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AİMSAD Mesajı

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

Değerli Sektör Paydaşları, 

AİMSAD Dergisi’nin 5. sayısı ile yeniden sizler ile
birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aradan
geçen iki aylık dönemde, uluslararası ilişkiler, kamu
ilişkileri ve Dernek faaliyetleri açısından sektörel an-
lamda yine önemli bir yol kat edildiğini söyleyebili-
riz. Belki de bu süreçteki en önemli başarımız;
AİMSAD olarak, uluslararası standardizasyon sü-
reçlerini takip edebilmek adına 29 Mayıs 2015 tari-
hinde başladığımız çalışmaların, Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) ile yaptığımız görüşme ve yazış-
maların sonuç vermiş olması olarak değerlendirile-
bilir. Zira, nihayet TSE’nin üyesi olduğu
Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) tek-
nik komitelerinden ISO/TC 39 ve ISO/TC
39/SC 4 çalışmalarını takip etmek üzere yeni bir
ayna komite kurulmasını sağlamış bulunuyoruz. Söz
konusu Ayna Komite, Avrupa Standardizasyon Ko-
mitesi (CEN) nezdinde de aktif olacak; CEN/TC
142 olarak bilinen teknik komiteyi ve sizler adına
bu uluslararası kuruluşlarda hazırlanan standartları
takip edecek. 1 Şubat 2016 tarihi itibariyle faaliyete
geçen ve teknik adıyla “MTC 161 – ISO/TC 39
“Takım tezgahları ve ISO/TC 39/SC 4 - Ağaç İş-
leme Makineleri” olarak bilinen Ağaç İşleme Maki-
neleri ve Yan Sanayi Ayna Komitesi; AİMSAD
önderliğinde; Makine İmalatçılar Birliği (MİB) ve
İstanbul Üniversitesi (İÜ), Orman Fakültesi işbir-
liği ile oluşturuldu. Arzu ederseniz Ayna Komi-
te’nin 22 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirilen ilk toplantısı ile ilgili ayrıntıları da
dergimizin ilerleyen sayfalarında yer verilen özel ha-
berde okuyabilirsiniz.

Geçen sayıdan bu yana geçen sürecin, Ankara te-
maslarımız açısından da oldukça aktif bir süreç ol-
duğunu belirtmek isterim. T.C. Ekonomi Bakanlığı
uhdesinde 19 Şubat 2016 tarihinde düzenlenen ve
AİMSAD olarak katılım sağladığımız 3.Kümelenme
Konferansı; 22 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen
Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği (MAİB) ve
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu
(MAKFED) ziyaretleri; karşılıklı görüş ve deneyim
paylaşımı; derneğimiz AİMSAD’ın, üyelerimizin,
faaliyetlerimizin ve en çok da gelecek dönem proje-
lerimizin tanıtımı açısından son derece verimli oldu.

Bu arada, Dernek faaliyetlerimiz ve fuar katılımları-
mız da hız kesmeksizin devam ediyor. AİMSAD’ın
31 Ocak-3 Şubat 2016 tarihleri arasında İran’ın
Tahran kentinde katılım sağladığı WOODEX Fua-
rı’na (Eski MEDEX Fuarı) ilişkin haberi de yine bu
sayımız kapsamında bulacaksınız. Bir sonraki hede-

fimiz ise 4-6 Nisan 2016 tarihleri arasında Birleşik Arap
Emirlikleri’nde (BAE) gerçekleştirilecek olan Dubai
Woodshow Ahşap ve Sanayi Fuarı olacak. AİMSAD
olarak ciddi bir potansiyel gördüğümüz ve yüksek
verim aldığımız İran Fuarı’nda yakaladığımız başa-
rıyı, aynı şekilde Dubai Fuarı’ndan da bekliyoruz.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul Tica-
ret Odası (İTO) ve İŞKUR işbirliği ile tasarlanan
“Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli” projesi kap-
samında Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalardan;
AİMSAD Komiteleri’nin 2016 yılında gerçekleşti-
rilen ilk toplantılarına kadar uzanan birçok diğer ha-
beri de bu sayımız ile sizlerin masalarına,
bilgisayarlarına ve muhtelif akıllı cihazlarına ulaştır-
dık. Dolu dolu bir sayı olduğunu değerlendirdiği-
miz bu sayımızı ilgiyle okumanız tek arzumuzdur.

AİMSAD Dergisi’nin bu sayısında sizler ile paylaş-
tığımız daha birçok önemli konumuz, işlediğimiz
bir dizi sektörel dosyamız, ülke ve pazar analizleri-
miz bulunuyor. Örneğin bu sayıda sizler için “Masif
Panel İmalat Makineleri Sektörü”nü inceledik.
Kapak dosyası ve sektör incelemesinin ardından, bu
alanda faaliyet gösteren belli başlı firmalardan birisi
olan NASREDDİN Orman Ürünleri Dekorasyon
Peyzaj İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti.’nin (Nasreddin Group Ahşap Sanayi) İma-
lat Müdürü Ufuk Keleş ile gerçekleştirilen röportaja
yer verdik. Ülke olarak ise sizi alternatif pazar olarak
Romanya’ya ve dünya turu kapsamında ise Tay-
land’a götürüyoruz. Her sayımıza özel olarak ha-
zırladığımız bu çalışmalar ile sektör yayınları
arasında kısa zamanda çok farklı bir konuma yerleş-
tiğimize inanıyoruz. Umuyoruz ki bu çalışmalar siz-
ler tarafında da beğeni kazanıyordur; zira, AİMSAD
Dergisi, sektöre ışık tutan, yön veren kurumsal bir
yayın olma çabasında ve ticari kaygılar ile hareket et-
mekten ziyade; sektörün nabzını tutma, sektörün
büyümesine ve ihracatının artmasına katkı sağlama
gayreti içerisinde. Bu bakımdan sizlerden gelecek ve
gerek dernek faaliyetlerini gerekse dergi kapsamını
daha ileri bir noktaya taşımaya yönelik ilgili her türlü
görüşe açığız. 

Sözlerime burada son verir ve sizlere AİMSAD Der-
gisi’nin 5. sayısını sunarken; yakın zamanda kaybet-
tiğimiz değerli sektör büyüğümüz Aziz
ÜSTÜNKARLI’yı da bu vesileyle anıyor; bir kez
daha merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine
başsağlığı ve metanet diliyorum…
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AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

Başta mobilya ve dekorasyon sektörü
olmak üzere her geçen gün daha yaygın
kullanım alanı bulan masif panel,
Türkiye’de özel bir malzeme olarak gün-
demdeki yerini ve önemini diğer levha
ürünlerine olan üstünlükleri sayesinde
artırmaya devam ediyor. Son 10 yılda
ivme kazanan ve bugün yıllık üretim ka-
pasitesi 40 bin metreküpe ulaşan Türkiye
masif panel sektöründeki bu gelişim,
masif panel mobilya makinelerinin de en
büyük itici gücü durumunda. 
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İran’ın mobilya yan sanayileri konu-
sunda en önemli ve tek fuarı olma
özelliği taşıyan WOODEX Fuarı,
bu yıl 14. kez 31 Ocak-3 Şubat ta-
rihleri arasında İran Tahran Fuar
Alanı’nda gerçekleştirildi. Ambar-
gonun kalkması ile cazibe merkezi
olan İran’da bütün orman ürünleri
sektörünün görücüye çıktığı fuara
AİMSAD, REED TÜYAP ile bir-
likte ortak stand ile katılım sağladı.
Almanya, Avusturya, İtalya, Güney
Kore, Malezya, Tayland, Çin gibi
ülkeler başta olmak üzere dünyanın
birçok ülkesinden katılımın gerçek-
leştiği fuara, Merkür Fuarcılık tara-
fından gerçekleştirilen milli katılım
organizasyonu kapsamında 30’a
yakın Türk firması iştirak etti.
İranlı mobilya üreticilerinin makine,
aksesuar gibi alanlarda alım ve bağ-
lantı yaptıkları bir platform olan
WOODEX Fuarı, ülke sanayisinin
yeni yeni gelişmeye başlaması ve bu
alanda önemli atılımların yapılması
açısından mobilya yan sanayicileri

