu bir ay olduğuna dik-
kati çekerek, "Yüksek risk algısının
yansımaları güven endekslerinde ken-
dini göstermiş ve eylül ayında keskin

şekilde düşmüştür. Nitekim belirsiz-
lik algısı iç talebi eylül ayında aşağı
yönlü bastırmıştır ve bu da sanayi üre-
timinin potansiyelinin altında kalma-
sına yol açmıştır" ifadelerini kullandı.
Çevre ülkelerde yaşanan siyasi sorun-
lar, euro/dolar paritesinin getirmiş
olduğu baskı, gelişmekte olan ülke-
lerde yaşanan performans düşüklüğü,
düşen emtia fiyatları ve en büyük ih-
racat pazarı olan Avrupa Birliği’nin
hala istenilen seviyede büyüyememesi
gibi faktörlerin de ihracata dönük
üretimi baskı altında tuttuğunu belir-
ten Işık, tüm bunlara rağmen özel-
likle imalat sanayinin büyümeye
devam etmesinin sevindirici oldu-
ğunu kaydetti. Işık, "Her ne kadar sa-
nayi üretimi eylül ayında beklentilerin
üzerinde gerçekleşmiş olsa da Türkiye
sanayisi daha hızlı büyüyebilecek,
daha fazla üretebilecek güce sahiptir"
değerlendirmesini yaptı.

Sanayi üretimi 
öncülüğünde büyüme
1 Kasım seçimleri sonrasında, hükü-
met kurmaya dönük tedirginliklerin
giderilmesiyle istikrara dair güvenin
tekrar tesis edildiğini, iç piyasadaki
belirsizlik kaynaklarından birinin or-

tadan kalktığını vurgulayan Işık, bu
durumun hem üreticilerin ve yatırım-
cıların geleceğe dönük uzun vadeli
kararlar almasının önünü açacağını,
hem de ülkeye dönük risk primini
aşağı çekerek yatırımların finansma-
nını kolaylaştıracağını belirtti.
Bugün açıklanan verilerle üçüncü
çeyrek büyümesine dair en önemli
öncü göstergenin de geldiğini ve sa-
nayi üretimi bir önceki yılın aynı çey-
reğine göre yüzde 3,3 arttığını
anımsatan Işık, "Bir önceki çeyrekte
büyümenin öncülüğünü sanayi üre-
timi yapmıştı. Bugün açıklanan ra-
kamlar, bu çeyrekte de ülkenin
sanayi üretimi öncülüğünde büyüye-
ceğini göstermektedir" ifadelerine
yer verdi. Bakan Işık, şu değerlen-
dirmelerde bulundu: "Sanayi üreti-
minin kompozisyonunda dış
ticaretin ağırlığı artacaktır. Özellikle
ana ticaret pazarımız Avrupa Birliği
pazarlarındaki toparlanma işaretleri
ihracatımıza olumlu yansıyacaktır.
Son açıklanan Orta Vadeli Program
da bu gerçekten yola çıkılarak hazır-
lanmıştır. Türkiye’ye karşı içeride ve
dışarıda öngörülebilirliğin, dolayı-
sıyla güvenin artacağı bir döneme gi-
riyoruz.” 
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Ziyaretçiler, Ağaç İşleme 
Makinesi Fuarı’nı başarılı buldu

28 yıldır istikrarlı bir biçimde bü-
yüyen Ağaç İşleme Makinesi ve 18
yıldır mobilya yan sanayimizin
uluslararası pazarlara açılan kapısı
olan İntermob fuarları, yarattıkları
sektörel güç birliği ile bölgemizde
vazgeçilmez bir ticaret merkezi
olma özelliğini, bu yılki başarılı
fuar organizasyonuyla daha da

güçlendirdi. Ağaç İşleme Makine
ve Yan Sanayisi İş Adamları Der-
neği’nin (AİMSAD) işbirliği ile
REED TÜYAP tarafından 10-14
Ekim 2015 tarihleri arasında İs-
tanbul’daki TÜYAP Fuar ve Kon-
gre Merkezi’nde düzenlenen Ağaç
İşleme Makinesi, Uluslararası Ağaç
İşleme Makineleri, Kesici Takım-

lar, El Aletleri Fuarı ve İntermob,
Uluslararası Yan Sanayii, Aksesuar-
ları, Orman Ürünleri ve Ahşap
Teknolojisi Fuarı, sektörün Tür-
kiye ve Avrasya’daki en büyük ihti-
sas fuarları olma başarısını
yakaladığı gibi sektör firmalarının
yeni pazarlara ulaşmalarına büyük
katkı sağladı. 



Fuara bu yıl 
18 yeni ülke katıldı
120 bin metrekarelik alanı
kapsayan toplam 14 salonda
gerçekleşen bu yılki fuara, 29
ülkeden 861 firma ve firma
temsilcisi katıldı. 111 ülkeden
65 bin 828 kişi fuarı ziyaret
ederken, ziyaretçilerin yüzde
88,5’i yurt içinden, yüzde
11,5’i yurt dışından geldi.
Genel ziyaretçi dağılımına ba-
kıldığında 58 bin 234 kişinin
yurt içinden, 7 bin 594 kişinin
de yurt dışından fuara katılım
gösterdi. 18 yeni ülkeden zi-
yaretçi ağırlayan fuar, bu yıl
yurt dışı ziyaretçi sayısında
yüzde 8,7 artış yaşadı.

Ziyaretçilerin yüzde
45,21’i fuardan son 
derece memnun 
REED TÜYAP’ın fuar süre-
since ziyaretçiler ile yaptığı ve
fuar girişinde yurt içi ve yurt
dışı ziyaretçilerden alınan bilgi
formlarından yararlanarak
gerçekleştirdiği anketin so-
nuçları, Ağaç İşleme Makinesi

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Fuarı ziyaret eden kazanıyor
REED TÜYAP’ın fuar süresince ziya-
retçiler ile yaptığı ve fuar girişinde yurt
içi ve yurt dışı ziyaretçilerden alınan bilgi
formlarından yararlanarak gerçek-
leştirdiği ‘Ziyaret Amacı Değerlendirme’
çalışması, sektörün Ağaç İşleme Makinesi
Fuarı’na olan ilgisinin nedenleri ile
fuardan beklentilerini de ortaya koydu.
Ziyaretçilerin fuara katılımında en çok
belirttikleri amaçlar arasında; genel sek-
tör hakkında bilgi edinmek, yeni trend,
ürün ve teknolojileri görmek, mevcut iş
ortakları ile görüşmek, yeni tedarikçi,
ürün ve hizmet bulmak için ürün satın al-
ması yapmak, yeni müşteri bulma, ürün
ve hizmetleri tanıtmak için satış gerçek-
leştirmek, temsilcilik/bayilik/distribütör-
lük bulmak yer alıyor. 
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Fuarı’nın başarısının yanı sıra katı-
lımcıların memnuniyetini bir an-
lamda ortaya koydu. 
Fuar memnuniyetine yönelik yapılan
araştırmada, ziyaretçilerin yüzde
45,21’i fuardan son derece memnun
döndüğünü aktardı. Katılımcıların
yüzde 29,37’si fuarın sonuçlarından
çok memnun olduğunu ifade eder-
ken, yüzde 21,95’i memnun oldu-
ğunu açıkladı. 
Öte yandan ziyaretçilerin yüzde
98’inin fuarı iş çevrelerine tavsiye
edeceğini belirttiği ankette, katılım-
cıların yüzde 96,4’ü de gelecek yılki
fuarı takip etmek ve tekrar gelmek
istediğini ifade etti.

3 yıl içinde yurt dışı ziyaretçi 
sayısı yüzde 48,5 arttı
REED TÜYAP’ın yaptığı araştır-
mada yıllara göre ziyaretçi sayısı de-
ğişimi incelendiğinde son 3 yılda
yurt dışı ziyaretçi sayısında bir artış
olduğu dikkat çekti.  2013 yılında
yurt dışı ziyaretçi sayısı 5 bin 112
kişi iken, bu sayı 2014 yılında 6 bin
984’e, 2015 yılında ise 7 bin 594’e
yükseldi. 3 yıllık süreçte yabancı zi-
yaretçi sayısını yüzde 48,5 oranında
yükselten fuarın, ziyaretçi ülke çeşit-
liliğinde de yüzde 29’luk artış oldu. 
Yurt dışı ziyaretçilerin coğrafi dağılı-
mında ise yüzde 31,24’lük oranla
Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinin
ilgisi ilk sırada yer aldı.  Ziyaretçile-
rin yüzde 25,16’sı Batı-Orta As-
ya’dan, yüzde 11,70’i Batı
Avrupa’dan, yüzde 11,33’ü Ortado-
ğu’dan, yüzde 9,77’si Afrika’dan,
yüzde 7,55’i Kafkasya’dan, yüzde
2,22’si Doğu Asya-Pasifik’ten,
yüzde 1,03’ü de Kuzey-Güney
Amerika’dan katılım gerçekleştirdi. 
Öte yandan bu yıl fuara ilgi gösteren
alım heyetlerinde de artış görüldü.

Ağaç İşleme Makineleri Fuarı
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Avrupa, Afrika, Türk Cumhuriyet-
leri, Ortadoğu’dan toplam 20 ülke-
nin alım heyetini ağırlayan fuar,
Türkiye’den ise 45 ilden alım heye-
tine ev sahipliği yaptı. 

79 ilden ziyaretçi ağırlandı
REED TÜYAP’ın yaptığı açıkla-
maya göre, fuarı 3 yıllık süreçte zi-
yaret eden yurt içi katımcıların sayısı
yüzde 6,7 oranında arttı.  Ülkemi-
zin 79 ilinden ziyaretçinin katıldığı
bu yılki fuara, yurt içi ziyaretçilerin
yüzde 43,4’ü İstanbul’dan, yüzde
56,6’sı ise İstanbul dışından geldi.
Yurt içi ziyaretçilerin bölgesel dağı-
lımında yüzde 58,4 ile Marmara
Bölgesi en çok katılımın yaşandığı
bölge oldu. Fuara ziyaretçilerin
yüzde 12,3’ü Ege, yüzde 12,2’si İç
Anadolu, yüzde 8,0’ı Karadeniz,
yüzde 5,7’si Akdeniz, yüzde 3,4’ü
de Doğu - Güneydoğu Anadolu
bölgesinden katılım gösterdi. 
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ABM MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.
AES ELEKTRONİK VE MAK.

SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AİRPAK HAVALANDIRMA VE FİLTRE
SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

AKEMSAN AĞAÇ MAK. İMALATI SAN.
TİC. VE PAZ. LTD.ŞTİ. 

ALTERNATİF MAK. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ANKES KESİCİ TAKIM SANAYİ VE
TİC. LTD.ŞTİ.

ARTEMAK MAK. NALB. OTO. MOB.
İNŞ. TEKS. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AS METAL AĞAÇ
MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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BALA MAKİNE SANAYİ
BSA MAKİNE İNŞAAT VE BİLGİSAYAR

TİC. LTD.ŞTİ.

BUP KESİCİ TAKIMLAR SAN. TİC.
LTD.ŞTİ.

CANMAKSAN MÜH. MAK. ELEKT.
ELEKTR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ÇETİNMAK MAKİNA YEDEK PARÇA
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. DİNÇMAK MAKİNE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

EMİN TOSUN MAKİNE SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

FNT AHŞAP İŞLEME MAK.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
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FORM MAKİNA YUSUF DİLEK
HASDEM MAKİNA VE KESİCİ TAKIM

İMAL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HİZMET HİM MAK. VE
TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KADROMAK MAKİNE SAN. VE DIŞ
TİC. LTD.ŞTİ.

LEİTZ KESİCİ TAKIMLAR 
SAN.TİC. A.Ş. LİGNO MAKİNE SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

MAKEL MOBİLYA MAKİNALARI SAN.
VE TİC. A.Ş.

MİM-ÇEKO MAKİNA İMALATI VE
TİCARETİ / FATİH ATALAY
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N.F.M MIZRAK MAK. NAK.SAN.VE
TİC.LTD.STİ

NETMAK KESİCİ TAKIM
İML.PAZ.LTD.ŞTİ

NURİ BAYLAR MAKİNE TİC. VE
SAN.A.Ş.

ORENT ORMAN ÜRÜNLERİ MAK.İNŞ.
SAN.LTD.ŞTİ.

ÖZ KONYALILAR GRUP MAK. İNŞ. KU.
NAK. GIDA TUR. SAN. TİC. İTH. İHR.LTD.

SONAR ELEKTRONİK VE MAKİNA
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TERVELLİ END. ÜRÜNLER DIŞ.
TİC.LTD.ŞTİ.

TİMSAN TEKNİK İNS.VE
MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
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TÖRK MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.
TURANLAR MAKİNE SAN. VE 

TİC. A.Ş.

TURHAN MAK.SAN.VE TIİCARET 
LTD. STİ.

UNİMAK MÜH.HİZ. VE MAKİNA
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ÜNALSAN METAL VE AĞAÇ İŞL. MAK.
TOZ TALAŞ EMME SİS. LTD.ŞTİ.

ÜNVER MAKİNA İMALAT VE TİCARET
- FARUK ÜNVER

ÜSTÜNKARLI MAR.MAK.İML. SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

VERMAK MAKİNE PLASTİK
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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VMM VAROL MAKİNA SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE 
YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

AİMSAD’dan Kareler AİMSAD’dan Kareler

AİMSAD’dan Kareler AİMSAD’dan Kareler

AİMSAD’dan Kareler AİMSAD’dan Kareler
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Mobilya Aksesuar Sanayici-
leri Derneği (MAKSDER)
mobilya aksesuarları

sektörünün tüm bileşenlerini bir
araya getirmek ve gücün beraber-
likten geldiğini vurgulamak ama-
cıyla, bir yemek organizasyonu
düzenledi. 
MAKSDER yönetim kurulunun ev
sahipliğinde gerçekleşen organizas-
yona MAKSDER üyelerinin yanı sıra,
Mobilya Sanayicileri ve İşadamları
Dernekleri Federasyonu (MOSFED),
OMSİAD,  MOBSAD, MOBDER,
MUDER, KAYMOS, İMOS ve
ANSİMOD üst düzeyde katılım
oldu. 
Organizasyona AİMSAD adına Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri
Erol, Yönetim Kurulu Üyesi Faruk
Ünver, Genel Sekreter Yardımcısı
Arif Onur Kaçak ile AİMSAD Der-
gisi Reklam ve İletişim Sorumlusu
Ezgi Kurt katıldı. MAKSDER Bir-
liktelik Yemeği’nde ayrıca Mobilya,
Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı-
ları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullah Tever, İstanbul Demir ve
Demir Dışı Metaller İhracatçıları
Birliği Başkanı Rıdvan Mertöz,

MASKO Yönetim Kurulu Başkanı
Selahattin Erdoğan, MODOKO
Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Bilin-
mez, SİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Kocabaş, TÜYAP İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı Hakan Mirgün ve
REED TÜYAP Genel Müdürü Ali
Muharremoğlu da katıldı. 

“Üzerimize önemli 
görevler düşüyor”
Gece, MAKSDER Yönetim Kurulu
Başkanı Tekin Çınar’ın misafirlere
hitabıyla başladı. Konuşmasında,
MAKSDER’in Türk mobilya akse-
suar ürünleri ve markalarının iyileş-
tirilmesi ve kalite standartlarının
yükseltilmesi, sektörde birlik ve be-
raberliğin her anlamda sağlanması
adına önemli çalışmalar yaptığını be-
lirten Çınar, bu doğrultuda ürün ve
tasarımların dünyaya açılması ve
uluslararası platformlarda gün geç-
tikçe daha çok değer görmesinin
gurur verici olduğunun altını çizdi.
Çınar konuşmasına şöyle devam etti:
“Bu yolda hepimize önemli görev-
ler düştüğünü de bir kez daha hatır-
latmak istiyorum. Sektörde ülkemizi
kalkındıran üretici güçler olarak hem

daha da ileri düzeyde bilinç sahibi
olmak hem de kullanıcılara doğru ve
güvenilir ürünler sağlamak her şey-
den önemli. Mobilya aksesuar üreti-
cileri olarak bizler de kendi içimizde
birlik ve beraberliğin sürdürülebilir
olması yönünde çalışmalar yapmalı-
yız. Sektörümüzün ekonomi ve ta-
sarım alanında gelişmesi, hepimizin
bu vizyona sahip olmasıyla sağlana-
bilir.”
MAKSDER Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tekin Çınar’ın konuşmasının
ardından misafirlere MAKSDER’i
ve derneğin faaliyetlerini içeren bir
tanıtım filmi izletildi. Tanıtım filmi
sonrasında sektörün çatı örgütü olan
MOSFED’in Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Ercan Ata, federas-
yonun faaliyetleri ve 12 - 17 Ocak
2016 tarihleri arasında düzenlene-
cek olan 12. İSMOB Fuarı hakkında
bir konuşma yaptı.
Bu konuşma sonrasında, MAKSDER
Yönetim Kurulu Üyeleri, MAKSDER
Birliktelik Yemeği’ne sponsor ola-
rak katkıda bulunan, Aydın Plastik,
Güvenal Kalıp Ekipmanları, Ekin
Makina ve Ekol Çelik firmalarına te-
şekkür plaketlerini  takdim ettiler.

