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AİMSAD Mesajı

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

Değerli Sektör Paydaşları, 

Yeni yılda AİMSAD Dergisi’nin 4. Sayısı ile sizler ile
birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 2016
yılı, Dernek faaliyetlerimiz açısından son derece hızlı
başladı. AİMSAD ve AİMSAD Dergisi olarak iki
önemli sektör fuarımıza eşzamanlı olarak katılım sağla-
dık. Bunlardan ilki 12-17 Ocak 2016 tarihleri arasında
TÜYAP Anadolu Fuarcılık organizatörlüğünde
TÜYAP Büyükçekmece Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenen İSMOB - İstanbul Mobilya Fuarı, diğeri
ise 14 – 17 Ocak 2016 tarihleri arasında DEMOS Fu-
arcılık organizatörlüğünde Yeşilköy, İstanbul Fuar Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen 10.Uluslararası Ahşap, Çelik,
Endüstriyel Otomatik Kapı ve Kapı Yan Sanayi İhtisas
Fuarı idi. AİMSAD, İSMOB Fuarı’na Ana Fuaye’deki,
Kapı Fuarı’na ise 9. Hol’deki standları ile katılım sağ-
ladı. AİMSAD tarafından, her iki fuarda da gerek katı-
lımcı gerekse ziyaretçi portföyüne oldukça etkin bir
tanıtım gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Bu seneki fuar
katılım faaliyetlerimiz bunlar ile sınırlı da kalmayacak.
Hatta yakın zamanda yurt dışı fuarlara daha büyük ön-
celik ve ağırlık vermeye başlayacağız. Bu kapsamdaki
ilk fuarımız da 31 Ocak-3 Şubat 2016 tarihleri arasında
İran’ın Tahran kentinde gerçekleştirilecek olan
WOODEX Fuarı (Eski MEDEX Fuarı) olacak.

Elbette 2016 yılı faaliyetlerimiz fuar katılımlarından
ibaret değil. Dernek bünyesindeki kurumsallaşma; sek-
tör ihtiyaçlarına cevap verme ve sektör sorunlarını
çözme yönündeki çalışmalarımız da sürüyor. Bu çerçe-
vede, 2015 yılında aktif ve dinamik bir şekilde yürüt-
tüğümüz Fuar Komitesi, Basın-Yayın ve Tanıtım
Komitesi, Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi
toplantılarımız; 2016 yılında Takımcılar, İmalatçılar ve
İthalatçılar Komiteleri’nin de etkinleştirilmesi ile, faali-
yet yelpazemiz daha da genişlemiş olarak devam ede-
cek. Bu çabaların sonuçları da ümit ediyoruz ki
AİMSAD Görüş Belgeleri haline gelerek kamu ku-
rumları nezdinde yürüttüğümüz temaslarımızda yolu-
muza ışık tutacak. Benzer şekilde, Dernek bünyesinde
yürüttüğümüz istatistiki çalışmalarımız ve hazırladığı-
mız sektörel raporlarımız da sektörümüzü gerek yurt
içinde gerekse yurt dışında çok farklı bir noktaya taşı-
yacak, doğru tarif edecek ve doğru konumlandıracak.

Bu kapsamda, kamu kurumları nezdindeki girişimleri-
mizin olumlu sonuçlarını şimdiden almaya başladık.
2015 yılını kapatırken, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı uhdesinde toplanan Makine Teknik Komite-
si’nin (MAKTEK) 26. Toplantısı’na gözlemci üye sta-
tüsü ile davet edildik, iştirak ettik ve 2016 yılının ilk
yarısında da bu önemli komite toplantılarına asıl üye
statüsü ile katılım sağlamayı hedefliyoruz. Benzer şe-
kilde, 2015 yılında TOBB Makine ve Teçhizat İmalatı
Meclisi’ne üyelik başvurusunda bulunduk, inşallah
2016 yılında sektörün nabzını tutan bu seçkin mecliste

de yer alma beklentisi içerisindeyiz. Bu tür platform-
larda AİMSAD olarak yer almak, özellikle Türkiye Sa-
nayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018),
Sanayi Ürünleri Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem
Planı (2015-2018), Makine Sektörü Strateji Belgesi ve
Eylem Planı (2016-2019), KOBİ Stratejisi ve Eylem
Planı (2015-2018), Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı
Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016)  ve Türkiye Mes-
leki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı
(2014-2018) gibi ülkemizin geleceğini şekillendir-
mekte olan ve ağaç işleme makineleri sektörünü de
doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen birçok kılavuz
belgenin yakinen takibi açısından; sektörümüzün talep
ve beklentilerine de sürekli güncellenen bu belgeler
kapsamında yer verilmesinin sağlamak bakımından ol-
dukça büyük önem taşıyor.

Buna ek olarak, malumlarınız olduğu üzere, bir önceki
sayımızdaki yazımda sizler ile Dernek olarak “İkinci El
Makine İthalatı” ile ilgili faaliyetlerimizi paylaşmıştım.
Çoğu zaman üyelerimiz tarafından imalatı yapılan
ürünler, herhangi bir firma tarafından ikinci el olarak
ithal edilmek istendiğinde, bu taleplerin doğrudan
AİMSAD’a ulaştığından, Dernek olarak bizim de gelen
talepleri üyelerimize yönlendirdiğimizden ve gelen ce-
vaba göre ithalatçı firmaya bilgi verdiğimizden bahset-
miştim. Bu çerçevede, ağaç işleme makinelerinin;
2015/1 İthalat Tebliği, İkinci Kısım’da yer alan “Kul-
lanılmış ve Yenileştirilmiş Eşya İthalatı, Ek-2 Listesi”
kapsamında yer aldığını ve bu kapsamda CIF kilogram
kıymet bedeli 20 USD altında olan ürünlerin izne tabii
olduğunu ve Türkiye’de imalatı varsa ithalatına izin ve-
rilmediğini kaydetmiştim. Bu sayımızda da sizler ile
kamu kurumları nezdinde yürüttüğümüz temaslar ne-
ticesinde; 8465 numaralı GTİP altında bulunmasına
karşın CIF kilogram kıymet bedeli 15 USD seviyesinde
olan ürün gruplarının bedelinin yapılan yeni bir dü-
zenleme ile 20 USD seviyesine yükseltildiğini paylaş-
mak istiyorum. Aynı zamanda yeni alt segmentlerin de
listeye eklendiğini ve tüm bu değişiklikler neticesinde
piyasaya hurda niteliğinde makine sürülmesine ket vu-
rulduğunu söylemekten memnuniyet duyuyorum. 

AİMSAD Dergisi’nin bu sayısında sizler için “Kapı İma-
lat Makineleri Sektörü”nü inceledik. Kapak dosyası ve
sektör incelemesinin ardından, bu alanda faaliyet göste-
ren belli başlı firmalardan birisi olan AGT Ağaç Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Grup
Başkanı Şirzat Subaşı ile gerçekleştirilen röportaja da yer
verdik. Keyifle okuyacağınızı umuyorum.

Sizleri AİMSAD Dergisi’nin 4. Sayısı ile baş başa bıra-
kırken, tüm paydaşların 2016 yılını içtenlikle kutluyor,
yeni yılın sektörümüze ve ülkemize barış, huzur, refah
ve esenlikler getirmesini diliyorum.
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yazıların sorumluluğu ise yazarlara aittir. 

Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar AİMSAD’ın izni alınarak, 

kaynak belirtilerek, alıntı yapılarak kullanılabilir.

AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

Artan konut üretimi ve kentsel
dönüşüm projeleri kapı sektörüne
olumlu yansıyor. Kapı talebinin 
artmasıyla kapı imalat makinelerinde
de hareketliliğin yaşandığı Türkiye’de
2014 yılında yaklaşık 150 milyon
dolarlık kapı imalat makinesi üretildi.
Türkiye’nin 2015 yılı Kasım ayı sonu
itibarıyla ihraç ettiği kapı imalat 
makinesi değeri 53 milyon dolar,
ithalatı ise 190 milyon dolar oldu.
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AİMSAD, yurt dışı tanıtım faaliyet-
lerine devam ediyor. Bu kapsamda,
24-27 Kasım 2015 tarihleri arasında
Rusya’nın Moskova kentinde ger-
çekleştirilen WOODEX Fuarı’na
AİMSAD’ı temsilen Genel Sekreter
Yardımcısı Arif Onur Kaçak tarafın-
dan katılım sağlandı. 
AİMSAD tarafından fuarda katılımcı
Türk firmaları ziyaret edildi ve  Rus-
ya’daki muhtelif ithalatçı firmalar ile
temaslarda bulunuldu. Fuar organi-
zatörü firma olan ITE Eurasian
Exhibitions FZ LLC temsilcileri ile
genel bir toplantı gerçekleştirildi. Ay-
rıca İspanyol Ağaç İşleme Makineleri,
Ekipmanı ve Orman Ürünleri Der-
neği (AFEMMA) Genel Sekreteri
Verónica Menoyo ve EUMABOIS’in
Önceki Dönem Başkanı Gianni Gi-
hizzoni ile görüşmelerde bulunuldu.
Bunlara ek olarak, fuarda AİMSAD
adına dergi, katalog ve broşür dağı-
tıldı. Fuarda REED TÜYAP temsil-

cileri ile birlikte Ağaç İşleme Makinesi
Fuarı’nın tanıtımı da yapıldı.
AİMSAD’ın yanı sıra fuara; ABM
Makine, AES Elektronik, BALA
Makine, ÜSTÜNKARLI Maran-
goz Makineleri, EDDA Makine ve
PLASMEK olmak üzere 6 Türk
üretici firma tarafından da katılım
sağlandı. 
AİMSAD’ın üye olduğu Avrupa
Ağaç İşleme Makinesi Üreticileri
Federasyonu’nun (EUMABOIS)
anlaşma yaptığı tüm fuarlardan,
AİMSAD üyeleri de faydalanıyor.
Dolayısıyla, bu fuara da AİMSAD
üye firmaları diğer firmalara kıyasla
daha avantajlı bir konum ve şartlar
ile katılmış oldu.

İsmet Toktaş: “Bir süre Rusya 
pazarından beklentimiz olmamalı”
Organizasyonun Türkiye ile Rusya
arasında yaşanan uçak krizinin baş-
ladığı günlere denk gelmesi ise fuara

yönelik beklentileri de bir miktar
azalttı.Yapılan iş bağlantılarına rağ-
men bu ilişkileri sürdürmenin zor-
luğuna dikkat çeken sanayiciler, iki
ülke arasındaki ilişkilerin bir an önce
eskiye dönerek düzelmesini umut
ediyor. Fuar ile ilgili görüşlerini aldı-
ğımız firmalardan AES Elektronik
Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Tok-
taş, şunları kaydetti: “Fuar ne kadar
küçük gözükse de, fuarın kendisi ve
firması açısından küçük bir fuar ola-
rak değerlendirilemez. Zira belli başlı
bütün küresel markalar fuara katılım
sağlıyor ve gerek metrekare gerekse
stand dekorasyonu anlamında fuar
için ciddi emek harcamışlar. Bununla
birlikte, iki ülke arasında yaşanan ta-
lihsiz olay ve Rusya’daki ekonomik
kriz ile kur sorunlarından ötürü bir
süre Rusya pazarından çok da fazla
bir beklenti içinde olmamak lazım.”

Nizamettin Coşkun: “İş 
bağlantılarının takibi yapılamadı”
Fuar ziyaretçileri arasında bulunan
Unimak firması sahibi Nizamettin
Coşkun ise, fuara yalnızca ziyaretçi
olarak katılım sağlanmasına rağmen
güzel iş bağlantıları gerçekleştirildik-
lerini açıkladı.  Fakat yaşanan krizden
ötürü sonrasında bu bağlantıların
takip edilmediğini kaydeden
Coşkun, zira gümrüklerde yaşanan
sıkıntıların ve malların iadesi ile ilgili
durumların yaşanmak istenmediğini
ifade etti.

Haberler

AİMSAD ve Türk firmalarından
WOODEX Fuarı’na katılım 
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

ABM MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.
AES ELEKTRONİK VE MAK.

SAN.TİC.LTD.ŞTİ. BALA MAKİNE SANAYİ

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

EDDA PLASMEK

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN
SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

LEİTZ BIESSE GROUP

HOMAG IMA SCM GROUP

VOLLMER WEINIG WEMHONER
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Orman Mühendisleri Oda-
sı’nca düzenlenen “2023’e
Doğru 3. Doğa ve Orman-

cılık Sempozyumu”; bilim adamları,
bildiri sahipleri, kamu kurum ve ku-
ruluş temsilcileri, özel sektör temsil-
cileri ve katılımcılardan oluşan 450
kişinin iştirakiyle 26-29 Kasım 2015
tarihleri arasında Antalya Belek Rixos
Premium Otel’de gerçekleşti.
Orman Mühendisleri Odası Genel
Başkanı Ali Küçükaydın’ın açılış ko-
nuşmasıyla başlayan sempozyumda,
odanın kurucu üyeleri arasında bulu-
nan ve 2011 yılında kurulan Avrupa
Ormancılar Konseyi (CEF) dönem
başkanı olan Almanya Baden Wüt-
tenberg Çevre ve Orman Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbara
Koch ile Konsey’in Danışma Kurulu
Başkanı Marian Stoitescu birer ko-
nuşma yaptı. 
Organizasyonun ilgi çeken tebliğle-
rinden biri de YÖK temsilcisi Doç.
Dr. Yılmaz Çatal’ın, “Yüksek Öğre-
tim Kurulu’nun “Mühendislik Eğiti-
mine Bakışı ve Orman Mühendisliği
Eğitimi” konulu sunumu oldu. Sem-
pozyumun ikinci gününde yaptığı su-
numda, Yüksek Öğretim Kurulu’nun
mühendislik eğitimlerine tercih yapa-

cak öğrenciler, ÖSYM sınavlarında ilk
340 bin kişi içine girmeleri şartının
getirildiğini dile getiren Yılmaz Çatal,
bu fakültelerin içinde orman fakültesi,
ziraat fakültesi ve su ürünleri fakülte-
sinin yer almadığını hatırlattı. Ancak
Çatal,  bu fakültelerin kontenjanları-
nın düşürülerek taban puanlarının
yükseltilmesinin ve daha sonra da
diğer mühendislik disiplinleri gibi
aynı statüye alınmasının planlandığını
açıkladı.

Sekiz oturum düzenlendi
Toplam sekiz oturumdan oluşan her
oturumda önceden programlanan
bildirilerin sözlü olarak sunulduğu
sempozyumda, 28 Kasım günü
orman endüstrisinde verimlilik, dış ti-
caretinde gözetim ve karantina başlığı
altında toplam 3 adet oturum düzen-
lendi. Bu oturumların ikincisi İstan-
bul Üniversitesi Orman Fakültesi

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret As
tarafından yönetildi. Bu oturumda
Orman Endüstri Mühendisi ve
AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Arıcı, Samet A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Munis Tezbaşaran,
MAKSDER Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Osman Mertöz ve tasarımcı
Adnan Serbest tarafından 4 adet sözlü
bildiri değerlendirildi. Kenan Arıcı,
AİMSAD’ı temsilen gerçekleştirdiği
sunumda sektörün sorunları ve
çözüm önerilerine değindi ve sektör
istatistikleri ile  AİMSAD faaliyetleri
hakkında bilgilendirmede bulundu.
Organizasyonun kapanış oturumunu
ise Sempozyum Yürütme Kurulu
Başkanı Eşref Girgin yönetti. Sem-
pozyum Yürütme Kurulu üyelerinin
yer aldığı bu kapanış oturumunda,
maddeler halinde tartışılan sonuç bil-
dirisi taslağına son şekli verildi ve bil-
diri oylanarak kabul edildi. 
Sempozyum, Türk ormancılığının
daha iyi bir konuma getirilmesi için
tartışılan konular ile sonuç bildirisine
yansıtılan önerilerin, T.C. Orman ve
Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel
Müdürlüğü ile diğer kurum ve kuru-
luşlarınca dikkate alınması temenni-
siyle sona erdi.

2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu

Haberler

AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Arıcı
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve
İŞKUR işbirliği ile tasarlanan
“Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Mo-
deli” projesinin “Okul - Hami Eş-
leştirme Toplantısı” 25 Kasım
2015, Şişli Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya İTO Meclis ve Meslek
Komitesi üyeleri; proje kapsamın-
daki okulların müdür, müdür yar-
dımcıları ve ilgili alan öğretmenleri
ile sektörel sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmaları, T.C.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcısı Serkan Gür; İTO Meclis
Üyesi Mustafa Büyükdede ve Şişli
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü Yakup Alp tarafından ger-
çekleştirildi. 

Proje toplantısı büyük ilgi gördü
Ağaç işleme makineleri, takım tezgah-
ları, kalıpçılık, telekomünikasyon ve bi-
lişim, tekstil ve hazır giyim, matbaacılık
ve ayakkabıcılık gibi birçok farklı sek-
törün sanayicilerini bir araya getiren
toplantıya katılım yoğundu. Açılış ko-
nuşmalarını takiben yeniden söz alan
T.C. İstanbul İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Serkan Gür tarafından özet
bir proje sunumu yapıldı ve sonrasında
katılımcılara söz verildi. Katılımcıların
kendi bakış açılarından mesleki eğiti-
min sorunlarını ve geleceğe yönelik
çözüm önerilerini anlattıkları bölü-
mün ardından “Okul - Hami Eşleştir-
mesi” yapıldı ve taraflar birbirleri ile
tanıştı. Toplantı, Şişli Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi’nin örnek nitelik-
teki çalışma ve eğitim labora-
tuvarlarının gezilmesi ile son buldu.

Pendik İMKB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, model okul olacak
Proje kapsamında, İTO Takım Tez-
gahları ve Otomasyon Komitesi Baş-
kan Yardımcısı ve AİMSAD Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol ile
eşleştirilen okul Pendik İMKB Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.
Bu kapsamda, Mobilya ve İç Mekan
Tasarımı alanı ile ilgili olarak,
AİMSAD Eğitim ve Satış Sonrası
Hizmetler Komitesi desteğiyle oku-
lun ihtiyaçlarına cevap verilmesi ve
Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nin bu alanda model okul
haline dönüştürülmesi hedefleniyor.
Eski adı Ahşap Teknolojileri olan ve
ilk olarak 2006-2007 eğitim döne-
minde öğrenci yetiştirmeye başlayan
bu alan ilk mezunlarını 2009 yılında
verdi. Daha sonra ise adı Mobilya ve
İç Mekan Tasarımı alanı olarak değiş-
tirildi. Alan, İç Mekan ve Mobilya
Teknolojisi ile Mobilya ve İç Mekan
Ressamlığı dallarını da içinde barındı-
rıyor. Bu sebeple AİMSAD, bu pro-
jede, yakın ilişki içinde olduğu
mobilya sektörü, sivil toplum kuru-
luşları ve üniversitelerin ormancılık fa-
külteleri ile de el ele yürümeyi
planlıyor. Böylelikle, eğitime daha
geniş tabanlı ve kalıcı katkılar sağlan-
ması amaçlanıyor.

Okul-Sanayi İşbirliği 

Haberler













Haberler

İstanbul Ticaret Odası Makine ve
Ekipmanları Meslek Komitesi ile
Takım Tezgahları ve Otomas-

yon Meslek Komitesi’nin 14 Aralık
2015'teki ortak zümre toplantısında,
sektördeki eğitim sistemi ile yaşanan
sorunlar ele alındı.  Takım Tezgahları
ve Otomasyon Meslek Komitesi Baş-
kanı Dr. Müh. Ayhan Etyemez’in
oturum başkanlığında gerçekleştiri-
len toplantıya, AİMSAD’ı temsilen
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Sabri Erol, Genel Sekreter Gamze
Taşpolat Altınyay ve Genel Sekreter
Yardımcısı Arif Onur Kaçak tarafın-
dan katılım sağlandı. Toplantıda söz
alan sektör temsilcileri, eğitim siste-
minde önemli değişiklikler yapılması
gerektiğini belirtti. Sistemin düzen-
siz olmasından dolayı artık çok geç
yaşta gençlere meslek kazandırılmaya
çalışıldığının da altını çizen iş adam-
ları, mesleki eğitimin gençlere sevdi-

rilmesi konusunda hemfikir oldukla-
rını aktardılar.

“Genç nüfus mesleki 
eğitime yönlendirilmeli”
Bir dönem ÖSYM Başkanlığı da yap-
mış olan İstanbul Teknik Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demir,
nüfusun tamamının üniversiteye yön-
lendirilmesinin doğru olmadığını
söyledi. Üniversite mezunu ihtiyacı-
nın yüzde 20 civarında olduğunu be-
lirten Demir, “Esas yüzde 80’lik
kesim buzdağının görünmeyen kısmı
ve bu kesimi meslek öğrenmeye yön-
lendirmeliyiz” dedi. Akademik eğiti-
min üniversitede, mesleki eğitimin ise
ancak iş hayatında olabileceğine de-
ğinen Demir, “İnsan kaynaklarımızı
düzenli kullanırsak Avrupa’nın üre-
tim üssü olabiliriz” dedi. Acele edil-
mezse Türkiye’nin büyük bir fırsatı
kaçıracağını da belirten Demir,
“Çünkü Avrupa yaşlanıyor. Bu role
aday olan o kadar çok ülke var ki…
Hindistan bunların başında geliyor.
Bizim şu anda şansımız varken bir an
önce mesleğini seven insanlar yetiş-
tirmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Demir, meslek liselerinin sınavsız
geçiş hakkının da artık kaldırılması
gerektiğini kaydetti. İşletmelerin her
şeyi devletten beklemesinin de doğru
olmadığına değinen Demir, işletme-

lerin kendi planlarını devlete sunma-
ları gerektiğini ifade etti. Demir, “İş-
letmeler insan da yetiştirmeli.
Hamilik sadece okul boyama, mal-
zeme alma ile sınırlı kalamaz. İşlet-
melerin doğrudan müfredat
belirlemesi lazım. Firmalar fiilen mes-
leki eğitime müdahil olmalı” dedi.

“Yeteneğe göre seçim yapılmalı”
İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcısı Serkan Gür de meslek okul-
larının sektörlere emanet edilmesi
konusunda emin adımlarla ilerledik-
lerini belirtti. Devletin imkânlarıyla
bazı şeylerin yapılmasının güç olması
nedeniyle sektörün desteğinin mes-
lek eğitiminde çok önemli olduğunu
vurgulayan Gür, “Mesleki ve teknik
liselere öğrenci alınırken yeteneğe
göre ayrım yapılmalı. Yeteneğe göre
ayrım olmayınca yapılan bütün yatı-
rımlar boşa gidiyor” yorumunda bu-
lundu.
Toplantıdaki konuşmada, İstan-
bul’daki meslek liseleri arasında robot
yarışması yapıldığını da hatırlatan
Serkan Gür,  yarışmada İstanbul Ti-
caret Odası Bayrampaşa Meslek ve
Teknik Anadolu Lisesi’nin birinci ol-
duğu müjdesini verdi. İTOBOT adı
verilen robot ABD’de gerçekleşecek
olan finalde Türkiye’yi temsil edecek.
Kaynak: İTO Gazetesi
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Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projesi kapsamında şu işbirlikleri yapılacak:

Teknolojik İşbirliği
Okullardaki laboratuvar ve atölyeler ile buralarda bulunan donanım, teknolojik altyapıyı oluşturuyor. Teknolojik altyapı
ihtiyaçları konusunda yapılacak işbirliğinin, sektöre nitelikli teknik eleman yetiştiren öğretmenlere ve sektöre kazandırıl-
ması öngörülen öğrencilere güncel olanaklarla daha iyi bir eğitim- öğretim ortamı sağlaması hedefleniyor.