için önemini daha da artırıyor. İran
son dönemde önemli bir dönemeç-
ten geçiyor. İran ve altı büyük Batılı
ülke, 10 yıldan uzun süredir aralık-
larla devam eden müzakereleri so-
nuçlandırarak, Tahran'ın nükleer
faaliyetlerini kısıtlaması karşılığında
ülkeye uygulanan yaptırımların azal-
tılması konusunda tarihi bir anlaş-
maya vardı. Uluslararası Atom
Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran’ın
14 Temmuz 2015’te kabul edilen
nükleer anlaşmaya uygun davran-
dığı yönündeki raporuyla ABD, AB
ve BM’nin bu ülkeye ambargoyu
kaldırmasıyla İran bütün yatırımcı-
ların gözdesi oldu. İran’a ait 100
milyar dolarlık bloke paranın kulla-
nıma girmesi ile dünyanın en büyük
şirketleri İran’da çalışmalarına hız
verdi.

Ticaret hacminde 30 milyar dolar 
hedefi konuldu
Öte yandan, Türkiye ile İran eko-
nomileri birbirlerini büyük oranda

tamamlayıcı niteliğe sahip bulunu-
yor. Türkiye, İran’ın hem ihracatta
hem de ithalatta en büyük üçüncü
ortağı haline gelirken; İran, Türki-
ye’nin en çok ihracat yaptığı üçüncü
ve en çok ithalat yaptığı altıncı ülke
durumunda. Bu dikkate değer ge-
lişme ve geniş potansiyel, hem Tür-
kiye’nin İran’dan sağlayabileceği
enerji ihtiyacından hem de İran’ın
büyük oranda Türkiye’den karşıla-
yabileceği mamul mal ihtiyacından
kaynaklanıyor.
Türkiye ile İran arasındaki ekono-
mik ve ticari ilişkiler oldukça iyi sey-
rediyor. 2014 yılında iki ülke
arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyi’nin kurulması da ilişkilere
yeni bir boyut kazandırdı. İran ile
Türkiye arasında 2014 yılında 14
milyar dolar düzeyinde kaydedilen
ticaret hacminin önümüzdeki yıla
kadar 30 milyar dolara çıkarılması
hedefi konuldu. Eğitim, sağlık ve
çevre konularında da bir dizi an-
laşma imzalandı. 

Haberler

AİMSAD, 14. kez düzenlenen İran Tahran
WOODEX Fuarı’na katıldı 



AİMSADDERGİSİ 13

Türk-İran ticaretinde 
yeni dönem başlıyor
Türkiye açısından İran ile Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi
üyeleri ABD, Rusya Federasyonu,
Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İn-
giltere ile Almanya'dan oluşan P5 +
1 ülkeleri arasında nihai anlaşmaya
varılması gerek bölgede güvenliğin
artırılmasına sağlayacağı katkılar ge-
rekse ekonomik getirileri açısından
önem taşıyor. Ekonomik bakımdan

nihai anlaşmaya varılması ve yaptı-
rımların kaldırılması kısa vadede Tür-
kiye’ye ticari ve ekonomik anlamda
büyük bir potansiyel sunuyor. Gü-
venlik perspektifinden bakıldığında
ise anlaşma, nükleer yayılmanın ön-
lenmesine ve Ortadoğu’da güvenli-
ğin sağlanmasına katkıda bulunuyor. 
Varılan anlaşma Türkiye ile İran ara-
sında birçok siyasi ve ekonomik fırsat
içeriyor. Uluslararası yaptırımlar ve
ambargolar nedeniyle Türkiye ile

İran arasında bugüne kadar açığa çı-
kamayan ticaret potansiyelinin yeni
dönem ile birlikte gündeme gelmesi
söz konusu.  İki ülke arasında demir
çelikten, kimya, turizm, bankacılık,
ulaştırma, otomotiv yan sanayine
kadar birçok sektörde pazarın ge-
nişlemesi mümkün. Ayrıca İran’a
yönelik ambargoların kalkmasının
Türkiye’nin ve İran’ın sınır illerin-
deki ticarete de olumlu yansıması
bekleniyor.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

WOODEX Fuarındaki Ürün Grupları
- Ağaç İşleme Makineleri ve Aksesuarları
- Fırın, Kurutma Teknolojileri
- Filtre Üniteleri
- Zımpara Teknolojileri
- Kereste, Kaplama, MDF, Kontraplak, Paneller
- Mobilya Endüstrisi ve Aksesuarları

- Kenar Yapıştırma Bantları, Duvar Kağıtları
- Ahşap Yapıştırıcılar, Boya, Vernik, Cila, Tamamlayıcı  
Kimyasallar

- Kağıt Baskı ve Ambalaj Makineleri, Aksesuarları ve Yan  
Sanayisi

- Mutfak Ekipmanları
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Haberler
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Haberler

3.Kümelenme Konferansı,
Ankara’da T.C. Ekonomi
Bakanlığı, Hikmet Esen

Konferans Salonu'nda 19 Şubat
2016 tarihinde gerçekleştirildi.  Yerli
ve yabancı çok sayıda kurum ve ku-
ruluş yetkilisinin katılım sağladığı
konferansa, Ağaç İşleme Makine ve
Yan Sanayisi İş Adamları Derneği’ni
(AİMSAD) temsilen AİMSAD
Genel Sekreteri Gamze Taşpolat Al-
tınyay iştirak etti.
3. Kümelenme Konferansı’nın açılı-
şında konuşan T.C. Ekonomi Bakanı
Mustafa Elitaş, kümelenme faaliyetle-
rinin paydaşlarına ve ilgililerine tam
ulaştırılması halinde olumlu sonuçla-
rının alınabileceğini belirterek, bu ko-
nuda 10 yıldan fazla süredir

çalışmaların devam ettiğini anlattı. Eli-
taş, "Ama 10 yıldan fazla bir zaman-
dır kümelenme faaliyeti varken çok
düşük bir rakamla karşı karşıyayız.
T.C. Ekonomi Bakanlığı aktivitelerini,
tanıtım faaliyetlerini daha ileri bir se-
viyeye getirmek için gayret göstere-
cek" değerlendirmesinde bulundu.
Elitaş, kümelenme çalışmalarının ta-
nıtımı için TOBB, TİM, MÜSİAD
ve TÜSİAD gibi kuruluşlarla bir
araya gelerek işbirliğine gideceklerini
bildirdi. Türkiye'nin ekonomisi bü-
yürken cari açığın ve dış ticaret açı-
ğının düşmesinin önemine işaret
eden Elitaş, 2023 ihracat hedefleri
için Bakanlığının ihracatçılarla omuz
omuza çalıştığını, bir taraftan da ih-
racatı bilmeyen firmalara destek ver-

diklerini söyledi. Bakanlığının sun-
duğu imkanlardan bireysel de toplu
da faydalanılabileceğine işaret eden
Elitaş, kümelenme faaliyetlerine
bunların arasında en yüksek desteğin
verildiğini bildirdi.