MAKSDER’den birliktelik yemeği

Haberler





Haberler

Orman sanayi sektörü
gelecekten umutlu 
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Orman Sanayi İşadamları
Gazetesi (ORSİAD) tara-
fından organize edilen ve

Peli Parke Turanlar Grup sponsorlu-
ğunda gerçekleşen Orman Sanayi
Sektörünün Geleceği Forumu’na,
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Orman Genel Müdürlüğü İşletme
ve Pazarlama Dairesi Başkanı Kenan
Akyüz, MDF ve Yonga Levha Sana-
yicileri Derneği Başkanı Hakan Zen-
gin, Çamsan Entegre ve Pazarlama
A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Özcan,
Vezirköprü Orman Ürünleri ve
Kağıt Sanayi Ürün Geliştirme Mü-
dürü Mehmet Karahasanoğlu, Ün-
sallar Parke Yönetim Kurulu Başkanı
Ünal Ünsal konuşmacı olarak ka-
tıldı. Moderatörlüğünü ORSİAD
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Fikret Demir’in üstlendiği forumda,
yonga levha, MDF ve laminat parke
sektörünün sürdürebilir üretim için

hangi tedbirlerin alınması gerektiği,
toptancı, perakendeci ve üreticilerin
sektördeki sorunları ile çözümleri,
yonga levha, MDF ve laminat parke
sektörünün finansal durumu,
2016’da sektörü bekleyen yenilikler
ile olası riskler, beklentiler ve çözüm
önerileri üzerine konuşuldu. 
Konuşmacıların 3 aşamalı sunum-
larla fikirlerini aktardıkları forumda,
Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
Pazarlama Dairesi Başkanı Kenan
Akyüz, üretim kapasitesini dolduran
bir sektörde görev yaptıklarını dile
getirdi ve uluslararası değerlendir-
melerini katılımcılarla paylaştı.
Akyüz, Türkiye'nin ciddi anlamda
yol kat ettiğinin ve orman ürünleri-
nin ekonomideki payının her geçen
yıl artış gösterdiğinin de altını çizdi.
Buna bağlı olarak ihracat oranların-
daki yükselişi dile getiren Kenan
Akyüz, 10 yıllık süre içinde üretim

alanlarının olumlu yönde değerlen-
dirildiğini ve kullanıldığını söyledi.
Akyüz, “Bilindiği üzere Türkiye’de
orman varlığının yüzde 99,9’u dev-
lete ait, dolayısıyla ormanlardan üre-
timi gerçekleştiren ve sektör
hammaddesi olan odunun tek kay-
nağı devlet gibi gözüküyor. Şu anda
özel sektörün katılımı çok az. Bu an-
lamda OGM geçmiş yıllardan beri
koruma ve kullanma dengesi çerçe-
vesinde ormanlardaki odun üreti-
mini artırmaya azami gayret
gösteriyor. Tabii ki bize burada yön
veren sektördeki gelişmeler. Sektö-
rün hammaddeye ihtiyacı arttıkça biz
de odun üretimini artırmaya devam
edeceğiz” dedi.

Zengin: “Sektörün, odun 
hammaddesi sorununu 
çözmesi gerekiyor”
Kenan Akyüz’ün ardından



AİMSADDERGİSİ 57

söz alan MDF ve Yonga Levha Sa-
nayicileri Derneği Başkanı Hakan
Zengin öncelikle OGM’nin artan
kapasitelere karşı ciddi bir üretim
artışı yapması gerektiğinin altını çi-
zerken, “Sektörümüz yeni yatırım-
lar yapıyor. Sektörümüzün en
önemli özelliği makine ağırlıklı bir
sektör olmasıdır, yani çok büyük ya-
tırımlar gerekiyor. Bir MDF hattı-
nın toplam kurulum maliyeti
yaklaşık 100 milyon euro civarında.
Bu maliyetlerin akabinde karlılığın
artması için hammaddenin mali-
yette yüzde 50 civarında bir payı
var. Dolayısıyla bizim sektörümü-
zün bir an önce bu odun hammad-
desi sorununu çözmesi gerekiyor.
OGM olarak geçmiş yıllara göre
sizin üretimlerinizin rakamlarının
arttığının farkındayız ve bundan do-
layı teşekkür ediyoruz” dedi.
Çamsan Entegre ve Pazarlama A.Ş.
Genel Müdürü İbrahim Özcan ise
sektör içindeki finansal yapının de-
ğerlendirmesini yaptı. “Asıl sorunu-
muz problem sermaye yetersizliği”
diyen Özcan,  sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Eğer bu firmalar ayağını
yorganına göre uzatırsa sıkıntı yok.
Ayrıca ülkemizdeki olumsuz koşul-
lar olmasa da, bundan sonra rekabet
artacağından, bizler toptancılar ge-

rekli tedbirleri almalıyız.
Bu tedbirlerden

biri; kredi
kartlarıdır. 

Biz kredi kartları ödemelerinde
yüzde 25’e ulaştık gayet iyi gidiyo-
ruz. Birçok firma bunu başlattı.
Diğer husus; herkesin bildiği par-
çalı müşteri çekleri alarak riskimizi
dağıttık, burada da yüzde 60’lara
ulaştık. Bu işin gelecek olduğu
nokta ise Avrupa’daki gibi alacak-
ların sigortalanması noktasıdır. Fir-
malar kredibilitelerini artırmalıdır.
Bu sistemin geleceğine inanıyo-
rum. Toptancılar da kazandıklarını
işlerine yatırırsa daha hızlı büyüye-
ceklerdir.”

Karahasanoğlu: “Büyümeye 
yüzde 20 artışla devam edeceğiz”
Forum konuşmacılarından Vezir-
köprü Orman Ürünleri ve Kağıt
Sanayi Ürün Geliştirme Müdürü
Mehmet Karahasanoğlu, “2016
üretim hedeflerimizde bütün
olumsuzluklara rağmen kapasite-
mizi tekrar yükseltmeye devam edi-
yoruz. Bu konuda AR-GE
çalışmalarımız devam ediyor.
2016’nın da 2015 kadar başarılı
geçeceğine inanıyoruz. Yüzde 20
artışla büyümeye devam edeceğiz.
Yeni yatırım olmayacak, iç kapasi-
temizi geliştireceğiz. Firmamız
özellikle kaliteli nitelikli ürün ga-
mına önem veren bir guruptur. Bu
sektörün nitelikli ürünlerle Avrupa
pazarında daha değer kazanacağına
inanmaktayız” diyerek olumlu gö-
rüşlerini aktardı. Forumda söz alan
Ünsallar Parke Yönetim Kurulu
Başkanı Ünal Ünsal, perakende ve
toptancılar adına konuşma yaptı.
Laminat parkenin piyasa değerinin
yüksek olduğunu söyleyen Ünsal,
ancak bu değere rağmen 2015 yı-
lında beklentiyi karşılamadığını dile
getirdi. 2014 yılında daha çok satış
yaptıklarını vurgulayan Ünsal,
2015'teki yavaşlamayı piyasanın

genel durumuna bağladı ve şöyle
devam etti: "2016 yılından umut-
lanmamız gereken gelişmeler yaşa-
nıyor. Bu yıl 2014’e göre daha
yavaş ve durağan geçti. Bu sene
ufak da olsa küçülerek giden bir pi-
yasa var. 2015 yılından çok umut-
luyduk. En azından 2014'e göre
yükseliş bekliyorduk. 
Piyasadaki satışların artması ve
doğal olarak üretim miktarının da
yükselmesi gerekiyordu. Ancak
beklediğimiz gibi gitmedi. Yüzde
30'lara kadar yavaşladık. 
Antidamping etkisini hissedeme-
dik. Şu andaki durağanlık sadece
orman ürünleri bazında, yani lami-
nant parke açısından değil, diğer
hizmet sektörlerini etkiledi. Herkes
şimdi bir ay sonrasını hesap ederek
adımlarını atıyor.” 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Mobilya sektörü Türki-
ye’deki talebi karşılaması-
nın yanı sıra son yıllarda

kurulan çok sayıdaki yeni üretim tesi-
siyle içinde bulunduğu coğrafyanın da
en büyük üreticisi konumuna geldi.
Genç nüfus, evlenme hızı, kentsel dö-
nüşüm gibi iç dinamiklerin, moda
kavramının ön plana çıkmasıyla bir-
likte yoğun talebe dönüştüğü mo-
bilya sektöründe seri üretim anlayışı,
panel mobilyaya olan ilgiyi ise her
geçen yıl artırıyor. 2012 yılı sonunda
3,9 milyar TL olan panel mobilya
üretimi 2014’te yaklaşık 6 milyar

TL’ye ulaşırken, bu artış makine te-
darik eden ağaç işleme makineleri
sektöründe de pazarı hareketlendiri-
yor. Panel mobilya makineleri 2014
yılında 36 bin 57 adetle 75 milyon
dolarlık üretime imza atarken, 57 mil-
yon dolarlık ihracat, 83 milyon dolar-
lık da ithalat gerçekleştirdi. 
Türkiye’de doğal ağaç, endüstriyel
alanda 3 ana sektöre hizmet ediyor.
Yüzde 28 ile kağıt ve reçine, yüzde
16 ile inşaat, yüzde 2 ile de mobilya
sektörü doğal ağaç kullanımından
pay alıyor. Yüzde 2 gibi küçük bir
pay almasının temelini ise ağacın

bütün olarak kullanılması, yani kim-
yasal kullanım alanlarında olduğu
gibi ağacın büyük bir kısmının posa
haline getirilmemesi oluşturuyor. 
Türkiye’de dünya çapında faaliyet
gösteren sektörlerden biri olan mo-
bilya sektörü yıllık 9 milyon m3’ü iç
piyasadan, 6 milyon m3’ü ithal edi-
len 15 milyon m3 endüstriyel oduna
ihtiyaç duyuyor. 2011 yılında sadece
panel mobilya üretiminde 11 milyon
m3 endüstriyel odun kullanılırken,
bu rakamlar gelecek dönemdeki
hammadde teminine ilişkin planların
da yapılmasını gerekli kılıyor. 

Kapak Dosyası

Panel mobilya makinelerinde teknoloji
mobilyada kaliteyi arttırdı
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Sektör temsilcileri, 2023 hedeflerine ulaşmak
için piyasa türleri ve ormanların verim gücü dik-
kate alınarak yerli endüstriyel odun üretiminin
en az 20 milyon m3’e çıkarılmasını istiyor. 
Mobilya, modanın etkisinde kalan sektörlerin
başında geliyor. Teknolojik gelişmeler ve deği-
şen zevkler nedeniyle mobilya üretiminde de
değişimlere yol açıyor. Değişen toplum yapı-
sına paralel olarak ihtiyaçların artması ile seri
üretim yapan işletmelerin ve fabrikaların ço-
ğalması da bunun tabi bir sonucu olarak karşı-
mıza çıkıyor. 
Daha kısa sürede daha az insan gücü ile daha
çok ürün yapmayı hedefleyen bu yeni üretim
anlayışına en fazla cevap veren mobilyayı panel
mobilya oluşturuyor. Panel mobilya; oturma ve
yatak odası, yer döşemeleri, mutfak, çocuk oda-
ları, merdivenler, spor salonları ve hatta tekne-
lerde kısaca hayatımızın her alanında mevcut.

Panel mobilya üretimi 
yaklaşık 6 milyar TL’ye ulaştı
Panel mobilya üretiminde tablalı malzemelerin
seri olarak teknolojiyi kullanarak en az fire ile en
kısa zamanda üretilmesi için her gün yeni sis-
temler gelişiyor. Sistem ise beraberinde yeni
malzemeleri ve bu malzemeleri işlemek için yeni
makinelerin ihtiyacını gündeme getiriyor.  Panel
mobilya üretimini mercek altına aldığımızda yıl-
lar itibarıyla artışın olduğu göze çarpıyor. 2008
yılında 1.5 milyar TL, 2009 yılında 1.6 milyar
TL, 2010 yılında 2 milyar TL üretim yapan
panel mobilya sektörü, 2011 yılında ciddi bir
artışla 3 milyar TL’lik üretime imza attı. Bu ra-
kamı 2012 yılı sonunda 3.9 milyar TL’ye çıka-
ran panel mobilya sektörünün resmi olarak
açıklanmasa da geçen yıl 6 milyar TL’lik üretim
gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.
Üretimdeki artışın direkt yansıması bu alandaki
makine pazarında kendini hissettiriyor. Panel
mobilya sektöründe kullanılan makineler ara-
sında ebatlama makineleri, bantlama makineleri,
delik delme makineleri, işleme merkezleri başı
çekiyor. Toplam ağaç işleme makinelerinin
2014 yılı sonunda üretiminin 190 milyon dolar
olduğu tahmin ediliyor. Bu tahminden yola çı-
karak, panel mobilya makinelerinin 75 milyon
dolarlık üretime imza attığını söyleyebiliriz.  

Panel mobilyalarında
üretimdeki artışın 
direkt yansıması bu
sektöre hitap eden
makine pazarında da
kendini hissettiriyor.
Toplam ağaç işleme
makineleri 2014 yılı
sonunda 190 milyon
dolarlık üretim 
yaparken, panel 
mobilya makineleri-
nin üretim miktarı 
75 milyon dolara
ulaştı.
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İthalatı ihracatından fazla 
Ağaç işleme makineleri, 2014 yılında 83 milyon dolar ih-
racat, 186 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi. Bu rakam-
lar içinde panel mobilya makinelerini incelediğimizde
toplamda 57 milyon dolar ihracat, 83 milyon dolar itha-
lat gerçekleştirildiğini görüyoruz. 
Adet bazında incelediğinde ise 2014 yılında toplam 50
bin 460 adet ağaç işleme makinesi ihracatı yapıldığı ve

bunun 36 bin 57 adedinin panel mobilya makineleri ol-
duğu görülüyor.
Aynı şekilde ithalatı ele aldığımızda toplam 65 bin 505
adet ağaç işleme makinesi ithalatının, 58 bin 698 adedini
panel mobilya makineleri oluşturuyor.
Panel mobilya makinelerinde yıllar itibarıyla ihracat ve it-
halat miktar ve değerlerine bakıldığında, ithalatın ağırlık
kazandığı dikkat çekiyor. 2010 yılında 38 bin 673 adet
makine ihraç eden panel mobilya makineleri üreticileri,
2011 yılında 62 bin 856 adetle son 5 yılın en fazla ihra-
catına imza attı. Panel mobilya makineleri üreticileri
2014 yılında da 36 bin 57 adet makine ihraç etti.  
İthalatta ise rakamlar ihracata göre son yıllarda daha yük-
sek. 2010 yılında 27 bin 784 adet makine ithal eden
panel mobilya sektörü 2013 yılında son 5 yılın en üst se-
viyesine çıkarak 61 bin 531 adet makineyi yurtdışından
satın aldı. 2014 yılında sektörün yaptığı ithal makine
adeti ise 58 bin 698 oldu. 

Ebatlama makineleri, ihracatın 
yüzde 44’ünü oluşturuyor
Ebatlama makineleri, panel mobilya makinelerinin top-
lam ihracatının yaklaşık olarak yüzde 44’ünü oluşturu-
yor. Buna göre 2014 yılında ebatlama makinelerinin
ihracatı 25,5 milyon dolar, ithalatı ise 24,9 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Yine 2014 rakamlarına göre 14 bin
364 adet ihracat, 57 bin 117 adet ise ithalat yapıldı.
Panel mobilya makineleri ihracatının yaklaşık yüzde 15’i
ise bantlama makineleri tarafından gerçekleştiriliyor.
2014 yılında 7,9 milyon dolar ihracat, 13,3 milyon dolar
ithalat yapan bantlama makineleri, yine 2014 rakamla-
rına göre 1425 adet ihracat, 171 adet ise ithalat gerçek-
leştirdi.

Geçen yıl 364 adet delik 
delme makinesi ihraç ettik
2014 yılında delik delme makinelerinin ihracatı 2,2 mil-
yon dolar, ithalatı ise 2 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Sektör bu makinelerden yine 2014 rakamlarına göre 364
adet ihracat, 82 adet ise ithalat yaptı.
Panel mobilya makinelerinin toplam ihracatının yaklaşık
olarak yüzde 37’sini de işleme merkezi oluşturuyor. Buna
göre 2014 yılında işleme merkezinin ihracatı 21,5 milyon
dolar, ithalatı ise 43 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: www.e-masifpanel.com
Kaynak: www.meb.gov.tr
Kaynak: www.tuik.gov.tr 

Kapak Dosyası
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Kapak Röportaj

“Talepteki 
dinamizm ile

panel 
mobilyadaki 

yatırım 
rüzgarı hiç 

dinmeyecek”
Başta panel olmak üzere mobilya

sektörünün Türkiye’de her yıl 
modası değişen dinamik bir yapıya

kavuştuğunu dile getiren Boydak
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve

Türkiye Mobilya Sanayicileri 
Derneği (MOSDER) Başkan 

Yardımcısı Bekir Boydak, sektörün
önümüzdeki dönemde de 

büyümeye devam 
edeceğine ve yeni başarılı 
yatırımlara imza atacağına 

inancının tam 
olduğunu vurguluyor.