Deneyim Paylaşımı
İşletmelerin, okula giderek ya da iş yerinde öğretmen ve öğrencilere, ilgili meslek alanındaki güncel uygulama ve yenilik-
lere dair deneyimlerini paylaşmasını, alan tanıtım, konferans, saha inceleme, fuar vb. organizasyonlarda okul ile yapacağı
işbirliğini içeriyor. Böylelikle, güncel uygulamalar ve yenilikler konusunda birinci elden, iş üzerinde bilgi edinilmesi
amaçlanıyor. Deneyimlerin müfredata yansıtılması da işbirliğinin bir diğer boyutunu oluşturuyor.

İstihdam Odaklı İşbirliği
Öğrencilere, formal eğitim ile sağlanan teorik bilgilerin uygulamaya taşınması ve uygulamaların gözlemlenmesi amacıyla
paylaşılan işyeri deneyimlerinin işletmelerin istihdam politikalarında etkili olması bekleniyor. İşletmenin, staj döneminde,
kendi şekillendirdiği öğrenciyi mezuniyetini takiben istihdam etme oranının arttırılması da hedeflenen sonuçlar arasında
yer alıyor. 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve
İŞKUR işbirliği ile tasarlanan “Okul-
Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli”
projesinde çalışmalar tüm hızıyla sü-
rüyor. Mesleki eğitimin güçlendiril-
mesi için oluşturulan projede,
İstanbul ilinde mesleki ve teknik eği-
tim okullarının, eğitsel, sosyal ve
ekonomik gereksinimlerinin gideril-
mesi yolu ile güçlendirilmesi, sektör-
lerde ihtiyaç duyulan nitelikli
işgücünün “Okul-Sanayi İşbirliği İs-
tanbul Modeli Projesi” ile en üst dü-
zeyde sağlanması amaçlanıyor.
Projeye büyük destek veren Ağaç

İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş
Adamları Derneği (AİMSAD),
okula bu kapsamdaki ilk ziyaretini 18
Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirdi.
AİMSAD Eğitim ve Satış Sonrası
Hizmetler Komitesi üyeleri, İstanbul
Ticaret Odası’nın (İTO) Okul-Sa-
nayi İşbirliği İstanbul Modeli Projesi
kapsamında Pendik İMKB Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret
etti. AİMSAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Sabri Erol’un İTO ta-
rafında hamisi olduğu okula,
AİMSAD Eğitim ve Satış Sonrası
Komitesi Başkanı Serkan Necipoğlu,
AİMSAD Eğitim ve Satış Sonrası

Komitesi Başkan Yardımcısı Serkan
Kaya, AİMSAD Genel Sekreteri
Gamze Taşpolat Altınyay ve AİM-
SAD Genel Sekreter Yardımcısı Arif
Onur Kaçak’tan oluşan heyet tara-
fından ziyarette bulunuldu. 
Gerçekleştirilen ziyarette, Okul Mü-
dürü Ramazan Aygün, Bölüm Şefi
Hasan Sarı ve diğer branş öğretmen-
leri ile tanışma imkanı bulan
AİMSAD Heyeti tarafından, okul ile
ilgili yapılan sunumun akabinde
mevcut bina ve teknik alt yapı ince-
lendi. Okulun proje ile ilgili ayırabi-
leceği mevcut saha hakkında da
muhtelif bilgiler alındı. 
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“Makina Teknik Komitesinin Olu-
şumu ve Görevlerine Dair Tebliğ”
çerçevesinde görev yapmakta olan
Makina Teknik Komitesi’nin
(MAKTEK) 26. Toplantısı; 24
Aralık 2015’te Ankara’da gerçek-
leştirildi. Orman Ürünleri Kağıt ve
Mobilya Sanayi Teknik Komi-
tesi’ne (ORKAMOTEK) üye olan
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi
İş Adamları Derneği (AİMSAD),
MAKTEK 26. Toplantısı’na ilk kez
ve “Gözlemci Üye” olarak davet
edildi. T.C. Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’nın yeni binasında
gerçekleştirilen toplantıda, ağaç iş-
leme ve yan sanayi sektörünü

AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sabri Erol ve AİMSAD
Genel Sekreteri Gamze Taşpolat
Altınyay temsil etti.
2006/42/AT sayılı Makine Emni-
yet Yönetmeliği kapsamında yer
alan konularda ve makineler ile il-
gili olabilecek diğer teknik mev-
zuat ve uygulamalar ile sektörel
hususlarda karşılaşılabilecek sorun-
ların çözümlenmesi için ilgili kamu
kurum ve kuruluşları, ilgili sivil
toplum kuruluşları ve makine sa-
nayi temsilcilerinin katılımıyla ger-
çekleştirilen MAKTEK’in 26.
Toplantısı; T.C. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı (BSTB), Sa-
nayi Genel Müdürlüğü (SGM),
Sektörler I Daire Başkanı Fuat
Şimşek yönetiminde yapıldı.

Bir sonraki MAKTEK
toplantısı Mart ayında
Toplantı gündemini; MAKTEK’e
bağlı olarak görev yapan Alt Ça-

lışma Grupları tarafından yürütü-
len çalışmalar; 2016-2019 dönemi
için hazırlanan ve belirlenen 5
temel hedef altında tesis edilen 27
eylemden oluşan yeni “Türkiye
Makine Sektörü Strateji Belgesi ve
Eylem Planı” taslağının hazirun
ile paylaşılması oluşturdu. Toplan-
tıda ayrıca makine sektörüne yö-
nelik 2015 ve 2016 yılı piyasa
gözetimi ve denetimi faaliyetleri
hakkında bilgi verilirken; Bakanlık
uhdesinde TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi Enerji Ensti-
tüsü bünyesinde kurulmakta olan
ve Türk sanayi sektörlerine örnek
teşkil etmesi hedeflenen Motor
Mükemmeliyet Merkezi’nin tanı-
tımı konuları da ele alındı. Bir
sonraki MAKTEK toplantısının
2016 yılı Mart ayında gerçekleşti-
rilmesi ve bu toplantıda
AİMSAD’ın MAKTEK’e tam üye
olmak üzere başvuruda bulunması
planlanıyor.
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Türkiye’nin en büyük, dünya-
nın 3. büyük mobilya fuarı
12. İstanbul Mobilya Fuarı

(İSMOB 2016), dünyanın dört bir
yanından ziyaretçilerini bu sene
TÜYAP Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde ağırladı. 100’ün üzerinde ül-
keden profesyonellerin ziyaret ettiği,
sektör adına yeni iş alanlarının açıl-
masına en büyük katkının da sahibi
olan İSMOB, Türkiye mobilya ihra-
cat hedefi olan 3 milyar doların yüzde
25’i olan 750 milyon dolarlık ihracat
rakamını da karşıladı.
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği
(MOSDER) ile TÜYAP Tüm Fuar-
cılık Yapım A.Ş. işbirliğiyle düzenle-
nen 12. İstanbul Mobilya Fuarı
(İSMOB 2016), T.C Ekonomi Ba-
kanı Mustafa Elitaş ve İhracatçılar
Meclisi Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi’nin de katılımıyla 12 Ocak günü

açıldığı TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde 6 gün sürdü. 

132 binden fazla 
ziyaretçi ağırladı
Bu yıl yeni adresini TÜYAP olarak
belirleyen 12. İstanbul Mobilya
Fuarı-İSMOB 2016, açık kaldığı altı
gün boyunca 30 bin 100 yabancı
olmak üzere toplamda 132 bin 476
ziyaretçiyi ağırlayarak hedeflediği zi-
yaretçi sayısının üzerine çıkarak rekor
kırdı. Avrupa’dan Asya’ya, Ortado-
ğu’dan Afrika’ya geniş coğrafyadaki
mobilya profesyonellerini bir araya
getiren mobilya fuarı;  Gürcistan,
Makedonya, Rusya, Moldova,
Tunus, Arnavutluk, Kosova, Sırbis-
tan, İtalya, İspanya, Fas,  ABD, An-
gola, Azerbaycan, Birleşik Arap
Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir,
Fransa, Gana, Güney Afrika, Hol-

landa, İran, Irak, Tacikistan,  Al-
manya, Türkmenistan, İngiltere,
Kenya, Libya, Lübnan, Mısır, Nijerya,
Romanya, Suudi Arabistan, Ürdün,
Hindistan ve Yunanistan olmak üzere
37 ülkenin alım heyetlerinin katılım-
larıyla gerçekleşti.

İnovatif ürünler dikkat çekti
TÜYAP’ta 120 bin metrekare sergi
alanında ve 14 salonda katılımcı ve zi-
yaretçilerini ağırlayan İSMOB 2016,
yaklaşık 200 ülkeye ihracat yapan
Türk mobilya sektörünün en profes-
yonel ürün ve örneklerini sergiledi.
Fuarda mobilyada çığır açan inovatif
çalışmalarla adından söz ettiren Türk
mobilya markaları, Türkiye’de mar-
kalı mobilya sektörünün her yıl geçti-
ğimiz yıllara oranla üzerine koyarak
geliştiğini de kanıtlamış oldu. Tekno-
lojik koltuklardan, terletmeyen ve
kendi kendini temizleyen yataklara;
vücut ergonomisi için özel üretilen
oturma gruplarından, çocuklar için
üretilen temalı yatak odalarına kadar
her bir ürün fuarda göz kamaştırdı.

İSMOB 2016’da ziyaretçi rekoru

Bir dahaki buluşma 
10-15 Ocak 2017’de
Aylar öncesinden rezervasyonların
yapıldığı ve stantların tükendiği İstanbul
Mobilya Fuarı-İSMOB’un 13. organi-
zasyonunun gelecek yılki adresi yine
TÜYAP olacak. Fuar önümüzdeki yıl
10-15 Ocak 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek.

AİMSAD'tan İSMOB'da etkin katılım
12-17 Ocak 2016 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen
İSMOB-İstanbul Mobilya Fuarı'na AİMSAD ve AİMSAD Dergisi olarak katılım
sağlandı. Fuar sırasında çeşitli kurumlar ve firmalarla görüşmeler yapıldı. Ayrıca
tüm katılımcı mobilya üreticisi firmalara da AİMSAD Üye Kataloğu ve AİMSAD
Dergisi dağıtımı gerçekleştirildi.
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Katılımcı olarak 168 firmanın yer aldığı, 18 bin
86 yerli, 2 bin 387 yabancı ziyaretçinin 4 gün
boyunca gezip ilgi gösterdiği 9.Uluslararası

Ahşap, Çelik, Otomatik, Endüstriyel Kapı ve Yan Sa-
nayi İhtisas Fuarı, 15-18 Ocak 2016 tarihlerinde İstan-
bul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Yurt içinden 18 bin 265 kişinin ziyaretiyle rekor katılı-
mın gerçekleştiği fuarda, yurt dışından 2 bin 387 kişi
ziyaretçi olarak ağırlandı. 20 bin 473 toplam ziyaretçi
sayısına ulaşan Door Fair, sektörün şimdiye kadarki en
ilgi çekici fuarı olarak Demos Fuarcılık organizasyo-
nuyla Türkiye'nin dünyada bu sektördeki gelişimini
gözler önüne serdi.
Özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkeleri, Kapı Fuarı'na
büyük ilgi gösterdi. Bunların yanında Türki Cumhuri-
yetler olarak adlandırılan ülkelerden gelenler de üretim

makinelerinin ticareti konusunda fuarda büyük alımlar
gerçekleştirdi. Bu yıl ayrıca geçtiğimiz senelere oranla,
Güney Amerika ülkeleri de organizasyona gelen ülkeler
olarak dikkat çekti. Uluslararası boyutta ün kazanan or-
ganizasyon, ticaret hacmiyle ülke ekonomisine de
büyük katkı sağladı.

76 ülkeden profesyonel ziyaretçi katıldı
Ziyaretçi ülkeler şu şekilde sıralandı; Afganistan, Al-
manya, Arjantin, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan,
B.A.E., Bahreyn, Bangladeş, Belçika, Beyaz Rusya,
Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çad, Çin
Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, Ermenistan, Fas, Fransa, Gambiya, Gana,
Gine, Güney Afrika, Gürcistan, Hollanda, Hırvatistan,
Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, Japonya, Kamerun,
Kanada,  Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızis-
tan, Kosova, Kuveyt, K.K.T.C., Libya, Litvanya, Maca-
ristan, Makedonya, Malezya, Mali, Malta, Meksika,
Moldova, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Polonya, Ro-
manya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Singapur, Slovakya,
Srilanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya,
Tunus, Türkmenistan, Umman, Ürdün, Yemen ve Yu-
nanistan.

AİMSAD Dergisi de katılımcılar arasındaydı
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Der-
neği (AİMSAD) resmi yayın organı olan AİMSAD
Dergisi de Kapı Fuarı’na katılım sağladı. Fuar süresince
gerek katılımcılar gerekse ziyaretçilerle görüşmeler kay-
dedilirken, 500’e yakın dergi dağıtımı gerçekleştirildi.
Ayrıca, yetkililer Ağaç İşleme Makinesi bölümünde ka-
tılımcı olan firmaları da tek tek ziyaret ederek, başarı te-
mennilerini ilettiler. AİMSAD Dergisi Kapı Fuarı ile eş
zamanlı olarak İSMOB İstanbul Mobilya Fuarı’nda da
katılımcılar arasında yer aldı.
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

ABM MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.
ANKES KESİCİ TAKIM SANAYİ VE

TİC. LTD.ŞTİ.
AS METAL AĞAÇ

MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

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

EMİN TOSUN MAKİNE SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

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

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

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

N.F.M MIZRAK MAK. NAK.SAN.VE
TİC.LTD.STİ

NETMAK KESİCİ TAKIM
İML.PAZ.LTD.ŞTİ

TÖRK MAKİNE SAN.TİC.A.Ş. TURANLAR MAKİNE SAN. VE 
TİC. A.Ş.

VERMAK MAKİNE PLASTİK
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

VMM VAROL MAKİNA SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN
SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
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CNR İMOB 12.Uluslararası
İstanbul Mobilya Fuarı, sek-
törün en büyük çatı örgütü

Mobilya Dernekleri Federasyonu
(MOSFED) ve üyesi 9 derneğin
(ANSİMOD, İMOS, KAYMOS,
MAKSDER, MOBDER, MOBSAD,
MODSİAD, MUDER ve OMSİAD)
işbirliğinde 26-31 Ocak 2016 ta-
rihleri arasında sektörü bir araya
getirdi. 
Toplam 150 bin metrekare alanda
11 salonda bu yıl 12’ncisi gerçek-
leştirilen CNR İMOB’a, 31’i ya-
bancı toplam 524 firma katıldı. 90
ülkeden 30 bini yabancı 150 bin
ziyaretçinin gezdiği fuara Ekonomi
Bakanlığı desteği ile Almanya, Bah-
reyn, Belçika, BAE, Cezayir, Dani-

marka, Fas, Fransa, Güney Afrika
Cumhuriyeti, Hindistan, Hol-
landa, Irak, İngiltere, İsrail, İsviçre,
İspanya, İtalya, Katar, Rusya Fede-
rasyonu, Suudi Arabistan, Tunus,
Türkmenistan, Ukrayna, Umman
ve Ürdün’ün aralarında bulunduğu
32 ülkeden alım heyeti geldi.

Bakan Elitaş, sektörden 3 milyar 
dolarlık ihracat sözü aldı
CNR İMOB Fuarı’nın açılış töreni
T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Eli-
taş’ın yanı sıra  TİM Başkan Vekili
Mustafa Çıkrıkçıoğlu, CNR Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı
Ceyda Erem, MOSFED Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Güleç,
CNR Holding Fuarlar Genel Ko-

ordinatörü Barış Ener, İTHİB Baş-
kanı İsmail Gülle ve MOSFED’e
bağlı 9 derneğin başkan ve temsil-
cilerinin katılımı ile yapıldı. CNR
İMOB’un açılış töreninde konuşan
T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Eli-
taş, artık Türk mobilyacılarının
dünyada bir marka haline geldiğini
söyledi. “Sektörün 10 milyar dolar
ihracatı 2023 yılında gerçekleştire-
ceği inancı bende hakim. Bu kanıya
yurt dışındaki rekabet edebilirliği-
mize bakarak varıyorum. İhracat
kalemlerimiz arasında en geniş ka-
lemlerimizden olan mobilya sektö-
rümüz 200 ülkeye ihracat yapıyor”
diye konuşan Elitaş, CNR
İMOB’un açılışında bulunan sek-
tör temsilcilerinden 2016 yılı için
3 milyar dolar ihracatı gerçekleş-
tirme sözü aldı.
Mobilya Dernekleri Federasyonu
(MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç
ise federasyon çatısı altında tüm
sektörü topladıklarını belirterek,
“Her geçen gün sektörümüzün
başarısı artıyor. 13 yıldır dış ticaret
fazlası veren bir sektörüz. 1 milyon
doların üzerinde ihracat yapan 480
firmamız vardı. Bugün bu sayıyı
570 ihracatçı firmaya çıkardık.
Dünya sıralamamızı da 23’ten
12’ye yükselttik” dedi.

Mobilyacılar, İMOB’ta 
12. kez bir araya geldi 
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T.C. Maliye Bakanı Naci Ağbal,
Katma Değer Vergisi (KDV) iadele-
rine ilişkin hazırladıkları eylem pla-
nıyla iadelerin hızlanacağını ve
gereksiz bürokratik işlemlerin sona
ereceğini bildirdi. Mükelleflerden
gelen KDV iadelerine ilişkin talepleri
dikkate aldıklarını dile getiren
Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığı’nı
(GİB) harekete geçirdi. GİB tarafın-
dan hazırlanan “KDV İadelerinin
Etkinleştirilmesi ve Hızlandırılması,
İade Süreçlerinin Standartlaştırılması
Eylem Planı” hazırlıklarında sona
yaklaşıldı. 
Naci Ağbal, vergi gelirleri içinde
önemli bir yer tutan KDV konu-
sunda bugüne kadar önemli çalış-
malar yapıldığını söyledi. Bakanlığın
her konuda olduğu gibi KDV'ye
ilişkin de mükelleflerden gelen ta-
lepleri dikkate aldığını, belirlenen
eksiklikleri gidermeye yönelik de
yoğun gayret içinde olduklarını be-
lirten Ağbal, bir süredir üzerinde
çalıştıkları eylem planını bitirmeye
yakın olduklarını ifade etti. Bakan
Ağbal, bu eylem planıyla etkin, hızlı
ve doğru bir KDV iade sisteminin
oluşturulması için gerekli iyileştir-
melerin yapılacağını ve tüm vergi
dairelerinde standart hale getirilmiş

uygulamaların altyapısının oluşturu-
lacağını söyledi. Bu alandaki ince-
leme ve denetimlere de standart
getirileceğini açıklayan Ağbal,
''KDV iadelerine ilişkin hazırladığı-
mız eylem planıyla iadeler hızlana-
cak, gereksiz bürokratik işlemler
önlenecek'' dedi. 

''İhtisas vergi daireleri 
üzerinde çalışılacak'' 
Eylem planının detaylarına ilişkin ola-
rak da bilgi veren Naci Ağbal, mü-
kelleflerin, kurulacak yeni sistemle
iadelerinin hangi aşamada olduğunu
şeffaf bir şekilde görebileceğini kay-
detti. Ağbal, "Mükellefimiz, bir iade
talebinde bulunduğunda bu talebin
hangi memurun önünde ve işleminin
ne aşamada olduğunu, sürecin ne
zaman biteceğini, iadesini ne zaman
alabileceğini internet üzerinden gö-
rebilecek" ifadesini kullandı. Bakan
Ağbal, KDV iadelerinin sonuçlandı-
rılmasına ilişkin de ihtisas vergi dai-
releri gibi alternatif modeller
üzerinde çalışılacağını belirtti. Mev-
cut vergi dairelerindeki iş yükü ne-
deniyle KDV iadesi talebinde
bulunan mükelleflerin işlemlerinin
tamamlanmasının uzun süre aldığına
işaret eden Naci Ağbal, ''Bunu önle-

mek için de sadece KDV iade işlem-
lerinin yapılacağı ve uzmanlaşmış
personelin çalışacağı yeni birimler
kuracağız. Mükellef, KDV iadesi iş-
lemi için geldiği bu birimlerde, işle-
rini hızlı bir şekilde halledebilecek"
diye konuştu. 

"Mükellefimiz iade için gereksiz
yere bekletilmeyecek" 
Mükelleflerin, iadelerini önceden te-
minatla almak istemeleri halinde,
vergi dairelerinin ilk değerlendirme-
lerine göre olumlu çıkan kısmının
hemen yapılacağını belirten Ağbal,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin,
mevcut durumda mükellefimiz 100
bin liralık bir KDV iadesi için müra-
caatta bulunduğunda, bu tutarın ta-
mamı için eksiklikler giderilmeden
işlem yapılmıyor ve gecikmelere
neden oluyor. Bu sorunun çözümü
için de ilgili arkadaşlarımıza talimat
verdim. Bundan sonra vergi dairesi-
nin ilk değerlendirmesine göre, alı-
nan teminata göre olumlu çıkan
kısmın iadesi derhal yapılacak. Kalan
kısım ise eksikliklerin giderilmesinin
ardından verilecek. Böylece mükel-
lefimiz mağdur olmayacak ve haklı
olarak talep ettiği iadesi için gereksiz
yere bekletilmeyecek.”