“Sektörel ve sektörler arası 
işbirliğinin kurulması önemli”
Başarının birlik ve beraberlik içinde
olması halinde engellenemeyece-
ğine dikkati çeken Mustafa Elitaş,
küme içinde bulunan firmaların, üs-
tünlüklerini ortaya koyarak daha
farklı, netice getirecek bir gücü
oluşturacağını ifade etti. Kümelen-
mede en temel amaçlardan birinin,
kalkınma alanında yol kat etmiş il-
lerle diğer öncelikli iller arasındaki

Ekonomi Bakanlığı, UR-GE’yi kümelenme için
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kümelenme felsefesini esas alan sek-
törel ve sektörler arası işbirliği ku-
rulması olduğunu belirten Bakan
Elitaş, bu doğrultuda KOBİ'lerin
uluslararası platformda tanıtıp ihra-
cat kapasitelerini geliştirecek aktivi-
teler öngördüklerini, değer zinciri
analizleri ve çalıştaylarla sektör stra-
tejilerini ortaya koyduklarını anlattı.
Dünyanın finans kümelenmesinin
Londra, yazılım kümelenmesinin ise
Silikon Vadisi'nde olduğunu ifade
eden Elitaş, Türkiye'nin de fevka-
lade tarihi mirasa sahip olduğunu
söyledi. Elitaş, "Ama bu miras bizler
için aynı zamanda bir mesuliyet. 21.
yüzyılda yine başarılı kümelenme-
lerle küresel pazarlarda söz sahibi
olmamız gerekiyor" şeklinde ko-
nuştu.
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştiril-
mesinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ (UR-GE Tebliği) çerçeve-
sinde en güncel rakamlara göre 135
işbirliği kuruluşu tarafından yapılan
başvurular neticesinde destek kapsa-
mına alınan 247 projeden 86’sı ta-
mamlanırken, 161 projenin aktif
olarak 36 ilde yürütüldüğünü bildi-
ren Elitaş, projeler kapsamında 5 bin
380 firmayla bire bir temas halinde
toplam bin 313 faaliyet gerçekleşti-

rildiğini kaydetti. Elitaş, buna katılan
firmaların sadece ihracat rakamlarını
artırmakla kalmadığını, dış pazar-
larda etkin şekilde yer aldıklarını söy-
ledi. Bakan Elitaş, konuşmasının
ardından UR-GE projeleri kapsa-
mında, rekabet gücü kazanma, pa-
zara giriş ve pazar çeşitlendirme,
kurumsallaşma ve küme yöneticisi is-
tihdamı alanlarında iyi uygulama ör-
neği seçilen 15 kuruma sertifikalarını
takdim etti. Başarılı bulunan proje-
ler arasında elektrik-elektronik,
demir ve demir dışı metallerden
kimyevi madde ve mamullerine;
hazır giyim ve konfeksiyondan da-
mızlık sığır yetiştiriciliğine; kuruye-
miş, havlu, hububat, bakliyat ve
yağlı tohumlardan, savunma ve ha-
vacılık ile saksılı süs bitkilerine kadar
birçok farklı sektöre ait girişimler
bulunuyor.

“Ortak adımlar atarak
verimliliği artırmak gerekir”
Konferans’ta misafir konuşmacı ola-
rak söz alan Birleşmiş Milletler (BM)
Sinai Kalkınma Teşkilatı Kümelenme
ve İş Ağları Birimi Temsilcisi Gilles
Galtieri de Türkiye'nin 10 yıldan
uzun bir süredir ihracat konusunda
çalışmalarını sürdürdüğünü ve ülke-

nin bu konuda
güzel bir geç-
mişinin oldu-
ğunu kaydetti. 
Galtieri, ihracat
konsors iyum
programı hak-
kında bilgi ve-
rerek, progra-
mın 15 yıldan
bu yana yürü-
tüldüğünü bil-
dirdi. Özel
sektör odaklı çalıştıklarına dikkati
çeken Galtieri, onlar dahil olmadan
kümelenmeden bahsedilemeyeceğini
vurguladı. Ortak adımlar atarak ve-
rimliliğin arttırılması gerektiğine işa-
ret eden Galtieri, her kararın
konsensus sonrası alınması gerekti-
ğini, Türkiye'nin bu konuda uzman-
lığı ve bilgi birikimi olduğunu ve
bunun paylaşılmasının çok önemli
olduğunu ifade etti.
Konsorsiyumların kendi içlerinde ba-
ğımsız olduğuna değinen Galtieri,
bunların kar amacı gütmediğinin al-
tını çizdi. Üyelere sundukları hiz-
metlerden söz eden Galtieri,
tercüme, danışmanlık, tanıtım faali-
yetlerinin geliştirilmesi gibi destek-
leri olduğunu anlattı.
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Gilles Galtieri
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Bilindiği üzere, her gün uluslararası
alanda birçok standardizasyon ça-
lışması yapılıyor ve günün so-

nunda ortaya çıkan standartlar tüm
dünya ülkelerinin imalat süreçleri ile ticari
ilişkilerini yakından etkiliyor.  Bu çerçe-
vede, gelişmiş ve bazı gelişmekte olan ül-
keler uluslararası arenadaki standar-
dizasyon çalışmalarına katkı sağlar ve
standartların hazırlık süreklerini etkiler-
ken; maalesef bazı ülkeler bu konularda
muhtelif sebeplerden ötürü daha geri
planda kalıyor.
Uluslararası sektörel standardizasyonun
oluşturulma süreçlerinde söz sahibi ola-
mamak, Türkiye gibi küresel pazarlarda
rekabet, Avrupa ülkeleri ile entegrasyon
ve 2023 hedefleri gibi iddialı hedefleri
olan ülkeler için daha da büyük önem ta-
şıyor. Bu kapsam içinde, ağaç işleme sek-
törü ile ilgili standartlar da ağırlıklı olarak
Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu
(ISO) bünyesindeki TC 39 numaralı
“Takım Tezgahları Komitesi”; bu komi-
teye bağlı olarak görev yapan ve SC 4 ola-
rak bilinen “Ağaç İşleme Makineleri Alt
Komitesi” ve SC 4 altında tesis edilmiş
olup WG 1 (automatic machines) ve WG
2 (manuel feed machines) olarak anılan
iki ayrı Çalışma Grubu tarafından şekil-
lendiriliyor. Benzer şekilde, sektörün
Avrupa standartları da Avrupa Standar-

dizasyon Komitesi (CEN) bünyesinde
yer alan ve “CEN/TC 142 – Ağaç İş-
leme Makineleri – Emniyet” olarak bili-
nen teknik komite tarafından
düzenleniyor. Türkiye ise ağaç işleme sek-
törü açısından bugüne kadar bahis ko-
nusu platformlarda yürütülen uluslararası
standardizasyon çalışmalarına ya katılım
sağlamıyor ya da sağlıyor olsa dahi, kamu
yetkililerinin derin sektörel bilgisi bulun-
maması ve söz konusu temsilciler sektör-
lerden gelen düzenli, güncel, somut ve
sağlıklı bir bilgi akışı ile desteklenmedik-
leri için bahis konusu platformlarda çe-
kimser oy kullanıyordu. Zira, bugüne
kadar TSE bünyesinde birçok sektöre ait
olarak oluşturulmuş ve yetkililere destek
sağlayan farklı “Ayna Komite” olmasına
ve bu komitelere katkı sağlayan profesyo-
neller kamu ile sektörel görüşlerini pay-
laşmasına karşın “Ağaç İşleme Makine ve
Yan Sanayisi”ne ait bir komite henüz tesis
edilmemişti. Bu sebeplerden ötürü, Ağaç
İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adam-
ları Derneği (AİMSAD) 29 Mayıs 2015
tarihinde bu konudaki eksikliği giderme
yönündeki çalışmalarına başladı ve niha-
yet Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile
yapılan görüşme ve yazışmalar sonuç
verdi. Bu bağlamda, TSE’nin üyesi ol-
duğu Uluslararası Standardizasyon Ku-
ruluşu (ISO) teknik komitelerinden
ISO/TC 39 ve ISO/TC 39/SC 4 çalış-
malarını takip etmek üzere yeni bir ayna
komite kuruldu. 