Türkiye’nin en büyük en-
tegre mobilya üretim tesi-
sine sahip olan Boydak

Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi
ve Türkiye Mobilya Sanayicileri
Derneği (MOSDER) Başkan Yar-
dımcısı Bekir Boydak, mobilya sek-
törünün geleceğinden oldukça
umutlu. Başta panel mobilya
olmak üzere sektördeki dinamiz-
min büyümeyi ve beraberinde yeni
yatırımları da artırmaya devam ede-
ceğini söyleyen Bekir Boydak’a
göre moda ve tasarım talebi, talep
de üretimi tetikleyecek ve mobilya-
daki yatırım rüzgarı uzun yıllar
daha sürecek. 
Bulunduğu coğrafyanın en büyük
ve en güçlü mobilya üreticisi olan
Türkiye’de ağaç işleme makineleri
sektörünün geldiği noktayı da çok
başarılı bulduğunu ifade eden
Bekir Boydak,  “Ağaç işleme maki-
nelerinin bize verdiği omuz desteği
sayesinde üretim gücümüzü artır-
dık ve bugünlere geldik. Ülke-
mizde kurulu tesisleri olan, ithal
ikamesinin yerine geçen üretim
yapan, teknik servis konusunda eli-
mizin altında, aynı lisanı konuştu-
ğumuz bir sektörle çalışmaktan ve
birlikte büyümekten mutluyuz.
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de
ağaç işleme makineleriyle birbiri-
mizi büyütmeye devam edeceğiz”
mesajını veriyor.
Bekir Boydak yaptığımız röpor-
tajda, panel mobilya sektörünün
bugünü ve geleceği ile ağaç işleme
makineleri sektörüne yönelik gö-
rüşlerini aktardı. 

Mobilya sektörü üretimdeki gü-
cünün yanı sıra son yıllarda ih-
racatta da önemli bir artışa
sahne oluyor. MOSDER Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı
olmanız itibarıyla sektörün gele-

cek dönem ihracat hedeflerini
aktarır mısınız?
Sektör bugünkü 2.4 milyon dolar-
lık ihracat rakamına 500 bin dolar
seviyelerinden geldi. 10 yılda çok
büyük gelişim gösterdi ve ihraca-
tını yaklaşık 5 kat artırdı. Mobilya
sektörü 2.4 milyon dolarlık ihraca-
tını bu yıl sonunda 3 milyon dolara
çıkarmayı hedefliyor. Bu rakamın
2023 yılında ise 10 milyon dolara
ulaşmasını amaçlıyoruz. Bugün çok
sayıda Türk markası dünyaya ihra-
cat gerçekleştiriyor. İthalatının ih-
racatına oranla çok düşük olması
mobilya sektörünün en dikkat
çeken gerçeği. Cari açığı olmayan
ender sektörlerden biriyiz. 
Türkiye’de ihracatı ithalatından 4
kat daha fazla olan bir başka sektör
yok diye biliyorum. Geleceğe yöne-
lik ümitliyiz ve beklentilerimiz çok
yüksek. Mevcut potansiyelini göz
önüne aldığımızda sektörün çok
daha iyi bir noktaya ulaşması gerek.
Bunun da olacağına inanıyoruz.

Panel mobilya sektörünün bu-
günlere gelirken başarısını sağla-
yan faktörler neler oldu? 
Sektör varolduğu günden dışa açıl-
dığı yıllara kadar hep büyüdü. Bunu
da tek başına yapmadı. Başarı tek
başına olmaz. Sektör; makinesi, yan
sanayisi, bayisi, üreticisiyle bir bütün
olmayı başarabildi. Bunun da çok
olumlu sonuçlarını gördü. Aynı za-
manda sektörün en büyük şansı,
mobilyayı işleme noktasında iyi ka-
litede makinelerle yola çıkmasıydı.
Teknolojik anlamda o kadar gelişim
yaşandı ki, çocukluğumuzdaki o
makinelerin hiçbiri bugün yok. El
işiyle yapılan mobilya da artık kal-
madı. Zaten el işi üretimin nitelik,
sayı ve kalite olarak standardını sağ-
lamak da zor. 
Özellikle Türkiye’nin dışa açılma

süreciyle birlikte mobilya sektörü
olarak kaliteli makineleri temin
ederek seri üretim mantığını be-
nimseyip hayata geçirdik. Böylece
iyi ve standart kalitede ucuz ürün
üretmeyi sağlayıp komşularımıza ve
Avrupa ülkelerine satarak dışa açıl-
dık. 

Sektör son dönemde ihracat ro-
tasında nasıl bir değişim yaşıyor?
Çevremizdeki ülkelerde krizler, sa-
vaşlar var. Bu nedenle firmalar ve
dernek olarak yeni pazarlar peşinde-
yiz. Zaten pazarı çeşitlendirmeden
aynı pazara ihracat yapmak pek de
doğru değil. Bundan dolayı pazarı
farklılaştırmak önemli. Bugün sek-
tör dünyanın 100’den fazla ülkesine
ihracat yapıyor. Ama bu yeterli
değil. Bu çerçevede özellikle nüfus
olarak çok yoğun ülkelere çalışmalar
yapıyoruz, fuarlara katılıp ihracat
kanallarını zorluyoruz. Güney
Amerika, Çin, Hindistan gibi ülke-
ler 2016 yılından itibaren yeni pazar
çalışmalarımızın içinde yer alacak.
Ancak hedeflerimizin gerçekleşmesi
için de devletten önümüzdeki en-
gellerin kaldırılmasını istiyoruz. 
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Yönetim Kurulu Üyesi 
olduğunuz MOSDER’in 
en önemli projesi nedir?
Belli bir büyüklüğe erişmiş 
firmalar, ihracatçılar bünyemizde
yer alıyor. İyi başardığımız 
işlerden biri 12 yıldır sektör
adına İstanbul’da düzenlediğimiz
Mobilya Fuarı oldu. Sektördeki
ihracat artışlarının bir nedeni de
bu fuardır. 12 yıldır sektörde 
tasarım yarışması düzenleyerek
bu konuda bilinçlendirme 
yapıyoruz. Markalaşma 
konusunda eğitimlerimiz 
sürekli yapılıyor. Hep bir gayret
içindeyiz. 



Nedir bu engeller?
Navlun ve gümrüklerin kurulacak
devletlerarası ilişkiler sayesinde ka-
demeli kadar düşürülmesi ve ardın-
dan tamamen kaldırılması sektör
açısından çok büyük kolaylık anla-
mına geliyor. Mobilya hem navlunu
pahalıyken bir yandan da ciddi
oranlarda gümrük vergilerine takıl-
dığı zaman rekabetçi olamıyor. Yerli
üretici olarak yurt içinde rekabet-
çiyken, yurt dışına mal gönderirken
bu maliyetler nedeniyle rekabetçi
özelliğimizi kaybediyoruz. Sanayici-
üretici olarak biz üzerimize düşen
görevi yaparken devletten de navlun
ve gümrük maliyetlerini kaldırarak
sektörün bir anlamda önünü açma-
sını istiyoruz. Bu duruma en iyi

örnek İran. Geçtiğimiz yıllarda sek-
törün İran’a 300 milyon dolar sevi-
yelerinde ihracatı vardı. Bu ihracat
şu anda çok azaldı. Türk ürünlerine
yüzde 100 oranında gümrük koydu
ve ihracat şansımızı bu pazarda kay-
bettik. Bu nedenle ticaret yaptığı-
mız ülkelerle ilişkilerin sağlıklı ve iyi
bir düzeyde tutulması çok önemli. 

Panel mobilyada tarz nereye
doğru gidiyor?
Yurt dışında bunu genellemek çok
zor çünkü her ülkenin yaşam tarzı,
mobilya kullanım alışkanlığı farklı.
Kimi estetik, kimi konforlu mobilya
seviyor. Hedef pazar seçerken o pa-
zarın beklentilerine cevap vermek
gerekiyor. Ayrıca işin içine zevkler,

desenler, modeller de giriyor. Biz de
bunları önceden inceleyip araştırıp
pazara öyle giriş yapıyoruz. Ancak
genel olarak bakarsak panel mobil-
yada moderne doğru bir kayış var.
Türkiye’de geçmişten bugüne ciddi
bir değişim yaşanıyor. Cilalı, oymalı,
boyalı mobilyalar azaldı. Zaten azal-
mak da zorunda. Seri üretim mantı-
ğına uymayan ve iş gücünün yoğun
olduğu mobilyaların üretim maliyeti
daha fazla, bu da satın alma potan-
siyelini çok etkiliyor. Piyasada tüke-
timin yoğun olduğu nüfus grubuna
hitap eden, seri üretim mantığında
üretilip daha uygun fiyatlara satılan
ürünler hakim. Ayrıca içinde moda
mutlaka barındırıyor. 
Geçmişte mobilyada hiç olmayan

Kapak Röportaj
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“Sektörlerimiz adına yapılacak her türlü
işbirliğine hazırız” 
“AİMSAD’ın kurulması MOSDER olarak bizi çok
memnun etti. AİMSAD ile bir araya gelip sektör
adına ortak akıl üzerinde çalışmayı çok arzu ederiz.
Kurulan dernekler sektöre katkı sağlayıcı, proje
peşinde koşan, sektör adına ne yapılabilirin çabasını
veren yapılardır. Birlikte hareket ederek hem 
kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda eğitimler
hem de okullarla sanayiciyi buluşturacak çalışmalara, 
ihracatı artıracak projelere, üniversitelerle 
işbirliklerine imza atılabilir. Eminimki 3-4 yıl içinde
de ektiğimiz tohumlar yeşerecektir. Sektör adına
yapılacak her türlü işbirliğine biz hazırız.”
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plastik, cam, metal gibi aksesuar kul-
lanımı bugün artık olağan karşılanı-
yor. 10 yıl önce pazarda asla yer
bulmayacak ürünler bugün ilgi gö-
rebiliyor. Çok dinamik bir sektör ol-
ması nedeniyle sürekli de gelişiyor.

Peki panel mobilyanın günde-
minde yeni yatırımlar var mı?
Türkiye’de mobilya çok büyük bir
sektör. İşletmeler sürekli yenileni-
yor, kapasite artırıcı yatırımlar yapı-
lıyor. Yatırım bu sektörde hiçbir
zaman bitmez. Çünkü her yıl mo-
dası değişen çok dinamik bir sektör
haline geldi. Mobilya içinde zevk
barındıran ve sık değiştirilen bir
ürün grubu oldu. 30 yıl önce ihti-
yaçtan dolayı mobilya alınırdı.
Son yaptırdığımız tüketici
araştırmalarında görüyoruz
ki artık mobilya değiş-
tirme sıklığı 8 yıla kadar
düştü. Avrupa’da bu
süre 2,5 yıl. İnsanla-
rın geliri arttıkça mo-
bilya değiştirme
sıklığı da artıyor.
Türkiye genç nüfusa
sahip olan, evlilik
oranları yüksek, çekir-

dek aile kavramının hızla geliştiği
bir yapıda. Ayrıca son yıllarda gün-
demde olan kentsel dönüşüm pro-
jeleri de mobilya tüketimini
tetikleyen bir faktör. İhracatta ise
komşu ülkelerimizdeki sorunların
elbet bir gün biteceğini düşünür-
sek, bu pazarlar bizim için önemli
fırsat kapıları olacak. Türkiye bu
coğrafyanın en büyük ve güçlü
mobilya üreticisi. Dolayısıyla sek-
törün önümüzdeki dönemde de
büyümeye devam edeceğine ve
yeni başarılı yatırımlara imza ata-
cağına inancımız tam. Gelecekten
umutluyuz.  

Mobilyanın markalaşma konu-
sunda başarılı bir sektör oldu-
ğuna inanıyor musunuz?
Kesinlikle başarılı. Bizim şirket olarak
kurulduğumuz zamanlarda mobilya
markası yoktu. Marka aslında bir
vaattir. Biz 1990’larda markalaşma
çalışması yaptık, Avrupa’yı örnek alıp
standart kurallar oluşturup hayata ge-
çirdik. Bu şekilde hem iç hem dış pa-
zarda büyüdük. Marka vaatlerimiz
arasında yer alan satış sonrası hizmet-
lerini, satış noktalarını, pazarlığa tabi
olmayan fiyatları, ödeme koşullarını,
evlere servis ve montaj koşullarını
standart hale getirdik. Sektördeki fir-
malar bizim bu çalışmalarımızı örnek
aldı. Bu değişimin takipçisi olan bir-

çok marka doğdu. Bu hoşumuza
gidiyor. Çünkü markalı mobilya

artınca kayıtsız üretim ve
haksız rekabet de azalıyor.

Aynı zamanda tüketici
de mağdur olmuyor.

Türkiye’ye girmeyi
planlayan ithal panel
mobilya markalarının
şansı ne kadar sizce?
İthalatın sektördeki payı

oldukça az ve nüfusun
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“Boydak’ta hedef 
ihracatı artırmak”

“Mobilya sektöründe Boydak Holding, 
İstikbal, Bellona ve Mondi markalarıyla faaliyet 

gösteriyor. Şu anda yerli pazarda 2 bin civarında 
franchisinge sahibiz. Yurt dışı pazarda 400 adet satış 

noktamız var. Yüzde 15 ihracatla devam ediyoruz. İşimizde
farklılaşmak ve işimizi büyütmek için yatırımlara devam 

ediyoruz. Bu yıl dünyanın en büyük sünger fabrikasını 150 milyon
TL yatırımla Kayseri’de açtık, bu tesisle ilave 500 kişilik istihdam
sağladık. Türkiye’nin bitmiş ev mobilyası ihracatının yüzde 25’ini
bugün tek başımıza Boydak Holding olarak karşılıyoruz. Yurt

dışında da yatırımlarımıza devam ediyoruz, 2015’te yurt dışında
20 yeni mağaza açtık. Amacımız ihracat oranlarını artırmak. 

Ağırlıklı Avrupa pazarı olmak üzere dünyada 100 ülkeye 
ihracat yapıyoruz. Geçen yıla göre bu yıl yüzde 20’lik

büyüme hedefimizi tutturma yolundayız. Üretimi artır-
mak için modernizasyon yatırımlarını hayata geçiri-

yoruz. Her yıl düzenli olarak yenileme ve
kapasite artırıcı yatırımlar yapıyoruz.

Yapmaya da devam edeceğiz.”
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çok az bir kısmına hitap ediyor. Sek-
töre önümüzdeki dönemde de
büyük ithal markalar girebilir. Tür-
kiye pazarında şansını denemek iste-
yen ithal markalar mutlaka olacaktır
ama ben şanslarının yüksek oldu-
ğunu düşünmüyorum. Çok büyük
miktarlarda pazara hakim olamazlar
çünkü Türkiye fiyata duyarlı bir
pazar. Dolar ve euro ile yurt dışından
mobilya getirip Türkiye’de büyük
kitlelere satış yapmak çok mümkün
değil. Yüksek fiyatlarla ancak küçük
bir kitleye satış yapılabilir bu pazarda.

Ağaç işleme makineleri sektörü
yıllardır mobilya sektörüyle omuz
omuza çalışıyor. Bu çerçevede
ağaç işleme makineleri sektörü-
nün son 15 yıllık değişimini nasıl
değerlendiriyorsunuz? Bugün gel-
diği noktayı başarılı buluyor mu-
sunuz?
Mobilya ile ağaç işleme makineleri
sektörü bugünlere birlikte büyüyerek
geldiler. Bu iki sektör büyüme başa-
rısını birlikte gösterdi. Günün mo-
dern teknolojilerine önce onlar uyum
sağladı, biz de dolayısıyla onlar saye-
sinde bu teknolojileri alıp kullandık.
Günümüzde işletmeler minimum

karlılıklarla çalışıyor. Tasarrufa yönelik
her ne varsa sanayici için üretici  için
önemli hale geldi. Sektörün gereklili-
ğini oluşturan makinelerin başında
daha verimli ve elektronik, daha has-
sas, hata yapmayanlar geliyor. Makine
sektörü bu anlamda çok gelişti. Ağaç
işleme makineleri sektörünün geldiği
noktayı da çok başarılı buluyorum.
Mobilya sektöründeki firmaların bü-
yümesine büyük katkıları oldu. Bize
verdikleri omuz desteği sayesinde
üretim gücümüzü artırdık. Ülke-
mizde kurulu tesisleri olan, ithal ika-
mesinin yerine geçen üretim yapan,
dövizin dışarı kaçmasına engel olan,
teknik servis konusunda elimizin al-
tında, aynı lisanı konuştuğumuz bir
sektörle çalışmaktan ve birlikte büyü-
mekten mutluyuz. Geçmişte olduğu
gibi gelecekte de ağaç işleme maki-
neleriyle birbirimizi büyütmeye
devam edeceğiz.

Ağaç işleme makineleri sektörü
geçen yıl mobilya sektörüne 294
milyon dolarlık makine satışı ger-
çekleştirdi. Sizin beklentileriniz
nedir ağaç işleme makineleri sek-
töründen? 
Öncelikle şunu belirtmek isterim,

ağaç işleme makineleri sektörü mo-
bilya sektörünün beklentilerini bence
gayet iyi karşılıyor. İthal ikamesini
sağlayan hassas nitelikli makineler
bizim sektörün en önemli beklenti-
sini oluşturmakta. Bunu sağladıkları
noktada yerli üreticiye sahip çıkıyo-
ruz. Türkiye’de eşdeğerini bulduk-
tan sonra niye ithal edelim
makinemizi? Ülkemizin cari açık ver-
mesini, kendi iş gücümüzle üretileni
almak yerine gidip yurt dışından ma-
kine almayı biz de istemeyiz zaten.
Tercihimiz yerli makinelerden yana
ve bu gelecekte de böyle olacak.
Yeter ki dünyadaki örneklerinden
geri kalmasın. Hatta bir adım önde
olmasını da isteriz. Türk ağaç işleme
makineleri sektörünün Avrupalıdan
daha iyi makine üretmesi bize çok
büyük gurur verir. 