Haberler

İşini düzgün yapan mükellefe ödül 
Bakan Naci Ağbal, belirli bir iş kapasitesine sahip olan, vergiyle ilgili 
ödevlerini zamanında ve tam olarak yerine getiren mükellefler için uygu-
lanan hızlandırılmış iade sisteminin kapsamını genişleteceklerini de bildirdi.
Bu sayede, söz konusu sistemden daha çok mükellefin yararlanmasını
sağlayacaklarını ifade eden Ağbal, vergi açısından sorunlu olmayan, işini
düzgün yapan mükelleflere iadelerinin 5 günde yapılacağını söyledi.
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Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun 1 Ocak 2016 tarih
ve 29580 sayılı Resmi Gazete'de ya-
yımlandı. Buna göre, sanayi sicil bel-
gesini haiz sanayi işletmelerince
münhasıran imalat sanayinde kulla-
nılmak üzere alınan makine ve teçhi-
zatın finansmanı için bu işletmeler
tarafından kullanılan krediler dolayı-
sıyla lehe alınan paralar için banka ve
sigorta muameleleri vergisi ödenme-
yecek.  Bakanlar Kurulu, dahilde iş-
leme ve geçici kabul rejimi
kapsamında ihraç edilecek malların
üretiminde kullanılacak maddelerin
31 Aralık 2020 tarihine kadar tesli-

minde Katma Değer Vergisi Kanu-
nu’nun ilgili hükümlerine bölgeler,
sektörler veya mal grupları itibariyle
işlem yaptırmaya yetkili olacak.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bilgi-
sayar ve donanımlarının bedelsiz tes-
limleri ile bunlara ilişkin yazılım
teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hiz-
metlerin bağışı yapacak olanlara tes-
lim ve ifası 31 Aralık 2020 tarihine
kadar KDV'den muaf olacak. 
Yetkili organlarınca karar alınması
kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına
emekliliğe yönelik taahhütte bulunan
dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği
haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret

şirketleri nezdinde 16 Nisan 2012
tarihi itibarıyla mevcut bulunan
emeklilik taahhüt planları kapsamın-
daki yurt içi ya da yurt dışındaki biri-
kimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar
(plan esaslarına göre aktarım tarihine
kadar mutat yapılan ödemeler nede-
niyle oluşanlar dahil), 31 Aralık 2017
tarihine kadar kısmen veya tamamen
bireysel emeklilik sistemine aktarıla-
bilecek. Söz konusu işlem amacıyla
taşınmaz ve iştirak hisselerinin (mü-
zayede mahallinde satışı dahil) devir
ve teslimi 31 Aralık 2017 tarihine
kadar uygulanmak üzere KDV'den
muaf tutulacak. 

Makine ve teçhizat kredilerine 
vergi muafiyeti geldi

Ortadoğu’daki en büyük ahşap ve
ahşap makineleri endüstri ticaret
fuarı olan Dubai WoodShow, 4-6
Nisan’da Dubai Uluslararası Kongre
ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek.
Geçen sene 95 ülkeden 10544 ticari
profesyonelin katılımıyla olağanüstü
bir sonuç elde eden fuar, bu sene
daha geniş çaplı küresel marka ürün-
lerinin dikkatini çekti. 
Dubai WoodShow 2016’da, sert
kereste ve yumuşak kereste, ahşap
makineleri ve araçları, döşemelik,
kontrplak, ağaç kaplama, MDF, la-
minat ve parke, pano ve giydirme,
boya, tutkal ve zamk gibi pek çok
çeşit ürün yer alacak. Son kullanı-
cıya yönelik çalışan pek çok yerel ve
küresel marka da bulunacağından,

fuar perakende alışveriş yapmak is-
teyenlere de açık. 
Dubai WoodShow, yapı malzeme-
leri tedarikçilerini ve bayilerini, it-
halatçıları, ihracatçıları, mobilya
üreticilerini, müteahhitleri, imarcı-
ları, makine üreticilerini, tedarikçi-
leri, dağıtımcıları, satıcıları, zemin
kaplama şirketlerini, mimarları, iç

tasarımcıları ve dernekler ile ku-
rumları bir araya getirecek. Fuar,
BAE, Suudi Arabistan, Hindistan,
Pakistan, Umman, Bahreyn, Katar,
İran, Kuveyt ve Çin gibi çeşitli ül-
kelerden ziyaretçileri ağırlayacak.

Bu yıl fuarda katılımcı 
ve ürünler daha çeşitli
Ortadoğu’daki önde gelen sergi ve
konferans organizatörü Strategic
Marketing and Exhibitions tarafın-
dan düzenlenen Dubai Woodshow,
sadece şirketler ve büyük firmalara
değil, aynı zamanda perakende satış
yapanlara ve son kullanıcılara da
hitap ediyor. Fuar, büyük makine-
lere perakende satış ürünlerini aynı
çatı altında topluyor.
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Haberler

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis-
yonunu, “Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hak-
kında Kanun ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı”nı kabul etti. Araştırma ve
geliştirmenin yanı sıra tasarımı da
teşvik kapsamına alan düzenleme,
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis-
yonu’nda kabul edildi. 
Tasarıyla; Araştırma Geliştirme Faali-
yetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun kapsamına, tasarım merkez-
lerinde, tasarım personeli de dahil
ediliyor. Çalışan personelin niteliğini
artırmak amacıyla doktora, yüksek li-
sans ve lisans mezunları için farklı
oranlarda gelir vergisi istisnası getiri-
liyor. Bunun yanında temel bilimler

alanları mezunlarının istihdamı da
teşvik ediliyor. Yükseköğretim öğ-
rencilerine verilen burs, kredi ve her
türlü nakdi yardımlara ilişkin öde-
meler, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ta-
rafından yapılacak. Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) tarafından desteklenen
araştırma ve geliştirme, tasarım ve
yenilik faaliyetlerine ilişkin her türlü
süreçte görev yapmak üzere görev-
lendirilen öğretim elemanları ile
kamu görevlilerine ve hizmetinden
yararlanılacak diğer kişiler için yapı-
lacak harcamalar Başkanlık bütçesin-
den gerçekleştirecek. 
Teknoloji geliştirme bölgelerinde,
yabancı uyruklu AR-GE personeli-
nin yanı sıra tasarım personeli de yer
alacak. Tasarıyla, tasarım faaliyetinin

destek kapsamına alınması amacıyla,
"tasarım" ibaresi, ilgili kanuna ekle-
niyor. Yönetici şirket, bölge için ge-
rekli her türlü hizmetlerin
yürütülmesindeki mali yüklerin azal-
tılması amacıyla, damga vergisi ve
harçlara ilave olarak, emlak vergisin-
den de muaf tutulacak. Yeni oluştu-
rulan ihtisas teknoloji geliştirme
bölgeleri de teknoloji geliştirme böl-
geleri gibi destek, teşvik, muafiyet ve
istisnalardan yararlanabilecek. 
AR-GE projelerinin daha kısa sürede
ve daha düşük maliyetle tamamlana-
rak ticarileşmeye hazır hale gelmesi
için, proje kapsamında yurt dışından
yapılacak alımlar, gümrük vergisi, her
türlü fon, damga vergisi ve harçtan
müstesna tutulacak.
Yazılım ve AR-GE faaliyetlerinde ol-
duğu gibi, ülke açısından stratejik
önemi haiz olan tasarım faaliyetle-
rinden elde edilen kazançlar da 31
Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve
kurumlar vergisinden müstesna tu-
tulacak. İhtisas teknoloji geliştirme
bölgelerinde çalışan tasarım perso-
nelinin görevleri ile ilgili ücretleri de
31 Aralık 2023'e kadar her türlü ver-
giden istisna tutulacak. AR-GE, ya-
zılım ve tasarım personelinin hafta
tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile
ulusal bayramlar ve genel tatil günle-
rine isabet eden ücretleri istisna kap-
samına alınarak, bu personelin daha
esnek çalışmasına olanak sağlanacak. 
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Türkiye ve dünya ekonomisi-
nin en önemli lokomotifle-
rinden olan inşaat sektörü,

son yıllarda ekonominin üzerinde
büyüme gösteren sektörlerin ba-
şında geliyor. 2013 yılında artan
kamu yatırımlarının da etkisiyle 7,1
oranında büyüme yaşayan inşaat
sektörü 2014 yılını da yüzde 5’in
üzerinde bir büyüme ile kapattı.
2015’te geçmiş yıllara göre büyü-

mesi bir miktar yavaşlasa da inşaat
sektöründeki hareketliliğin bu yıl
da sürmesi bekleniyor. Özellikle
kentsel dönüşümle birlikte ilk beş
yıl içinde yıllık ortalama 250 bin ila
300 bin konutun yenilenmesi ön-
görülüyor. 
Kentsel dönüşüm ışığında yaşanan
yenilenme girişimleri, inşaat sektö-
ründeki canlılığı artırırken,  bu alan-
daki üretim hareketi beraberinde

onlarca sektöre domino etkisi yapıyor.
Bunlardan biri olan kapı sektörü de
bu hareketlilikten oldukça memnun.
İnşaat sektörünün son yıllarda ya-
kaladığı ivme kapı sektörüne de
olumlu yansıyor. Artan yeni konut,
ofis, AVM gibi proje inşaatları ve
kentsel dönüşümle birlikte yenile-
nen projeler, yaklaşık 20 milyon ko-
nutun büyük bir kısmının 10 yaş
üzerinde olması nedeniyle yeni-

Kapak Dosyası

İnşaattaki ivme kapı 
sektörünü hareketlendirdi
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lenme ve tadilat ihtiyacı gibi faktör-
ler kapı talebinde artış yaşanmasını
sağlıyor. Talepteki artış ise yeni te-
sislerin kurulup üretimin artma-
sında en önemli etken.
Türkiye’de yonga ve lif levha sektö-
ründe, son yıllarda artan yatırımlarla
dünya standartlarında ileri teknolo-
jiyle üretim yapan tesisler kuruldu
ve dünyada söz sahibi bir kapasite
ve üretim teknolojisine ulaşıldı.
Levha sektöründe 34 farklı lokas-
yonda toplam 25 farklı firma üreti-
mini sürdürüyor. Sektör kaliteli
üretim ön plana çıkarken, tüketici-
nin talebinde de yeni çeşit ve trend-
lere yönelik bir eğilim dikkat
çekiyor. 

Türk kapı firmaları yurt dışına 
hem satış hem yatırım yapıyor
Bilindiği üzere kapı sektörünün pa-
zarı sadece Türkiye ile sınırlı değil.
Türk üretici firmaları için yurt dı-
şında birçok önemli ihraç pazarı
mevcut. Türkiye'de nüfusun ve do-

layısıyla konut ihtiyacının artmaya
başlaması ve ölçek ekonomilerinin
oluşması ile birlikte inşaat sektörü-
nün bütünü ile beraber gelişmeye
başlayan Türk kapı sektörü, Türk
müteahhitlerinin yabancı ülkelerde
almaya başladıkları inşaat sözleşme-
leri sayesinde ihracat potansiyelini
de artırdı. Kapı üreticileri başta AB,
Ortadoğu ve BDT ülkeleri olmak
üzere yeni piyasalara girdi.
Endüstriyel kapıda ağırlıklı olarak
Mısır, Romanya ve Hindistan’a ih-
racat yapılırken, konut kapılarında
Azerbaycan, Özbekistan, Türkme-
nistan, Kırgızistan, Tacikistan, Irak,
İran, Libya ve Rusya gibi ülkelere
ihracat yapılıyor. Üstelik bu ülke-
lerde bayi ağları da kurulmaya baş-
landı. Özellikle Irak, Suriye ve
Libya gibi ülkelerde yaşanan karı-
şıklıklar bu ülkede konut ve kamu
binalarındaki güvenlik önlemleri ta-
leplerini arttırdı.
Öte yandan Türk firmalarının yurt
dışındaki yatırımlarında da artış söz

konusu. Türk firmaları; Balkan ülke-
leri, Rusya ve Ukrayna’ya yaptıkları
yatırımlarla hem bu ülkelere hem de
bu ülkelerin yakınındaki pazarlara
üretim yaparak ihraç ediyorlar.
Bunun yanında Türkiye’de üretim
yapıp Ortadoğu ve Türki Cumhuri-
yetler’e ihracat yapan yabancı yatı-
rımlı firmaların sayısı da artıyor.

Kapı üretiminde 
kaliteye önem artıyor
Türk kapı sektörünün gelişimini
hızlandıran konulardan başında ka-
lite geliyor. Üretici firmaların son
yıllarda artan taleple birlikte kaliteye
yönelik yaptıkları çalışmalar stan-
dartların artmasını sağlıyor. 2000'li
yıllar itibarıyla yapılan araştırma-
larda, Türk kapı sektöründe üreti-
min standartlara uygun hale
getirilmesini ve yüksek kalite düzey-
lerinden ödün verilmemesini sağla-
mak, sektörde faal 100 kadar
şirketin aralarında haksız rekabet
unsurları oluşturmalarını önlemek

Kapı imalat makinelerini
toplam olarak ele aldığımızda
2014 yılı sonunda ihracat 70
milyon dolar, ithalat 143 milyon
dolar ithalat oldu. 2015 yılı
Kasım ayı sonu itibarıyla ihra-
cat 53 milyon dolar, ithalat ise
190 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Buna göre ithalat
2015’te bir önceki yıla göre
artış gösterdi.

“ 

“
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ve bu arada genel ekonomik kon-
jonktürdeki olumsuz dalgalanma-
lardan en az surette etkilenerek,
olumlu gidişattan da en iyi avantaj-
ları elde etmelerine imkan vermek,
sektörün başlıca gündem maddeleri
olarak ortaya çıkarıldı. Standart dışı
üretim, kalifiye eleman yetersizliği,
kalitesiz üretimin artmasına etken
olan üretim kapasitesi fazlalığı ve
kimi sektör temsilcileri tarafından
Çin'in ileride kapı ve pencere sek-
törü için tehdit olarak görülebile-
ceği konusundaki iddialar sektörü
meşgul eden konular arasında yer
alıyor. AB pencere standardının
oluşturulması ve CE belgesi firma-
ların ihracat faaliyetlerini kolaylaştır-
ması açısından önem taşıyor. 

Türkiye’de 2014’te 
yaklaşık 150 milyon dolarlık 
kapı imalat makinesi üretildi 
Modanın etkisinde kalan bir sektör
olan mobilyada teknolojik geliş-
meler ve değişen zevklerin sonu-
cunda insanların istekleri de
değişiyor. Daha kısa sürede daha
az insan gücü ile daha çok ürün
yapmayı hedefleyen yeni üretim

anlayışına en fazla cevap veren mo-
bilya olan panel mobilya, hayatı-
mızın her alanında yer alıyor.
Mobilya imalatçılığı endüstrisinde,
panel mobilya üretimindeki tablalı
malzemelerin seri olarak teknolo-
jiyi kullanarak en az fire ile en kısa
zamanda üretilmesi için her gün
yeni sistemler geliştiriliyor. Yeni
malzemeler ve bu malzemeleri iş-
lemek için ise yeni makineler piya-
saya çıkıyor. 
Mobilya ve panel mobilya sektö-
rüyle doğrudan ilişkili olan kapı
imalatında da birçok makine çeşidi
bulunuyor. Ebatlama makineleri,
bantlama makineleri, freze maki-
neleri, zımpara makineleri, delik

delme ve zıvanalama makineleri,
işleme merkezleri, ağaç, levha
presleri; kapı imalat makinelerinin
en önemli kalemlerini oluşturuyor. 
Ağaç işleme makinelerinin 2014
yılı sonunda üretiminin 190 mil-
yon dolar olduğu tahmin ediliyor.
Bu tahminden yola çıkarak, kapı
imalat makinelerinin üretiminin
150 milyon dolar olduğunu söyle-
yebiliriz.  Toplamda ise bu rakama
göre yurtiçi satış rakamının 230
milyon dolar olarak gerçekleştiğini
söylemek mümkün. Avrupa Birliği
İstatistik Merkezi’nden (Eurostat)
alınan bilgilere göre Türkiye’nin
kapı üretimi 2009 yılı sonunda 77
milyon Euro, 2010 yılı sonunda ise
138 milyon Euro olarak gerçek-
leşti. 2010 yılından sonraki kapı
üretim rakamlarına TÜİK’in Veri
Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliği nedeniyle ne yazık ki
ulaşılamıyor.
Dünya genelindeki ilk 3 ülkeye
baktığımızda 2010 yılı sonunda
Almanya 979 milyon Euro, İtalya
824 milyon Euro ve Fransa’nın ise
650 milyon Euro üretim gerçek-
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leştirdiğini görüyoruz. 2014 yılı
sonunda ise yine bu ülkelerin sıra-
sıyla 1.1 milyar Euro, 926 milyon
Euro, 697 milyon Euro üretim
yaptığı görülüyor.

2015’te kapı imalat makineleri 
ithalatı 2014’ün seviyesini aştı
Ağaç işleme makineleri geneline
bakıldığında dış ticaret rakamları,
ağaç ve levha presleri hariç 2015
yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 59
milyon dolar ihracat, 88 milyon
dolar ithalat yapıldığını gösteriyor.
Ağaç ve levha preslerinde ise ihra-
cat 2 milyon dolar, ithalat 123 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti. 
Kapı imalat makinelerini toplam
olarak ele aldığımızda 2014 yılı so-
nunda ihracat 70 milyon dolar, it-
halat 143 milyon dolar ithalat
oldu. 2015 yılı Kasım ayı sonu iti-
barıyla ihracat 53 milyon dolar, it-
halat ise 190 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Buna göre ithalat
2015’te bir önceki yıla göre artış
gösterdi.
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Ebatlama makinelerinde 
hem ithalat hem ihracat düştü
Kapı imalat makinelerinin 2015 yılı
ilk 11 ayını kapsayan kasım ayının
sonuna kadarki dönemde toplam
ihracatının yaklaşık olarak yüzde
34’ünün ebatlama makineleri ol-
duğu görülüyor. Buna göre 2015
yılı Kasım ayı sonu itibarıyla ebat-
lama makinelerinin ihracatı 18 mil-
yon dolar, ithalatı ise 19 milyon

dolar olarak gerçekleşti. Kapı imalat
makinelerinin toplam ihracatının
yaklaşık olarak yüzde 10’unu ise
bantlama makineleri oluşturuyor.
Buna göre 2015 yılı Kasım ayı sonu
itibarıyla bantlama makinelerinin ih-
racatı 5.1 milyon dolar, ithalatı 4.9
milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu
makine türünde 2014 yılında ihra-
cat 8 milyon dolar, ithalat ise 13
milyon dolardan fazla olmuştu.

İşleme makinelerinde
ithalat düşüşü çok sert oldu
2015 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla
delik delme makinelerinin ihra-
catı 1.9 milyon dolar, ithalatı ise
8 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İşleme merkezini ele aldığımızda
da en çok dikkat çeken değişim
ithalat rakamlarında görülüyor. 
Kapı imalat makinelerinin toplam
ihracatının yaklaşık 32’sini işleme
merkezi oluşturuyor. 2014 yı-
lında 21 milyon doları aşan iş-
leme merkezinin ihracatı miktarı
2015 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla
17 milyon dolar oldu. İthalattaki
düşüş ise çok daha sert oldu.
2014 yılında 43 milyon dolar
olan işleme merkezi ithalatı,
2015 Kasım ayı sonunda 26 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti.   

Ağaç ve levha presleri 
ithalatında rekor artış
Freze makineleri, kapı imalat ma-
kinelerinin toplam ihracatının
yaklaşık olarak yüzde 15’ini oluş-
turuyor. Buna göre 2015 yılı
Kasım ayı sonu itibarıyla freze
makinelerinin ihracatı 8 milyon
dolar, ithalatı ise 4 milyon dolar
olarak gerçekleşti. 
Kapı imalat makineleri içinde dış
ticaret rakamlarındaki en büyük
değişim ağaç ve levha presleri it-
halatında yaşandı. 2014 yılında
ihracat 1.5 milyon dolar olurken,
2015 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla
pres ihracatı 2 milyon dolara yük-
seldi. Bu makine grubundaki it-
halatta ise üst üste iki yıl
arasındaki değişim dikkat çekti.
2014 yılında 38 milyon dolar
olan ithalat rakamı 2015 yılı
Kasım ayı sonu  itibarıyla 123
milyon dolara kadar artış gös-
terdi.
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Kapak Röportajı

“Kapı sektöründe 
üretici yenilikçi üretime,

tüketici tasarıma 
öncelik veriyor”

Türkiye’de yonga ve lif levha sektöründe, son yıllarda artan yatırımlarla dünya standartlarında ileri
teknolojiyle üretim yapan tesisler kurulduğunu açıklayan AGT Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Grup
Başkanı Şirzat Subaşı, kapı sektöründeki değişimi, “Eskisine göre daha yenilikçi tarzda modeller 
üretiliyor, etkili pazarlama çalışmaları yürütülüyor ve fiyatlarda da rekabete gidiliyor. Tüketici ise
artık aldığı üründe tasarıma da öncelik veriyor” şeklinde yorumladı.



Türkiye’de kapı sektörünün
oldukça gelişmiş durumda
olduğunu, hemen her türlü

kapının artık ülkemizde üretilebildi-
ğini dile getiren AGT Satış ve Pazar-
lamadan Sorumlu Grup Başkanı
Şirzat Subaşı, sektörün 2016 yılında
da büyümeye devam edeceğine
inandığını söyledi. Sektördeki firma-
ların Balkan ülkeleri, Rusya ve
Ukrayna’ya yaptıkları yatırımlarla
hem bu ülkelere hem de bu ülkele-
rin yakınındaki pazarlara üretim ve
ihracat gerçekleştirdiklerini kayde-
den Subaşı, bunun yanında Türki-
ye’de üretim yapıp Ortadoğu ve
Türki Cumhuriyetler’e ihraç eden
yabancı yatırımlı firmaların sayısının
da arttığını belirtti. İç ve dış pazar-
daki talebe göre sektörde hem üre-
tim hem de tüketici talebi açısından
değişimler yaşandığını aktaran Su-
başı, “Eskisine göre daha yenilikçi
tarzda modeller üretiliyor, etkili pa-
zarlama çalışmaları yürütülüyor ve
fiyatlarda da rekabete gidiliyor.
Marka çeşitliliği arttıkça insanlar ka-
liteli, kullanışlı ve uygun fiyatlı ürün-
lere yöneliyorlar. Ayrıca tüketici artık
aldığı üründe tasarıma da öncelik
veriyor. Bu gibi faktörler sektörün
başarı ve rekabetini güçlendirmeye
devam ettiriyor” dedi.
Ağaç işleme makineleri sektörüyle
de ilgili yorum yapan Şirzat Subaşı,
sektörün ithalat üretim ve ticareti ile
sadece iç pazara değil dünyanın bir-
çok ülkesine makine satar hale gel-
diğini vurguladı. “Sektörün daha iyi
noktalara geleceği hiç şüphesiz” gö-
rüşünü aktaran Subaşı,  “Karşılaştığı
tüm zorluklara rağmen ağaç işleme
makineleri sektörünün geçmişten
günümüze gösterdiği başarı takdire
şayandır ve her türlü desteği de hak
eder niteliktedir. Paydaş sektör ola-
rak, ağaç işleme makineleri sektörü-
nün iç pazardaki ana sektörü
konumdaki mobilya ve levha sektö-

rünün makine ihtiyacına cevap ver-
mesi ve onun gelişiminde itici güç
olmasını temenni ediyoruz” mesa-
jını  verdi. 
AİMSAD Dergisi için yaptığımız
röportajda AGT Satış ve Pazarlama-
dan Sorumlu Grup Başkanı Şirzat
Subaşı’ndan hem kapı sektörüne
hem de ağaç işleme makineleri sek-
törüne ilişkin yorumlarını aldık. Su-
başı, ayrıca haberimizde AGT’nin
gelecek planları hakkında bilgiler de
verdi. 