AİMSAD, Ayna Komite’nin 
CEN’de aktif hale getirilmesi 
için başvuruda bulundu
1 Şubat 2016 tarihi itibarıyla faaliyete
geçen ve teknik adıyla “MTC 161 –

ISO/TC 39 “Takım Tezgahları ve
ISO/TC 39/SC 4 - Ağaç İşleme Maki-
neleri” olarak bilinen Ağaç İşleme Maki-
neleri ve Yan Sanayi Ayna Komitesi;
AİMSAD önderliğinde ve Makine İma-
latçılar Birliği (MİB) ile İstanbul Üniver-
sitesi (İÜ), Orman Fakültesi işbirliği ile
oluşturuldu. Ayna Komite’de AİMSAD’ı
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Arıcı,
Genel Sekreter Gamze Taşpolat Altınyay
ve Genel Sekreter Yardımcısı Arif Onur
Kaçak; MİB’i Genel Sekreter M. Nail
Türker; İstanbul Üniversitesi, Orman Fa-
kültesi’ni ise Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Tuncer Dilik temsil ediyor. Ayna Komite
çalışmalarının koordinasyonu ise TSE
Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Teknik Uzmanı Ferhat Arslan tarafından
yürütülüyor ve toplantılarının yıllık ola-
rak organize edilmesi planlanıyor.
Ayna Komite’nin ilk toplantısı, 22 Şubat
2016 tarihinde Ankara’da, Türk Stan-
dartları Enstitüsü’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya tüm Ayna Komite temsilci-
leri katılım sağladı; Ayna Komite’nin iş-
leyişi ve çalışmaları hakkında karşılıklı
fikir alışverişi gerçekleştirildi. Toplantıda
AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Arıcı Ayna Komite Başkanı; İstanbul
Üniversitesi, Orman Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Tuncer Dilik Başkan
Yardımcısı seçildi. 
Ayrıca toplantıda AİMSAD tarafından
söz konusu Ayna Komite’nin CEN nez-
dinde de aktif hale getirilmesi yönünde
başvuruda bulunuldu. Bu bağlamda,
MC 161 numaralı Ayna Komite, bun-
dan sonra CEN/TC 142 olarak bilinen
teknik komiteyi ve yürüttüğü standardi-
zasyon süreçlerini de takip edebiliyor
olacak.

Haberler
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Makine sektörünün önce-
likleri doğrultusunda po-
litikalar geliştirmek ama-

cıyla 2014 yılında kurulan Makine
İmalat Sanayii Dernekleri Federasyo-
nu’nun (MAKFED) Genel Sekreter-
liği’ne Dr. Süfyan Emiroğlu getirildi.
Son olarak T.C. Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı'nda Sanayi Genel
Müdürü olarak görev yapan Emi-
roğlu, Türk sanayisinin yakından ta-
nıdığı bir isim. 20 yılı aşkın bir
süredir bürokrasinin farklı noktala-
rında görev alan Emiroğlu, uluslar-
arası proje çalışmalarıyla da biliniyor.

Evli ve 3 çocuk babası olan Emi-
roğlu, İngilizce ve Korece biliyor.
MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Dalgakıran, genel sekreterliğe
Emiroğlu'nun getirilmesinin fede-
rasyona büyük güç kattığını belirte-
rek, "MAKFED olarak makine
imalat sektörünün büyük bölümünü
kapsayan 16 sektör derneğinin katılı-
mıyla, tek çatı altında sektörel bü-
tünleşme yolunda tarihi bir adım
attık. Makine imalat sanayii ile ilgili
tüm politika ve uygulamaların belir-
lenmesinde etkin rol üstlenmek
üzere yapacağımız çalışmalarda yeni

Genel Sek-
reterimizin
bilgisi ve
donanımıy-
la bize güç
katacağına
inanıyoruz"
dedi.

Dış ticarette Türk Lirası (TL)
kullanımı 2015'te 5 yıl ön-
cesine göre yüzde 132,11

artış gösterdi. Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) verilerinden derlenen
bilgilere göre, Türkiye'nin 2015 yı-
lında gerçekleştirdiği 143 milyar 934
milyon 972 bin dolarlık ihracatın 6
milyar 91 milyon 550 bin dolarlık
kısmı, 207 milyar 203 milyon 370
bin dolarlık ithalatın da 13 milyar 557
milyon 314 bin dolarlık kısmı TL
karşılığında yapıldı.
İhracat ve ithalat, 2010 yılında sıra-
sıyla 113 milyar 883 milyon 219 bin
dolar ve 185 milyar 544 milyon 332
bin dolar seviyesindeydi. Bu dönem-
deki ihracatın 2 milyar 640 milyon

260 bin dolarlık kısmı, ithalatın ise 5
milyar 824 milyon 986 bin dolarlık
kısmı TL karşılığında yapılmıştı.
Türkiye'nin ihracatı 5 yılda yüzde
26,38, ithalatı yüzde 11,67 arttı.
Buna karşılık ihracattaki TL kullanı-
mında yüzde 130,71; ithalattaki TL

kullanımında yüzde 132,74'lük artış
gerçekleşti.
2010 yılında 299 milyar 427 milyon
551 bin dolar olan toplam dış ticaret,
2015'e gelindiğinde yüzde 17,26 ar-
tışla 351 milyar 138 milyon 342 bin
dolar seviyesini yakaladı. Dış ticaret-
teki TL kullanımı ise yüzde 132,11
artarak 8 milyar 465 milyon 246 bin
dolardan 19 milyar 648 milyon 864
bin dolara çıktı.
2015 yılında dış ticaretin yüzde
54'üne karşılık gelen 190 milyar 297
milyon 276 bin dolarlık tutar Ameri-
kan Doları, yüzde 38'ine karşılık
gelen 132 milyar 471 milyon 220 bin
dolarlık tutar da Euro ile gerçekleşti-
rildi.

Dış ticarette TL kullanımı 
5 yılda yüzde 130 arttı
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Haberler

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve
İŞKUR işbirliği ile tasarlanan
“Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Mo-
deli” projesi kapsamında, okul-hami
birlikteliğinin ve faaliyetlerinin takip
edilmesi amacıyla düzenlenen ikinci
“Proje Değerlendirme Toplantısı”
25 Şubat 2016 tarihinde İstanbul
Ticaret Odası (İTO) 5. Kat Fuaye
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Toplantıya İTO Meclis ve Meslek
Komitesi üyeleri; proje kapsamın-
daki okulların müdür ve ilgili alan
öğretmenleri ile sektörel sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
İTO Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Dursun Topçu ve İTO Mec-
lis Üyesi Mustafa Büyükdede eş

başkanlığında gerçekleştirilen top-
lantıya T.C. İstanbul İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Serkan Gür de iş-
tirak etti. Toplantıda Ağaç İşleme
Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları
Derneği’ni (AİMSAD) Eğitim ve
Satış Sonrası Hizmetler Komitesi
Başkanı Serkan Necipoğlu,
AİMSAD Genel Sekreteri Gamze
Taşpolat Altınyay ve Genel Sekreter
Yardımcısı Arif Onur Kaçak temsil
etti.
Toplantıda, Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Sabri Erol ile eşleştiri-
len okul Pendik İMKB Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili ola-
rak yapılan ön tespit ve ihtiyaç belir-
leme çalışmaları hakkında, AİMSAD
yetkilileri tarafından bilgi verildi. Bu

kapsamda okulun fiziki alt yapı,
atölye ve donanım eksiklikleri, bir-
kaç alanda uzmanlaşma gereği ve
müfredatta gözden geçirme çalış-
malarının gerekliliği, sanayicilerin
okuldaki ek derslere konuk olmaları
gibi fikirler gündeme gelirken; uzun
vadede okulda ağaç işleme makine-
leri ile ilgili olarak açılabilecek bazı
yeni bölümlerin belirlendiği de bil-
dirildi.
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Mo-
deli kapsamındaki proje değerlen-
dirme toplantılarının İTO koor-
dinasyonunda düzenli olarak sürdü-
rülmesi ve projenin ortaya çıkaracağı
sonuçlar ile Türkiye geneli için ger-
çek bir örnek teşkil etmesi hedefle-
niyor.
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AİMSAD Komiteleri 