Mobilya ve makine sektörlerinin
birlikte büyümesi adına sizin öne-
rileriniz neler? Hangi konularda
işbirlikleri yapılabilir?
Çok şey yapılabilir. Öncelikle oturup
bu konuda beyin jimlastiği yapmak
lazım.  Ağaç işleme makinesi, üreti-
cisi yan sanayicisi, alanı satanı hepi-
miz aynı geminin içindeyiz. Gemiyi
selametle ulaştırmak için elimizden
ne geliyorsa yapmalıyız. Öncelikle
hem mobilyanın hem de makinenin
üretimini direkt etkileyen kalifiye ele-
man konusunu ele almak gerekir.
Operatörlerin yetiştirilmesi için sa-
nayi ile üniversitelerle ve meslek lise-
leriyle birlikte ortak akıl oluş-
turulabilir. Mobilya sektörünün kali-
teli ve verimli üretim yapabilmesi
adına makine sektörüyle işbirliği yap-
mak zorunda. Burada ortak aklı ça-
lıştırıp, birlikte komiteler kurup, ara
eleman, operatör, tasarım konu-
sunda görev alanların yetiştirilmesi
konusunda birbirimizi geliştirecek
çalışmalar mutlaka yapılmalı.

Kapak Röportaj
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Kayseri daha çok ticari itibarı
ve lezzetli mutfağı ile bilinse
de aslında binlerce yıl önce-

sine uzanan bir tarihe sahip. Hıristi-
yanlığın ilk yıllarında birçok Hıristiyan
için korunaklı bir yaşam alanı,
1200’lü yıllarda ise Selçuklular için en
önemli kentlerden biri olmuş. Tarihi
çok eskilere uzanıyor Anadolu'daki
her şehir gibi. Ama sadece Türk tari-
hine odaklanırsak, sırasıyla Daniş-
mend’lerin, Anadolu Selçukluları’nın
ve Osmanlılar’ın izleri var şehirde. 
Şehir düz geniş bir yere kurulu. Et-
rafta dağlar var, en yakınındakiler Ali
Dağı ve Erciyes Dağı.

Şehrin en önemli simgelerinden Er-
ciyes, son yıllarda Kayseri’yi kültür ve
doğa turizminin yanı sıra kış sporları
açısından da önemli konuma getirdi.
Öyle ki son yıllarda yapılan yatırımlar
sayesinde kayak sporu için ideal toz
karı ile ünlü Erciyes, başlı başına bir
turizm bölgesi haline geldi. Türki-
ye'nin en uzun kayak pistine sahip Er-
ciyes Dağı'na, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi’nin master planı çerçeve-
sinde 2005 yılından bu zamana kadar
150 milyon euro yatırım yapıldı. 300
milyon euroyu bulması beklenen ya-
tırımlar tamamlandığında Erciyes,
dünyanın sayılı kış ve yaz turizm mer-

kezlerinden biri haline gelecek. Böl-
gede 21 otelin de yer alacağı yatırım-
lar tamamlandığında Kayseri'ye 200
milyon euro gelir sağlanması hedefle-
niyor. 
Şehre yakın Ali Dağı da yamaç para-
şütüyle ünleniyor. Fethiye Ölüde-
niz’den sonra en çok  beğenilen
pistlerden olan Ali Dağı, dünyada 8
gün üst üste uçuşun gerçekleştirile-
bildiği birkaç yerden biri. 
Kayseri’de son yıllarda rağbet gören
bir diğer spor aktivitesi de rafting.
Türkiye’de rafting yapılabilen en
önemli akarsulardan olan Zamantı Ir-
mağı, Yahyalı İlçesi’nden geçiyor.

Gezi
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Uzunluğu, debisi, yeraltı geçişleri ve
kanyonlarının yanı sıra profesyonel ve
amatör raftingcilerin kullanabileceği
parkurları olması nedeniyle son za-
manlarda ilgi odağı oldu. Bölge özel-
likle bahar aylarında yabancı turist
akınına uğruyor. 

‘En’leriyle ünlü
Kayseri, 4 bin yıldır Anadolu'nun ti-
caret merkezlerinden biri ve bir kav-
şak noktası. Yüzyıllara dayanan
geçmişleriyle Kayseri'de ayakta kalabi-
len çarşılarından bazıları bugün hala
ticari hayatın vazgeçilmezleri olarak
eski önemini koruyor.  Osmanlılar za-
manında yapılan kapalıçarşılar ara-
sında İstanbul’dakinden sonra en
büyüğü olarak kabul edilen Kayseri
Kapalıçarşısı, 1987-1991 yılları ara-
sında bütünüyle ele alınarak eski Os-
manlı mimarisi tarzında yeniden
yaptırıldı. Kuyumculardan baharatçı-
lara, urgancılardan giyim eşyası satan
dükkanlara kadar içinde birçok dük-
kan bulunan Kapalıçarşı, bugün tüm
renkliliğiyle Kayseri ticaretini gezen-
lere hissettiriyor.
Kayseri’nin yine ‘en’ler arasına giren
bir başka ünlü noktası; Kapuzbaşı Şe-
lalesi. Dünyanın en yüksek ikinci şe-

lalesi olma özelliğini taşıması ile yerli
turist kadar yabancı turistin de ilgisini
çeken şelale, kendisini ilk defa gören-
lere ilginç bir heyecan veriyor. Do-
ğada biraz vakit geçirip huzur bulmak
istiyorsanız rotanızı bu tarafa çevirip
şelaleyi görme şansını yakalabilirsiniz.
Şehrin bir başka ‘en’i ise Sultansazlığı
Koruma Alanı. Develi ve Yeşilhisar il-
çelerinin idari sınırları içinde kalan
Sultansazlığı, Manyas Kuş Cenne-
ti'nden sonra ülkemizin en büyük
ikinci sulak sahası. Yapılan araştırmada
bölgede 301 kuş türü tespit edilirken,
bunlardan 69 türü düzenli olarak, 18
türü ise göç sırasında uğruyor. 
Kayseri’de bir de türkülere konu olan
bir yer var ki onu da vurgulamak
gerek. Verimli topraklarıyla ünlü Gesi
Bağları, bu ününü güvercin gübre-
sine borçlu. Sadece bu bölgede bulu-
nan şekliyle yabani güvercinler için
yapılan güvercinliklerden toplanan
gübreler, bağların bereketli, ürünlerin
de lezzetli olmasını sağlıyor.

Yeni keşfedilen ‘Yeraltı Şehri’
Peki bir Kayseri turu yapacak olursa-
nız nereleri mi es geçmemeli? Yeni
keşfedilmiş ve henüz tamamı ziyarete
açılmamış yerlerden biri olan Ali Dağı
Yeraltı Şehri bunların başında geliyor.
Hıristiyanlığın yasaklandığı dönem-
lerde Hıristiyanların yaşamak için dağı
kazarak inşa ettiği bu şehri görmek is-
tiyorsanız sizi zor bir gezi bekliyor.
Kimi zaman çömelerek, kimi zaman
da su üzerinde botla bile gezebilirsi-
niz bu gizemli şehri.
Ürgüp ve Göreme’deki oluşumlara
benzer özelliklerde inşa edilmiş bir
medeniyet merkezi olan Soğanlı Ha-
rabeleri de tarihi dokusuyla oldukça
etkileyici. Daha çok 4. yüzyılda Hı-
ristiyanlar için bir kaçış noktası olmuş
ve burada onlarca farklı kilise inşa
edilmiş. Halen bazı kiliseler içinde
Hıristiyanlığın ilk yıllarından kalma
freskler var. Kayseri geziniz uzun sü-

reliyse kesinlikle bir gününüzü ayır-
malısınız dediğimiz nokta ise Kaniş
(Kanesh) harabelerinin bulunduğu
antik kent ören yeri olan Kültepe.
M.Ö. 2000 yılında Anadolu'ya gelen
Hititlerin ilk kurduğu bu şehirden
Anadolu’daki en eski yazılı belgeler,
1800’lü yıllarda ortaya çıkarıldı. Asur
ticaret kolonilerinin başkenti olan
Kaniş-Karum (Kültepe) ören yerin-
den çıkarılan tarihi eserleri ise müzeyi
ziyaret ederek görmelisiniz.

Su ve ney sesi ile tedavi
Kayseri Hititler'den Romalılara, Sel-
çuklular'dan Osmanlılara birçok me-
deniyetin bıraktığı eserler ile eşsiz bir
tarih ve kültür mirasına sahip. Özel-
likle Selçuklu döneminden kalan eser-
ler Selçuklu medeniyetinin en güzide
eserleri olarak göze çarpıyor. Gevher
Nesibe Şifahanesi, akıl hastalarının su
ve ney sesi eşliğinde huzur bulup

YAPMADAN DÖNMEYİN
- Erciyes Dağı’nda kayak, trekking
yapmadan,
- Kapuzbaşı şelalelerinde piknik 
yapmadan,
- Kayseri Kalesi ve Tıp Tarihi Müze-
si’ni (Selçuklu Müzesi) gezmeden,
- Kentteki müzeleri gezmeden,
- Pastırma, sucuk yemeden,
- Erdemli ve Soğanlı vadilerindeki
kaya kiliseleri ile Kültepe Kaniş’i
görmeden,
- Eski camileri, türbeleri ziyaret
etmeden, 
- Develi ilçesinin Cıvıklı pidesini 
tatmadan,
- Zamatlı Irmağı’nda rafting, Ali
Dağı’nda yamaç paraşütü yapmadan,
- Yöresel el dokuma, Bünyan ya da
Yahyalı halıları, kilimleri, bez bebek
almadan dönmeyin.
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Gezi

tedavi edildiği, aynı zamanda ilk uy-
gulamalı tıp okulu olma özelliğini ta-
şıyor. Türk tarihinin ilk akıl hastanesi
olarak bilinen şifahanenin tarihi
1200’lü yıllara kadar uzanıyor. İsmini
Kılıç Aslan’ın kızı olan Gevher Ne-
sibe Hatun’dan alan bu şifahane,
içinde hüzünlü bir aşk hikayesi, za-
manının ötesinde imkanlar ve çok
naif mimari detaylar barındırıyor. 
Alaeddin Keykubat’ın hanımı Hunat
Hatun tarafından yaptırılan Hunat
Hatun Külliyesi ise, bugün hediyelik
eşya satan esnaflar tarafından biraz
amacından sapmış şekilde kullanıl-
makta. Külliye’nin yanında bulunan
cami Selçuklular’dan günümüze kal-
mış en büyük camilerden biri. Sel-
çuklu mimari eserleri arasında en iyi
korunabilmiş olanlardan Sahabiye
Medresesi de günümüzde kitapçıla-
rın yer aldığı oldukça hareketli ticari
alanlardan biri. Gidecek olursanız
özellikle kapısında bulunan ince işçi-
liğe dikkat etmelisiniz.

2018’de ihracat hedefi 
5 milyar dolar
Kayseri, Orta Anadolu’nun merke-
zinde yer alan coğrafi konumunu
kara, hava ve demiryollarının sun-
duğu ulaşım imkanlarıyla güçlendir-
mesinin yanı sıra bölgesel çekim
merkezi olma özelliğine sahip. Kay-
seri Sanayi Odası’nın rakamlarına
göre 2014 yılında toplam 1 milyar
891 milyon dolarlık ihracat gerçek-
leştiren Kayserili sanayiciler, geçen yıl
1 milyar 600 milyon dolarlık ithalat
yaptı. Böylece Kayseri, Türkiye’de dış
ticaret fazlası veren ender kentler ara-
sında yine yer aldı. 288 adet ihracat
yapan firmaya sahip Kayseri, geçen yıl
yaptığı ihracatla Türkiye'deki iller ara-
sında 16. sıraya yerleşti. Kayseri 2015
yılının ilk yedi ayında ise 921 milyon
167 bin dolarlık ihracata imza attı.
İrili ufaklı bin 150 dolayında sanayi
tesisinin bulunduğu şehir, 2018 yı-
lında ise 5 milyar dolarlık ihracat hac-
mine ulaşmayı hedefliyor.

Kültepe tabletleri UNESCO Dünya Mirası listesine girdi
Kayseri'deki Kültepe kazılarında gün ışığına çıkarılan ve çivi yazısıyla Asurca yazılan Kültepe Tabletleri,
ekim ayında UNESCO Dünya Belleği'ne kabul edilerek Türkiye'nin 5. dünya mirası oldu. Böylece
Kayseri Müzesi tarafından korunan Kültepe Tabletleri sayesinde tarihe ilgi duyan insanların ilgisinin
Kayseri'ye yönelmiş olacağını belirten Kayseri Valisi Orhan Düzgün, "Bu tabletlerin ortaya çıktığı
Kültepe Örenyeri'nin ziyaretçi sayısının artmasını ve bu tabletlerin sergilendiği Kayseri Müzesi'nin
ziyaretçi sayısının artmasını hedefliyoruz" dedi. Anadolu tarihinin başlangıcının Kayseri olduğunu savu-

nan Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise,"Kayseri, Anadolu tarihini başlatan yazılı belgelere sahip. Anadolu
insanı ilk kez Kültepe'de, Kayseri'de okuma yazmayı öğrendi. Bu tabletler bugün Kayseri'deki gibi özel tüccarların arşivleri.
Bugün bir ticari firmanın muhasebe bürosunda ya da arşivinde ne buluyorsanız, bizim Kültepe'deki tüccar evleri de, aynı şek-
ilde o arşivlerle dolu"  bilgisini verdi.

KAYSERİ’NİN ŞİFA İÇECEĞİ, 
GİLABURU

Gilaburu meyvesi,
çoğunlukta Kay-
seri ilçe ve köy-
lerinde yetişen bir
meyve. Özellikle
de Bünyan, De-
veli, Akkışla, Gesi,
Gürpınar, Tomar-
za çevrelerinde
akarsu kenarların-
da yoğun olarak

yetişiyor. Osmanlı döneminde bitkinin
güzel açan çiçeklerinden dolayı “gül
ebru” ismi verilen bu meyve, içeriğin-
deki asitler nedeniyle antikanserojen,
antimikrobiyal ve antioksidan özelliğe;
gilaburu suyu ise yaşlanmayı gecik-
tirici, kanser önleyici, mutasyonu en-
gelleyici etkiye sahip bulunuyor.
Gilaburunun dikkat çeken bir etkisi
de böbrek ve safra taşı rahatsızlığı
olanlarda olumlu sonuç  vermesi.
Halk arasında gilaburu suyu içenlerin
taş nedeniyle yaşanan şiddetli ağrı-
larının kesildiği, hatta böbrek taşlarını
düşürdüğü söyleniyor.
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NE YENİR NE İÇİLİR?
Et, hamur işi, iç yağı ve sarmısağın
destansı hikayesi demek yanlış olmaz
Kayseri mutfağı için. Günlük sofraların
dışında ziyafetlerde ve düğünlerde çok
özel yemeklerin hazırlandığı Kayseri’de
yöresel yemekler hiçbir değişimden et-
kilenmeden geleneksel tat ve lezzetlerle
sofraları süslüyor. Yemek yemeyi seven-
ler için günübirlik turların bile adresi ola-
bilecek Kayseri’de ne yemeli, ne içmeli
kısaca göz atalım…
Kayseri’yle özdeşleşen pastırmacılık
Orta Asya'dan gelen Türklerle başladı ve
zamanla gelişti. Bugün de Kayseri mut-
fağı ve ekonomisinde önemli bir yeri
olan pastırma özelliği ve kendine has
tekniği olması yüzünden özellikle Kay-
seri'de imal edilip hem yurt içine hem de
yurt dışına satılıyor. Eğer Kayseri’ye gelip
sucuk ve pastırmanın en saf ve en güzel

haline tanıklık etmek istiyorsanız; tama-
men doğal yöntemlerle üretilen sucuk
ve pastırmaların tadına bakmak için
Hacılar Köyü’ne gitmenizi tavsiye ederiz. 
Mantı, Kayseri'nin en gözde yemeği.
Araştırmalara göre 36 çeşit mantı pişir-
iliyor ve bunlar arasında en yaygın olanını
etli mantı oluşturuyor. Kayseri man-
tısının farkı, ufak oluşu. Öyle ki 1 kaşığa
40 mantı sığdırmak Kayseri mantısı ol-
masının bir ölçütü.
Kayseri Develi’den doğan cıvıklı pidenin
tarihinin ise Bizans dönemine kadar git-
tiği söyleniyor. Mayalı hamurun üstüne
koyun eti kıyması döşenerek özel taş
fırınlarda pişiriliyor. Et, çift bıçak ile
kıyılarak kıyma haline getiriliyor. Bu bıçak
darbeleri sonucunda etin yağı cıvıdığı için
cıvıklı adını alıyor. Cıvıklı, hamur ne
kadar inceyse o kadar makbul, yanında
da sarımsaklı bir yoğurt vazgeçilemezi.  