Kapı sektörünün bugünlere gelir-
ken başarısını sağlayan faktörler
neler oldu?
Türkiye’de kapı sektörü oldukça ge-
lişmiş durumda. Hemen her türlü
kapı ülkemizde üretilebiliyor. Çelik
kapı ve oda kapıları alanında önemli
bir imalat gücü var. İnşaat sektörü-
nün son yıllarda yakaladığı ivme kapı
sektörünü de hareketlendirdi. Artan
yeni konut, ofis, AVM gibi proje in-
şaatları ve kentsel dönüşümle bir-
likte yenilenen projeler, yaklaşık 20
milyon konutun büyük bir kısmının
10 yaş üzerinde olması nedeniyle ye-
nilenme ve tadilat ihtiyacı gibi fak-
törler kapı arzlarında artış
yaşanmasını sağlıyor. 

Sektörün markalaşma konusunda
başarılı olduğuna inanıyor musu-
nuz? Türkiye’nin bu sektörde ulus-
lararası pazardaki konumunu nasıl
bulunuyorsunuz?
Tüketicilere daha modern ve daha iyi
ürünler sunarak rekabet eden müte-
ahhitler, yeni yapılan konutlardaki
ürünlerde farklılaşmaya çalışıyorlar.
Bu farklılaşma çabası da müteahhit-
leri sektörde öncü olan markalara
yönlendiriyor. Eskisine göre daha ye-
nilikçi tarzda modeller üretiliyor, et-
kili pazarlama çalışmaları yürü-
tülüyor ve fiyatlarda da rekabete gi-
diliyor. Marka çeşitliliği arttıkça in-

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

AİMSADDERGİSİ 53



sanlar kaliteli, kullanışlı ve uygun fi-
yatlı ürünlere yöneliyorlar. Ayrıca tü-
ketici artık aldığı üründe tasarıma da
öncelik veriyor. Bu gibi faktörler sek-
törün başarı ve rekabetini güçlendir-
meye devam ettirmekte.

Kapı üretiminde son dönemde ih-
racat rotasında nasıl bir değişim
yaşıyor? Gelişmeler ve sıkıntılar
nedir ihracatta?
Sektördeki üreticiler yenileme ve kap-
asite artışları sağlayan yurtiçi yatırım-
larının yanında Balkan ülkeleri, Rusya
ve Ukrayna’ya yaptıkları yatırımlarla
hem bu ülkelere hem de bu ülkelerin
yakınındaki pazarlara üretim yaparak
ihraç ediyorlar. Bunun yanında Tür-
kiye’de üretim yapıp Ortadoğu ve
Türki cumhuriyetlere ihracat yapan
yabancı yatırımlı firmaların sayısı da
artıyor.
Endüstriyel kapıda ağırlıklı olarak
Mısır, Romanya ve Hindistan’a ihra-
cat yapılırken, konut kapılarında
Azerbaycan, Özbekistan, Türkme-
nistan, Kırgızistan, Tacikistan, Irak,
İran, Libya ve Rusya gibi ülkelere ih-
racat yapılıyor. Üstelik bu ülkelerde
bayi ağları da kurulmaya başlandı.
Özellikle Irak, Suriye ve Libya gibi
ülkelerde yaşanan karışıklıklar bu ül-

kede konut ve kamu binalarındaki
güvenlik önlemleri taleplerini arttırdı.  

Aynı soruyu mobilya sektörü için
de sormak isterim. Mobilya sek-
törü üretimdeki gücünün yanı sıra
son yıllarda ihracatta da önemli
bir artışa sahne oluyor. Sektörün
gelecek dönem ihracat potansiye-
lini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de mobilya, diğer sektörlere
göre en eski ve devamlı sektörlerden
biri. Çünkü ülkemizde uzun yıllar
boyunca daha çok atölye tarzı küçük
yerlerde varlık gösteren bu sektör,
aynı şekilde lokal olarak hayatını
devam ettirdi. Dünya mobilya sek-
törü istihdam anlamında da dikkate
değer bir sayıya sahip. Bütün dün-
yada üretilen mobilya ile birlikte 260
bin kişilik istihdamla sektör her geçen
gün alanını genişletiyor. Mobilya sek-
törünü daha gelişkin hale getirmek
açısından çeşitli ülkelerde çok sayıda
fuarlar düzenleniyor. Yapılan bu fu-
arlarla birlikte hem üretilen mobilya-
lar tasarım, çeşitlilik bağlamında
değerlendiriliyor hem de sektörün
durumuna ilişkin birinci elden, üreti-
cilerden doğrudan haberdar olunu-
yor. Dünya mobilya sektöründe
üretim anlamında Çin başı çekiyor ve

son beş yıllık süre zarfında sektöre çe-
şitli açılardan yön veriyor. Bütün
dünyada üretilen mobilyanın dörtte
biri tek başına Çin’de üretiliyor.
Çin’in ardından sırasıyla yüzde 15 ile
ABD, yüzde 8 ile İtalya ve yüzde 7 ile
Almanya geliyor. Üretim anlamında
Türkiye yüzde 1’lik bir orana sahip
ve potansiyel olarak bu oranın üze-
rine çıkma eğilimde. Türkiye, dünya
mobilya ithalatında 26. sırada yer alı-
yor ve şimdilik yüzde 0,6’lık ithalat
oranına sahip bulunuyor. 

Ağaç işleme makineleri sektörü
yıllardır kapı üretimi ve mobilya
sektörüyle omuz omuza çalışıyor.
Bu çerçevede ağaç işleme makine-
leri sektörünün son 15 yıllık deği-
şimini nasıl yorumluyorsunuz?
Bugün geldiği noktayı başarılı bu-
luyor musunuz?
Anadolu’da orman ve ahşabın kulla-
nım alanının yoğun olduğu bölgeler-
deki el sanatları işçiliğinden zamanla
bir sanayi haline dönüşen ağaç işleme
makineleri ve yan sanayi sektörü, geç-
mişten getirdiği tecrübeyi teknolo-
jiyle birleştirerek yıllar içinde birbirini
katlayan büyüme rakamlarını hayata
geçirdi. Ağaç işleme makineleri sek-
törünün ithalat üretim ve ticareti ile
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“Sektör büyüyecek, biz de 
yatırımlarımıza devam 
edeceğiz”
İhracat bizim için oldukça önemli bir
kazanım kaynağı. Bugün Rusya, İran,
Irak, Libya yeniden yapılanmakta,
yarın umarım gerekli barış ortamı
sağlandığında bu ülkelere Suriye’de
eklenecek. Dolayısı ile şu an
Türkiye’de yeterli görünen imalat
kapasitesi doğru yaklaşımlarla çok
yakın bir gelecekte talebi karşıla-
makta zorlanabilecek. Sektörün özel-
likle 2016 yılında büyümesini
sürdüreceğine inanıyoruz. Yeni
yatırımlarımız ulusal ve uluslararası
alanda devam edecek.



sadece Türkiye’de değil dünyanın
birçok ülkesine makine satar hale
geldi. Geçen yıl yaklaşık 190 milyon
dolar olarak gerçekleşen sektördeki
üretim değeri, 2015 sonu itibarıyla
210 milyon dolar olarak kaydedildi.
Ağaç işleme makineleri ve yan sanayi
sektörü, bünyesinde faaliyet gösteren
300 firmayla yaklaşık 10 bin kişiye is-
tihdam ediyor. Sektörün daha iyi
noktalara geleceği hiç şüphesiz.

Biraz da AGT ile ilgili konuşalım.
Firma olarak geleceğe yönelik yeni
fabrika, kapasite artırımı, yurtdışı
çalışmaları gibi planlarınızı anlatır
mısınız? Sektördeki değişime ayak
uydurmak için ne gibi yatırımları-
nız olacak? 
Mobilya bileşenleri üretiminde dün-
yanın en modern üç üretim tesisin-
den biri olan AGT, 15 kategoride
farklı renk ve model seçenekleriyle
klasikten moderne her zevke uygun
sunduğu ahşap kapı çözümleri ile
yaşam alanlarına fark katmayı sürdü-
rüyor. Antalya’da yıllık 300 bin üre-
tim kapasiteli en son teknoloji ile
üretilen ahşap kapılar, başta Du-
bai’nin lüks konutları olmak üzere 58
ülkeye ihraç ediliyor. Ses, nem ve ısıya
dayanıklılık gibi özellikleriyle dikkat
çeken ve 35’a yakın değişik model ile
350 çeşit AGT Ahşap Kapı, sektöre
yenilikçi bir bakış açısı getirmeye
devam ediyor. 
AGT Kapı, bitmiş kapıda Türkiye’nin
en yüksek kapasitesine sahip şirketi.
Bunun için yeni yatırımları tamamla-
dık ve yeni üretim anlayışı ile en yük-
sek kaliteyi yakaladık. 

Artık Türkiye’de kapı deyince ilk akla
gelen AGT Kapı oldu. Bu ürünleri-
miz içinde bayilik yapımız tamam-
landı. Bölgesindeki en seçkin ve
güçlü firmalardan bayiler seçtik ve
yoğun eğitim programlarını tamam-
layarak AGT ailesine kattık. Ayrıca
AGT Kapı, 5 kıta ve 60 ülkede ger-
çekleştirdiğimiz ihracattaki önemli
ürünlerimizden bir tanesi. AGT ola-
rak geleceğe yatırım yapmanın değe-
rine ve insan kaynağımıza inanıyoruz.
İlaveten mobilya bize göre Tür-
kiye’de geleceğin sektörlerinden biri.
Bu nedenle yatırımlarımızı biz de bu
sektöre yapıyoruz.

Bu yılı AGT olarak nasıl tamam-
lamayı planlıyorsunuz?
2016, AGT için yatırımlarını karşı-
lama ve altyapı hazırlık yılı olacak. Bu
sayede yeni MDF hattından önce
bayi yapısını buna göre hazırlayaca-
ğız, fırsatları ve riskleri birlikte  göz-
lemleyerek, bayilerimizin gelişim-
lerini sağlayacağız. Türkiye’de yaygın
satış ve hizmet ile AGT, yonga ve lif
levha sektöründe ana oyuncu olarak
faaliyetlerini yürütüyor. 2016 yılında

pazarı şekillendiren marka olmaya
devam edeceğiz.  Bunun için gerekli
yatırımlarımızı yaptık. AGT markası
uluslararası pazarlarda Turquality bel-
gesini almaya hak kazandı ve bu kap-
samda çalışmalarına hız kazandırdı.
Türk markasını uluslararası pazarda
başarıyla temsil etmek ve yaymak için
fuarlara katılıyoruz. Aynı zamanda
yeni yurt dışı yatırımları ile alakalı
planları yürürlüğe sokmaktayız. 

AGT’nin yeni ürün çalışmaları var
mı bizimle paylaşmak istediğiniz?
Üretim yaptığınız ürünler gele-
cekte ne tarz ve özelliklerde
olacak? 
AGT ürünleri, her geçen yıl yeni
renk ve  modeller ile farklı trend ve
konseptlerle tasarım alanında yükse-
lişe geçiyor. Mevcut ürünlerimizi de
her yıl düzenli olarak inovasyona
ayırdığımız bütçeyle birlikte gelişti-
rirken, tasarım anlayışımızla da
daima bir adım önde yer alıyoruz.
Pazarı yakından gözlemleyerek; fır-
satları, riskleri, beğenileri takip edi-
yoruz. Bu anlamda gerek ürün gamı
gerekse hedef pazarlarda etkili
olmayı hedefliyoruz. 2016 yılında
da, AGT olarak sürdürülebilir bü-
yüme stratejileri ile yolumuza devam
edeceğiz.
V grow parkemiz (kenarları pahlı)
çok yakında 7 renk ve farklı yüzey
sacı ile pazara sunulacak. Ayrıca
8mm Natura Parkemizde 4 yeni
renk 2016 koleksiyonu olarak hazır-
lanıyor. Pazarda beklenen laklı ürü-
nümüz Power Gloss, 12 yeni renk
ile Aralık ayında satışa hazır olacak.
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AGT’yi farklı kılan en
önemli özelliği pazarı be-
lirleyen mimarlar, tüketiciler
ve bayileri ile sürekli iç içe
olmasıdır. Bunun için sürekli
organizasyonlar düzenle-
yerek, beklentileri almakta
ve geleceğin tasarlayacağı
çeşitleri belirlemekteyiz.

“ 
“

Ağaç işleme makineleri sektöründen beklentileriniz nelerdir? 
Ağaç işleme makineleri sektörü, bugün geçmişle kıyasla hayli gelişmiş durumda. Geçmişte ülkemizin pek çok ithalat
kalemlerinden birini oluşturan ağaç işleme makineleri konusunda bugün ihracatçı konuma gelmiş olmamız, girişimci-
lerimizin azmi ve her türlü zorlu koşulda elden bırakmadıkları çalışkanlıkları sayesinde olmuştur. Karşılaştığı tüm zor-
luklara rağmen sektörünün geçmişten günümüze gösterdiği başarı takdire şayandır ve her türlü desteği de hak eder
niteliktedir. Paydaş sektör olarak, ağaç işleme makineleri sektörünün iç pazardaki ana sektörü konumdaki mobilya ve
levha sektörünün makine ihtiyacına cevap vermesi ve onun gelişiminde itici güç olmasını temenni ediyoruz.
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Osmanlı İmparatorluğu’nun
doğuşuna tanıklık eden ilk
başkentlerden olmasıyla

yerli yabancı turist akınına uğrayan
Bursa,  tarihi ve doğal güzellikleriyle
gezilip görülesi bir şehir. Gelişmiş

ekonomisiyle de günümüzde Türki-
ye’nin önemli merkezlerinden biri
olan Bursa’nın geçmişi neolitik çağ-
lara dek uzanıyor. Çok eski devirler-
den beri büyük medeniyetlere ev
sahipliği yapmış Bursa’da pek çok

kültürün izine rastlamak mümkün.
Şehirdeki Hitit, Lidya, Frigya, Roma,
Bizans, Selçuklu ve özellikle kuruluş
dönemi Osmanlı yansımaları modern
seyyahları cezbeden en önemli unsur-
lardan…

Bursa, Avrupa’nın

Gezi
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Güneyinde yer aldığı Marmara Böl-
gesi'nin İstanbul’dan sonraki ikinci
büyük şehri olan ve bir kavşak nokta-
sında bulunan Bursa, Bitinya Kralı II.
Prusias tarafından kurulmuş. Kurucu-
suna izafeten kente “Prusias” dendiği
tarihi kaynaklarda yer alıyor. Zamanla
bu isim “Brousse”, daha sonra da
“Brus” olarak telaffuz edilmiş. Türk-
lerin şehri fethetmesiyle birlikte de
“Bursa” adını alan kent, fethedildiği
6 Nisan 1326 tarihinde Osmanlı
Devleti’nin başkenti olmuş.
Bursa; tarih, kültür, doğal güzellikler
bakımından eşsiz bir şehir olduğu
kadar, şifalı suları ve binlerce yıllık bir
geleneğin devamı olan hamam ve kap-
lıca kültürüyle de göz kamaştırıyor. Av-
rupa Tarihi Termal Kentler Birliği’ne
(EHTTA) Türkiye’den ilk ve tek üye
şehir olan Bursa’da Roma, Bizans ve
Osmanlı'dan kalma onlarca kaplıca ve
hamam bulunuyor. Eski Kaplıca, Kü-
kürtlü Kaplıcaları, Oylat Kaplıcaları,
Kara Mustafa Suyu, Tümbüldek Kap-
lıcaları, Armutlu ilk akla gelen örnekle-
rinden. 1535’i turizm belgeli olmak
üzere toplam 6 bin yatak kapasiteli
modern termal tesisleriyle birlikte
Bursa, son yıllarda sağlık turizminde
büyük bir atılım içinde olan Türkiye’de
‘termal şehir’ özelliğini güçlendiriyor
ve çağlar boyunca imparatorlara, sul-
tanlara, kraliçelere şifa sunan sularıyla
Avrupa’da sağlık üssü olma yolunda
hızla ilerlemeyi amaçlıyor. 

Türkiye’nin en eski kayak merkezi
Bursa’da turizm denilince kış turizmi
ve Uludağ’ı anlatmadan geçemeyiz.
Türkiye’nin en popüler kayak mer-
kezlerinden olan Uludağ, Bursa’nın
rengine renk, güzelliğine güzellik
katan yerlerinin başında gelir. Her
mevsim bambaşka güzellikler sunan
Uludağ, özellikle kış aylarında gü-
zelliği ile büyüler gidenleri. Ulaşım
kolaylığı nedeniyle kış aylarında ziya-
retçi akınına uğrayan Uludağ, popü-
laritesini her geçen yıl artırıyor.
Dünyaca ünlü Uludağ Kayak Mer-
kezi, Bursa’nın güneybatısında yer
alan Fatintepe ve Kuşaklıkaya adla-
rındaki iki tepe üzerinde kurulu.
Uludağ 1961 yılında Milli Park ola-
rak ilan edilirken, Kayak Merkezi,
Milli Park da dâhil 11 bin 338 hek-

tarlık alanı kapsıyor. Uludağ Kayak
Merkezi, Alp ve Kuzey Disiplini’nin
sonucu olarak Tur Kayağı ve Heli-
kopterli Kayak aktiviteleri için ol-
dukça elverişli. 3 binin üzerinde
yatak kapasitesine sahip Uludağ’da;
kayak sporu ve turizme yönelik 23
adet özel turistik tesisin dışında ka-
muya ait 16 adet dinlenme ve ko-
naklama tesisi bulunuyor. Bursa şehir
merkezine 30 km mesafede bulunan
oteller bölgesinde 11 adet pist, 7
adet telesiyej ve 6 adet teleski tesisi
var. Kayak Merkezi, modern otel ve
tatil köyleri, günübirlik kayak turları
ve geziler için özel tesisler, alışveriş
merkezleri, dans ve eğlence merkez-
leri ve daha birçok ayrıcalıkla hem
yerli hem de yabancı turistin ilgisini
çekmeyi sürdürüyor.

YAPMADAN DÖNMEYİN!
Son Osmanlı köylerinden Cumalıkızık'ı görmeden,
Gölyazı Köyü’nü ve Tirilye’yi gezmeden,
Uludağ'da kayak yapmadan,
Külliyeleri ziyaret etmeden,
Kaplıcalara uğramadan,
595 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en yaşlı ağacı olma özelliğini taşıyan
İnkaya Çınarı’nı görmeden,
Türkiye’nin ilk ve tek Karagöz Müzesi’ni ziyaret etmeden,
Ulu Cami ve Yeşil Türbe’ye gitmeden,
Koza Han’da Türk kahvesi içmeden,
İskender kebabı, Kemalpaşa tatlısı ve kestane şekeri yemeden,
İznik çinisi, Bursa bıçağı ile Bursa ipeklisi ve havlusu satın almadan...
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Gezi

Baştan başa tarih kokuyor
“Cennet Bursa” veya “Yeşil Bursa”
diye de anılan kentteki tarihi eserler
arasında; Osmanlı sultanları tarafından
yaptırılan çok sayıda cami, mescit, han
ve tekkenin yanı sıra, görülmeye değer
yüzlerce tarihi eser bulunuyor. Osman
Gazi Türbesi, Orhan Gazi Türbesi
başta olmak üzere padişah türbeleri;
Lala Şahin Medresesi, Hüdavendigar
Medresesi gibi çok sayıda medrese,
Orta Köy ve Issız kervansarayları,
Koza Han, Pirinç Han, İpek Han gibi
hanlar ve Kapalıçarşı ile Bedesten Çar-
şısı, Bursa’nın görülmeye değer diğer
şaheserleri...

Kraliçe Elizabeth’i ağırlayan 
Koza Han
Yukarıda sıraladığımız yerler Bursa’ya
gelecek bir gezginin şehir merkezin-
den uzaklaşmadan, yürüyerek ya da
toplu taşıma araçlarını kullanarak ula-
şabileceği mesafede yer alıyor. Şehri
ziyaret edenlerin öncelikle Emir Sul-
tan Mezarlığı’nda yatan Zeki Mü-
ren’in kabrini, ardından Emir Sultan
Camii ve Türbesi’ni ziyaret etmelerini
tavsiye ediyoruz. Emir Sultan Camii
rakım olarak nispeten yüksek olduğu
için buradan Yeşil Külliyesi’ne ve Yeşil
Türbe’nin bulunduğu alana kolaylıkla
yürüyerek inilebiliyor. Yeşil Türbe’nin
yanında yer alan çay bahçelerinde
Bursa manzarası eşliğinde soluklanıl-
dıktan sonra merkeze doğru ilerler-
ken yol üzerinde İslam Eserleri

Müzesi ziyaret edilebilir, aynı za-
manda sayısız tarihi Bursa evi ve anti-
kacılar görülebilir. 
Setbaşı semtine varanlar dünyadaki üç
köprülü çarşıdan biri olan Irgandı
Köprüsü’nü görebilir. Yalnız köprü-
den geçtikten sonra bir karar vermek
gerekiyor. Yorgun olanlar hanlar böl-
gesinin yolunu tutabilir, “Daha yo-
rulmadım, Bursa’yı tepeden görmek
isterim” diyenler ise Tophane’ye çıka-
bilir.  Ziyaretçiler bir gün daha kalabi-
liyorlarsa Tophane, ardından da
Çekirge ve Muradiye semtlerini mut-
laka gezmeli.
Hanlar bölgesinde pek çok küçük
hanın yanında Koza Han’ı gezip gör-
menizi ısrarla tavsiye ederiz. 1490 yı-
lında yaptırılan ve büyülü bir
atmosferi olan Koza Han, Ulu Camii
ile Orhan Camii arasında yer alıyor.
Bursa ipekçiliğinin zirvede olduğu
yaklaşık 500 yıllık dönemde ipek bö-
ceği kozalarının mezat yeri olan Koza
Han, Çin’den başlayıp Bursa’da sona
eren tarihi İpek Yolu’nun son durağı.
Mayıs 2008’de İngiltere Kraliçesi II.
Elizabeth’i de ağırlayan tarihi hanın
üst katında yan yana sıralanmış on-
larca dükkanda Bursa’nın en seçkin
ipeklilerini bulabilirsiniz.