Haberler

Fuar Komitesi: Başta her yıl ekim ayında İstanbul’da, TÜYAP Büyükçekmece Fuar ve Kongre Merkezi’nde REED
TÜYAP Fuarcılık A.Ş. organizatörlüğünde gerçekleştirilen Ağaç İşleme Makinesi Fuarı olmak üzere, yurt içinde ve
yurt dışında AİMSAD tarafından desteklenen fuarlar ile ilgili koordinasyon ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek
üzere kurulmuş komitedir. AİMSAD üye firmalarından aldığı görüş ve talepler doğrultusunda fuar organizatörü fir-
malar ile tesis ettiği “Ortak Fuar Komiteleri” vasıtasıyla bahis konusu münferit fuarların başarılı geçmesi yönünde ça-
lışmalar yapıyor. 2014 ve 2015 yıllarında kendi içinde beş toplantı yapan Fuar Komitesi, 2016 yılındaki ilk toplantısını
ise 18 Şubat 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

AİMSAD’ın kuruluşundan bu yana
gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkinli-
ğini ve çeşitliliğini arttırmak;
AİMSAD Tüzüğü çerçevesinde be-
lirlenen amaçlar doğrultusunda üye
firma görüşlerini de alarak sektöre
katkı sağlayacak çalışmalarda bulun-

mak hedefiyle oluşturduğu komite-
ler 2016 yılı çalışmalarına başladı. 
AİMSAD’ın halihazırda aktif olarak
görev yapan altı komitesi bulunuyor.
AİMSAD Komiteleri çalışmalarını,
AİMSAD Yönetim Kurulu tarafın-
dan 15 Eylül 2015 tarihinde kabul

edilen “AİMSAD Komiteleri’nin İş-
leyiş Usulü ve Çalışma Esasları” çer-
çevesinde yürütüyor ve buna
istinaden üç ayda bir olmak üzere
yılda en az dört kez toplanıyor. Ko-
mitelerin kuruluş amaçları, faaliyet-
leri ve üyeleri ise şu şekilde:
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Basın, Yayın ve Tanıtım Komitesi: AİMSAD’ın resmi süreli yayın organı olan ve iki ayda bir yayımlanan
AİMSAD Dergisi başta olmak üzere mevcut ve gelecekte yayımlanabilecek tüm AİMSAD yayınlarının süreçle-
rinden, AİMSAD’ın kurumsal internet sitelerinden, yazılı ve görsel basın ile olan ilişkilerinden ve AİMSAD
faaliyetlerinin tanıtımından sorumlu olmak üzere kurulmuş komitedir. 2015 yılında kendi içinde dokuz toplantı
yapan Basın-Yayın ve Tanıtım Komitesi,  2016 yılındaki ilk iki toplantısını 21 Ocak ve 5 Şubat 2016 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirdi.

Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi: AİMSAD’ın eğitim faaliyetlerindensorumlu olmak  ve AİMSAD üye
firmalarının satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirirken yaşadıkları sıkıntıların çözümüne yönelik faaliyetler gerçek-
leştirmek üzere kurulmuş komitedir. Komite halihazırda, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul Ticaret Odası
(İTO) ve İŞKUR işbirliği ile tasarlanan “Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli” projesi kapsamında Pendik İMKB
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte çalışmalar yürütüyor. Diğer bir taraftan da, tasarladığı sektörel “Ge-
reksinim Anketi” ile AİMSAD üyesi firmaların ve müşterilerinin satış sonrası hizmetler konusunda yaşadıkları sıkın-
tıları tespit ederek, gerekli çalışmalara başlamak üzere hazırlıklar yapıyor. Bunlara ek olarak, Komite’nin 2016 yılı
programı içinde; sektöre yönelik olarak üç farklı konuda bilgilendirme niteliğinde eğitim, panel ve seminer yapılması
da yer alıyor. 2015 yılında kendi içinde bir toplantı yapan Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi,  2016 yılın-
daki ilk toplantısını ise 20 Ocak 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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İmalatçılar Komitesi: AİMSAD Tüzüğü’nde belirtilen; imalatçı firmaların geliştirilmesine, katma değeri yüksek
ürünlerin imalatı yönünde desteklenmesine, ihracatın artırılmasına ve imal edilen ürünlerin yurt dışına satışında ka-
liteli “Türk Makinesi” algısının oluşturulmasına yönelik projeler oluşturmak amacıyla kurulmuş komitedir. İmalat-
çılar Komitesi, ilk toplantısını 5 Şubat 2016 tarihinde Bursa’da gerçekleştirdi.

İthalatçılar Komitesi: İthalatçılar Komitesi, ithalatta karşılaşılan sorunlar, gümrüklerde yaşanan geçici depolama sıkıntı-
ları, müşteriler tarafından talep edilen ve makinenin çalışması için gerekli olan yağ ithalatında yaşanan sorunlar, fuarlara ge-
çici kabul ile getirilen makineler için ödenen teminatların iadesinin uzun sürmesi gibi konuları ele almak ve çözümlemek
üzere kurulmuş komitedir. Komite, ilk toplantısını kendi içinde ve 18 Şubat 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

Takımcılar Komitesi: Kesici takım ve takım tutucu imalatçısı ve satıcısı konumundaki AİMSAD üye firmaları için
eğitim, istatistik, teknik, iş güvenliği ve benzeri alanlarda çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek üzere kurulmuş
komitedir. Takımcılar Komitesi, ilk toplantısını kendi içinde ve 24 Şubat 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

Haberler

“Alt Çalışma Grupları” da oluşturuluyor
AİMSAD Komiteleri kendi bünyelerinde yürüttükleri münferit toplantı ve çalışmalarına ek olarak; diğer komiteler ile ortak
çalışmalar da yapıyor. Ayrıca gerekli olması halinde komitelerden görevlendirilecek kişiler ile farklı “Alt Çalışma Grupları”
oluşturulabiliyor. Bu kapsamda, yakın zamanda AİMSAD Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler; İmalatçılar ve İthalatçılar
Komiteleri’nin her birinden seçilecek üyelerden oluşan bir Alt Çalışma Grubu oluşturulması; bu grubun “Kalite ve Emniyet
Yönetimi” ile ilgili çalışmalar yürütmesi planlanıyor.
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Sektöre 2002 yılında ‘Merhaba’
diyen Teknomak, hizmet kalitesini
arttırmak amacıyla mobilya imalat
makineleri, kesici takımlar, yedek
parça ve teknik servis hizmetlerinde
alternatif oluşturmak ve çeşitlilik
getirmek için yaptığı çalışmalara hız
veriyor. Deneyimli kadrosuyla ‘hep
daha iyi hizmet sunmak’ amacına
yönelik attığı adımlarla tanınan ve
marka değerini üst sıralara taşıyan
Teknomak, sektörde sıfır ve ikinci
el mobilya imalat makineleri itha-
latı, yedek parça ve teknik servis
hizmetleri ile her türlü kesici takım
konusunda dünyada öncü firmala-
rın temsilciliğini yapmaya ve ithal
ettiği markalara yenilerini eklemeye
devam ediyor. 
‘Her zaman yeniliğin takipçisi’ olma
parolasıyla daha iyi hizmet verebil-
mek için yola çıkan Teknomak, bu
amaçla 2015 yılı Haziran ayı itiba-
rıyla ağaç işleme makineleri sektö-
ründe söz sahibi, öncü İtalyan devi
SCM Group ile tüm ürün grubunun
satış ve satış sonrası hizmetlerinin
sağlanması üzerine mümessillik an-