Evlerde en çok tüketilen ve halk arasında
"aşma-karna" tabir edilen yiyecek türü,
kesme çorba, erişte ve makarnadan
oluşuyor. Arabaşı ise, hem yapılması,
hem de yenmesi marifet isteyen bir
yemek. Bu yemeğin en önemli adabı,
kaşığa büyük parça halinde hamur almak
ve bunu çorbaya batırırken içine
düşürmemek ve hamurları çiğnemeden
yutmak. 
Kayseri’de ayrıca güveç, pehli, sulu köfte,
pirinçli köfte, saç kebabı, fırınağzı, karın-
mumbar, yağbari, pöç, kovalama yemek-
lerin en ünlüleri arasında yer alıyor.
Tatlılar ise zengin bir çeşide sahip.
Oklava baklavası, açma baklava, kamış
baklava, güllü baklava, fincan ağzı,
nevzine, im helvası, telteli (pişmaniye),
dut pekmezi, aside, incir dolması Kayseri
sofralarını süsleyen tatlıların en
önemlileri.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

AHŞAP İŞLEMECİLİĞİNDEN
MOBİLYA ÜRETİMİNE…
Türkiye’de mobilya sektöründe üretim
yapan 20 büyük firmanın 13’ü Kay-
seri’de bulunuyor. Kayseri’deki mobilya
tesisleri yılda 500 milyon dolar
civarında ihracat yapıyor; Türkiye’nin
toplam mobilya ihracatının da yaklaşık
yüzde 30’unu gerçekleştiriyor.
Markalaşan firmalarıyla dikkat çeken
Kayseri; patent, marka tescil ve faydalı
model başvurularının önemini kavramış
bir şehir. Bunu, en önemli sektörü olan
mobilyada görmek mümkün. Mobilya
sektöründe 2000 yılında 52 olan patent
başvuru sayısı, 2014 yılında 9 kat artış
göstererek 492’ye ulaşmış durumda.
Mobilya sanayiindeki üretimiyle Tür-
kiye mobilya pazarının önemli bir
bölümünü elinde bulunduran Kayseri,
gerek kendine özgü tasarımlarıyla
gerekse de markalaşma konusundaki
başarısıyla üretim ve ihracatta ilk
sıralarda yer alıyor. 
Özellikle panel mobilyanın en büyük fir-

malarına ev sahipliği yapan Kayseri’de
mobilya imalatı yapan işyeri sayısı 600’ün
üzerinde ve bu firmalar 10 binden fazla
kişiye de istihdam sağlıyor.
Kentin ihracat pastasındaki en büyük
dilim ise ağaç ve orman ürünlerine ait.
İhracatın sektörlere göre dağılımında
ağaç mamulleri ve orman ürünleri
toplam 336 milyon 220 bin dolarlık
ihracat ile en yüksek ihracatı gerçek-
leştiren sektör oldu.
Kayseri’de ahşap işleme sanatı çok es-
kilere dayanıyor. Mimar Sinan’ın mem-
leketi olan şehir,  mimaride olduğu
kadar taş ve ahşap oymacılığında da
oldukça ileri. Sinan'dan önce 1238
yılında Selçuklu hükümdarı I. Alaeddin

Keykubad'ın karısı Mahperi Hatun
tarafından yaptırılan Hunat Camii ve
Külliyesi'nin taş ve ahşap işlemeciliği
buna en iyi örnek teşkil ediyor. Bugün
hâlâ orijinal halini koruyan Hunat
Hatun Külliyesi, şehir meydanında yer
alıyor. Özellikle giriş dış kapısındaki
işlemeleri, taş mihrabı ve tarihi ağaç
minberiyle büyüleyiciliğini yüzyıllara
rağmen koruyor. Kayseri’de ahşap işle-
meciliğine bir diğer örnek de 17.
yüzyılda yapılan, Cumhuriyetin ilk yıl-
larında tadilat edilen Güpgüpoğlu Ko-
nağı. Konakta ağaç oyma bezemeye ait
yüzlerce yıl önceki örnekleri görmek
mümkün. 
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Sektörün Sesi

AES CNC İşleme Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda AİMSAD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İsmet Toktaş’a göre Türkiye ahşap işleme makineleri sektörünün uzun vadeli planında ‘Yeni İtalya
olma’ hedefi yer almalı. Ancak bunun gerçekleşmesi için sektördeki ana sanayiye tedarik sağlayacak yerli yan
sanayinin hayat bulması gerektiğine inanan Toktaş, “Bizim yan sanayiyi güçlendirmeden İtalyanlar’dan bu
sektörü tam olarak devralmamız mümkün değil. Sektördeki firmaların da bu bilinçle mühendislik, yazılım,
otomasyon gibi yan sanayiye yatırım yapması gerek” görüşünü savunuyor. 
Firma olarak 2017 yılında hayata geçecek 12 milyon euroluk yeni bir tesis yatırımına devam ettiklerinin bilgisini
de veren İsmet Toktaş, hedeflerinin 2018 yılında ürettikleri makineleri bir otomasyon sistemiyle birleştirerek
komple panel üretim fabrikası kuracak entegrasyonu sağlamak olduğunu açıklıyor. 

“Türkiye neden
yeni İtalya 
olmasın?”
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

AES olarak üretim faaliyetlerinizi
anlatır mısınız?
Firmamız 1989 yılında Bursa’da rah-
metli Ali Aşan ve ortakları tarafından
kuruldu ve faaliyetine elektronik kart
tasarımı ile başladı. 2000 yılında ise
otomasyon ve makine konusunda ya-
tırım yaptı. Ben şirkete o dönemde
katıldım.Şu anda 3 ortağız. İşleri bu-
güne kadar görev paylaşımı ile devam
ettirdik. Otomasyon, yazılım ve ma-
kine konularıyla ilgili faaliyetlerimizi
3 ayrı koldan sürdürdük. Makine
üretiminin ilk yıllarında özel makine
üretimi yapıyorduk. 2008’daki kriz-
den sonra ise seri üretim ahşap CNC
imalatına yatırım yapmaya karar ver-
dik.Yeni serilerimiz olan RAPTOR,
VEGA ve bunların farklı ölçülerde
modellerini ürettik. Katıldığımız fu-
arlardan aldığımız yorumlara göre
modellerimizi güncelleyip geliştirdik.
O günden bu yana CNC işleme mer-
kezleri üretiyoruz. Türkiye’de satış
adeti olarak pazar lideriyiz. Yılda 150
adetin üzerinde üretim yapıyoruz. 

Üretim tesisiniz hakkında biraz
bilgi verir misiniz?
İlk kurulduğumuz yıllarda 300-400
metrekare olan üretim alanımızı Ni-
lüfer OSB’deki 3 fabrikayla 10 bin
metrekareye kadar çıkardık. Şimdi
Bursa Hasanağa OSB’de 20 bin met-
rekarelik yeni bir fabrikanın inşasına
devam ediyoruz. Nilüfer OSB’deki
iki fabrikayı yeni fabrikamıza taşıya-
cağız ve böylece üretimimize 2 fabri-
kayla devam etmiş olacağız. 

Yeni fabrikanız için ne kadarlık bir
yatırım bütçesi ayırdınız?
Fabrika binası, yeni makineler ve iş-
leme tezgahlarıyla birlikte toplam ya-
tırım tutarı 12 milyon euro civarında
olacak. Bu yatırım kapasitemizde
yüzde 50 oranında artışa da neden
olacak. Yıllık üretim adetini 150’den

3 yıl içinde 500’e çıkarma amacında-
yız. CNC’nin dışında yeni makinele-
rin üretimini de yapmak istiyoruz. Bu
yeni üretim konularımızı yeni fabri-
kada hayata geçireceğiz. 

Bu yeni makineler neler olacak?
İstanbul’daki fuarda CNC esnek
delik makinesi SIRIUS’u müşterile-
rimize sunduk ve çok beğenildi. Şu
anda AR-GE faaliyetleri devam eden
profesyonel ebatlama makinesini de 
önümüzdeki dönemde seri üretime
alacağiz. Yüksek teknolojili ve katma
değeri daha yüksek makineler ürete-
ceğiz. Türkiye’de üretilmeyen yurt
dışından ithal edilen  makineleri üret-
meyi hedefliyoruz. Seri CNC ahşap
işleme makine üretiminde Türkiye’de
ilkiz. Bu kadar yüksek üretim adetiyle
Türkiye’de ilkiz. Bir de kendi yazılı-
mını üreten CNC imalatçısı olan ve
yurt dışına bu özelliklerde makine
satan Türk menşeli firma olmamız
nedeniyle de ilkiz.   

Yeni yatırım, üretim çeşitliliği ve
kapasite artışı dışında sizin büyü-
menize nasıl etki edecek?
Kendimize ait yazılım ekibimiz, mü-
hendislik ekibimiz, tasarım ekibimiz
var. Uzun vadede hedefimiz, bütün
bu ürettiğimiz makineleri çeşitlendi-
rip bir otomasyon sistemiyle birleşti-
rerek komple panel üretim fabrikası
kurmak. Bu hedefi 2018 yılında ger-
çekleştireceğiz diye düşünüyoruz.
Ayrıca bu yıl 12 mühendisle AR-GE
merkezi kurduk. Gelecekteki oto-
masyon sistemlerine temel olacak ça-
lışmalar yapıyoruz. Türkiye’de
otomasyon sistemiyle birlikte anahtar
teslimi tesis üreten firma pek yok. Bu
çerçevede ilklerden olacağız. Bir
Türk Firması olarak altyapımız mü-
hendislik, yazılım ve elektronik. Bu
uzmanlık konumuz olunca Türk ma-
kinecisi olarak bizim yapamayacağı-
mız bir ürün yok. Eğer ürün
satılabilir ve uygulanabilirse biz bunu
yapabiliriz. Üretimi, satışı artırıcı ça-
lışmalarla büyüyeceğiz. Ayrıca ihracat
için dünyanın bizim için önemli nok-
talarındaki fuarlara katılıyoruz. 

Peki ihracatı yüzde 60’a çıkarma
hedefi için yaptığınız çalışmalar
neler?
Belçika’da 2014 yılında kurulan AES
Europe isimli kendimize ait bir şirke-
timiz var. Batı Avrupa bölgesinde
satış ve satış sonrası hizmetleri veri-
yor. Distribütörlerin pazarlama çalış-
malarına destek oluyor. Shoowrom
da kuracağız gelecek yıl. 2016’da
Kuzey Amerika bölgesinde de buna
benzer AES North America adıyla bir
şirket kuracağız. Kendi makineleri-
mizi satacağımız bir ağ kurmak isti-
yoruz. 

Neden Kuzey Amerika?
Kuzey Amerika bölgesi çok cazip bir
bölge. Amerika, Meksika ve Kanada

“AİMSAD ile sektörde
dostluklar artıyor”
“50 üyeye ulaşan AİMSAD’da
şu anda Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı olarak görev
yapıyorum. Dernekte 1 yılda
çok önemli işlere imza attık.
Birçok ilde toplantı yapıldı,  in-
ternet sitesi ve katalog hazır-
landı. Dergimiz sektörde ses
getirir hale geldi. Fuarımızla il-
gili birçok sorun çözüldü. Ay-
rıca bu süreçte birlikte
hareket etmenin yanında sek-
tör içinde dostluklar da artı-
yor. Aynı makineyi üreten
kişiler birbirleriyle fikir alışve-
rişi yapıyor. Tüm bunlar kısa
zamanda elde edilmiş önemli
başarılar bence.”



olarak bu lokasyonun 400 milyonun
üzerinde nüfus var. Oradaki tedarik-
çiler çok fazla teknolojik üretimler
yapmıyor. Çin ve Avrupa’dan almayı
tercih ediyorlar. Üretim şartlarımız
bu üreticilere göre daha ekonomik.
Hem fiyatımızla hem kalitemizle ora-
daki üreticilerden çok daha iyi du-
rumdayız. Büyük CNC üreticileri var
ama talebe tam olarak cevap veremi-
yorlar. Çok dağınık bir market ol-
duğu için amacımız orada lokal
distribütörler bulup satış yapmak.
Şansımızın da olduğuna inanıyoruz,
çünkü bizim kadar yüksek adetli üre-
tim yapan yerel üretici yok. Ağustos
ayında Las Vegas Fuarı’na katıldık,
Türkiye’den katılan tek makine üre-
ticisi bizdik. Bizim için iyi bir tecrübe
oldu. Fiyatımızla, kalitemizle satış
yapmaya çok uygun olduğumuzu
gördük. Bu nedenle de bir an önce
şirket kurmanın yollarını arıyoruz.
Personel ve lokasyon arayışımız sürü-

yor. Öncelikle Amerika olmak üzere
Meksika pazarını hedefliyoruz. Ayrıca
ihracat yapmak için Güney Ameri-
ka’da Brezilya’da bir yerli üretici ile
partnerlik çalışmamız var. 

Yoğun fuar ve ihracat çalışmaları-
nız neticesinde sizce Türkiye ağaç
işleme makineleri uluslararası pa-
zarda nasıl bir imaj çiziyor?
Ben bu konuya pozitif bakanlarda-
nım. Biliyorsunuz sektörümüzde başı
Almanya ve İtalya çekiyor. Yine bili-
yorsunuz dünyada karı düşmekte
olan sektörlerin daha düşük maliyetli
ülkelere doğru kaydığı kaçınılmaz bir
süreç var. Bu süreç şu anda makine ve
ağaç işleme makineleri sektöründe de
yaşanıyor. Türkiye olarak geçiş nok-
tasındayız. Bizim firmalarımız son 4-
5 yıldır çok hızlı büyüyor. Herkes
üretimini, kapasitesini, kalitesini, ta-
nıtımını artırıyor. Yurt dışı fuarlara
daha çok Türk firması katılıyor. Ben

bu çabanın başarı getirdiğini ve geti-
receğini düşünüyorum.

Sektörünüzün üretim alanında
dünya devi ülkeler seviyesine gel-
mesi sizce neye bağlı?
Türkiye’nin İtalya ve Almanya gibi
olması için kısa ve orta vadeye değil,
uzun vadeye ihtiyacı var. Bence biz
İtalya gibi olmalıyız. Avrupa’nın gö-
beğinde bir ülke olan İtalya’da sanayi
1950-60’larda başladı. Almanya’ya
göç eden İtalyanlar’ın ustalık öğre-
nerek bir zaman sonra kendi ülkele-
rine dönüp iş kurmalarıyla İtalya’da
sanayileşme arttı. Bugün İtalya’daki
ahşap işleme sektörü de bu şekilde
oluştu. Almanya’daki eski firmalar
verimliğini yitirince bir zaman sonra
yerini İtalyanlar’a bıraktı. İtalyan-
lar’ın bu yeri Türkler’e bırakması he-
defimiz olmalı aslında. Bütün bu
uğraşlarımız da bu yönde. Ama
bunun olması için ana sanayinin yanı
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Sektörün Sesi

Üretiminizin yüzde kaçını ihracat oluşturuyor?
Aslında yurt dışı satışlarına henüz yeni başladık. 2013 yılından bu yana ihracat yapıyoruz. Yılda yaklaşık 40 makinemizi yurt dışına 
satıyoruz. Yani şu anda üretimin yüzde 25’ini ihraç ediyoruz. Bunu yüzde 60’a kadar çıkarmayı hedefliyoruz. 
16 ülkede distribütörlüğümüz var, 30’dan fazla ülkeye de ihracat yapıyoruz. Portekiz, Hollanda, İrlanda, İngiltere, İspanya gibi 
Avrupa ülkeleri, Ortadoğu’da İran, İsrail, Lübnan, Ürdün diger tarfatan Güney Afrika, Arjantin, ABD, Avustralya pazarlarımız 
arasında yer alıyor. Rusya’da Kasım ayında fuara katılacağız. Orayı da gelecek dönemde hedefliyoruz. 
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sıra bize yan sanayilerini de bırakma-
ları gerekir. Bizim yan sanayiyi güç-
lendirmeden İtalyanlar’dan bu
sektörü tam olarak devralmamız
mümkün değil. Otomotiv sektö-
ründe de bu böyle yaşandı. Ne
zaman otomotivde yan sanayimiz
gelişti işte o zaman üretimi bize bı-
raktılar. 
Türkiye bu sektörde yan sanayisini
geliştirmeden güçlendirmeden ulus-
lararası pazarda yer edinemez. Ana
sanayinin tedariğini sağlamadan Tür-
kiye’nin büyüme şansı yok. Sektör-
deki firmaların da bu bilinçle katma
değerli ürünler, yazılım, otomasyon
yapması gerekiyor. Bu nedenle yatı-
rımların bu alana doğru zamanla
kayması gerekiyor.

Firmalara bu noktada neler tavsiye
edersiniz?
Sektörde büyümek ve yurt dışına
açılmak isteyen her firma ürün ga-
mını geliştirmek zorunda. Bunu şu
ana kadar yapan firma da var, yapması
gereken firma da. Kendini geliştirici
ürünler üretip yurt dışı fuarlara katıl-
ması lazım. Yurt dışındaki Türk ima-
jını ancak bu şekilde düzeltebiliriz. Şu
anda sektörümüz Türkiye’de yan sa-
nayi yeterli olmadığı için hammad-
denin yüzde 70’i ithal ediliyor.
İthalatı kesecek kapasite ve yetkinlikte
olmak uzun yıllar alabilir. Her şeye
rağmen Türkiye bunu hayata geçirici
yatırımlara imza atmalı. Sektör şu
anda iyi yolda ilerliyor. Ülkemiz lo-
kasyon olarak da çok stratejik bir
noktada. Çevremizde şu anda savaş
ve sıkıntı yaşayan pazarlar, gün gele-
cek bizim için satış yapacağımız çok
önemli ihraç noktaları olacak. Ben
sektörün geleceğinden umutluyum.
Ama bu ilerlemeyi hızlandırıcı yatı-
rımlar gerekli.

Sektörün gelişimi açısından sizce
AİMSAD’ın gündemindeki ilk

konular neler olmalı?
AİMSAD’ın kurulduğundan bugüne
kadar yapması gerekenler acildi ve ya-
pıldı. Bundan sonrası için ilk sırada
eğitim ve sertifikalandırma çalışmaları
yer almalı. Operatör yetiştirme prog-
ramı ve sertifikalandırma gibi çalış-
malar bir an önce hayata geçirilmeli.
Çünkü bunun hem yapılabilirliği
hem de sektöre olumlu geri dönüşü
çok hızlı olacak. İlk önce test merke-
zinin kurulması, ürünlerin test edil-
mesi, personele eğitimin verilmesi,
operatörlere sertifika verilmesi ve
AİMSAD’ın bu konuda otorite ol-
ması gerektiğini düşünüyorum. Ay-
rıca ikinci el makine ithalatının
denetiminin gerekliliğine de inanıyo-
rum. Türkiye’de artık her makinenin
üretimi mümkün. Türkiye makine
çöplüğüne artık daha fazla döndü-
rülmemeli, vergi kaçakçılığının da
önüne geçilmeli. 