Bursa’nın Ayasofya’sı; Ulu Camii
Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde
“Bursa’nın Ayasofyası, bütün camile-
rin ulusu” diye geçen, erken dönem
Osmanlı mimarisinin müstesna ör-

neklerinden biri olan Ulu Camii ka-
palı namaz kılma alanı bakımından
Türkiye tarihinde yapılan en büyük
camidir. Bursa’da tarihin izlerini taşı-
yan mekanlardan biri olan Muradiye
Külliyesi ise Osmanlı sultanları tara-
fından yaptırılan son külliye. Sultan II.
Murat tarafından 1425-1426 yılları
arasında yaptırılmış ve içinde bulun-
duğu semte ismini vermiş. Külliye;
cami, hamam, medrese, imaret ile
külliyenin bahçesine daha sonraki yıl-
larda yapılan 12 türbeyi içeriyor. Ka-
nuni’nin Konya’da öldürttüğü oğlu
Şehzade Mustafa, Fatih’in Napoli’de
sürgünde ölen oğlu Cem Sultan,
Yavuz Sultan Selim’in boğdurttuğu
kardeşi Şehzade Ahmet gibi bahtsız
şehzadelerin türbelerini barındırma-
sından ötürü Muradiye’den, Ahmet
Hamdi Tanpınar’ın ifadesiyle “sabrın
acı meyvesi” olarak bahsediliyor. 
Bursa’da görmenizi tavsiye ettiğimiz bir
diğer mekan da şehrin simgelerinden
olan Karagöz ve Hacivat Müzesi. Çe-
kirge Caddesi üzerinde Karagöz Anıt-
mezarı karşısında yer alan müze,
Türkiye’nin ilk ve tek Karagöz Müzesi
özelliğine sahip. Kent ile özdeşleşen Ka-
ragöz ve Hacivat sanatını ulusal ve ulus-
lararası alana taşımayı amaçlayan
Karagöz Sanat Evi; Karagöz sanatının
tüm özelliklerini sergiliyor. Müzenin et-
kinlikleri çerçevesinde müzede teşhir
edilen koleksiyonu gezmek hatta belirli
günlerde düzenlenen kukla ve gölge
oyunları gösterilerini izlemek mümkün.
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NE YENİR NE İÇİLİR?
Verimli toprakları ve uygun iklim yapısıyla
tarımsal açıdan zengin olan Bursa’nın
mutfağı da bu doğrultuda oldukça
gelişmiş. Bursa mutfağı aslında Osmanlı
mutfağını temsil etse de üzerinde yaşayan
farklı kültürler de bu zenginliğe katkıda
bulunmuş.
Bursa’nın herkesçe bilinen meşhur
yemeklerinin başında dünyaca ünlü İs-
kender Kebabı, İnegöl Köftesi, Pideli
Köfte geliyor. Kemalpaşa Tatlısı, Kestane
Şekeri ve Mihaliç Peyniri ile de nam salan
Bursa’nın Şipşi, Oğmaç gibi çokça yapılan
çorbaları da var. Osmanlı Saray mutfağının
geleneksel Bursa mutfak kültürüne katkısı
olan yemeklerden dik dik kebabı, etli erik
yemeği, cantık pidesi, beğendili kebap ve
cevizli lokum da Bursa’da yiyebileceğiniz

tatlar arasında yer alıyor. Bursa’yla
özdeşleşen içeceklerden ise akla ilk olarak
soğuk kış günlerinin içeceği boza ile sıcak
yaz aylarının içeceği şerbet geliyor. Boza
da şerbet de Bursa'da tarihi serüveni olan
tatlar arasında.

‘Bursa'nın kestanesi
okka çeker beş tanesi’
Yapımı pek zahmetli olan kestane şek-
erinin Bursa’nın adıyla ünlenmesi sadece
lezzetinden değil; burada yetişen
kestanelerin her yerdekilerden daha iri
olmasından geliyor. Öyle ki halk diline
yerleşmiş güzel bir söyleyiş var; "Bursa'nın
kestanesi, okka çeker beş tanesi"... Os-
manlı mutfağından bize miras kestane
şekerleri, bugün belki de hiçbir meyveden
yapılmış tatlının görmediği itibarı görme-

ye devam ediyor.1867 yılında Kayhan
Çarşısı'nda başlayan iskender, Bursa
yöresinin meşhur kebap yemeklerinden
biri.  Aslında temel malzemesi döner olsa
da, iskenderi iskender yapan, üstündeki
tereyağ, domates sosu, yanındaki yoğurt
ve altındaki yağlı pide parçalarıdır. Ayrıca,
iskenderin eti herhangi bir dönerin
etinden farklıdır. İskender kebabının
yapıldığı et Uludağ kekiği ile beslenen
koçlardan elde edilir ve iskender etinin
yağı daha az olur. Koza Han’ın Orhan
Camii girişindeki Bursa kebapçısı ya da
cadde üzerindeki tarihi İskender kebapçısı
bu lezzeti yiyebileceğiniz en meşhur
mekanların başında geliyor. Ayrıca tarihi
Aynalı Çarşı’da pide yenebilir ya da han-
lar bölgesindeki esnaf lokantalarında da
harika lezzetlerle karşılaşılabilir.  
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İNEGÖL’ÜN MOBİLYASI 
160 ÜLKEDE
Birçok medeniyet gibi Osmanlı
kültürünün de etkisinin yoğun olduğu,
ağaç oymacılığın bu nedenlerle çok ileri
bir seviyeye ulaştığı Bursa’da, mobilya
üretimi ve ağaç işleme sektörü son
dönemde ciddi bir gelişim yaşıyor. Özel-
likle tarihi İpek Yolu üzerinde bulun-
masının getirdiği ticari hareketliliği ve
hammadde kaynaklarına yakın olmasının
avantajını iyi değerlendiren İnegöl, bugün
artık mobilyasıyla da anılıyor. Bölgenin
ihracatta yakaladığı başarı, Bursa-İn-
egöl’ün mobilyada önemli bir uluslararası
merkez olma yolunda olduğunu gös-
teriyor. 
İnegöl dış ticaret fazlası veren ender böl-
gelerden biri. Mobilya sektörü ilçede
yerli üretim özelliği, istihdama katkısı ve
ihracat potansiyeli açısından bu noktada
stratejik bir konuma sahip. Bugün
Türkiye mobilya üretiminin yüzde 50’sini
gerçekleştiren İnegöl’de bu alanda 3 bin
firma faaliyet gösteriyor. İnegöl’de nü-
fusun yüzde 90’ının geçim kaynağını mo-
bilya sektörü oluşturuyor. 40 bine yakın
kişiye istihdam sağlayan sektör, istih-

damını 60 bine çıkarma hedefinde. Mo-
bilya sektörü İnegöl’de bir anlamda ihra-
catı da sırtlıyor. Türkiye’nin mobilya
ihracatındaki payı yüzde 14 düzeyinde
olan İnegöl’de, 400’ün üzerinde ihracatçı
firma var. Ürettiği mobilyaları yaklaşık
160 ülkeye ihraç eden İnegöl, mobilyadan
350 milyon dolarlık döviz sağlıyor. 2023
yılında mobilya ihracatını 1 milyar dolara
yükseltmeyi planlayan İnegöl, sektörün
gelişimi için ise birçok yeni yatırım ve
projeye de imza atıyor. 

Amerika ve Afrika pazarına odaklandı
İnegöl’de mayıs ayında faaliyete başlayan
Türkiye’nin en büyük mobilya AVM’si
Mobiliyum AVM bu yatırımların başında
geliyor. İlçedeki ihracat hacmini artırmak

için yurtdışı mobilya ticaret heyetleri ile
görüşmelerini sıklaştıran Türkiye’nin en
büyük mobilya AVM’si Mobiliyum, bu
doğrultuda yaz aylarında Kazakistan,
Katar ve İran gibi Orta Asya ülkeleriyle
ticari faaliyetlerin geliştirilmesi adına
yapılan görüşmelerin ardından, geçtiğimiz
aylarda Amerika ve Afrikalı mobilya
alıcılarıyla da görüşmeler yaptı. 
Öte yandan İnegöl, Mobiliyum AVM ile
sektörde yakaladığı ivmeyi daha da hız-
landırmak için fuarcılık alanında da atağa
kalktı. Bölge, yeni fuar alanıyla mobilya
sektörünün fuar merkezi olmaya talip.
Mevcut yerin yetersiz gelmesi nedeniyle
öncelikli olarak daha büyük ve modern
bir fuar alanı talep eden ilçedeki mobilya
ve yan sanayi üreticileri, 40 milyon liralık
bir yatırım gerektiren yeni fuar alanı pro-
jesi için devletten destek bekliyor.
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Sektörün Sesi

Tomruk işleme makinelerinin bilinen ismi Üstünkarlı yeni nesil makine-
leriyle sektörüne yön vermeye devam ediyor.  4 kıtada 40’dan fazla ül-
kede tomruk işleme makineleri ve komple tesis kuran, satış ve servis
desteğini de kesintisiz olarak sürdüren Üstünkarlı,  yurt içinde olduğu
gibi yurt dışında da marka olmayı başardı.
Üstünkarlı Marangoz Makinaları İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Üstünkarlı
Grup şirketlerinin ana kolu olarak 1954 yılında Aziz Üstünkarlı tarafından
kuruldu ve marangoz makineleri imalatına başladı. İzmir Menderes Ha-
valimanı’nın hemen yanında 20 bin metrekare alan üzerinde kurulu fab-
rikasında üretim faaliyetlerini sürdüren Üstünkarlı, kurulduğu günden bu
yana Türk kereste sanayisinde birçok önemli başarıya imza attı. Bugün
Türkiye pazarının yüzde 75’ine hâkim olan Üstünkarlı, dünya çapında da
bu sektördeki ilk 5 firma arasında yer alan bir marka haline geldi. 
Üstünkarlı’nın kurulması tam bir başarı hikayesi özelliğinde. Çalışmak zo-
runda olduğu için meslek lisesini bırakıp, Tuzla tuz fabrikasında tornacı
olarak çalışmaya başlayan Aziz Üstünkarlı, o zamanlar Üstünkarlı tomruk
ve ahşap işleme makinelerinin tohumlarını ektiğini bilmiyordu. 16 yaşında
ustabaşı olan bu yetenekli genç, bir zaman sonra işten ayrıldı ve İzmir’de
ağaç işleme makineleri sektöründe faaliyet göstermek için kurulan çok or-
taklı bir şirkete 1954 yılında beşinci ortak olarak katılıp işin başına geçti.
1965’lere kadar süren bu ortaklığı yeni atılımlar yapmak istemesiyle biti-
ren Aziz Üstünkarlı’nın, vizyonu ve çalışkanlığı sayesinde bugün ucu
Romanya’ya kadar uzanan Üstünkarlı Grup şirketlerinin bir anlamda mi-
marı olduğunu söylemek mümkün.
Bugün şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Nezih Üstünkarlı ile
AİMSAD Dergisi için gerçekleştirdiğimiz röportajda, babası Aziz
Üstünkarlı’nın bu girişimcilik öyküsünün yanı sıra şirketin yıllar itibarıyla
nasıl büyüdüğünü, mevcut çalışmalarını ve sektördeki gelişmeleri anlattı. 

“Başarımızın sırrı
AR-GE ve markalaşmada”
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Üstünkarlı şirketinin büyümesin-
deki mihenk taşları neler oldu,
biraz bahseder misiniz?
Üstünkarlı Makine A.Ş., Aziz Üs-
tünkarlı tarafından kurulması ile ma-
rangoz makinaları imalatına başladı.
Şirketimiz 1965-1974 yılları ara-
sında Yağhaneler ve Karabağlar sem-
tinden, 1974 yılında Gaziemir’e,
1982’te ise İzmir Menderes Havali-
manı’nın hemen yanında 20 bin
metrekare alan üzerinde kurulu fab-
rikasına taşındı. Bugün bu fabrikada
üretim faaliyetlerimize devam edi-
yoruz.  Firmamız bugün anahtar
teslim projeler ile birlikte kereste,
palet, paketleme malzemeleri üreten
her ölçekte kereste fabrikaları, mo-
bilya üreticileri vb. kuruluşlara gü-
nümüzün en son yazılım ve
donanım teknolojilerini kullanarak
hızlı, teknolojik, ekonomik ve kulla-
nımı güvenli, bu güvenliği uluslar-
arası normlarda, belgelenmiş ağaç
işleme makineleri üretimi yapıyor.
Her büyüme Üstünkarlı’ya yeni atı-
lımlar getirdi, en çok da Menderes’e
taşınmak… Bugün Türkiye pazarı-
nın yüzde 75’ine hakim ve ürünle-
rini özellikle Avrupa başta olmak
üzere 4 kıtada 40’tan fazla ülkeye
ihraç eden, dünya çapında da bu
sektördeki ilk 5 firma arasında yer
alan bir marka haline geldik. 

İkinci jenerasyon olarak bu süreçte
işe katılımınız nasıl gerçekleşti?
Enis ve Arzu ile birlikte biz üç karde-
şiz. Ben Enis ile iş hayatına çocuk-
luktan itibaren Karabağlar ve sonrası
Menderes’teki bu yeni yerleşimde
dahil olduk. Tüm tatillerimizi atöl-
yede işi öğrenmek için severek geçir-
dik. 9 Eylül Üniversitesi’nde inşaat
mühendisliğinde okudum. Gönül
makine mühendisliği istiyordu ama
olmadı. Ben de okurken şirketin hem
pazarlama, hem finans her şeyiyle il-

gilenmeye başladım. Almış olduğum
iyi eğitim ve ileri seviyedeki yabancı
dil bilgim ile yurtdışı pazarlarını ve
konumuzdaki literatürü araştırıp bilgi
edinme şansına sahip oldum. 

Yurt dışı nasıl bir pencere açtı size?
Üstünkarlı1990’lı yıllara kadar ge-
nelde yurt içi piyasa satışları ile geliş-
meye çalışmaktaydı. 90’lı yılların
başlarında ihracatı keşfettik ve bu
keşif firmamızın ufkunu sınırsız açtı.
İç piyasada sınırlı sayıda alıcı ve sınırlı
ihtiyaçlar, sınırlı ekonomik yapı do-
layısı ile kendini geliştiremeyen fir-
mamız kendini geliştirmek için
büyük bir fırsat yakalamış oldu.
Ancak 90’lı yıllardaki inişli çıkışlı
ekonomik şartlar 2000’li yılların baş-
larına kadar firmaların büyümelerini
etkiledi. Bana göre son 10-15 yıl ge-
lişmenin tamamlanması açısından
gayet olumlu geçti. Yurt dışı pence-
resi özellikle Avrupa pazarı kalitemizi
yükseltmemize ve AR-GE depart-
manımızı  devamlı geliştirip ona ya-
tırım yaparak dünya pazarlarında
başarılı bir firma olmamızı sağladı.
90’lı yılların başından itibaren dü-
zenli katılınan sektörün en önemli
yurt dışı fuarları da firmamızın mar-
kalaşması açısından büyük fayda sağ-
ladı. 2007 sonundan beri tüm
dünyada devam eden krize rağmen
marka olmayı gerçekleştiren firma-
mız, birçok Avrupalı rakibine göre
daha başarılı oldu. Tabii bunlarda iç
piyasadaki istikrar ve alım gücünün
yükselmesi de büyük destek olmuş-
tur. 80’li yılların sonu 90’lı yılların
başlarında az da olsa Ortadoğu ülke-
lerine de ihracatımız vardı. Ancak
gerçek anlamda ihracat Avrupa ülke-
leriyle başladı. Burada elde ettiğimiz
tecrübe, ulaştığımız kalite seviyesi sa-
yesinde doğu Avrupa ülkeleri ve yanı
başımızdaki orman varlığı en yüksek
ülke olan Rusya’da Avrupalı rakiple-

rimize göre çok daha başarılı olduk.
Özellikle Rusya pazarı bizim için çok
büyük ve önemli bir pazar oldu.

Rusya pazarı sizin için neden
önemli?
2007-2008 krizine kadar Rusya sa-

tışlarımız ihracatımızın yüzde 35’ini
oluşturmaktaydı. 2008-2015 yılları
arsında da dönemsel olarak yüzde
20-30 arasında değişkenlik gösterdi.
Bu pazar için gerçekten çok çalıştık.
1993-2000 yılları arasında ülkede
ayak basmadık yer bırakmadık. Tür-
kiye de yıllık kullanılan ağaç miktarı
8-10 milyon metreküp civarındadır.
Buna kağıt, levha ve kereste endüs-
trisi dahil ve yüzde 50 kadarı da ithal
edilerek karşılanıyor. 
Rusya’da ise yıllık endüstriyel orman
kesimi 150-200 milyon metreküp
olup, imkansızlıklar dolayısı ile kesi-
lemeyen orman envali ise nerede ise
milyar m3’e yakındır. Bu rakamlarda
bu pazar için neden bu kadar çalıştı-
ğımızın haklı göstergesidir.

“DOĞRU VE DÜRÜST
OLMAYI İLKE 
EDİNDİK”
Çocukluğunuzdan beri 
sektördesiniz. Geçmişten 
bugüne işinize baktığınızda
başarınızın sırrı sizce nedir?
Biz işimizi çok sevdik. Babamız-
dan gelen üretici ruhu da var.
Biz hep doğru ve dürüst olmayı
ilke edindik. Babamızdan, iş ha-
yatında başarının sırrının, işin
karlılığından değil, devamlılığın-
dan olduğunu öğrendik. De-
vamlılık size zaten karlılığı
getiriyor. Bir de çok çalıştık. Bir
dönem yurtdışını oturtmak için
çok sıkı çalıştım. Artık marka
olarak varız.



Son gerilimler sizi nasıl etkiledi?
Tüm işler bıçak gibi kesildi. Ama şu bir
gerçek. Rusya hiçbir zaman dört dört-
lük bir pazar olmadı. Potansiyel hep çok
yüksekti ama güvenilir değildi. 2000’li
yıllarda devamlı kur oynaklığı yatırım-
ları zaman zaman durduruyor zaman
zaman ise arttırıyordu. 2013’ten beri
yavaş giden pazardan 2016’da umut-
luyduk. Çünkü çok iyi kontratlarımız
vardı. Ama uçağın düşmesiyle bazı
büyük kontratlarımız şimdilik askıya
alındı. Rusya’daki müşteriler hükümet-
lerine çok bağlılar ve çok çekiniyorlar.
Bazı büyük holdingler devletle sorun
yaşamak istemiyor.

Siz sepetteki yumurtaları farklı
sektörlere de bölüştürmüşsünüz…
Evet, 1993 yılında Çiller döneminde
yaşanan develüasyon sonrası iç pa-
zarda ithal tomrukla çalışan büyük it-
halatçıları kur farkları dolayısı ile ciddi
etkiledi. Bu dönemde Üstünkarlı
makinede ihracat yollarını arttırmaya
çalışırken, yaşanan tahsilat sorunlarını
da görüp farklı sektörlerde de yapı-
laşmanın gerekli olduğuna karar ver-
dik. 1994 yılında ısıtma, soğutma
sektörüne panel radyatör ve kat kalo-
riferi üretimini Termopan markasıyla
yapan Üstün Isıtma Soğutma Ltd.
Şti.’yi kurduk. Bu firmamız şu anda

İzmir Yazıbaşı’ndaki yaklaşık 12 bin
metrekare kapalı alan modern tesis-
lerinde sektöründe başarılı bir firma
olarak üretimine devam ediyor. 2002
yılında ise öncelikle kereste ticareti ile
işe başlanılan Karlı Orman Ürünleri
A.Ş. kuruldu.  Şu an İzmir Pan-
car’daki 8 bin metrekarelik mevcut
tesislerinde mobilya üretimi ve mo-
bilya yan sanayii tedarikçisi olarak,
Merinos, Alfemo, Konfor, Tuna gibi
kurumsal firmalara hizmet veriyoruz. 

Yurtdışında da üretimleriniz var.
Bunlardan da bahseder misiniz?
Herkes bizim Almanya’da fabrikamız
var sanıyor. Oysa biz Almanya’da
anahtar teslim ağaç işleme fabrikaları
kurduk. Türkiye’den Almanya’ya
teknoloji ihraç ettik. 2003 yılında ilk
tesisimizi kurduk. Gazeteciler fuarda
bizi gördüklerinde çok şaşırmışlardı.
Bir Türk firmasının Almanya gibi bir
sanayii devine fabrika kurduğuna ina-
namadılar. Bu tür projelerimiz devam
ediyor. Dünyanın her yerinde ahşap
işleme tesisleri kuruyoruz. Yatırımcı-
lar artık Üstünkarlı markasını biliyor
ve bizden mutlaka fiyat alıyorlar. Ama
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Sektörün Sesi

“AİMSAD Türk markasını dünyaya duyuracak”
Türkiye, pazarda iyi makineler üretiyor. Fuarlarda yabancılar şaşırıyor. Türkiye’de 2008’den bu yana inşaat sektörü
canlandı. Bu da bizim üretimimizi hızlandırdı. Bu yüzden birçok firma ihracata emek harcamıyor. Yurt dışı fuarlarda
1-2 Türk firmasıydık. Son Almanya Hannover fuarında 12 firmaya çıktık. AİMSAD daha önce kurulsaydı bu sayı
daha çok olabilirdi. Çünkü bir malı satmak için marka olmak gerekiyor. Fuarda tek Türk firması biz olduğumuzda
makineleri beğenmelerine rağmen, “Bir tek sen varsın. Burada 20-30 Türk firması olsanız, pazar olduğunu düşünü-
rüm,” diyorlar. Bu sektörün güçlü olduğunu göstermek için birliğe ihtiyacımız var.  AİMSAD, Türk markasını 
dünyaya duyuracak. Türkiye’de İtalya kadar iyi makine üretiyoruz. Ama markalaşma tamamlanmadığı sürece 
makinelerimiz hak ettikleri fiyattan satış şansı bulamıyor. Benim markalaşmadan kastettiğim sadece firmaların
marka olmak için çalışmaları anlamına gelmemeli, ülke olarak bu sektörün markalaşması ve dünyada kim ahşap 
işleme makinesi arayacak olsa Türkiye’de bulacağını bilmeli. Yurtiçi, zaten makinelerin kalitesini biliyor. Önemli
olan yurt dışı.  Dernek de bunun için çalışmalı. Ayrıca ne kadar dış pazara açılırsak, o kadar çok şey öğreniriz. 30
senelik ihracat serüvenimiz var. Bilinçli müşteriler sizi de geliştiriyor. Ayrıca tek bir pazara bağlı olmak yıkıcı olur.
2002 krizinde bunu gördük. Mümkün olduğunca iç ve dış pazar dengesini kurmak gerekiyor. İç piyasayı da ihmal
etmiyoruz. Sektörün bir diğer sıkıntısı ise kalifiye eleman bulamamak. Makineleri üretiyoruz ama çalıştıracak 
eleman bulunamıyor. Yanlış kullanımdan makineler arıza yapıyor. Dernek Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunup
dernek çatısı altında bir okul ya da kurs açılmasını sağlayabilir. Bizim firmalardan da eğitmen verebiliriz. Gerekli 
altyapı henüz yok. Derneğimiz bunu değiştirebilir.