laşması yaptı. Bir mobilyanın ve
ağacın işlenmesinde gereksinim
olan her türlü makine ve kesici ta-
kımın ithalatını yapan Teknomak,
sektöründe lider olan İtalyan SCM
Group’un markaları olan SCM,
Gabbiani, Morbidelli, Stefani,
Minimax, DMC, SCM Tecmatic,
Routech, Celaschi, Superfici, Sergianı,
Mahros, CPC, SAG, Delmac,
Scmfonderie, Steelmec, Hiteco, ES,
CSR, CMS, Brembana, Cmsplast,
Tecnocut, Balestrini gibi firmaların
temsilciliğini, satış ve satış sonrası
hizmet kalitesi ile birlikte eksiksiz
bir şekilde yaparak müşterilerine en
iyi çözümü sunmayı taahhüt ediyor. 
Her tür imalata dönük makine gru-
bunu bünyesinde bulunduran SCM
Group vasıtasıyla müşterilerine
daha geniş bir ürün portföyü ile
hitap edebilme şansını yakalayan
Teknomak, sektöründe lider SCM
Group ile mümessillik anlaşmasının
ilk gününden itibaren müşterilerine
salt satış yerine,  ‘en doğru çözüm’
odaklı yaklaşımı sunmayı amaçlıyor.
Dijital ortamda modern tasarımı ve

kullanışlı ara yüzü ile internet site-
sini de yenileyen Teknomak, SCM
Group iş birlikteliği için açtığı
www.scmgroupturkiye.com ve face-
book.com/teknomakmakina üze-
rinden de kampanya ve sektörel
haberlerine yer veriyor.
En küçüğünden en büyüğüne son
teknolojili profesyonel hatlara kadar
çözümler sunarak mühendislik
bakış açısıyla çalışmalar yapmayı
prensip haline getirdiğini bildiren
Teknomak, gün geçtikçe artan re-
feransları ve onlardan aldığı des-
tekle dünya lideri firmalar ile
çalışmaya ve bayi ağını büyütmeye
devam etmeyi hedefliyor. Yalnızca
teknik servis kökenli olmayan ve
bünyesinde ayrıca saha satış ekibi ve
güçlü stoğuyla kesici takım depart-
manı da barındıran Teknomak,
müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği
tüm kesici takım ürün gamında
dünyaca tanınan AKE, CMT, IMS,
Schiavon, Tigra, Wood-Mizer mar-
kalarıyla direkt satış, bayi ağıyla ye-
rinde satış ve teknik destek
hizmetleri de veriyor.

Üyelerden Haberler
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Ağaç İşleme Makineleri ve İntermob Fuarları

Haberler

29. Ağaç İşleme Makinesi (Uluslar-
arası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici
Takımlar, El Aletleri) ve 19. İntermob
(Uluslararası Mobilya Yan Sanayii,
Aksesuarları, Orman Ürünleri ve
Ahşap Teknolojisi) Fuarları, 22-26
Ekim 2016 tarihleri arasında İstan-
bul Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleştiri-
lecek. Geçtiğimiz yıl 111 ülkeden
ziyaretçi çeken, 29 yıldır istikrarlı bir
biçimde büyüyen Ağaç İşleme Ma-
kinesi ve 19 yıldır mobilya yan sa-
nayisinin uluslararası pazarlara
açılan kapısı olan İntermob Fuarları,
yarattıkları sektörel güç birliği ile
vazgeçilmez bir ticaret merkezi
olma niteliğini sürdürüyor.
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi
İş Adamları Derneği (AİMSAD) ve
Mobilya Aksesuar Sanayicileri Der-
neği (MAKSDER) işbirliğiyle dü-
zenlenen Ağaç İşleme Makinesi ve
İntermob Fuarları katılımcı ve ziya-
retçilerine sadece fuar süresince
değil, firmaların ve ürünlerinin ta-
nıtılması konusunda yenilenen in-
ternet siteleri ve sosyal medya
hesapları ile de destek olmaya
devam ediyor.

İnternet siteleri 
artık daha kapsamlı…
Katılımcı ve ziyaretçileriyle etkili ile-
tişim kurmak, sürekli bağlantı ha-
linde olmak ve onlara ürün ve
hizmetlerini en iyi şekilde tanıtma
konusunda maksimum katkıyı sağ-
layabilmek amacıyla www.agacmaki-
nesi.com ve www.intermobistanbul
.com  internet siteleri çok daha
etkin, ilgi çekici ve kullanım kolay-
lığı açısından daha verimli olacak şe-
kilde güncelleniyor. Daha kaliteli ve
hızlı hizmet için ara yüzü ve fonksi-
yonları geliştirilecek internet siteleri
ile birlikte fuar ile iletişim fuar dö-
neminden ibaret olmakla kalmayıp
bütün yıl faydalanabilinecek bir de-
neyim haline geliyor.
Ağaç İşleme Makineleri ve İnter-
mob Fuarları,  firmaların tanıtımı
ve marka bilinirliğinin arttırılma-
sına destek olabilmek amacıyla her
geçen gün daha önemli hale gelen
sosyal medya kullanımı ve dijital
pazarlama gereçlerindeki etkinli-
ğini, arttırıyor. Ağaç İşleme Maki-
nesi ve İntermob Fuarları’na
Facebook ve Linkedin hesapların-
dan ulaşılabilirken, sektörel veri ve

istatistiklerin paylaşılacağı sosyal
medya hesapları, tüm sektörün bu-
luşma noktası haline gelen fuarlar
ile ilgili tüm yıl boyunca bilgi edin-
meyi ve sektörün nabzını tutmayı
kolaylaştırıyor.

ProMatt özel bölümü ile  
yatak yan sanayinin
nabzıda artık TÜYAP’ta atacak
Azim ve kararlılıkla Avrasya’nın en
büyük ahşap ve mobilya yan sanayi
tedarik platformu olan Ağaç İşleme
ve İntermob Fuarları yeniliklerle
geliyor. ProMatt, yatak imalatı yan
sanayi, ekipman hammadde ve ma-
kineleri özel bölümü bu yıl ilk kez
ziyaretçilerle buluşacak. 
Sektörün geleceğini şekillendirecek
trendlerin görücüye çıktığı plat-
formu oluşturmak, ziyaretçiler için
tüm inovatif ürün ve hizmetlerin
görülüp deneyimleneceği merkez
olmak, yüksek ürün ve katılımcı çe-
şitliliğine ulaşarak ziyaretçilerin
sektöre genel bakış kazanabilme-
sini sağlamak amacıyla açılan özel
bölüm sayesinde yatak imalatı için
gerekli her şey artık tek çatı altında
bir arada olacak.
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Ağaç İşleme Makine ve Yan
Sanayisi İş Adamları Der-
neği (AİMSAD) Yönetim

Kurulu Başkanı Mustafa Sabri
Erol, Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Arıcı, AİMSAD Genel Sek-
reteri Gamze Taşpolat Altınyay ve
Genel Sekreter Yardımcısı Arif
Onur Kaçak’tan oluşan AİMSAD
Heyeti, 22 Şubat 2016 tarihinde
Ankara’da bulunan Orta Anadolu
İhracatçı Birlikleri’ne (OAİB) zi-
yaret gerçekleştirdi.
Makine ve Aksamları İhracatçıları
Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu
Muhasip Üyesi Sevda Kayhan Yıl-

maz ile görüşen AİMSAD temsil-
cileri, MAİB’e yurt dışı fuarlara,
rekabetçiliğin ve ihracatın arttırıl-
masına yönelik projeleri hakkında

bilgiler vererek, bu konularda
“Türkiye’nin Makinecileri”nin
(eski adıyla Makine Tanıtım Grubu
-MSSP) de desteğini talep etti.