“Türkiye'deki eğitim 
kurumları ne yazık ki 
verimsiz. Ayrıca her yere
üniversite kuruldu,
mezun olan mühendis
çok, ama ne yazık ki
hiçbiri işimize
yaramıyor. Şu andaki 
en büyük problemimiz
kaliteli insan gücü.
Örneğin Kore bizden
çok daha kötü bir 
seviyeden, eğitim 
kurumları ile sanayiyi
çok iyi adapte ederek
bu noktaya geldi. 
Bizim bu sorunu
çözmek için modelimiz
Kore olmalı.”
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Kuzey Atlantik ve Kuzey Pasi-
fik okyanuslarına sınırı olan,
Kanada ve Meksika’nın ara-

sında, yüzölçümü bakımından dün-
yanın üçüncü büyük ülkesi ABD,
aynı zamanda tüketim gücü, ticaret
hacmi ve büyüyen pazarlarıyla dün-
yanın tartışılmaz güçlerinden biri.
GSYİH’ı 15.6 trilyon dolar olan
ABD, 2.4 trilyon doları aşkın potan-
siyeliyle dünyanın en büyük mal it-
halatçısı ve 1.6 trilyon dolar ihracatla
Çin’den sonra ikinci en büyük ihra-
catçısı konumunda. 
Doğuda Atlas Okyanusu'ndan ba-
tıda Büyük Okyanus'a kadar 4 bin
500 kilometrekare genişliğinde olan,

Alaska ve Hawaii'yi de içine alan
Amerika Birleşik Devletleri'nin 9
milyon kilometrekareden fazla yüz-
ölçümü var. 50 eyalet ve 1 federal
bölgeden oluşan, federal anayasal
cumhuriyet olan ülkenin nüfusu 317
milyonu aşıyor. 1900'lerde yaklaşık
76 milyon olan ABD nüfusu 20.
yüzyılda nerdeyse dört katına çıktı.
Çin ve Hindistan’dan sonra dünya-
nın en kalabalık üçüncü ülkesi olan
ABD, en çok nüfus artışı beklenen
ülkeler arasında büyük ve sanayileş-
miş tek ülke. ABD İstatistik Büro-
su’nun tahminlerine göre ABD
nüfusu sürekli artacak ve 2025’te
351 milyona, 2050 yılında ise 423

milyona ulaşacak. Ekonomisiyle de
dünyanın devleri arasında ilk sıra-
larda yer alan ABD, yabancı yatırım-
cılar için tam bir fırsatlar ülkesi
niteliğinde. Eyaletlerin verdiği teş-
vikler, kanunun herkese eşit şekilde
uygulanması, enerji ve lojistik mas-
raflarının diğer ülkelere göre hala çok
düşük olması ve ekonomik istikrarı
ABD'yi dünyanın en cazip yatırım
merkezlerinden biri kılıyor.
2013 yılında 167.6 milyar dolar ile
dünyada en fazla doğrudan yatırım
çeken ülkeler sıralamasında ilk sırada
yer alan ABD, yine aynı dönemde en
fazla doğrudan yatırım yapan ülkeler
arasında da 328.9 milyar dolar ile bi-

ABD ile hedef; 
‘model ortaklığı’
ticarete yansıtmak
'Fırsatlar ülkesi' ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler, son yıllarda en
yoğun dönemini yaşıyor. ABD ile askeri ve siyasi işbirliği sonucu
oluşan “model ortaklığı” nı ekonomik boyuta taşımayı amaçlayan
Türkiye, bu devasa pazara yaptığı ihracatı artırmak için yeni
stratejiler izliyor. Dünyanın en büyük ağaç işleme makineleri 
ithalatçısı olan ABD, sektör açısından ise Türk girişimciler için uzak
ama potansiyeli yüksek bir pazar imkanı sunuyor.
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rinci sırada bulunuyor. ABD, yabancı
yatırımcıya geniş pazar imkanları su-
nuyor. Vergi kanunları, haksız reka-
bet, menkul kıymetlerin halka satışı,
tüketicinin korunması, işçi ve göç-
men hukuku, telif hakkı, marka-pa-
tent, icra-iflas, gıda, eczacılık
ürünleri, çevre ve kirlilik kontrolüne
ilişkin düzenlemeler, yabancı yatı-
rımcıyı ilgilendiren federal kanunlar
kapsamında. ABD hukuk düzeni, fe-
deral yargının yanı sıra eyalet ve yerel
hukuk düzenlemeleri üstüne kurul-
muş ender bir kanuni sistem.
ABD’de işletme kurmayı planlayan
yatırımcılar belli iş teşviklerinden ve
yardımlarından da faydalanabiliyor.
ABD'nin, Türkiye dahil birçok ül-
keyle, ikili yatırımı ve ticareti teşvik
etmek amacıyla anlaşmaları var. Bu
anlaşmalar genellikle ithalat ve ihra-
catı olumlu etkilemekle beraber, en
çok tercih edilen ülke statüsünü de
güçlendiriyor. Bu anlaşmaların diğer
faydalarının arasında iş atılımlarının,
uluslararası kadro transferlerinin,
uluslararası finansal, para ve bankacı-
lık işlemlerinin kolaylaştırılmasıyla
patent, marka ve telif haklarının ko-
runması da sayılabilir. Yabancı yatı-
rımcılar ABD’deki yatırımlarını
gerçekleştirmeden önce, bu tür an-
laşmaların getireceği imkanları ve kı-
sıtlamaları gözden geçirmeleri tavsiye
ediliyor.

4.033 milyar dolarlık
dev ekonomi
Dev ekonominin büyüme grafiğine

yıllar itibarıyla baktığımızda, kriz dö-
neminde dış ticaret hacminin küçül-
düğü ve 2010'dan itibaren ithalat ve
ihracatta yükseliş eğilimi olduğu dik-
kat çekiyor. 2013'te ABD’nin itha-
latı 2009 yılından sonra ilk defa
azaldı ve yüzde -0,12'yle 2.330 mil-
yar dolar seviyelerinde kaldı. 2013'te
ihracat yüzde 2,15 artarak 1.578
milyar dolara ulaştı. İhracat artarken
ithalatın azalması dış ticaret açığının
bir miktar kapanmasına etken oldu
ve ABD’nin dış ticaret hacmi 2013
yılında 3.909 milyar dolar seviyele-
rinde gerçekleşti.
2014 yılı rakamlarında ise ABD’nin
ihracatı bir önceki yıla göre yüzde
2,8 artarak, 1.623 milyar dolara
ulaştı. İthalatı da aynı dönemde bir
önceki yıla göre yüzde 3,4 oranında
artış kaydederek 2.409 milyar dolara
çıktı. Bu durum 2014'te dış ticaret
açığının bir önceki yıla göre artma-
sına etken oldu. ABD’nin 2014'te
toplam dış ticaret hacmi 4.033 mil-
yar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmimiz 
19 milyar doları aştı
Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri
incelediğimizde her düzeyde bu-
güne kadarki en yoğun dönemin ya-
şandığını görüyoruz. NATO
müttefiki olarak uzun yıllardır sür-
dürdükleri askeri ve siyasi iş birliğini
'model ortaklığa' dönüştüren Tür-
kiye ve ABD arasında, ekonomik an-
lamda da her geçen yıl artan bir
ticaret hacmi gözleniyor. ABD ile

2002 yılında 6.4 milyar dolar olan ti-
caret hacmimiz yaklaşık üç kat arta-
rak, 2013 yılında 18.2 milyar dolara
yükseldi. Geçen yıl ise bu rakam 19
milyar doları aştı.
Türkiye’nin ABD’ye ihracatı genel
olarak artış eğiliminde. 2000'de
ABD’ye 3.1 milyar dolar olan ihra-
catımız, 2014'te 6.3 milyar dolara
ulaştı. ABD, 2014'te ülkemizin en
önemli altıncı ihraç pazarı konu-
munda yer aldı ve toplam ihracatımız
içindeki payı yüzde 4,02 oldu.  Diğer
taraftan, 2014'te ABD’den ithalatı-
mız bir önceki yıla göre yüzde 1,6
artışla 12.7 milyar dolara ulaştı. Tür-
kiye, ABD pazarında yüzde 0,3 payla
41'inci büyük tedarikçi konumunda.



ABD’nin ithalatında Çin yüzde
19’la birinci, Kanada yüzde 14’le
ikinci ve Meksika yüzde 12’lik payla
üçüncü sırada. Bu durumda 2014'te
ülkemiz aleyhine 6,4 milyar dolar ti-
caret açığı oluştu. Türkiye ABD’nin
ihracatında yüzde 0,8’lik payıyla
26'ncı sırada yer aldı. 

Amaç, her alanda 
yüksek düzeyde işbirliği
Rakamlardan da anlaşılacağı üzere
Türkiye-ABD ikili ticari ve ekono-
mik ilişkileri iki ülke potansiyelinin
çok gerisinde kalıyor. Son yıllarda
hem iki ülke arasındaki iş birliği me-
kanizmaları yoluyla hem de Türkiye
ve ABD’nin bireysel olarak yürüt-
tüğü stratejiler sayesinde ikili eko-
nomik ve ticari ilişkilerimizde

önemli bir ivme yakalansa da Türki-
ye’nin bu büyük pazardan aldığı
payın son derece küçük olduğu gö-
rülüyor. Siyasi alanda iki önemli
müttefik olan Türkiye ve ABD ara-
sındaki ikili siyasi ilişkilerin  'model
ortaklık' seviyesinde devam ettiğine
dikkat çeken hükümet yetkilileri,
benzer seviyede bir işbirliğinin eko-
nomik ve ticari ilişkilerde de yaka-
lanması gerektiğine vurgu yapıyor.
60 yıldır iki yakın NATO müttefiki
olan Türkiye ve ABD, Orta Doğu,
Kuzey Afrika, Balkanlar, Kafkaslar,
Doğu Akdeniz, Orta ve Güneydoğu
Asya gibi çok geniş bir coğrafyada
terörle mücadele, enerji arz güven-
liği, nükleer yayılmanın önlenmesi
ve küresel ekonomik gelişmeler gibi
kritik önem taşıyan konularda kap-
samlı işbirliği yapıyor. ABD Başkanı
Obama, 5 Nisan 2009'da, ilk deni-
zaşırı ikili resmi ziyaretini Türkiye’ye
gerçekleştirdi. Obama, ziyareti sıra-
sında ilişkilerimizi "Model Ortaklık"
olarak nitelemiş, iki ülke ilişkilerinin
ekonomik, ticari, yatırım ve tekno-
lojik boyutlarının, siyasi, askeri ve
güvenlik ilişkilerimizle orantılı bir
düzeye çıkarılabilmesi hususunda en
yüksek düzeyde ortak bir anlayışa
varılmıştı. "Model Ortaklık" kav-
ramı, Türkiye-ABD ilişkilerinin ulaş-
tığı ileri noktayı, ilişkilerin özgün
karakterini ve kapsamlı niteliğini
yansıtıyor.

STA müzakereleri başlamalı
Türk iş adamları için ABD pazarının
kapılarını sonuna kadar açmak için
Ekonomi Bakanlığı birçok faaliyet
yürütüyor. Pazara girmek için eyalet
ve sektör bazlı bir strateji izleyen
Türkiye, ABD’deki ticaret temsilci-
liklerinin sayısını 15'e çıkardı. Ba-
kanlık, Washington, New York ve
Los Angeles’ta bulunan ofislerine,
Houston, Chicago, Boston, Seattle,
San Francisco ve Miami’de açılan
tofisleri ekledi.
Öte yandan ABD ile Avrupa Birliği
(AB) arasında Transatlantik Ticaret
ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) bağla-
mında başlatılan süreç de ülkemiz
için ayrı bir önem teşkil ediyor.
Gerek AB ile mevcut Gümrük Birli-
ği'nin hukuki bir sonucu olarak
AB’nin üçüncü ülkelerle akdettiği
serbest ticaret anlaşmalarının (STA)
üstlenilmesi kapsamında gerekse
ABD ile 'model ortaklık' ilişkimizin
ekonomik boyutunun ihtiyaç duy-
duğu hukuki ve somut mekaniz-
maya yanıt olması bakımından
ülkemiz, TTIP’e paralel bir şekilde
ABD ile STA müzakerelerine bir an
önce başlamak istiyor. Bu alanda,
muhtemel bir Türkiye-ABD STA’sı
konusunda AB ve ABD makamları-
nın desteğinin sağlanabilmesini te-
minen siyasi ve teknik düzeyde
yoğun girişimler sürdürülüyor. İş
adamları kanalı ile yürütülen giri-
şimlerin her geçen gün artarak güç-
lendiği bir ortamda, STA
müzakerelerine başlanması hedefi
doğrultusunda, çok yakın bir za-
manda ABD ile ikili ticari ve ekono-
mik ilişkilerin ivme kazandırılması
amaçlanıyor.
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Orman bakımından yaklaşık 4 milyar hek-
tarlık büyüklüğe sahip dünyanın en zengin
beş ülkesinden biri olan ABD, aynı zamanda
endüstriyel odun üretiminde de ilk sıralarda
yer alıyor. Orman zenginliği, hızlı nüfus ar-
tışı ve coğrafi büyüklüğüyle ağaç işleme ma-
kinelerinin yaygın kullanımı nedeniyle çok
ciddi bir potansiyele sahip ABD, Türk üre-
ticilerine uzak ama potansiyel vaat eden bir
pazar imkanı sunuyor. Dünyanın en çok
ağaç işleme makineleri ithalatı yapan ülke-
lerinin başında gelen ABD, her yıl artan bir
ivme göstererek 2012 yılında dünyadan
805.5 milyon dolarlık, 2013 yılında 911.2
milyon dolarlık, 2014 yılında ise 1 milyar 51
milyon dolarlık ağaç işleme makinesi itha-

latı gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler İstatis-
tik Departmanı rakamlarına göre, Tür-
kiye’nin ABD’ye yönelik ağaç işleme
makinesi ihracatı ise 2012 yılında 77 bin
dolar, 2013 yılında 571 bin dolar, 2014 yı-
lında ise 1 milyon dolar oldu. Bu rakamlar
Türkiye’nin bu pazara yönelik potansiyeli-
nin ne kadar yüksek olduğunun da bir ka-
nıtı. Öte yandan Türkiye’nin bu sektörde
ABD’ye ihracatta indikatif potansiyel tica-
reti 2014 yılında 80 milyon dolar civarın-
daydı. Bu da Türkiye’nin ABD pazarına
yönelik satış potansiyelinin sadece 80’de
1’ini hayata geçirdiğini gösteriyor. Özetle
ABD'li ağaç işleme makinesi alıcıları Türk
girişimciler için önemli bir potansiyel oluş-

turuyor. ABD’nin ithalatında ve Türkiye’nin
bu ülkeye yaptığı ihracatta ürün bazında ilk
sırayı ise CNC ağaç işleme makineleri,
kesme ve ebatlama tezgahları ile planza,
freze ve keserek kalıplama tezgahları yer alı-
yor. Türkiye ABD’ye 2014 yılında 504 bin
dolarlık CNC ağaç işleme makineleri, 359
bin dolarlık kesme ve ebatlama tezgahları,
152 bin dolarlık da planza, freze ve keserek
kalıplama tezgahları ihraç etti. Türkiye
ABD’ye son 3 yılda az miktarda da olsa
delik delme makineleri, kenar bantlama ma-
kineleri,  post forming makineleri, taşlama,
zımpara ve parlatma makineleri, yarma,
dilme ve soyarak yaprak halinde açma ma-
kinelerinin de ihracatını yaptı. 

Sektör, ABD pazarının ancak 80'de 1'ini değerlendiriyor
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Eskimeyen Markalar

Mim Çeko 
baba nasihatı
‘iki ölç bir kes’ 
ile büyüyor

Mim Çeko, ‘makine imalat çelik konstrüksiyon’ kelimelerinin kısaltılmasıyla
isimleşen,1976 yılında Ankara’da üç ortak tarafından kurulan sektörün en eski
firmalarından biri. Büyük firmalara yedek parça imalatıyla faaliyetine başlayan,
Türkiye ahşap işleme sektörünün ilk tutkal sürme makinesini üreten Mim Çeko,
bugün kapasitesinin büyük kısmını kenar bantlama makinesi üretmek için kul-
lanıyor. Şirket kurucularından İhsan Atalay’ın oğulları Salih ve Fatih Atalay yö-
netiminde yoluna devam eden Mim Çeko, gelecek dönemde üretimini
artıracak yeni bir yatırıma imza atmayı ve yüzde 10 olan ihracatını yüzde 40’a
çıkarmayı hedefliyor. 
Atalay Grup Üretim Müdürü Salih Atalay, Mim Çeko’nun kuruluş hikayesin-
den bugünlere gelişini, gelecek planlarının neler olduğunu, sektörle ve
AİMSAD’la ilgili görüşlerini sizler için anlattı. 
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Salih Bey öncelikle bize firmanızın faaliyete
başladığı ilk yıllardan ve kuruluş hikayesin-
den bahseder misiniz?
Firmamız 1976 yılında Ankara’da teknik öğret-
men olan babam İhsan Atalay, yine teknik öğ-
retmen olan Muammer Balkan ve amcam eski
dünya olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut
Atalay ortaklığında kuruldu. Babam tarafından
konulmuş olan firma ismimiz Mim Çeko, ma-
kine imalat çelik konstrüksiyon kelimelerinin
kısaltılmasından oluşuyor. Babam aslında torna
tesfiye bölümünde teknik öğretmendi. Erkek
Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun
olduktan sonra Kırıkkale top fabrikasında çalış-
mış bir müddet. Daha sonra öğretmenliğe baş-
lamış. Önce Çankırı’da ardından Ankara’da
öğretmenlik yapmış. Abidin Paşa Endüstri Mes-
lek Lisesi’nde teknik öğretmen iken öğretmen-
liği bırakıp, ortağıyla birlikte Mim Çeko
Makine’yi kurmuş. 