Enis Üstünkarlı Aziz Üstünkarlı Nezih Üstünkarlı 
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bizim asıl yatırımımız Romanya’da.
Romanya’da yıllık 24 milyon metre-
küp tomruk işleniyor. Bu potansiyel,
göz ardı edilemezdi. 
Yurt dışı pazarlarında büyüme adım-
larımızı,  2010 başında Romanya’da
Ustunkarlı Comert Srl adı altında
kendi firmamızı kurarak attık. Böyle-
likle Avrupa pazarına daha yakın olup
müşterilerimize daha iyi hizmet ver-
meyi hedefledik. Bu ülkede, kendi
ürünlerimizi satmamızın yanı sıra,
üretimini yapmadığımız diğer ahşap
işleme makine ve ekipmanların itha-
latını yaparak, müşterilerimizin tüm
ihtiyaçlarını tek bir noktadan çözer
hale geldik. Profil makineleri, finger-
joint makineleri, panel pressleri, panel
zımpara, yüzey işleme makineleri gibi
masif mobilyalar için makineler ithal
ettik ve projelerimizde kullandık. Ro-
manya’da elde ettiğimiz tecrübeyle,
Türkiye’de de talepler olunca, iç pa-
zara da satışa başladık. 
2011 yılında ise tekrar Romanya Plo-
eşti’de 45 bin metrekare bir arazi ve
içinde faal olmayan bir kereste fabri-
kası satın aldık burada ENA Wood
Srl adı altında kurduğumuz yeni şir-
ketimizle kereste üretimi yapmakta-
yız. Fabrikadaki tüm makineler kendi
üretimimiz olup, bizim için doğal bir
showroom ve eğitim üssü olarak da
büyük fayda sağlamaktadır. Fabrika
özellikle Avrupa ülkeleri, Çin ve az
miktarda da olsa Türkiye’ye ihracata
çalışmaktadır.  

Avrupa’daki ekonomik krizi avan-
taja çevirdiğinizi söyleyebilir
miyiz?
Kesinlikle. İtalya bizim sektörde tar-
tışılmaz lider. Ancak ekonomik kriz
onları da etkiledi. Biz piyasaya girdi-
ğimizde bir kaç firma küçüldü ve bir-
leşti. İsimlerini sattılar. 2011’de
İtalya’ya bir firma almak için görüş-
meye gittik, bu bizim için iyi bir tec-
rübe oldu. Gördük ki gözümüzde

büyüttüğümüz Avrupa firmalarının
karşısında biz gerçekten çok daha
güçlüydük. Başka girişimlerimiz de
oldu. Fransa’da bir fabrika alalım
dedik ama Fransızlar üretimi Fran-
sa’da istediler. Biz sadece marka satın
almak istedik, üretimi Türkiye’de ya-
pacaktık. Kabul etmediler. Şu anda
ofisimizde 35 kişi çalışıyor. Yaklaşık
15’i yabancı dil biliyor. Yurt dışında
bayilerimiz var. Bizdeki gibi müşte-
riye hızlı geri dönüş yurt dışında mu-
hatap olduğumuz hiçbir firma da
yok. Bu da bizim girdiğimiz pazar-
larda hızla büyümemizi ve kalıcı ol-
mamızı sağladı. Ayrıca AR-GE ve
teknik hizmetler departmanımız ta-
sarım yapıyor. Makinelerin tüm di-
zaynları Üstünkarlı’ya ait. Üretim
kapasitemizle Avrupa’da birinciyiz.
Dünyada ise ilk beşteyiz. 

Şu an piyasada tanınan bir firma
olmanızı neye bağlıyorsunuz?
İtalya ve Almanya’da devlet sanayi-
ciye çok ciddi destekler veriyor. Tür-
kiye’de bu kadar büyük destek
maalesef yok. Ama buna rağmen
ayakları yere basan bir firmayız. Kali-
teye önem veriyoruz. Avrupalı yedek
parça ne kullanıyorsa, onu kullanıyo-
ruz. Ama bizim adetlerimiz yüksek
olduğu için uygun fiyattan alabiliyo-
ruz. Böylece 1-0 önde başlıyoruz.
Bizim üretim hızımıza yetişemiyorlar.
Dünyanın her yerinden, nerede fab-
rika kurulacak olursa olsun Üstün-
karlı’dan teklif almadan geçmezler. 

Fildişi Sahillerine bile fabrika kur-
muşsunuz…
Fildişi’ne 4-5 fabrika kurduk. Biz fab-
rika kurarken, iç savaş çıktı. Adamla-
rımız orada mahsur kaldı. Otobüsle
başka yere gönderdik. Fransa üzerin-
den nihayet Türkiye’ye geldiler. Ma-
ceralar da yaşıyoruz. Biz sadece
makine satmıyoruz. Proje yapıyoruz.
Brezilya’da da, Peru’da da, Venezu-

ella’da, Angola’da da makinelerimiz
var. Eski Doğu Bloğu ülkelerinin ya-
tırım potansiyeli yüksek. Beş yılda sa-
dece 16 hat Polonya’ya sattık.
Romanya’ya yılda 7-8 hat satıyoruz.
Ama son 10-15 yılda pazar payımız
arttı. Pazar payının artmasında fuar-
lara katılmamızın da çok etkisi var.
Yılda 6-7 fuara katılıyoruz. Marka-
mızı göstere göstere unutulmaz hale
getirdik. Bugün 30’dan fazla ülkeye
ihracat yapıyoruz. 

Peki yurt dışı piyasaları hakkında
öngörüleriniz nelerdir?
Avrupa’da bizim konumuzda 2
büyük üretici var. Bunlar Fransa ve
İtalya’da. Avrupalı üreticilerin Türki-
ye’ye doğru kayacağını düşünüyo-
rum. Hatta bu ülkelerde halen
görüştüğümüz firmalar var. 

Çocuklarınıza en değerli emaneti-
niz ne olacak?
Benim iki oğlum var. Kardeşim
Enis’in bir kızı, bir oğlu var, kız kar-
deşim Arzu’nun iki oğlu var. Arkadan
iyi bir kadro geliyor. Biz aile birlikte-
liğinden çok şey kazandık. Bizim ço-
cuklarımıza en önemli tavsiyemiz de
yine bu yönde, ailede birliği koruma-
ları yönünde olacaktır.















Alternatif Pazarlar
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Güneydoğu Asya ve Okya-
nusya'da yer alan Endo-
nezya, 17 bin 508 adadan

oluşuyor. 2015 yılında nüfusunun
255.4 milyon olarak tahmin edilen
ülke, aynı zamanda dünyanın en ka-
labalık Müslüman ülkesi. Nüfusun
yüzde 58'inin yaşadığı Cava adası ise
dünyanın en yoğun nüfuslu kalabalık
adası özelliğine sahip. Ülkenin baş-
kenti olan Cakarta, Cava adasında yer
alırken, Endonezya’nın önemli şehir-
leri de yine bu adada bulunuyor. 
Endonezya, özellikle 1980’lerde ge-
lişmeye başlayan imalat sanayisiyle de
ekonomisini büyütmeyi başaran bir
ülke. G-20 üyesi olan Endonezya,
Güneydoğu Asya’nın en büyük eko-
nomisi durumunda. GSYİH’si sabit

değerle 704 milyar dolara ulaşan,
satın alma gücü paritesi 1.033 milyar
doları bulan ülke, dünyanın 16. en
büyük ekonomisine sahip. Satın alma
gücü paritesine göre ise Endo-
nezya’da kişi başına düşen milli gelir
4 bin 300 dolar seviyesinde.  Gelişen
sanayisi ve petrol, doğal gaz, altın ve
bunun yanı sıra diğer zengin doğal
kaynakları sayesinde Endonezya, ge-
leceğin büyük ekonomileri arasında
yer alması kuvvetle muhtemel bir
ekonomi olarak değerlendiriliyor. 
Ekonomisi genel olarak ham madde
ihracatına dayalı olan ülkede, temel
ihraç kalemlerini petrol ve sıvı doğal
gaz, bitkisel yağlar, palmiye yağı,
elektrikli cihazlar, demir cevheri, kau-
çuk ve yan ürünleri, makineler, kağıt
ve karton, hazır giyim, dokuma ve
dokumacılık ürünleri, bakır, ağaç ve
mamulleri, taşıt ve parçaları, plastik ve
ürünleri, kakao oluşturuyor.  
Giderek büyüyen dünya ekonomisi-
nin etkisiyle Endonezya, dış ülkelerle
olan ticari ve endüstriyel ilişkilerini
son yıllarda daha çok artırarak, yıllık
100 milyar doların üzerinde ihracat
seviyesine ulaştırdı. Bunda en büyük
etken olağanüstü bir kalkınma süreci

gösteren Doğu Asya ekonomilerinin
ülkenin yanı başında bulunması geli-
yor. Özellikle Çin ve Japonya ile iliş-
kiler Endonezya ekonomisine büyük
bir ivme kazandırıyor. Endonez-
ya’nın temel ihraç malları pazarlarını
Japonya, Çin ve Singapur oluşturur-
ken, ithalatta temel alımlar yine aynı
ülkelerden yapılıyor.

Orman ürünlerinin 
ekonomiye katkısı büyük
Endonezya, bol seviyede tabii kay-
naklara sahip bir ülke. İkliminden do-
layı gür tropik ormanlar ülkenin bitki
örtüsünü meydana getiriyor. Yeraltı
ve yer üstü zenginlikleri olan Endo-
nezya'da bol ve çok çeşitli madenler
mevcut. Kalay, petrol, doğalgaz,
kömür, boksit, manganez, altın ve
gümüş yatakları dünya rezervleri ara-
sında önemli bir yer işgal ediyor. Ay-
rıca bunlardan başka nikel, bakır ve
iyotla tuz da zengin yeraltı madenleri
arasında bulunuyor. Endonezya'da
ekonomisinde tarımın hala kuvvetli
bir ağırlığı var. Fakat bağımsızlığına
kavuştuğundan beri sanayi, maden-
cilik ve ticarette çok önemli ilerleme-
ler kaydedilmiş durumda. Petrol

Güneydoğu Asya’nın orman zengininden 
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rafinerileri, demir-çelik sanayii, lastik,
çimento, kâğıt, kinin, gübre, dokuma
fabrikaları her geçen gün artıyor. Ül-
kenin üçte ikisinin ormanlık olması
da ekonomiye orman ürünlerinin
katkısını artırıyor. Dünya kinin ihtiya-
cının yüzde 90’ını Endonezya karşı-
lıyor. 

İslam dünyasının 
en büyük ekonomisi 
Bahreyn'de düzenlenen Küresel İs-
lami Yatırım Yolları 2015 Konferan-
sı’nda açıklanan Büyüyen İslami
Pazarlar Yatırım Görünüm Raporu
2015’e göre Endonezya, 250 mil-
yonluk nüfusu ve 870 milyar dolarlık
GSMH ile en güçlü büyüme altyapı-
sına sahip İslam ülkesi olduğu belir-
lendi. Rapora göre 2013'te 820
milyar dolarlık milli gelire ulaşan Tür-
kiye ise Endonezya'nın ardından
İslam dünyasının en büyük 2. ülkesi
oldu. 2015 bütçesi kapsamında Tem-
silciler Meclisi’nde yapılan görüşme-
ler kapsamında ise Endonezya’nın
2015 için büyüme tahmini yüzde 5,7
olarak belirlendi. Endonezya ekono-
misi yılın üçüncü çeyrek döneminde
beklentilerin altında bir büyüme ger-
çekleştirdi. Endonezya Merkezi İsta-
tistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya
göre, üçüncü çeyrekte bir önceki dö-
neme göre gayrisafi yurtiçi hasıla
yüzde 3,21 arttı. Piyasaların beklen-
tisi ekonomide yüzde 3,28 büyüme
olacağı yönündeydi. 

2.5 milyar dolar olan 
dış ticaretimiz 
potansiyeli yansıtmıyor
Ülkemizle Endonezya arasındaki
toplantıları sonucunda iki ülke ara-
sında gümrük, sanayi, standardizas-
yon, ulaştırma, tarım, doğal afetler,
enerji, bankacılık, turizm ve ihracatı
geliştirme alanlarında işbirliği devam
ediyor. Dolayısıyla dış ticaret hacmi
de özellikle son yıllarda önemli

oranda artış gösterdi. Endonezya’da
8 Türk firması yaklaşık 180 milyon
dolar tutarında yatırım yaptı. Söz ko-
nusu yatırımların en büyüğü Indo-
kordsa tarafından yapılan endüstriyel
iplik ve kordbezi yatırımı oldu. Türk
firmaları tarafından yapılan diğer
önemli yatırım alanı madencilik. Ay-
rıca Java Adası'nda un fabrikalarıyla
elektrik malzemesi üreten bir tesis
mevcut.  Özellikle Endonezya’daki
altyapı yatırımlarının ve yatırım orta-
mının gelişmesiyle birlikte önümüz-
deki dönemde Türk yatırımlarının bu
ülkede artması bekleniyor.
Endonezya; Bangladeş, İran, Ma-
lezya, Pakistan, Nijerya ve Mısır ve
Türkiye’nin de üyesi olduğu D-8
(Developing Eight/gelişmekte olan
sekiz ülke) içinde yer alıyor. Üyeleri-
nin sosyal ve ekonomik ilişkilerinin
zenginleştirilmesine yeni bir boyut
katmak amacındaki bu organizasyon,
Türkiye-Endonezya arasındaki tica-
reti ve işbirliğinin artırılması için de
önemli bir basamak. 
2050 yılına kadar dünyanın ilk 5 eko-
nomisi arasına girme hedefindeki En-
donezya, Türkiye ile benzer
ekonomik dinamikler sergiliyor. Tür-
kiye, Endonezya’nın Avrupa’ya açıl-
masında bir anlamda kilit kapı olarak
önemli bir rol oynuyor.  Dış ekonomi
camiasında, Güneydoğu Asya Ulus-
lararası Birliği’nin oluşumuyla yeni-
den yapılanmaya çalışan
Endonezya’nın ve AB ile Gümrük
Birliği anlaşmasına sahip olan Türki-
ye’nin birbirini tamamlayan iki ülke
olduğu değerlendirilmesi yapılıyor.
Endonezya ile ikili ticaretimize baktı-
ğımızda ise ticaret dengesinin Tür-
kiye aleyhine seyrettiğini görüyoruz.
Türk firmaları için ve özellikle bazı
sektörlerde önemli bir pazar duru-
munda olan Endonezya ile ticareti-
miz 2.5 milyar dolar civarında
seyrediyor. Türkiye Endonezya’ya
2014 yılında 1 milyar 180 milyon

dolarlık ihracat yaparken, bu ülkeden
1 milyar 317 milyon dolarlık da itha-
lat gerçekleştirdi. Bu rakamların mev-
cut ekonomik ilişkilerin potansiyeline
yakışır sonuçlar yansıtmadığına deği-
nen ülke yetkilileri, 2020’de dünya-
nın ilk 10 ekonomisi arasında yer
almayı isteyen bu iki ülkenin hedefle-
rine ulaşabilmesi için ticari ortaklıkla-
rını ve yatırım faaliyetlerini arttırması
gerektiğine dikkat çekiyorlar. Yetkili-



ler özellikle G20 üyesi olan iki ülke-
nin katma değeri yüksek mal ticareti
yaparak, aralarındaki ticari dengele-
rini iyileştirilmesi gerektiği vurgulu-
yorlar.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin
2020 yılına kadar 10 milyar dolara
kadar yükseltilmesinin hedeflendiğini
söyleyen Endonezya Büyükelçisi
Wardana, Endonezya Devleti’nin
Türk iş adamlarının yatırımlarını
memnuniyetle karşıladığını kaydede-
rek, Türk iş adamlarının gelişmemiş
şehirlere yatırım yapmaları duru-

munda teşvik verilebileceğini bildirdi.
Endonezya’da yabancı yatırımlara
yönelik herhangi bir kısıtlama olma-
dığına dikkat çeken Büyükelçi War-
dana, aksine Türk iş adamlarının
yatırımının memnuniyetle karşılandı-
ğını, az gelişmiş bölgelere yapılan ya-
tırımlarda ise özel teşvik
uyguladıklarını  söyledi

Serbest Ticaret Anlaşması’nın
imzalanması önemli
İki ülke arasında ekonomik ve ticari
ilişkilerin arttırılmasına yönelik resmi

heyetler, iş forumları, ticaret heyetleri
ve milli fuar katılımları gibi yoğun
faaliyetler yapılıyor. Bu kapsamda
özellikle imzalanan anlaşmalar eko-
nomik ilişkilerin yasal temelini teşkil
ediyor. İkili ticaretin artırılması için
yapılan çalışmalardan birini de, bu yıl
Endonezya-Türkiye İş Forumu’nda
imzalanan iş konseyi mutabakat zaptı
oluşturdu. Endonezya-Türkiye İş
Forumu, 1 Ağustos 2015 tarihinde
Endonezya’nın başkenti Jakarta’da
gerçekleşti. 400’ün üzerinde iş ada-
mının katıldığı forumda, DEİK ve
Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası
(KADİN) arasında 'Mutabakat
Zaptı' imzalandı. Forumda konuşan
Endonezya Cumhuriyeti Ekonomi
Koordinasyon eski Bakanı Dr. Sof-
yan A. Djalil, Endonezya’nın 250
milyon nüfusu ile Güney Asya’nın en
büyük ekonomik aktörü olarak Türk
iş adamları için keşfedilmeyi bekle-
yen bir pazar olduğunu söyledi.
Hızla gelişmekte olan Endonezya’da
enerji ve alt yapı projelerinde yatı-
rıma ihtiyaç duyulduğunu belirten
Djalil, iki ülke arasında yatırımları
teşvik etmek amacıyla ‘Bölgesel
Ortak Komisyonlar’ın oluşturulabi-
leceğine, Türkiye ile ortak komis-
yonların kurulmasına sıcak
baktıklarına dikkat çekti.
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Cihad Vardan ise ekonomik
ilişkilere imkan verecek hukuki alt ya-
pıyla birlikte Türk ve Endonezyalı
şirketlerin arasındaki diyalog meka-
nizmasının güçlendirilmesi gerekti-
ğini kaydetti. Yatırımların Karşılıklı
Korunması Anlaşması'na ilaveten iki
ülke arasında Serbest Ticaret Anlaş-
ması imzalanmasının önem taşıdığını
belirten Vardan, “İki G-20 ekono-
misi olarak kapsayıcı ve adil bölgesel
ticaret ve yatırım rejimlerinin savu-
nucusu ve takipçisi olmamız gereki-
yor” yorumunu yaptı. 
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Alternatif Pazarlar



Ülkede ikliminden dolayı gür, tro-
pik ormanlar ülkenin bitki örtü-
sünü meydana getiriyor. Dağ
yamaçlarının gür ormanlarla kaplı
bulunduğu Sumatra’da bazı böl-
gelerde kauçuk ormanlarına da
rastlanıyor. Küçük Sonda Ada-
ları’nda, kerestesi makbul ağaçlarla
kaplı ormanlar daha çok. Ülkede
hemen hemen 2 bin 500 metre
yüksekliklere kadar ekvator bitkile-
rinin meydana getirdiği ormanlar
var. Selebes Adası’nda yükseklere
çıkıldıkça kerestesi mobilyacılıkta
çok değerli olan abanoz ve tek
ağaçları yaygınlaşıyor. 
Kerestesi değerli olan abanoz ve
hint meşesi ağaçları, kauçuk or-
manlarından elde edilen kauçuk,
kına ağacı kabuklarından elde edi-
len kinin ülke ekonomisine büyük
katkısı bulunan orman ürünleri ara-
sında.  Endonezya, dünya rattan
üretiminin ise yüzde 90’ını sağla-
dığı gibi dünyanın en fazla kontr-
plak ihracatı yapan ülkesi. Ormanlık
alanların tümü devletin elinde olsa
da özel işletmelere kiralanıyor. 
Başlıca mobilya ihracatçısı ülkeler-
den biri de olan Endonezya’nın
ihraç ettiği mobilyaların yüzde 75’i
ahşap mobilyadan ve yüzde 20’den
fazlası ise bamboo ve rattandan ya-
pılma mobilyalardan oluşuyor. En-

donezya mobilya sektörünün, bi-
reysel ahşap oymacıları da dahil 2
milyondan fazla kişiyi istihdam et-
tiği ve 3 bin 500’den fazla şirketten
oluştuğu tahmin ediliyor. 1995’ten
beri istikrarlı bir şekilde ABD’ye ih-
racat yapan ilk 10 ülkeden biri ol-
mayı sürdüren Endonezya’nın
mobilya ihracatının üçte biri
ABD'ye yapılıyor. Mobilya ve yan
sanayisinde çeşitli fuarlara da ev sa-
hipliği yapmakta olan ülkeye son
birkaç yıldır uluslararası büyük fuar
firmaları da yakından ilgi gösteriyor
ve buralara yatırım yaparak ülkedeki
mobilya pazarının büyümesinde
pay sahibi oluyor. 
Orman zengini, mobilya üreticisi
Endonezya’nın ağaç işleme maki-
neleri ihtiyacı da doğal olarak yük-
sek. Endonezya toplam 2014 yılı
sonunda 90 milyon dolar ağaç iş-
leme makinesi ithalatı gerçekleş-
tirdi. Bu ithalatın 30 milyon
dolarını Çin’den, 20 milyon dola-
rını Japonya’dan ve 16 milyon do-
larını ise Tayvan'dan yaptı. 
Türkiye’nin ağaç işleme makineleri
ithalatındaki pasta içinde Tür-
kiye’nin aldığı pay ise oldukça
düşük. Endonezya Türkiye'den
2012 yılında 252 bin dolar, 2013
yılında 57 bin dolar ve 2014 yılında
ise sadece 7 bin dolar değerinde

ağaç işleme makinesi ithal etti. Hal-
buki Türkiye’nin bu ülkeye yapabi-
leceği potansiyel indikatif ticareti
çok daha yüksek rakamları gösteri-
yor. İşleme merkezi alanında 21 bin
400 dolarlık, kesme ve ebatlama
makinelerinde 16 bin 700 dolarlık,
planya, freze veya keserek kalıplama
makinelerinde 13 bin 300 dolarlık,
post forming makinelerinde ise 6
bin 500 dolarlık Türkiye’nin Endo-
nezya’ya potansiyel indikatif ticareti
bulunuyor.
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sektör için büyüyen fırsat
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“Türkiye’de 
sanayinin gelişimi için 

kaliteli eğitim 
şart”
Türkiye’de sanayinin ve ağaç işleme makineleri sektörünün
bugünlere gelirken yaşadığı değişime yakından tanıklık eden
As Metal Ağaç Makineleri Sanayi Ltd. Şti Kurucusu Ayhan
Necipoğlu, gelişimin hız kazanması için aşılması gereken en
önemli sıkıntının eğitimsizlik olduğunu söylüyor. Necipoğlu,
“Çok okulun olması o ülkede iyi eğitimin olduğu anlamına
gelmez. Eğitim, bilimsel olarak ehil kişilerce verildiği zaman
eğitimdir. Ne yazık ki bunun Türkiye’de olduğunu söylemek zor”
diyor ve sanayiyi etkileyen bu sıkıntının aşılması için devletten
destek bekliyor.
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AS METAL Ağaç Makineleri
Sanayi Ltd. Şti Kurucusu
Ayhan Necipoğlu, 1967’lerden
bu yana ürettiği kaliteli ve Tür-
kiye’de ilk olma özelliği taşıyan
makinelerinin yanı sıra sektörün
gelişimi adına dile getirdiği
önemli öneri ve düşünceleriyle
ağaç işleme makineleri sektörü-
nün duayenlerinin başında ge-
liyor. İlkokulda yaz tatillerinde
çırak olarak başladığı macera-
sına 71 yaşında üretim tutku-
suyla hala aktif şekilde devam
eden Ayhan Necipoğlu,  Türki-
ye’nin ve sektörün sanayileşme
sürecine de tanıklık eden bir
işadamı. Bu kimliğiyle edindiği
tecrübeleri oğullarına ve sek-
töre aktaran Necipoğlu, aynı
zamanda 50 yılı aşkın sanayici-
liğinde ağaç işleme makineleri
sektöründe yaşanan birçok so-
runa şahit oldu, bu sorunların
kaynakları konusunda tespit
yapma imkanı buldu.
İşte bu sorunlar ve bu sorunla-
rın çözümlerine ilişkin öneriler,
Ayhan Necipoğlu ile AİMSAD
Dergisi için gerçekleştirdiğimiz
röportajımızın ana hatlarını
oluşturdu. Röportajımızda sa-
nayinin gelişimi için tespitlerini
tek tek ayrıntılarıyla aktaran
Necipoğlu’na göre çözülmesi
gereken sıkıntıların başında eği-
timdeki yetersizlik geliyor.
“Mesleki eğitimdeki zafiyet sa-
nayiye, üretime ve sanayiciye
dolayısıyla ülkenin ihracatına da
negatif olarak yansıyor” diyen
Necipoğlu ile hem firmasının
gelişimini hem de sektördeki
diğer sorunları konuştuk. 