AİMSAD Heyeti, 22 Şubat
2016 tarihinde MAİB’e ger-
çekleştirdikleri ziyaret son-

rasında Makine İmalat Sanayii

Dernekleri Federasyonu (MAKFED)
Genel Sekreteri Süfyan Emiroğlu ile
de bir araya geldi.
Süfyan Emiroğlu’nu yeni görevi için

tebrik eden AİMSAD yetkilileri,
MAKFED Genel Sekreteri’ne der-
nek faaliyetleri ve gelecek dönem
projeleri hakkında bilgilendirme-
lerde bulundu. 2014 yılı Haziran
ayında kurulmuş olan AİMSAD,
daha önce MAKFED’e üyelik için
başvuruda bulunmuş ancak
MAKFED Tüzüğü’nde yer alan en
az üç yıldır faaliyet gösteriyor olma
şartı sebebiyle federasyona üye ola-
mamıştı. Bu sebeple AİMSAD He-
yeti görüşmede ayrıca, Süfyan
Emiroğlu’na 2017 yılı Haziran
ayına kadar MAKFED faaliyetlerini
gözlemci üye statüsü ile takip etme
yönündeki isteklerini de bildirdi. 

AİMSAD, MAKFED ziyaretinde
Emiroğlu'yla bir araya geldi
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2015 yılında 351 milyon 708 bin
lira olan KOSGEB bütçesi, 2016 yı-
lında yüzde 182 artışla 991 milyon
432 bin liraya yükseldi. Ayrıca bu yıl
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve
Hızlandırıcı Destek Programı ile
KOBİ Gelişim Destek Programı adı
altında 2 yeni destek programı daha
uygulamaya konuldu.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Fikri Işık, Küçük ve Orta Öl-
çekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) 2015 yılında

351 milyon 708 bin lira olan bütçe-
sinin, 2016 yılında yüzde 182 artışla
991 milyon 432 bin liraya yükseldi-
ğini bildirdi.  Türkiye'nin 2023 he-
deflerine ulaşılmasında KOSGEB'in
katkısını arttırmayı hedeflediklerini
belirten Işık, bu kapsamda destek
süreçlerinin iyileştirilmesi, KOBİ'le-
rin desteklere ulaşırken yaşadıkları
sıkıntıların azaltılması ve uygun des-
teklerin sunulması için çalıştıklarını
söyledi.
Işık, KOSGEB'in 2010 yılında 11
milyon 137 bin lira olan destek büt-
çesinin yıllar itibarıyla sürekli artış
gösterdiğine dikkati çekerek, "2015
yılında 351 milyon 708 bin lira olan
KOSGEB bütçesi, 2016 yılında
yüzde 182 artışla 991 milyon 432
bin liraya yükseldi. Destek oranlar-
daki yüzde 182'lik artış, 2010'dan
bu yana görülen en yüksek artış
oranı" diye konuştu.

“2 yeni destek programı 
uygulamaya konuldu”
KOSGEB'in her yıl destek bütçe-
sinin tamamıyla KOBİ ve girişim-
cilere destek sağladığını anlatan
Işık, başkanlığın sürekli destek
programlarında yenilik ve değişik-
likler yaparak, KOBİ ve girişimci-
lerin ihtiyaçlarına göre destek
verdiğini ifade etti. Bakan Işık,
2016 yılında Uluslararası Kuluçka
Merkezi ve Hızlandırıcı Destek
Programı ile KOBİ Gelişim Des-
tek Programı adı altında 2 yeni
destek programının daha uygula-
maya konulduğunu bildirdi.
KOSGEB desteklerinin önemine
işaret eden Işık, bu yıl için belirle-
nen 991 milyon 432 bin liralık
destek bütçesinin tamamının da
yıl sonuna kadar KOBİ ve giri-
şimcilere kullandırılacağını kay-
detti.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği
(MOSDER), Nielsen araştırma şir-
ketine yaptırdığı ve iki yılda bir
markalı mobilya tercih eden tüke-
ticileri inceleyerek önemli sonuç-
lar elde ediyor. Yakın zamanda
gerçekleşen araştırmanın ilginç so-
nuçlarından biri de, markalı mo-
bilya tercih eden tüketicinin Y
kuşağında olması.  Araştırma so-
nuçlarına göre Türkiye genelinde
markalı mobilya tercih eden tüke-

ticiler, ortalama 34 yaş ile Y kuşa-
ğında bulunuyor.
MOSDER, her fırsatta tüketicinin
tercih ettiği mobilyanın;  tüketici-
nin sağlığına, güvenliğine önem
veren ve çevreye karşı saygılı üretim
yapan güvenilir bir marka olmasına
dikkat edilmesi gerektiğini belirti-
yor. Mobilyada kullanılan malze-
melerin sağlığa zararlı olabilecek
kimyasallar taşımamasına dikkat
etmek büyük önem taşıyor. Örne-

ğin, yonga levhada ‘E1 özelliği’,
kumaşta ‘ftalat free’ özelliği, boya-
larda ‘ağır metal’ içeriği olmaması,
tutkallarda kanserojen madde kul-
lanılmadığı bilgisinin mobilya satın
alırken öğrenilmesi gerekiyor. Mar-
kalı mobilya satın alırken bu nega-
tif durumlar ile karşılaşılma
oranının binde birlerde olduğunun
altını çizen MOSDER, tüketicilere
mobilya satın almadan iyi araştırma
yapmanın önemini hatırlatıyor.

Y kuşağı, markalı mobilya 
tercih ediyor
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Türkiye'de sayıları yaklaşık 3
milyon olan KOBİ'lerin fi-
nansmana erişimini kolaylaş-

tırmak ve teminat sorununa çözüm
bulmak amacıyla başlatılan çalışma son
aşamaya geldi.
T.C. Ekonomiden Sorumlu Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek, taşınır te-
minat sistemine dönük hazırladıkları
kanun taslağını Eylül ayına kadar
TBMM’ye sunacaklarını belirterek,
yeni düzenleme ile KOBİ'lerin artık
kredi çekerken taşınırını teminat gös-
terebileceğini bildirdi. KOBİ'lerin var-
lıklarının yüzde 25'inin gayrimenkul
gibi taşınmazlardan, yüzde 75'inin de
alacakları, stoktaki malları, makine ve
teçhizat, fikri mülkiyet hakları gibi ta-
şınır varlıklardan oluştuğuna dikkati
çeken Şimşek, tüm dünyada olduğu
gibi Türkiye'de de bankacılık ve finans
kesiminin taşınırların rehin ya da temi-
nat olarak kullanılmasını riskli buldu-
ğunu kaydetti. Bu nedenle bankaların
taşınır teminat üzerinden kredi ver-
mede çekimser davrandığını anlatan

Şimşek, “Dünya Bankası’nın hazırla-
dığı raporda Türkiye'nin 3 konuda ek-
sikliği bulunuyor. Eksikliklerden ilki
rehne veya teminatlara ilişkin mevzua-
tın parçalı olması. İkincisi taşınır temi-
natın paraya çevrilebilmesinin sadece
mahkeme yoluyla olması ve mahkeme
yoluyla icranın doğal olarak uzun sür-
mesi. Üçüncü olarak da kredi verilir-
ken taşınır teminatların bankalar
tarafından rehin alınması nedeniyle,
şirketin üretim yaptığı makine ve teç-
hizata el konulabiliyor, bu da bu şirke-
tin bundan sonra üretim yaparak
borcunu ödemesine engel oluyor. Bu
sorunların giderilmesi amacıyla taşınır-
ların teminat olarak kullanılması ve ta-
şınır sicil sistemine ilişkin mevzuat
çalışması yaptık” diye konuştu.