Mim Çeko’nun ürettiği ilk makineler ne-
lerdi?
Firmamız ilk olarak makine yedek parça ürete-
rek faaliyete başladı. TÜMOSAN ve Makine
Kimya Sanayi gibi büyük firmalara yedek parça
üretmek amacıyla Ankara İskit’deki Demir Sa-
nayi Sitesi’nde kuruldu. Daha sonraki yıllarda
sektörde ilerlemek ve iş hacmimizi geliştirmek
adına tutkal sürme makinesi üretimine başladık.
Türkiye’de tutkal sürme makinesini üreten ilk
firma babam sayesinde biz olduk. Gelen talep-
ler ve bu makinenin Türkiye’de o dönemde
henüz üretilmemesi bizim bu alanda gelişme-
mize neden oldu. Şimdiyse seri üretimini talep
az olduğu için yapmıyoruz ama sipariş olursa da
üretiyoruz. Bu makinenin üretimine o dö-
nemde 7-8 yıl devam ettik. Ardından bant zım-
para türünde makine, metal işleme grubundan
alüminyum tranjer makinesi ürettik. Piyasası
çok dar ve üretici sayısı fazla olduğu için bunlar
çok uzun soluklu üretimler olmadı. 2. ortağı-
mız da firma kurulduktan yaklaşık 10 yıl sonra
öğretmen olarak tekrar mesleğe döndü. Bir
dönem daha babam tek başına üretime devam
etti ve 1997 yılında o da tekrar öğretmenliğe
dönmek üzere işi bize yani kardeşimle bana
devretti. 

“Babam şu anda öğretmenlikten emekli oldu ve Ankara’da Sanat
Mektepleri Mezunları ve Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin başkanlığını
yürütüyor. Yani hala sektörün içinde. Atölyeye sık sık geliyor, çalış-
masa da bize danışmanlık yapıyor. Atölyede dolaşıyor, üretim
sırasında bir yanlış görürse müdahale ediyor. Öğretmenliğe de
sanayiciliğe de devam ediyor aslında. Sektöre ve bize duayenlik
yapıyor. Bizim için gölgesi yeter.” 
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Siz o zaman kaç yaşındaydınız?
İşe ve şirkete adaptasyonunuz
zor oldu mu?
Ben şirketi babamdan devraldığı-
mızda 27 yaşındaydım. O dö-
nemde askerlik öncesi mobilya
üretimi yapan büyük bir firmada
makine elektrik ve bakım onarım
bölümünde mesleğimde kendimi
geliştirmek üzere çalışıyordum.
Kardeşim Fatih de okuyordu. İşe
adaptasyonda sorun yaşamadık,
çünkü hem bizim çocukluğumuz
ve gençliğimiz okuldan arta kalan
zamanlarda babamıza çıraklık yapa-
rak geçmişti hem de bu işin oku-
lunu okumuştuk. 
Çocukluğumuzda yaz tatillerinde
babamın atölyesinde zaman geçi-
rirdik hatta üretim sürecinde çalı-
şırdık. Ayrıca ben ve kardeşim

meslek lisesi mezunuyuz. Ben
elektrik, kardeşim makine bölümü
mezunu.  Şu anda ikimiz de mes-
leğimizi tam anlamıyla uyguluyo-
ruz. Meslek lisesinden ve şirketi
devraldıktan sonra okumaya da
devam ettik. Ben işletme okudum,
Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İş-
letme Bölümü mezunuyum karde-
şim ise Ankara Üniversitesi, Ma-
kine Bölümü mezunu. 

Şirketi devraldıktan sonra üret-
tiğiniz ürünlerde bir değişiklik
oldu mu?
Atölyemizde 1997 yılında aylık 10
adet, yıllık 120 adet üretim yapılı-
yordu. Alüminyum doğrama maki-
nesi üretiyorduk. O dönemde o
makineyi fazla üretmedik. Ağaç iş-
leme piyasasında bizden gelen ta-
lepleri değerlendirdik ve bunları
üretime döndürdük. O dönemde
postforming, roller pres, laminat
yüzey işleme makineleri adı altında
bazı makineler yaptık. Yine sektö-
rün bizi yönlendirmesi sonucunda
2000 yılında kenar bantlama maki-
nesi üretmeye başladık. O dönem-
den bu yana da sadece bu makineyi
üretiyoruz. 

Sadece iç pazara mı üretim yapı-
yorsunuz?
Hayır, ihracatımız da var ama çok
yüksek oranda değil henüz. İkinci
bir firmamız olan Atalay Grup üze-
rinden ithalat ve ihracat yapıyoruz.
İhracat yaptığımız ülkeler hep
komşularımızdan oluşuyor. İran ve
Suriye’de yaşanan sıkıntılar ihracatı-
mızı olumsuz etkiledi. Bu iki ülke-
nin dışında üretimimizin yüzde
10’unu diğer Arap ülkelerine satı-
yoruz. Yıllık üretimimiz 150 adet-
ten oluşuyor. Yılda 15’e yakın
makineyi ise 4 ülkeye; Kazakistan,
Kuveyt, İran, Gürcistan ve Ürdün’e
ihraç ediyoruz. 

Planlarınız arasında ihracatı ar-
tırmak var mı?
İhracatı artırmayı, toplam üretimi-
mizin yüzde 40’ını yurt dışına sat-
mayı düşünüyoruz. Ortadoğu
ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri bu
yüzde 40 hedefe ulaşmak için bize
yeni pazar olacak. Ayrıca bir iki
içinde yıl sonra yurt dışı fuarlara ka-
tılmayı planlıyoruz. Rusya ve Orta-
doğu ülkelerine bayilik vermeyi
düşünüyoruz. Şu anda İran’da ve
Kuveyt’te birer bayimiz var. İhracat
ayağını güçlendirmek için yurt dı-
şında yeni bayilerle anlaşmaya
devam edeceğiz. 

Peki ihracat için üretimi artır-
mayı hatta yeni yatırım yapmayı
düşünüyor musunuz?
Şu anda 1000 metrekarelik bir
alanda 15 personelle üretim yapıyo-
ruz. Gelecekte büyümek istiyoruz,
bunun için de yatırım yapma dü-
şüncemiz var tabi. 2 bin metrekare-
lik bir alanda üretim yapıp 20-25
personel istihdam edeceğimiz yeni
bir yatırım planlıyoruz. Ama yatırım
için uygun koşulları ve ülke orta-
mını kolluyoruz. Piyasada şu anda
darlık var. Yatırımı belki yeni yılda
değerlendirebiliriz. İşletmenin bü-
yümesiyle ilgili bazı değerlendirme-
lerimiz olmuştu zaten. Her zaman
yedeğimizde, aklımızda yeni ma-
kine türlerinin üretimleri var. Bu
yeni yatırımı gerçekleştirdiğimizde
belki bu yeni üretim konularını da
hayata geçirebiliriz. 

Mim Çeko ile ilgili bilgilerin ar-
dından sektörle ilgili görüşleri-
nizi almak isterim. Türkiye’nin
bu sektörde uluslararası pazar-
daki konumunu nasıl bulunuyor-
sunuz? 
Bunu fiyat ve kalite açısından de-
ğerlendirmek gerek. Almanya ve
İtalya belli bir kalitede olmasıyla

Eskimeyen Markalar

“Babamın en büyük
tavsiyesi ‘iki ölç bir
kes’ idi. ‘Tezgah ba-

şında çalışırken iyi iş
çıkarabilmek için iki kere

ölçeceksin’ derdi hep. Bu
tavsiye çok önemlidir bizim
sektörde. Babamın esnaflık bo-
yutunda yaptığı tavsiyeler de
vardı. ‘Alacağınıza sahip çıkın,
borcunuzu kesinlikle unutma-
yın’ bunların en önemlileriydi.
Biz hep bu altın öğütleri dikkate
alarak iş yaptık, yapmaya da
devam edeceğiz.”
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sektörün liderleri konumundalar.
Türkiye de belli bir kaliteyi yakala-
mak üzere. Hammadde girdilerimiz
son derece kaliteli. Fiyat konusunda
ise onlar bizden daha yüksek seviye-
deler. Ancak Türkiye’nin zamanla
kalitesiyle istediği fiyatlara çıkabile-
ceğine inanıyorum.  Sektörümüz
bence dünyada ilk 5’te yer alıyor. 

Sektörün geleceğini nasıl görü-
yorsunuz?
Ağaç işleme makineleri sektörü son
10 yılda çok ciddi bir değişim ya-
şadı. İthal makinelerin Türkiye’ye
gelmesi yerli üreticinin de ufkunu
açtı. Biz sektörden arkadaşlarla bir
araya gelip konuştuğumuzda sek-
törün bundan daha ilerisi ne olabi-
lir diye düşünüyoruz. İnsan
ihtiyaçları hiç bitmiyor. Mobilya
sektöründe moda ve tasarım sürekli
değişiyor. Her gün yeni ürün ve
malzeme çıkıyor. Bu hızlı değişim
bizim sektörümüzü de etkilemeye
devam edecek. Gelecek açısından
sektörün çok parlak olduğunu dü-
şünüyorum. 

Peki sizce sektörün yaşadığı so-
runların ve eksikliklerin başında
neler geliyor? 
Türk ağaç işleme makineleri sektö-
rünün büyük birkaç sorunu var,
bunların başında da tanıtım geliyor.
İçinde bulunduğumuz sektörü çok
iyi tanıtmak gerekiyor. Firmaların
daha hızlı büyümesi için yurt içi ve
yurt dışı fuarlara katılmaları gereki-
yor. Bir diğer sıkıntımız ise nitelikli
eleman. Biz firma olarak yeterli se-
viyede nitelikli eleman bulsak 10-20
tane daha kişiyi istihdam edebilecek
durumdayız aslında. Ama maalesef
nitelikli eleman bulamıyoruz. Ben
Türkiye’de işsizliğin boyutunun çok
yüksek olduğunu düşünmüyorum.
Gerçek sorun, eğitim eksikliği ve
meslek sahibi olamama…

Bu sorunların çözümü konu-
sunda AİMSAD ne gibi çalışma-
lara imza atmalı, önerileriniz
neler?
Sektördeki üretici firmaların kendi
içinde de bir rekabeti var. Bu reka-
betin belli bir seviyeye gelmesi sağ-
lanabilir. Yurt içi ve yurt dışı fuarlara
katılımı kolaylaştırıcı çalışmalar
AİMSAD sayesinde daha mümkün
olabilir. Ayrıca sektörün en büyük
sorunların biri olan nitelikli eleman
konusunda sektördeki eksikliği gide-
recek çalışmalar yapılabilir. Tezgahta
montajda çalışabilecek nitelikli ele-
manları bizim meslek liselerinden çı-
karmamız gerekiyor. Okullarla sanayi
arasında işbirliği mutlaka gerekiyor.
Şu anda bu konuda başlamış bir
proje var. AİMSAD’ın, İstanbul
Pendik’teki bir okulun hamisi olarak
çalışma yaptığını öğrendik ve sevin-
dik. Umarım gelecekte diğer okul-
larla da böyle projeler ve işbirlikleri
gerçekleştirilir.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

“AİMSAD’ın sektöre faydaları büyük olacak”
“AİMSAD kurulduktan sonra bu örgütlenme ve
birliktelik için çok geç kalındığını fark ettik.
Derneğimiz çok genç. Ama henüz 1 yaşında ol-
masına rağmen yapılan çalışmalar, dernek yö-
neticileri ve profesyonelleri sayesinde hızlı adımlar
atılarak yapılması gereken hamleler yapıldı. Fuar
konusunda çok büyük bir dağınıklık vardı. Onun
toparlanmasında çok büyük etkileri oldu ve 
ilerleyen yıllarda ağaç işleme makineleri üretici-
leri açısından çok daha iyi koşullarla bu fuarın
yapılması için çalışmalar yapılacaktır. 
AİMSAD’ın bize çok büyük faydaları olacak. Bu
derneğin sektörün gelişimi için gerekli olduğuna
ve emek harcandığında daha başarılı olacağımıza
inanıyoruz. Bu noktada da Dernek Başkanımıza,
Yönetim Kurulu’na ve profesyonellerine bu
başarılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çalış-
maları çok profesyonel şekilde yürütüyorlar. Bu
anlamda beklentimizin çok üzerinde bir sistem
işliyor. Biz de üyeler ve firmalar olarak elimizden
ne gelirse yapacağız.”

Atalay Grup Genel Müdürü Fatih AtalayAtalay Grup Üretim Müdürü Salih Atalay
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Orta Asya’daki dost ve kar-
deş ülke Kazakistan, bü-
yüyen ekonomisi ve

yatırım imkanlarıyla yabancı yatırım-
cılar için oldukça cazip bir pazar.
2014 yılı itibarıyla 17.4 milyon nü-
fusa sahip olan Kazakistan, 2 milyon
724 bin kilometrekare yüzölçümü
ile dünyanın 9’uncu, eski Sovyetler
Birliği’nin 2’inci en büyük ülkesi
durumunda. 1999’dan itibaren hızlı
bir ekonomik büyüme gösteren ve
Gayri Safi Milli Hasılası 2013 yıl
sonu itibarıyla 120.5 milyar doları
bulan Kazakistan, doğrudan yabancı
yatırımlarda da iyi bir performans
sergileyerek, Orta Asya’daki toplam
doğrudan yabancı yatırımların
yüzde 80’den fazlasını kendine çek-
meyi başardı. Yatırımlarda öncelikli
alanlar ise; tarım, hafif sanayi, kimya
sanayi, metalürji, elektrik enerjisi, ta-
şımacılık, lojistik, inşaat malzemeleri

ve turizm oldu. “Nurlu Yol” adlı
yeni bir ekonomi politikası izleyen
Kazakistan’ın Hazar Koridoru Pro-
jesi, yeni ekonomi politikasının
önemli bir ayağını içeriyor. Ortaya
koyduğu 2050 yılı vizyonu ile dün-
yanın en büyük 30’uncu ekonomisi
olmayı hedefleyen Kazakistan, 2013
yılı itibariyle ise 50’nci büyük eko-
nomi olmayı başardı. Petrol ve doğal
gaz rezervleri yönünden zengin bir
ülke olan Kazakistan, eski Sovyet
Cumhuriyetleri içinde Rusya’dan
sonra ikinci büyük petrol üreticisi.
Ülke ekonomisi büyük ölçüde pet-
rol ihracatı gelirlerine dayalı. British
Petroleum (BP) tarafından yayımla-
nan Statistical Rewiev of World
Energy isimli süreli yayının tahmin-
lerine göre ülkenin toplam petrol re-
zervi 39.8 milyar varil civarında. Bu
rakam, dünya rezervinin yüzde
2,9’unu oluşturuyor. Kazakistan’da

toplam sınaî üretimin yarısından faz-
lasını petrol oluşturuyor. Coğrafi ko-
numu ve büyüyen ekonomisiyle
dikkat çeken Kazakistan, aynı za-
manda bu yıl başında faaliyete geçen
Avrasya Ekonomik Birliği’nin
(AEB) de başkenti konumunda. Bir-
liğin Avrupa, Rusya, Asya ve Orta-
doğu'ya uzanan stratejik lokasyonda
büyük bir potansiyele sahip oldu-
ğuna inanan Kazakistan, AEB’nin
başarısının da Avrupa, Asya ve diğer
bölgesel merkezler ve ülkelerle olan
ilişkilerine bağlı olduğunu savunu-
yor.  Bariyerlerin olmadığı bir birlik
arzusu taşıyan Kazakistan, bu yüz-
den özellikle Avrupa Birliği ile Av-
rasya Ekonomik Birliği arasında
serbest ticaret bölgesi oluşturulması
fikrini son derece güçlü şekilde des-
tekliyor.
Avrasya Ekonomik Birliği'nin Kaza-
kistan ekonomisine önemli ölçüde

Dünya Turu

Kazakistan, başkentlik yaptığı
AEB’yle ekonomisine güç katacak
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potansiyel kazandırması bekleniyor. 
Öyle ki Rusya ve Belarus'la 2010 yı-
lında girilen gümrük birliği ile bir-
likte Kazakistan'ın bu ülkelerle
ticaret hacmi yüzde 47 artarak 2013
yılında 24 milyar dolara kadar ulaştı.
Diğer yandan Avrasya Ekonomik
Birliği ile 2025'e kadar petrol ve
petrol ürünleri üretiminde mevzuat
sınırlamaları olmaksızın ortak pazara
geçilmesi planlanıyor. Elektrikte
ortak pazara geçilmesi ve üye ülke-
lerin ulusal elektrik pazarların en-
tegrasyonu konusunda ise 2019'da
harekete geçilmesi bekleniyor. 