Öncelikle sizden ‘Ayhan Neci-
poğlu’nun hayatına makine ne
zaman girdi, üretim macerası

nasıl başladı?’ sorularının ce-
vaplarını kısaca dinleyebilir
miyiz?
Yedi kardeşin en küçüğü olarak
Trabzon Sürmeneli bir ailenin
çocuğu olarak dünyaya geldim.
Babam kaptan idi ve ben 5 ya-
şında iken vefat etmiş. Ondan
dolayı ilkokul yaşlarında çırak
olarak çalışmaya başladım.
Ham demirlerin tezgahlarda iş-
lenip şekillendiğini gördükçe
çocuk yaşımda çok hoşuma
gitti ve “İşte ben bu işle uğraş-
malıyım” dedim. Çünkü aletleri
söküp takmayı seviyordum.
Orta öğretim sıralarında da
okul çıkışında ve tatillerde kırı-
lan makine parçalarını torna-
planya-freze gibi tezgahlarda
tamiratını yaparken aynı za-
manda da kuzina (bir çeşit fırın)
üreten bir atölyede çalışmaya
başladım. Burada yeni makine
üretilmiyordu. O yıllarda ülke-
mizde makine sanayi yok sayıla-
cak kadar çok gerilerdeydi.
Atölyede bütün tezgahlar bir
elektrik motorundan güç alı-
yordu. Hangi tezgah çalıştırıla-
caksa kayış kasnakla güç o
tezgaha aktarılıyordu. Atölye
Türk-Rum-Ermeni kökenli 3
ortağa aitti. Birçok şeyi onların
yanında, onlardan görerek öğ-
rendim.
Ancak tahsilimi bırakmadım ve
Makine Mühendisi oldum.
Tahsilimi rahmetli anneme ve
ortanca ağabeyime borçluyum.
Diğer kardeşlerim imkansızlık-
tan okuyamadığı için annem ve
özellikle de ağabeyim oku-
mama büyük emek sarf etti.
Eğitimin önemli büyük bir fa-
zilet olduğunu bilerek beni
okuttular. Burada her ikisini de
rahmetle anıyorum.
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Kendi şirketinizi ne zaman kur-
dunuz?
İş yerini kurarken yaşım 19 civarın-
daydı. 3 ortak olarak işe başladık.
Ağırlık olarak tamir ve tadilat işleri
ile uğraşıyorduk. Tesadüfen bir dük-
kanda, marangoz tabiriyle Yugoslav
malı işkence adı verilen bir çeşit el
mengenesi gördüm. Bu kadar basit
bir aletin bile yurt dışından gelme-
sine içerleyip ‘hadi bunu biz ürete-
lim’ dedik. İmalata bu aletle
başladık, 1965-66 yılları idi. Üretim
artınca bir isim koyalım dedik ve ka-
liteli metal anlamında AS Metal is-
mini koyduk. 3. ortağımız kısa süre
sonra ayrılınca firmamızı adi ortak-
lıktan kollektif şirkete çevirdik. Bazı
basit matbaa makineleri, hidrolik las-
tik merdane ve conta presleri, çeşitli
lastik fitil kalıpları, lastik badinozları
teknelerin şaft ve pervanelerini sipa-
riş üzerine ürettik.

Ağaç işleme makinelerinin üreti-
mine nasıl başladınız?
Aslında bu alandaki üretime tesadü-
fen başladık. 1970 yılında Ermeni

kökenli bir mobilyacı vatandaşımızın
talebi üzerine hidrolik ısıtmalı ağaç
kaplama presi ve otomatik tutkal
sürme makinesi ürettik. Bir makine
satıcısı olan rahmetli Ercüment Süel
de bunları görünce satmak için
‘Bana da yapar mısınız?’ dedi,
bunun üzerine onun için de ürettik.
Sonra aynı makine satıcısı mobilyacı
tabiri ile ismi arabalı yatar tepsi ma-
kinesi ve ağaç freze makinesi talep
etti, biz de ürettik. Ardından yeni si-
parişler gelince iş yerini büyüttük.
Tezgah sayısını ve çalışan sayısını art-
tırdık. Makinelerin üretim yıllarını
anlamak üzere kod ve model ismi
vermeye başladık. Böylece ahşap
makinesi üreticisi olduk. İleriki yıl-
larda da çeşidi arttırdık.

O dönemin Türkiyesi’nde sanayi
sektörü ne aşamadaydı?
Türkiye’de o dönemde makine
nedir pek fazla bilinmiyordu. Mev-
cut makinelerin büyük bir çoğun-
luğu da yurt dışından ithal
ediliyordu. Çok az miktarda üretilen
yerli makinelerde standart dışı küçük

torna atölyelerinde üretilmiş olup,
çoğunlukla aynı makine türünün
parçaları birbirine uymazdı. Çünkü
teknik resimle değil kaşıma, alıştırma
metodu ile üretiliyorlardı. 
O dönemde ülkemiz toplu iğneyi
dahi ithal ediyordu. Ülke sanayi
büyük bir çoğunlukla kırılan makine
parçalarını tamir etmekten ibaretti.
İlk ürettiğimiz makineler genellikle
yurt dışından gelen bir makinenin
taklidinden ibaret olup adı üstünde
taklit olduğundan aynı kaliteyi de
tutturamıyorduk. Çünkü o kaliteyi
tutturacak yeterli hammadde olma-
dığı gibi yeterli bilgi birikimi de
yoktu. İşte böyle bir dönemde ma-
kine imalatına başladık. Zamanla
kenar bantlama, kaplama kesme, ka-
lınlık makinesi ürettik.1981 yılında
yurtdışında kaplama diken bir ma-
kine gördüm satın alarak Türkiye’ye
getirdim. Üzerinde çalışma yaparak
makineden Türkiye’de üreten ilk biz
olduk ve 15 yıl boyunca ürettik
sonra başkaları da yerli üretince bı-
raktık.  Firmayı bu yıllarda kollektif-
ten limited şirkete çevirdik. Ayrıca

Eskimeyen Markalar

Çocuklarınıza bıraktığınız en büyük manevi mirasın ne olduğunu düşünüyorsunuz?
Serkan ve Gürkan adlarında 2 oğlum var, ikisi de şirkette çalışıyor. İnsanın çocuklarına bırakacağı en
büyük manevi mirasın ahlak ve iyi bir eğitim olduğuna inanıyorum. Ben çocuklarımın üzerinde benim
mesleğimi seçin diye hiç baskı kurmadım. Biri benim gibi makine mühendisi oldu aynı zamanda nano
teknoloji üzerine doktora yaptı, diğeri de iktisatçı oldu. 

Serkan Necipoğlu Ayhan Necipoğlu Gürkan Necipoğlu 



ürettiğimiz makinelerin bakım ve
onarımları için AS Makine Teknik
Hizmetler şirketini kurduk. Za-
manla çocuklar da şirket yöneti-
mine girdi. 1990 yılında ise
ortağımızla yollarımızı ayırdık.

Bugün yaptığınız faaliyetler
neler?
AR-GE çalışmalarına ağırlık veriyo-
ruz. Bunun için kurduğumuz
küçük bir araştırma geliştirme labo-
ratuvarımız var. Başında da nano
teknoloji ve otomasyon üzerine ih-
tisas ve doktora yapmış olan Dr.
Makine Mühendisi Serkan Neci-
poğlu ve iki mühendis elemanımız
var. Robotik sistemlerin ve benzeri
otomasyon sistemler üzerine araş-
tırma ve geliştirme yapmakla uğra-
şıyorlar.  Ayrıca hat pres makineleri,
vakum membran presleri ve çeşitli
iş kolları için hidrolik özel pres hat-
ları, otomatik yükleme ve boşaltma
sistemlerini istek üzerine üretmek-
teyiz.  Yaklaşık 25’e yakın ülkede
direkt veya aracılı olarak yollamış
bulunduğumuz makinelerimiz ça-
lışıyor.

Türkiye’deki ve sektördeki sana-
yileşmesinin geldiği noktayı ba-
şarılı buluyor musunuz?
Başarılı, ama yeterli bulmuyorum.
Bunun da ne yazık ki birçok sebebi
var. Her ülke kendi insanına tekno-
lojisine, AR-GE çalışmalarına göre
üretim yapar, dolayısıyla her ülke-
nin makinesinin kendisine göre ka-
litesi ve görüntüsü oluşur. Bugün
başka bir ülkede üretilip ülkemize
ithal yoluyla getirilen makineler var.
Kaliteli ise sorun yok kaliteli mala
karşı değiliz, çünkü kalite berabe-
rinde üretimde teknoloji ve reka-
beti getirir. Ancak ülkemizde
üretilen makinelerden daha ucuz
diye kalitesiz ve normsuz mal geti-

rilirse o da ülkemizdeki mevcut sa-
nayimizi kötü olarak etkiler.

Peki bu durumda ne yapmak ge-
rekiyor?
Türkiye’de kalite kontrolünü dünya
normlarında yapacak donanımlı ye-
terli sayıda eleman olmadığı gibi ye-
terli kurumlar da çok az. Mevcut
kurumlarda sanayicinin sıkıntılarını
bilmiyorlar.  Sanayinin ve imalatın
içinden gelen iyi eğitilmiş tecrübeli
insanlar sanayi için neyin zararlı
neyin yararlı olacağını daha iyi bilir.
Türkiye’ye ülkede üretilenden daha
teknolojik ve kaliteli olan makine-
ler girsin. CE sertifikası olmayan
makinelerin ülkeye girişinin hatta
ülke içinde üretilmesinin önü bir
şekilde kesilmeli.

50 yılı aşan sanayicilik tecrübe-
niz var. Sizce sanayinin, sektörün
en büyük sorunu nedir?
Türkiye’nin bugün çektiği en
önemli sıkıntı eğitimin yetersizliği-
dir. Çok okulun olması o ülkede iyi
eğitimin olduğu anlamına gelmez.
Eğitim kurumlarında batı standart-
larında eğitim verilmeli. Eğitim bi-
limsel olarak ehil kişilerce verildiği
zaman fayda sağlar. Eğitim sorgu-
layıcı ve araştırmacı olmalıdır. Tür-
kiye’de bunu söylemek zor. Çünkü
Türkiye’de eğitim veren kurumla-
rın çoğunluğu ve o kurumlarda ça-
lışan görevli eğitmenlerin de
çoğunluğu yetersizdir.
Bunu kendi sektörümüz açısından
örneklerle açıklayabiliriz. Şöyle ki
bir endüstri meslek lisesinde torna
tasviye bölümünde metal sektörü
için talaşlı imalatta çalışacak ele-
manların yetişmesi gerek. Ancak
bugün buradan mezun olan ço-
cuklar, makinelerden hangisinin
torna hangisinin freze hangisinin
bohrvork hangisinin planya ya da 
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Sektördeki kalitenin artırıl-
ması için tavsiye ve önerileri-
niz nedir?
Bir makine üretildikten sonra test
aşamasından geçirilmeden piyasaya
sürülüyor. Makine bir metal yığını
değildir. Makinede metalin dışında
ona hayat veren elektriksel kabloları
ve idari sistemleri vardır. Bunların da
kaliteli ürünlerden oluşması gerekir.
Kalitesiz olursa kısa devreyle yan-
gına sebep olur. Bunların önüne
geçmek için makinelerin CE for-
masyonuna uygun üretilmesi gerek.
Türkiye’de bu formasyonu olmayan
makine üretilmemesi lazım ki, ül-
kede iş kazası sayısı da azalsın. Tür-
kiye’de iş kazalarının çoğunun
altında CE formasyonu olmayan
makinelerin kullanılıyor olması yatı-
yor. Bu makineleri ürettikten sonra
mutlaka belli bir süre denemesini
yapmalısınız. Piyasaya sürmeden
bütün testleri yapacaksınız. Biz AS
METAL olarak ürettiğimiz tüm
makineleri mutlaka test ediyoruz,
test edilmemiş makineyi kesinlikle
müşterimize teslim etmiyoruz. 
Benim rakibim bunları yapmadığı
zaman ise ortaya haksız rekabet çı-
kıyor. Onun malı niye ucuz diye
sormak lazım. Önemli olan aynı ka-
litedeki malı daha ucuza yapmaktır.
İşte o zaman başarılısın demektir.
Ama hiçbir standartı olmayan, CE
formasyonuna uygun üretilmeyen,
test edilmeden piyasaya verilen bir
ürünle yarışmak mümkün değil.
Haksız rekabetin önüne sanayici ge-
çemez. Bunun takibini devlet yapa-
cak. CE işareti taşımayan makine
üretilmeyecek. Bu da yaptırım ge-
tirmeden olmaz. 
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vargel ol-
duğundan haberi

olmadığı gibi, bu
tezgahlarda kesme ve

işleme işlemini yapacak
kesici takımları ne bileme-

sini biliyorlar ne de tez-
gaha iş nasıl bağlanıp
nasıl sökülür onu bi-
liyorlar. Doğru dü-
rüst hiç birini
bilmiyorlar. Bilen çı-

karsa da sayısı çok çok
azdır. Bu çocukların

zekalarında bir ek-
siklik yok. Ne-
deni bir kısım
öğrenci bu
okullara sırf ai-

lesi istedi diye
zorla isteksiz geli-

yor. Ama asıl neden ne
yazık ki bu çocuklara bunları öğre-
tecek olan eğitmenlerde. Birçoğu
bunu bilmiyor ki öğretebilsinler.
Mesleki eğitimdeki zafiyet sanayiye,
üretime ve sanayiciye yansıyor. Do-
layısıyla vasıfsız insan yetiştirildiğin-
den insan israfı yapılarak ülke
ekonomisi zarar görüyor. 
Şu anda bu sektör veya başka sektör
olsun birçok firma vasıflı eleman sı-
kıntısı çekiyor. Meslek okullarını bi-
tirenlerin ancak yüzde 5-6’sı o

mesleğe layıkiyle intibak ediyor. Biz-
ler her işi yapan eleman değil mes-

leğini iyi icra edecek vasıflı
elemanlar istiyoruz. Bunun da
ancak iyi ve kaliteli eğitimle
olacağına inanıyoruz.

En önemli sorun olarak ta-
nımladığınız eğitim konu-

sunda Türkiye’de nasıl bir
yol izlenmeli? Tavsiyeniz

nedir?
İnsana ciddi olarak yatırım yapılmalı.
Kaliteli, batı standartında bir eğitime
kavuşmamız en büyük tavsiyem.
Eğitim veren kurumların kalitesinin
artırılması lazım. Ayrıca eğitimcinin
eğitimi de gerekiyor. 
Kaliteli bir eğitim kadrosu yetiştirme-
miz lazım. Eğitimcinin o eğitimi ver-
meye yetkin mi değil mi onu tespit
etmek lazım. Bu çocuklara eğitim ve-
renlerin o işi çok iyi bilmeleri gerek
her şeyden önce. O nedenle de eği-
timcinin eğitilmesi gerekiyor. Sanat
okullarında çocuklara tornacılığı tez-
gahın başında öğreteceksiniz. Şu an-
daki eğitimci kitlesinin pek çoğu
mesleği bilmiyor, sadece bildiğini
zannediyor. Bu sıkıntıyı aşmak için de
eğitmenlerin hepsinin tekrar elden
geçirilmesi gerek. 
Keman çalmasını bilmeyen kimseye
keman çalmasını öğretemez.
Ayrıca bu eğitim kurumlarındaki
teknolojilerin ve makinelerin günün
koşullarına uygun olması gerek.
Hala çoğu eğitim kurumlarında
1970-1980’lerden kalma bugün te-
davülden kalkmış makinelerle eğitim
veriliyor. Bir de yabancı dil eğitimi
verilmeli. Bugün Türkiye’de kurulu
endüstri meslek liselerinin büyük bir
çoğunluğu öğrencilerine iyi bir ya-
bancı dil öğretmesi gerek. Teknolo-
jiyi dünya çapında takip etmek
gerekiyor. Çocuklar meslekle ilgili
yayınlanmış yayınları okumalı. Okul

sayısı az olsun ama oradan çıkan öğ-
renci mesleki anlamda tam dona-
nımlı olsun. Bu gençleri iyi
eğitemezsek onları ziyan etmiş olu-
yoruz. Aileleri de hüsrana uğruyor-
lar. Dolayısıyla ülkemizde zarar
görüyor. Teknik eğitiminde sadece
okulların sorumluluğuna bırakılması
da bence yetersiz. Bana göre doğ-
rusu öğrenci okulda teorik olarak
gördüğü eğitimin tatbikatını iş yer-
lerinde ciddi olarak yapmalı. Yoksa
sadece yasak savmak için yapılan staj-
larla bu iş başarılı olmaz. Okullarla
üretimin yapıldığı iş yerleri ortak bir
çalışma programında olmalı.
İş yerlerinde fiili çalışacak olan bu
öğrencilere asgari bir ücret öden-
meli. Fakat bu kişilerin vergi ve si-
gortaları devlet tarafından
karşılanmalı. İş yerinde geçirdikleri
zaman 5-6 ayın altına düşmemeli,
örnek haftanın 3 gününü okulda ge-
çiriyorsa 3 gününü de iş yerinde tam
gün olarak geçirmeli. O yılın so-
nunda da iş yerinden de hangi tek-
nik elemanın gözetiminde çalıştı ise
ondan gördüğü eğitimle ilgili not al-
malı. Bu not çocuğun başarı no-
tunda etkili olmalı ki çocuk iş
yerinde bihakkın öğrenmeye gayret
sarf etsin. Oluşacak sisteme siz iste-
diğiniz ismi koyabilirsiniz. Tabi bu
sistem daha da düşünülerek tekamül
ettirilebilir. Organize Sanayi Bölge-
leri’nde (OSB) teknik okulların ku-
rulması mecburiyeti getirilmeli. Bu
okulların kurulmalarında o bölge-
deki sanayicilerin de katkıları olmalı
diye düşünüyorum.

Sektördeki sorunların neler ol-
duğunu konuşmaya başlamışken
sektörün başka hangi sorunla-
rına değinmek istersiniz?
Eğitimdeki yetersizliğin ardından
sektörün en büyük ikinci proble-
mini bence eskicilik oluşturuyor.

Eskimeyen Markalar
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Sektörde bu sıkıntı şöyle yaşanıyor;
bazı firmalar tarafından kullanılmış
makineler toplanıyor, temizlenip
boyanıyor, sonra da ya yeni diye ya
da çok az kullanılmış diye satılıyor.
Üzülerek söylemeliyim ki, bu sa-
nayi dolandırıcılığıdır. Sektörde yo-
ğuna yakın bir durum bu. 2. el
makine satarken üzerine doğru
olanı yazmak lazım. Bunu yeni diye
satanlara da ceza vermek lazım.
Bizim 26 yıl önce ürettiğimiz bir
pres makinesini çok az kullanılmış
diye bir sanayiciye satmışlar. Öyle
bir makine teknolojisi üretilmiyor
şu anda bile. Maalesef sektörün
içinde dürüst olmayan kişi ve fir-
malar kısa süreli de olsa oluşabili-
yor. Ayrıca fuarlara ikinci el makine
konmaması gerek. Fuarın amacı
yeni  teknoloji ile üretilmiş makine-
lerin tanıtılmasıdır. İkinci el maki-
neyi vitrine koymak fuarın
mantığına aykırıdır. Bu konuda da
yeni bir düzenleme yapılması ge-
rektiğine inanıyorum. Ama isteni-
yorsa sadece 2. el makine fuarı
açılabilir, buraya da yeni makine
konmaması lazım.   Üretim yapan-
lar istihdam sağlayıp katma değer
yaratıyor. İthalatın önünü kesip ül-
kenin ihracatını artırıyor. Üretici
varsa o ülkede sanayi gelişir. Sanayi
tesisleri birer okul görevi de gör-
dükleri için teşvik edilmelidirler.
Yan sanayinin gelişmesini sağlaya-
cak tedbirler alınmalıdır.