AEB fikrini Kazakistan 
Devlet Başkanı Nazarbayev 
gündeme getirdi
Avrasya Ekonomik Birliği'nin ge-
rekliliği ile ilgili fikri ilk kez Kaza-
kistan Devlet Başkanı Nursultan
Nazarbayev, 1994 yılında dile getir-
mişti. Kazakistan tarafından proje-
lendirilen düşünce aynı yıl bölge
ülkeleri ile paylaşıldı. Avrasya eko-
nomik entegrasyonu 6 Ocak
1995'te Rusya ile Belarus arasında
imzalanan Gümrük Birliği Anlaş-
ması ile başladı. 10 Ekim 2000'e
gelindiğinde Beyaz Rusya, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan
imzaladıkları antlaşmayla Avrasya

Ekonomi Topluluğu'nu
(EurAsEC) kurdular.
Seneler 2007'yi göster-
diğinde Kazakistan,

Rusya, Belarus gümrük birliğine
geçmek üzere aksiyon planına geçti.
2010'a gelindiğinde Kazakistan,
Rusya, Belarus resmen gümrük bir-
liğine geçti. 2011 yılında gümrük
birliğine üye ülkelerin devlet baş-
kanları Avrasya Ekonomik Komis-
yonu'nu oluşturan anlaşmayı
imzalarken, takip eden 2012 yılında
tek ekonomik bölgeye geçildi. 
Ve 29 Mayıs 2014’te Kazakistan,
Rusya ve Belarus arasında Avrasya
Ekonomik Birliği’ni hayata geçiren
anlaşma Kazakistan'ın başkenti As-
tana'da imzalandı. 1 Ocak 2015'te
göreve başlayan Birliğe, Ermenis-
tan'ın ardından bu yıl Kırgızistan da
tam üye oldu. Böylece Serbest Ti-
caret Anlaşmaları kanalıyla bir ülke-
nin pazarına girmek, 5 ülkenin
pazarına girme olanağı sağladı.
Avrasya Ekonomik Birliği Anlaşması
ile birlik üyeleri arasında mal, hiz-
met, sermaye ve iş gücü dolaşımı
serbest hale gelirken, birlik ülke va-
tandaşları diğer üye ülkelerde de
aynı hukuk ve haklara sahip oluyor.
AEB’nin kurulmasında, Birliğe üye
devlet halklarının yaşam düzeyinin
yükseltilmesine yönelik olarak ülke
ekonomilerinin istikrarlı kalkınma-
sına programlanan şartların hayata
geçirilmesi, küresel ekonomi karşı-
sında ulusal ekonomilerin işbirliği-
nin ve rekabet kabiliyetinin
sağlanması amaçlanıyor. AEB’nin;
Birliğe üye devletlerin egemenlik
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2 milyar dolarlık 
Türk yatırımı var
Kazakistan’ın 1991 yılında
bağımsızlığını ilan etmesinden
sonra Türkiye, yeni kurulan
bağımsız Kazakistan Cumhu-
riyeti’ni ilk tanıyan ülke oldu.
Kazakistan, ülkemizin Orta
Asya Türk Cumhuriyetleri
içinde en fazla yatırımlarının
bulunduğu ülkeler arasında bu-
lunuyor. Kazakistan’da faaliyet
gösteren firmalarımızın yatı-
rımlarının toplam tutarı 2 mil-
yar dolar seviyesinde. Bu
firmalarımız 15 binden fazla
kişiye istihdam sağlıyor. 
Kazakistan ile 2014 yılında
karşılıklı ticaret hacmimiz 3.4
milyar dolar olarak gerçekleşti.
Hedef ise bu rakamı 10 milyar
dolara çıkarmak. Ülkede
600’den fazla Türk sermayeli
şirket faaliyet gösteriyor.
Türkiye, Kazakistan’da kurulu
şirket sayısı açısından Rus-
ya’dan sonra ikinci sırayı alıyor.
Ülkede yaklaşık 15 bin Türk
vatandaşı var. Ayrıca Almatı,
Batı Kazakistan ve Güney
Kazakistan vilayetlerinde Türk
-Kazak sanayi bölgelerinin ku-
rulması çalışmaları sürdürül-
mekte olup, söz konusu
bölgelerde inşaat malzemeleri,
tekstil ve deri ürünleri, kimya
sanayii gibi sektörlerde çeşitli
yatırım projelerinin gerçek-
leştirilmesi gündemde yer
alıyor. İnşaat firmalarımızın
Kazakistan’da üstlendiği pro-
jelerin toplam değeri ise 17.5
milyar dolar civarında.
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denkliği ile ülke bütünlüğüne ve
Birliğe üye devletlerin siyasi yapıla-
rına karşılıklı saygı duyulması, karşı-
lıklı elverişli işbirliği, tarafların ulusal
çıkarlarının sağlanması, piyasa eko-
nomisi ve sorumlu rekabetin korun-
ması ilkeleri gibi herkese eşit
uluslararası hukuk ilkeleri temelinde
kuruldu. 

Siyasi değil, ekonomik birlik
Başkenti Astana olan Avrasya Eko-
nomik Birliği'nin genel anlamdaki
amacı, birlik içinde ülkelerle ya da
dışındaki ortaklarla ticaretin kolay-
laştırılması. Avrasya Ekonomik Ko-
misyonu'nun Rusya'nın başkenti
Moskova'da yer alması kararlaştırı-
lırken, kurulması durumunda Av-
rasya Ekonomik Birliği Mahke-
mesi'nin de Belarus'un başkenti
Minsk'te olması bekleniyor. Kaza-
kistan Devlet Başkanı Nursultan
Nazarbayev tarafından sunulan bir
öneri ise Kazakistan'ın Almatı ken-

tinin Avrasya Ekonomik Birliği'nin
uluslar üstü finans pazarı regülasyo-
nunu sağlayacak merkez olması.
Avrasya Ekonomik Birliği'nin dün-
yanın geri kalanı ile arasına bariyer
koymak için değil,  stratejik ortaklık
ve dostluk ruhuyla oluşturulduğu
Cumhurbaşkanı Nazarbayev tara-
fından sıkça vurgulanan bir konu.
Nazarbayev, Avrasya Ekonomik Bir-
liği'nin siyasi değil ekonomik birlik
olduğunun altını çizerken, Kazak
makamları Avrasya Ekonomik Birli-
ği'nde olunmasının Dünya Ticaret
Örgütü (WTO) ile Ekonomik Kal-
kınma ve İşbirliği Örgütü'ne
(OECD) entegre olma arzusunda
olan Kazakistan'ın sahip olduğu bu
momentumu bozmayacağı görü-
şünü savunuyor. 

Türkiye, AEB'nin 
potansiyel ortağı
AEB, kendisinin amaçları ile ilkele-
rini destekleyen bütün ülkelerin ka-

tılımına açık. Avrasya coğrafyasın-
daki pek çok ülkeyi kapsayacak şe-
kilde, Avrupa Birliği'ne benzer ulus-
lararası bir birlik yapmayı
hedefleyen AEB, Türkiye’nin üyeli-
ğine dair de olumlu mesajlar veri-
yor. Avrasya Birliği fikrinin
öncülerinden olan Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar-
bayev şimdiye kadar Türkiye’nin bu
birlikte yer alması gerektiğini birçok
kez vurgularken, "Sıradaki potansi-
yel ortağımız Türkiye olabilir” me-
sajını veriyor.
Öte yandan Avrasya Ekonomik Bir-
liği bazı ülkeler ile “Serbest Ticaret
Anlaşması” da imzalıyor. İlk an-
laşma taslağı, Avrasya Ekonomik
Birliği ile Vietnam arasında serbest
ticaret bölgesi kurulmasına yönelik
olarak 25 Mayıs 2015 tarihinde Rus
hükümeti tarafından onaylandı.
Moskova Hükümeti’nin resmi site-
sinden yapılan açıklamaya göre,
onaylanan anlaşma taslağında, AEB
ve Vietnam arasında birçok ürün-
lerde ithalat vergilerinin azaltılması
veya sıfırlanması, bazı ürünlerde ise
belirlenen tarifelerin korunması ön-
görülüyor. Böylece Vietnam; eski
Sovyet ülkeleri Rusya, Ermenistan,
Belarus, Kazakistan ve Kırgızis-
tan'dan oluşan AEB ile serbest tica-
ret bölgesi anlaşması imzalayan ilk
Asya Pasifik ülkesi oldu. 
Ayrıca 2 Haziran 2015 tarihinde,
Mısır'ın da 2016 yılı sonunda AEB
ile Serbest Ticaret Bölgesi oluştura-

Dünya Turu
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bileceği açıklandı. Bu arada Rusya
Ekonomi ve Gelişim Bakanı Aleksey
Ulyukaev de, Çin, Tayland, Endo-
nezya başta olmak üzere 40’dan
fazla ülke ve uluslararası kuruluşun
Avrasya Ekonomi Birliği ile serbest
ticaret bölgesi kurmak istediğini bil-
dirdiğini ifade etti.

Bu yıl büyüme hedefi yüzde 3,5
Uluslararası ekonomik gelişmelere
karşı yeni kararlar alan Kazakistan,
ekonomik gelişim ve fiyat istikrarı
sağlanması için ağustos ayında dal-
galı kura geçti. Hükümet ve Merkez
Bankası, 20 Ağustos 2015'ten itiba-
ren enflasyon hedeflemesi rejimi ve
serbest dalgalı döviz kuruna geçişi
öngören yeni para politikasını uygu-
lamaya başladı. Öte yandan ülke
ekonomisindeki büyüme oranı bu
yıl yüzde 3,5 olarak açıklandı. Ocak
2015'ten itibaren hayata geçen Av-
rasya Ekonomi Birliği'nin büyümeyi
destekleyeceğini bildiren Kazakistan
Ulusal Ekonomi Bakanı Yerbolat
Dosayev, ilk çeyrekte yüzde 1,8 bü-
yümeye ulaştıklarını, Kazakistan'ın
2015 yılını yüzde 3,5'in üzerinde
büyümeyle kapatmasını bekledikle-
rini söyledi.

EXPO 2017 büyük fırsat
2017 yılında Astana’da gerçekleşti-
rilecek olan EXPO 2017, Türkiye
için Kazakistan’a ihracat açısından
önemli bir fırsat. EXPO 2017 fuar
alanı ve çevresinde oluşturulacak

sosyal alanların Türk müteahhitlik
firmaları için geniş iş fırsatları sunu-
yor.  Başkent Astana yeni oluşan ve
günden güne büyüyen bir yapıya
sahip. Hali hazırda 800 bin civarında
bulunan Astana nüfusunun 2020 yı-
lına gelindiğinde dışarıdan alınan
göçlerle birlikte 2 milyona yaklaş-
ması bekleniyor. Bu seviyedeki bir
nüfus artışıyla, şehrin daha da büyü-
yeceği ve yeni müteahhitlik projele-
rine fırsat doğacağı düşünülüyor.
Tüm bunlar ise başta inşaat olmak
üzere Türkiye’deki birçok sektör
için Kazakistan’a mal satma potan-
siyelini artırıyor. 

1,5 milyon metrekarelik 
konut üretilecek
Kazakistan’ın ithalatı içinde Türki-
ye’nin payını artırması için birçok
fırsat var. “Nurlu Yol” adlı yeni bir
ekonomi politikası izleyen Kazakis-
tan’ın Hazar Koridoru Projesi,
yeni ekonomi politikasının önemli
bir ayağını içeriyor. Bunlardan biri
durumundaki Kazakistan’da 2011-
2020 yılları arasında uygulanacak
“Konut ve Donanımları Moderni-
zasyon ve Yenileme Programı” ile
kamu mevcut konutları iyileştirmek
ve yeni sosyal konutlar üretmek he-
defleniyor. 
Bu program kapsamında 2015-
2020 yılları arasında her yıl 1,5
milyon metrekare konut üretilmesi
için kamu tarafından 5.6 milyar
dolarlık kaynak ayrıldı.
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Basında Biz
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Kültürel Ajanda

Marcello Rota şefliğindeki dünyaca ünlü The Royal Philharmonic Orchestra,
Erdal Kızılçay'ın yepyeni düzenlemeleri ile 11 Aralık'ta Zorlu PSM'de Sezen
Aksu'nun unutulmaz eserlerini seslendiriyor.
Dünyaca ünlü The Royal Philharmonic Orchestra, Sezen Aksu'nun eserlerini ses-
lendirecek. Unutulmaz eserler ünlü aranjör Erdal Kızılçay'ın 1,5 yıllık çalışması-
nın ardından yepyeni düzenlemeleriyle ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Orkestra

şefliğini ise dünyanın en önemli orkestra şeflerinden Marcello Rota üstlenecek. Sezen Aksu da izleyici olarak katıla-
cağı gecede ilk defa kendi bestelerini The Royal Philharmonic Orchestra icrasıyla dinleyecek.

Royal Filarmoni Orkestrası çalacak Sezen Aksu dinleyecek

Dünyaca ünlü bale topluluğu Saint Petersburg Ballet Theatre (SPBT), yine dünyaca
ünlü baş balerini Irina Kolesnikova ile birlikte 3-6 Aralık 2015 tarihleri arasında yeni-
den TİM Show Center'da olacak. Geçtiğimiz yıl baleseverlerin büyük bir ilgiyle karşı-
ladığı en önemli klasik bale topluluklarından Saint Petersburg Bale Topluluğu (SPBT),
üç ölümsüz eser Kuğu Gölü, Giselle ve Uyuyan Güzel ile sahne alacak.
1994 yılında Konstantin Tachkin tarafından kurulan Saint Petersburg Bale Topluluğu,
günümüzde 6 kıtada, yılda 200'den fazla gösteriyle izleyenleri büyülüyor. Topluluk; Londra'daki ünlü Coliseum ve
Royal Albert Hall, Paris'teki Champs - Elysées Théatre, Tokyo'daki Bunkamura Hall, Taipei ve Pekin'deki Ulusal Ti-
yatrolar gibi dünyanın en prestijli salonlarında gösteri yaparak dünya basınının odağı haline geldi.  

Saint Petersburg Bale Topluluğu 3 eserle sahnede 
Tarih: 3 - 4 Aralık 2015 - Kuğu Gölü / 5 Aralık 2015 - Giselle / 6 Aralık 2015 - Uyuyan Güzel 
Yer: TİM Show Center- İstanbul

Altus Sanat-Kültür tarafından düzenlenen Ankara Piyano Festivali, dünyanın
en ünlü ve yetenekli piyanistlerini, Türkiye'nin başkentinde ağırlıyor. Konser
salonlarının dışında şehrin eşsiz alanlarında ve muhteşem tarihi mekanlarında
gerçekleştirilecek konserler, müzik tutkunlarını ve olağanüstü müzisyenleri bir
araya getirecek. Festival kapsamında Ankara'da her ay düzenlenecek etkinlik-

lerle kültürlerarası paylaşımın, müziğin ve sanatın bağdaştırıcı rolünün desteklendiği bir platforma olanak sağlan-
ması amaçlanıyor. Sanatçıların sahne performansları dışında okullarda düzenlenecek atölye çalışmalarıyla gençlerin
piyanoya ve müziğe ilgilerinin artması, dostluk, sanat sevgisi ve müziğin evrenselliği gibi konularda güzel duygu
ve alışkanlıkları aşılaması hedefleniyor.

Ankara Piyano Festivali dünyanın ünlü piyanistlerini ağırlayacak

Dünya çapında, 63 platin, 263 altın albüme ve 2000’den fazla konsere imza
atan Richard Clayderman, 11 Aralık'ta CRR Konser Salonu’nda klasikleşmiş
şarkılarını CRR Senfoni Orkestrası’nın yaylı sazlar üyeleri eşliğinde seslendi-
recek.Bugüne kadar albümleri 85 milyonluk satış rakamına ulaşan sanatçının
son yıllarda düzenlediği turneler arasında; prensin evliliği için kayıt ettiği
"Prince of the Rising Sun" parçası ile Japonya, Kremlin'de verdiği iki anılara kazınan konseri ile Moskova, Tayland,
İskandinavya, Yunanistan, Siri Lanka, Malta, Almanya, Hong Kong, Meksika, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, İn-
giltere, Tayvan, Malezya, Singapur, Fransa, Dubai, Brezilya ve Endonezya bulunuyor.

Richard Clayderman, klasikleşmiş şarkılarını seslendirecek
Tarih: 11 Aralık 2015 - Yer: CRR Konser Salonu / İstanbul
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F‹R MA Say fa F‹R MA Say fa

ABM ARKA KAPAK 

AC İTHALAT 96 - 97 - 98 - 99 

AES 114 - 115 - 116 - 117 

AIRPAK 76 - 77 - 78 - 79

AKEMSAN 25 - 31

AKSAKAL 52 - 53

ALTERMAK 20 - 21

ASMETAL 88 - 89

BSA 132 - 133

BUP 104 - 105

DİNÇMAK 106 - 107 - 108 - 109

EMİN TOSUN 26 - 27 - 28 - 29

FNT AHŞAP 37 - 38 - 39

LEITZ 94 - 95

LİGNO 23 - 55 -  61 - 67

MAKEL 6 - 7 - 128 - 129

MIZRAK 84 - 85 - 86 - 87

MİMÇEKO 13

NETMAK 128 - 129

TİMSAN 50 - 51

TÖRK 33 - 34 - 35 - 68 - 69 - 70 - 71

TÜYAP AĞAÇ İŞLEME 3

TÜYAP İSMOB 11 

UNİMAK 1 - 4 - 5 - ÖN KAPAK İÇİ

ÜNVER 18 - 19

ÜSTÜNKARLI 136 - ARKA KAPAK İÇİ

VAROL 118 - 119 - 120 - 121

VERMAK 125

Reklam İndeksi