Devletten sektörün gelişim hızını
artıracak ve sanayicinin daha
rahat üretim yapmasını kolaylaş-
tıracak ne gibi düzenlemeler bek-
liyorsunuz? 
Bu noktada üretim yapılacak bina-
nın ve içinde çalışacak işten anlayan
çalışanın temini çok önemli. Bir
üretim tesisi kurulurken bütün ser-
maye arsa alımına ve bina yapımına

gidiyor. Ben bütün sermayemi top-
rağa ve bina yapımına yatırırsam
içine üretim yapabilmem için nasıl
makine ve ham madde alacağım?
Organize sanayi bölgelerinin arsa
temini açısından sanayiye çok
büyük katkısı var. Ama yeterli değil.
Devletin sanayi arsalarını sanayiciye
çok daha ucuza vermesi ve bina ya-
pıldıktan sonra belli bir dönem sa-
tılamama yasağı getirmesi lazım.
İşletme sermayesi kalmayan sanayici
çıkmaza giriyor. Finansman ihtiya-
cını karşılamak için borca giriyor.
Bu noktada arsa alıp üzerine fabrika
yapımında sanayiciye destek olun-
ması gerek. Uygun maliyetlerle
bina yapımı desteği verilmeli. 
Bir de bu fabrikanın içinde kullanı-
lacak hammaddeye ve yarı mamul
hammaddeye gelelim. Bir fabrika-

nın içinde yapılacak üretimin tama-
mının o fabrikanın içinde yapılması
mümkün değildir. Yani yan sanayi
kullanılmak zorundadır. Bizim ül-
kemizde yan sanayi sektörü iyi du-
rumda değil. Ayrıca bir fabrika
kurduğunuz zaman kimse size mü-
hendis, tekniker kullanma zorunlu-
luğu getirmiyor. Siz bu işi bilmeyen
insanları işçi olarak çalıştırıyorsu-
nuz, bu insanlarla yapılan üretim ise
gerektiği kadar kaliteli olmuyor.
Devletin bunu çözmesi lazım. Bir
torna tezgahı alan, atölye açıyor. Bu
atölyelerde kişi hangi parçayı hangi
malzemeden yapacağını dahi bilmi-
yor. O yüzden bu ülkede mühen-
dislik de gelişmiyor. Unutmamak
gerekir ki mühendislik bilgisi olma-
dan sanayide üretim gelişmez ve
AR-GE çalışması da yapılamaz. 
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İlkokul yaşla-
rında makine
parçalarının tami-
ratının yapıldığı bir
atölyede çırak
olarak çalışmaya
başladım. İş yerini
kurarken yaşım 19
civarındaydı. Ancak
tahsilimi bırakmadım
ve Makine Mühen-
disi oldum. 71 yaşın-
dan sonra hala bu
işlerle uğraşıyorsam
bu ülkemi ve işimi
çok sevmemdendir.
Allah ömür verdikçe
bu işi yapmaya
devam edeceğim.
İşinizi kaliteli ve
düzgün yapıyorsanız
ülkenizi seviyorsunuz
demektir.

“ 

“
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Latin Amerika'nın dev ekono-
misi Brezilya, 2015 yılında
başlayıp 2016’ya da sarkan

‘gelişen dünya ekonomilerindeki da-
ralma sürecinin’ en çarpıcı örneği
olarak sarsıntılı günler geçirmeye
devam ediyor. Ekonomisinde yükse-
len küçülme yönlü beklenti ile 2016
yılına giren Brezilya, mali ve parasal
sıkılaştırmanın yanı sıra zayıf tüketi-
min de etkisiyle birkaç dönem daha
ekonomide olumsuz bir seyir izleye-

ceğe benziyor. 2015 yılında ülke
ekonomisinde büyümenin beklen-
memesi, son 15 yılda en olumsuz
gösterge olarak yorumlanıyor.
Güney Amerika kıtasında yer alan
26 eyalet ve başkent Brasilia’dan
oluşan Brezilya Federal Cumhuri-
yeti, 195 milyon nüfusu ile Güney
Amerika kıtasının en kalabalık ülkesi.
Brezilya, 8.5 milyon kilometrekare
ile dünyanın 5. büyük yüzölçümüne
sahip olmasıyla da güney yarımküre-

nin en büyük ülkesi özelliğine sahip
bulunuyor. 
Dünyada gelişmekte olan ülkeler
arasında yer alan ve her geçen gün
dünya ticaretinde önem kazanan
Brezilya, sanılanın aksine yalnızca
samba ve futboldan ibaret bir ülke
değil. Birçok ülkeyle ekonomik ve
ticari protokollere imza atan Bre-
zilya, küreselleşen dünya piyasaların-
daki birçok sektörde ilk sıralarda yer
alıyor. 

Dünya Turu

Brezilya ekonomisi 2016’da
resesyona çıkış arayacak



AİMSADDERGİSİ 101

Ülke, tarım ürünleri (kahve, soya,
şeker kamışı, kakao, pirinç, kakao,
mısır, portakal, pamuk, buğday,
tütün), canlı hayvan ürünleri (et,
tavuk eti), ağaç ürünleri (kağıt, kağıt
hamuru), deri ve ayakkabı ile mineral
ve metal ürünlerinde (demir-çelik ve
alüminyum) dünya çapında karşılaş-
tırmalı üstünlüğe sahip.
İmalat sanayisinin büyüklüğü ve çeşit-
liliği açısından Latin Amerika ülkeleri
arasında birinci sırada yer alan; maki-
neler, elektrikli ekipmanlar ve otomo-
tiv gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra
havacılık sanayi ve telekomünikasyon
ekipmanları alanında da son yıllarda
önemli atılımlar gerçekleştiren Bre-
zilya, bulunduğu coğrafyanın avanta-
jıyla da sanayileşmeye erken dönemde
başladı. 1930’lardan itibaren ithal ika-
meci sanayileşme modeli ile büyük
imalat sektörünü geliştiren Brezil-
ya’da, 1970’lere gelindiğinde ihracat
üretim kapasitesi genişledi ve yüksek
yatırımlar gerçekleştirildi. 1980’lerde
ise, Brezilya temel ara malları ihraç
eder hale geldi. 1990’larda ticaretin
serbestleştirilmesi süreci imalat sektö-
rünü dış rekabete maruz bırakırken,

2000’li yıllarda imalat sanayisinin can-
lanmasında devletin desteğinin önemli
katkısı oldu.
Dünyada en çok ihracat yapan 20
ülke arasında bulunan; Rusya, Hin-
distan ve Çin gibi yüksek potansiyeli
olan ülkeler arasında görülen Brezil-
ya’nın dünya ekonomisindeki bu-
günkü yerine gelmesi ise pek kolay
olmadı. Tarihinde birden çok kriz yılı
ve siyasi belirsizlik dönemleri atlatmış
olan ülke, yüksek enflasyon, gelir ada-
letsizliği gibi pek çok ekonomik so-
runla yüz yüze geldi. Bu dönemi
temeli 1990’lı yıllarda atılan makro
ekonomi politika setleriyle atlatmayı
başaran Brezilya, 2016 yılına ise yeni
bir resesyonla girdi. Ekonomik da-
ralma yapılan araştırmalarda da ken-
dini gösteriyor.  Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) küre-
sel ekonomi raporunda, Brezilya’da
2015-2016 yıllarında ekonomik dur-
gunluğun (resesyon) yaşanılacağı
vurgulandı. Bu  kapsamda OECD,
Brezilya’da gayrisafi yurtiçi hasılanın
2015 yılında yüzde 2,8, 2016 yılında
ise yüzde 0,7 oranında düşeceği tah-
minini yaptı.

Çin’deki düşüş 
ihracatı olumsuz etkiledi
Devlet Başkanı Dilma Rousseff’in
güç kaybetmesiyle siyasi açıdan te-
dirginliğin de arttığı ülkede her
geçen ay ekonomik tablo daha da
kararırken, 2015 yılı sonunda eko-
nomik daralmanın yüzde 3'ü bul-
duğu tahmin ediliyor. İhracatını
büyük ölçüde Çin’e bağlamış olan
Brezilya, Çin’deki bozulmadan en
ciddi etkilenen ülke oldu. Ham-
madde zenginlikleriyle Çin'i besle-
yen ve bu şekilde 2008 krizinden
kolaylıkla çıkmayı başarabilen Bre-
zilya, 2010 yılında yüzde 7,5 ora-
nında ekonomik büyüme yaşadı.
Ancak son dönemde Çin'in düşüşe
geçmesi ve dünya üzerinde arzın
artmasıyla petrol ve maden ürünleri
fiyatlarındaki düşüşün etkisi, Brezil-
ya’daki ekonomik dengelerin de bo-

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Hammadde zenginlik-
leriyle Çin'i besleyen ve bu
şekilde 2008 krizinden ko-
laylıkla çıkmayı başarabilen
Brezilya, bugünlerde Çin'in
düşüşe geçmesinin ve dünya
üzerinde arzın artmasıyla
petrol ve maden ürünleri
fiyatlarındaki düşüşün olum-
suz etkisini yaşıyor. İhra-
catının yüzde 60’ı doğal
kaynaklara bağlı olan ülke,
bu aşırı bağımlılık nedeniyle
sıkıntılı günler geçiriyor. 

“ 

“ 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Önde Gelen Ekonomik Göstergeler 
Endeksi’ne göre Brezilya'nın büyüme ivmesindeki kayıp daha da güçleniyor.
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zulmasına neden oldu. İhracatının yüzde 60’ı doğal
kaynaklara bağlı olan ülke, bu aşırı bağımlılık nede-
niyle bugün sıkıntılı günler geçiriyor. 
Öte yandan tüm uzmanlar Brezilya'daki üretici yatı-
rımlarının düşüklüğü konusunda hemfikir. Ülkede
yatırım oranı GSMH'nın sadece yüzde 18'i. Oysa bu
rakam Hindistan'da yüzde 31, Çin'de yüzde 46. Bre-
zilya'da uzun bir zamandan beri rant ekonomisinin
hakim olması finansal yatımların sanayi yatırımların-
dan daha cazip olmasına neden oluyor. Ama tüm
bunlara rağmen Brezilya pazarı yabancı markalar için
hâlâ vazgeçilmezliğini koruyor. 
Krize rağmen doğrudan yabancı yatırımlar için Bre-
zilya en çok tercih edilen dördüncü pazar. Bunun
birçok nedeni var. Brezilya'nın hâlâ 370 milyar do-
larlık döviz rezervi bulunuyor. 3 yıldan önce ekono-
mide ufuk açılmayacak olsa da, Brezilya birçok güçlü
özelliği bünyesinde barındırıyor. Dünyanın 4. tarım
ihracatçısı, 6. petrol üreticisi olan ülke, uluslararası
düzeyde son derece güçlü konumda bulunan birçok
şirkete ve yaklaşık 200 milyon tüketiciden oluşan bir
pazara sahip.

COPOM anketinde 
beklentiler düşüyor
Brezilya’daki ekonomik tabloyu rakamlarla aktarmak
gerekirse, Brezilya Merkez Bankası'nın (COPOM)
yaptığı anketi dikkate alabiliriz.  Brezilya Merkez
Bankası'nın (COPOM)  27 Kasım 2015 tarihli anket
sonuçlarına göre, IPCA enflasyon beklentisi 2015
yılı için yüzde 10,38 olarak belirlenirken, 2016 yı-
lında bu oran yüzde 6,64’te kaldı. Anket için 100 ci-
varında ekonomistin görüşünü alan COPOM’a
göre, ekonomist ve analistlerin 2016 yılı sonu için
yüzde 13,75 olan küçülme oranı tahmini yüzde
14,13'e çıktı. Ankette GSYH beklentisi 2016 için
yüzde -2,01’den yüzde -2,04'e çekildi. Cari açık
beklentisi 2015 yılı için 64.7 milyar dolar, 2016 yılı
için ise 39.68 milyar dolar olarak revize edildi. Ül-
kenin ticaret dengesi beklentisi de 2015 yılı için
14,95 milyar dolardan 15,0 milyar dolara, 2016 yılı
için 31.78 milyar dolardan 31.68 milyar dolara re-
vize edildi.
Brezilya ekonomisindeki durgunluk, dünyadaki eko-
nomik konumunu da etkiliyor. 2014 yılında GSYH
hacmi bakımından İngiltere, altıncı sıradaki Brezil-
ya’yı bir basamak aşağı indirdi. 2015 yılında ise, Bre-
zilya’nın bugün 7’nci sırada olan konumuna,
Hindistan’ın gelmesi bekleniyor.

Dünya Turu

Ekonomileri hızla büyüyen Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika ve
Çin’in baş harflerinden oluşan “BRICS” kavramını ileri süren iktisatçı Jim
O’Neill,  Brezilya ve Rusya’daki ekonomik durgunluk ve gerilemenin 
2019 yılına kadar devam etmesi halinde, bu iki ülkenin adının kısaltmada 
yer almasının anlamlı olmayacağını açıkladı.   
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Kredi derecelendirme kuruluşları 
Brezilya’nın notunu düşürdü
Oxford Economics tarafından hazırla-
nan HSBC Küresel Bağlantılar Rapo-
ru’nda; önümüzdeki dönemin
özellikle Çin ve Brezilya gibi geliş-
mekte olan öncü pazarlar için kısa va-
dede zorlu geçeceği belirtilirken,
uluslararası kredi derecelendirme kuru-
luşu Moody's, Brezilya'nın kredi no-
tunu zayıf ekonomik performans, artan
kamu harcamaları ve mali reformlar ko-
nusunda siyasi uzlaşı sağlanamaması
gerekçesiyle "Baa2"den "Baa3"e in-
dirdi. Not görünümünü ise "nega-
tif"ten "durağan"a çevirdi. Ülkenin
kamu borcu ve finansman gücünün,
"Baa" not grubundaki diğer ülkelere
göre daha zayıf durumda olduğu ve
önceki beklentilere kıyasla bariz şekilde
kötüleşeceği öngörüsünde bulunan
Moody's, “Mali ve parasal sıkılaştırma-
nın yanı sıra zayıf tüketim ve yatırım
harcamaları, ekonomiyi olumsuz etki-
leyecek. 2015’te resesyona giren eko-
nominin bu yıl yerinde sayması ve
2017-2018'de yıllık yüzde 2 civarında
büyümeyle kademeli olarak toparlan-
ması bekleniyor” açıklamasında bu-
lundu. 
Brezilya'ya kısa bir süre önce kredi no-
tunu BBB-'den BB+'ya indiren ulus-
lararası kredi derecelendirme kuruluşu
Standard&Poor's (S&P) da, kredi no-
tunu "yatırım yapılabilir" seviyenin al-
tına getirerek Devlet Başkanı Dilma
Rousseff'in yatırımcıların güvenini ka-
zanma ve ülke ekonomisini resesyon-
dan çıkarma çabalarına darbe vurmuş

oldu. S&P açıklamalarında, ülke eko-
nomisinin resesyondan çıkmayı başara-
maması durumunda bir not
indiriminin daha mümkün olabilece-
ğine değindi.   

Ülke resesyondan çıkmazsa Real,
değer kaybetmeye devam edebilir
Ekonomisi 2015 yılı ilk çeyrekte yüzde
0,7, ikinci çeyrekte yüzde 1,9, üçüncü
çeyrekte ise yüzde 4,5 daralan Brezil-
ya’da sular durulmadığı için hem poli-
tik gelişmeler hem de ekonomik
verilerin beklentileri karşılayamaması,
ülkeyi ikinci çeyrekten itibaren reses-
yona sürükledi. Araştırmacılara göre
Latin Amerika’da bu reel büyümedeki
düşüş ile Brezilya 1930 yılından bu
yana en yüksek resesyon sorununu ya-
şıyor. İşsizlik de 2015’te bir önceki yıla
göre yüzde 4,7 oranından yüzde 7,9
düzeyine yükseldi. Enflasyon 2002 yı-
lından bu yana ilk defa yüzde 10 düze-
yinde. Bütçe açığı/GSYİH oranı da
uzun zamandır ilk defa yüzde 9,5 ora-
nına yükseldi.
Latin Amerika ülkeleri arasında, dolara
karşı en çok değer kaybeden para bi-
rimi, Brezilya Reali olarak karşımıza çı-
kıyor. 2015 yılı içinde, yüzde 30,74
değer kaybı görülen Brezilya Rea-
li’nde, ülkedeki risk algısı her geçen
gün artmaya devam ettiği müddetçe
değer kaybının süreceği tahmin edili-
yor. Brezilya Fed’in 2015’in sonunda
aldığı faiz kararından en kötü biçimde
etkilenen ülkelerin başında gelirken, ül-
kenin resesyondan çıkması bir süre
daha zor gözüküyor.

Olimpiyat Oyunları süresince 
vize uygulaması kaldırıldı
Brezilya, 5-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında Rio de Janeiro
kentinde gerçekleşecek olan 2016 Yaz Olimpiyatları’na hazır-
lanıyor. Ulusal Olimpiyat Komitesi verilerine göre, olimpiyat-
lara 10 bin 500’den fazla sporcu katılacak ve müsabakalar
28 spor dalında gerçekleştirilecek.
Güney Amerika’da olimpiyatlara ev sahipliği yapacak ilk ülke
olan Brezilya, 2016 Rio Olimpiyatları için ayrılan finansal kay-
nakların üçte ikisini kentsel altyapıyı sağlamlaştırmak için tah-
sil edilmiş durumda. Ülke olimpiyatlar için yeni bir metro hattı,
Rio şehir merkezinin tamamını kapsayacak ve birbirine bağlay-
acak tramvay hattı, müsabakaların gerçekleşeceği bütün
merkezleri otobüslerle birbirine bağlayacak bir transit şerit gibi
oldukça kapsamlı altyapısal çalışmaları hayata geçirmeyi plan-
lıyor. Rio Limanı binlerce yerli ve yabancı turist için eğlence ve
kültür merkezine dönüştürülürken, Rio bir anlamda yeniden
inşa edilecek.
Yaz Olimpiyatları için Brezilya’nın her tarafından yatırımcılar
harekete geçmiş durumda. Toplam, 46 resmi atletizm parku-
runun yanı sıra, 12 idman merkezi ve 261 spor merkezi inşa
edildi. Rio ve ülkenin geri kalanındaki spor yatırımları, 1.2 mil-
yar dolara ulaştı. Atletik tesislerde, uygun maliyetin yanı sıra
sürdürülebilirliği esas alındı. Buna en güzel örneklerden biri,
Olimpik Park’ta hentbol müsabakalarının düzenleneceği Fu-
ture Arena. Arena, gelecekte dört okula ev sahipliği yapacak
şekilde dönüştürülecek olan geçici mimari birimlerden oluşuyor. 
Öte yandan Rio de Janeiro’da düzenlenecek olan 2016
Olimpiyat Oyunları süresince, Brezilya yabancılara yönelik vize
uygulamasını askıya aldı. Brezilya Hükümeti bu kanun ile tur-
izm sektörünü ve dolayısıyla da ekonomiyi canlandırmayı hede-
fliyor. Bu kanuna göre 18 Haziran-8 Eylül 2016 tarihleri
arasında yabancılar olimpiyat oyunlara gitmeyecek olsalar bile
Brezilya’da vizesiz olarak 90 güne kadar kalabilecek. 
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Kültürel Ajanda

Vals müziğin kralı olarak kabul edilen dünyaca ünlü Avusturyalı besteci Johann
Strauss’un başyapıtlarından olan Yarasa opereti, hem müzikal hem de metin zengin-
liği açısından türünün en yetkin örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.  Dünyada
birçok opera kuruluşunun klasik olarak her yıl repertuvarına aldığı Yarasa, Ankara
Devlet Opera ve Bale Sahnesi’nde 3 perde olarak seyircisi ile buluşuyor. Zekice plan-
lanan oyun örgüsüne entrikaların neden olduğu gülünç olaylar ve Strauss’un eşsiz
müziği ekleniyor. Yarasa operetinin biletleri 8 Şubat’ta satışa sunulacak.

Dünya klasiği Yarasa seyirciyle buluşuyor

İstanbul Modern, 2016 yılındaki ilk ana sergisi ile doğa ve ekolojiyi konu alırken sür-
dürülebilirlik kavramına da değinen sanatçıları bir araya getiriyor. Eczacıbaşı Top-
luluğu ve Şekerbank sponsorluğunda, TAV Havalimanları Holding’in katkılarıyla,
13 Ocak-5 Haziran 2016 tarihleri arasında dünyanın farklı köşelerinden 20 sanatçı
ve sanat grubunu ağırlayan sergi, doğa algımıza dair farklı bakış açıları ve ekosis-
temle ilişkimize dair yeni farkındalıklar öneren çalışmalara yer veriyor.  İstanbul Mo-
dern’den Çelenk Bafra ve Paolo Colombo’nun küratörlüğünü yaptığı sergide, yerli
yabancı birçok sanatçı tarafından hazırlanan resim, çizim, heykel, yerleştirme, fotoğraf ve hareketli görüntüler yer alı-
yor. Yok Olmadan, insanın doğa ve ekosistemle kurduğu ilişkiyi sanat yoluyla pekiştirmeyi ve sürdürülebilirlik kavra-
mına sanat aracılığıyla bakarak çözüm odaklı yeni bakış açıları getirmeyi hedefliyor.

“YOK OLMADAN: Doğa ve Sürdürülebilirlik Üzerine Bir Sergi”
13 Ocak-5 Haziran 2016  Yer: İstanbul Modern 

Bu tiyatro oyununda acı gerçeklerle bir kez daha yüzleşiyoruz. Günümüzde sa-
dece tüketen ve tüketmeyi alışkanlık edinmiş insanların asıl değerlerinden nasıl
koptuklarını anlatan bu öykü bir kara mizah örneği... Günümüz hastalığı olan
sınıf atlama hastalığı ile yüzleşmeye hazır mısınız? Kara mizah ile yoğrulmuş bu
oyunda tiyatro sanatçıları yüksek tempolu bir oyun sergiliyorlar. Peş peşe gelen

espriler ile seyirci gülerken bir anda gerçek bir dram karşısında şaşırıyorlar. Ağlanacak halimize gülmek için bu oyun
izlenir. Mizah sanatçısı Murat Kürüz'ün uzun bir aradan sonra yazıp yönettiği, prodüksiyonunu başarılı işlere
imza atan Gergedan yapım, Cengiz Şahin ve Oyunadamı'nın üstelendiği oyunda usta ve sevilen sanatçılarımız-
dan Hakan Yılmaz, Hande Subaşı, Turgut Tunçalp, Eylül Öztürk sahne alıyor.

Yetersiz Bakiye ile kara mizah

1985 yılında doğan ve dünya çapında benzersiz bir müzik kurumu olarak klasik
senfoni orkestrası şeklinde çalışan bir grup olan Budapeşte Çigan Senfoni
Orkestrası, 16 Nisan'da Ülker Sports Arena'da gerçekleşecek konserle buluşacak.
Klâsik sanat eserlerinin yanı sıra Macar Çigan müziği, Macar melodileri ve halk
şarkıları da çalan Orkestra, Macaristan’ın müzik ruhunun tutkulu bir şekilde vücut
bulmuş hali olarak tanımlanıyor. Paris’te Theatre des Champs Elysées’te 2002
ile 2014 arasında 55 performans sergileyen, 2000 yılında Macar Mirası Ödü-
lü’nü kazanan ve aynı yıl Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Budapeşte Çigan Senfoni Orkestrası, 1985’ten bu yana
21 CD ve 5 DVD çıkardı ve bunlar arasından 8 ve 14 sayılı albümleri sırasıyla platin ve altın disk ödülü kazandı.

Budapeşte Gypsy Senfoni Orkestrası
Tarih: 16 Nisan 2016 Saat: 21.00 Yer: Ülker Sports Arena-İstanbul 
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