Sistemi uygulamak için model kanun
olarak Birleşmiş Milletleri (BM) örnek
aldıklarını ifade eden Mehmet Şimşek,

"Taşınır teminat sistemi ve bu sistem
içinde oluşturulacak sicil sistemi için
yeni bir kanun metni hazırlıyoruz. Bu
kanun çerçevesinde yeni bir sicil sis-
temi oluşturulacak ve esnafımız ile
KOBİ'ler taşınırlarını kredi başvurusu
sırasında buraya kaydedecekler" dedi.
Bu sistem ile esnafın ve KOBİ'lerin
kredi çekerken taşınırını teminat gös-
terebileceğini bildiren Şimşek, bununla
birlikte aynı taşınırın bir başka banka-
dan kredi için teminat gösterilmesinin
önüne geçileceğini söyledi. Şimşek,
bankaların elektronik ortam üzerinden
hizmet verecek bu sistem üzerinden
bir KOBİ'nin mal varlığını ve ipotekli
olup olmadığını çok rahat olarak gö-
rebileceğine işaret ederek, bu sistemi
bir kamu kuruluşu üzerinden kurabi-
lecekleri gibi özel birkuruma da dev-
redebileceklerini belirtti.

"Mahkeme dışı icra yollarına 
izin vereceğiz"
Söz konusu düzenleme çerçevesinde
mahkeme dışı icra yollarına da izin
vereceklerini vurgulayan Şimşek,
KOBİ'lerin icraya düşen mallarının de-
ğerinin yüzde 40'a oranında düştü-
ğünü, mahkeme dışı icra yolunun
açılmasıyla taşınırlar varlıkların değe-
rinden satılabileceğini ve bu yolla es-
nafın zarar etmeyeceğini kaydetti. Bu
şekilde icralık bir malın satışının da
hızlı ve etkin olacağını ve borcun
çabuk kapatılabileceğini anlatan Şim-
şek, ayrıca sicil sistemi ile zilyetliğin
devri olmaksızın taşınırların teminat
olarak gösterilebileceğini bildirdi.

T.C. Hazine Müsteşar-
lığı’nın çalışmalarını hızlı bir 
şekilde tamamlayarak konuya 
ilişkin kanun taslağını Eylül
ayına kadar TBMM’ye 
sunmayı amaçladıklarını 
belirten T.C. Ekonomiden 
Sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek, bu şekilde 
KOBİ'lerin finansmana erişim
sorununun önüne 
geçeceklerini vurguladı.

“ 

“ 
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Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre, bü-
yümenin önemli öncü gös-

tergelerinden sanayi üretimi son
çeyrekte yüzde 7,4 artış kaydetti.
TÜİK verilerine göre, takvim etki-
sinden arındırılmış sanayi üretim en-
deksi aralık ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 4,5 artarken,
mevsim ve takvim etkisinden arındı-
rılmış sanayi üretimi aralıkta bir ön-
ceki aya göre yüzde 0,8 arttı.
Orta Vadeli Program'da (OVP)
2015 yılı GSYH artış hızının yüzde
4, son çeyrek GSYH artış hızının ise
yüzde 5,4 olarak tahmin edildiğini
hatırlatan T.C. Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz, verilere ilişkin şu
açıklamada bulundu: “Bu tahminde
2015 yılı dördüncü çeyrek sanayi
katma değer artışı yüzde 6,4; yıllık
sanayi katma değer artış hızı ise

yüzde 3,4 olarak öngörülmüştü.
TÜİK açıklaması sonrasında dör-
düncü çeyrek ortalama sanayi üretim
artışı yüzde 7,4 olarak yılın diğer dö-
nemlerinin çok üzerinde gerçekleş-
miştir. Yıllık sanayi üretim artış hızı
ise ortalama yüzde 3,2 olmuştur.
Buna göre yılın son çeyreğinde
GSYH büyümesi yüzde 5,4'ü aşabi-
lir, 2015 yılı GSYH büyümesi yüzde
4 ve biraz üzerinde gerçekleşebilir.”

Fikri Işık: “Veriler, güçlü bir 
büyümeye işaret ediyor”
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Fikri Işık da yaptığı açıklamada,
2015 yılı Aralık ayına ait sanayi üre-
tim endeksi verilerini değerlendirdi.
Geçen Aralık ayında sanayi üretimi-
nin beklentilerin bir miktar üzerinde
arttığını dile getiren Işık, Aralık
ayındaki bu artışta Kasım seçimleri

sonrasına ertelenen tüketim ve yatı-
rım talebi ile siyasi istikrar görünü-
münün netleşmesinin etkili oldu-
ğunu bildirdi. Işık, şunları kaydetti:
"Bu veriyle birlikte 2015 yılına ait
son çeyrek ve yıllık sanayi üretim ar-
tışları da ortaya çıktı. Arındırılmış ra-
kamlarla son çeyrek sanayi üretim
artışı yüzde 4,2 ve yıllık sanayi üre-
tim artışı yüzde 3,1 olarak gerçek-
leşti. Arındırılmamış rakamlarla
sanayi üretimi artışı ise son çeyrekte
yüzde 7,6 olarak gerçekleşti. Büyü-
menin hesaplanmasına daha çok
arındırılmamış rakamların yön ver-
diğini düşünürsek bu rakam,
2015’in son çeyreğinde güçlü bir
büyümeye işaret ediyor. Bir başka
deyişle son çeyrek itibarıyla sanayi
tekrar ülke büyümesinin lokomotifi
haline geldi ve büyümenin ana be-
lirleyicisi oldu."
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İstanbul Ticaret Odası (İTO)
Yönetim Kurulu Başkanı İbra-
him Çağlar, İran ile ticari ilişki

sürecini uzun zamandır yakından
izlediklerini belirterek, buna uygun
olarak proaktif girişimlerde bulun-
duklarını açıkladı. Çağlar, İran’ın
özellikle bankalarına ve ana endüstri-
lerine uygulanan ambargonun kalk-
masının dünya barışı ve Türkiye-
İran ekonomik ilişkilerinde yeni bir
şafak vakti olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz ay İran Odalar Birliği
Başkanı ve beraberindeki 50 iş ada-
mını İTO’da ağırladıklarını hatırla-
tan Çağlar, “Oda olarak uzun
zamandır İran’ı mercek altına aldık.
Ambargonun kalkacağını öngöre-
rek bir yıl önce Tahran’da büyük
ses getiren hazır giyim ve konfeksi-

yon fuarı düzenledik. İran Eko-
nomi Bakanı’nın katıldığı bir yu-
varlak masa toplantısı yaptık. Her
iki tarafın iş adamlarının da katıldığı
üç ayrıca seminer gerçekleştirdik.
Önümüzdeki Mayıs ayında da
İran’da genel ticaret alanında bir
Türk Ürünleri Fuarı (Expo Turkey
in Iran) organize etmekteyiz. İna-
nıyorum ki bu fuar, yatırımcılarımız
için önemli bir imkan oluşturacak”
dedi.

“Önümüzde her iki tarafın da 
kazanacağı birçok fırsat var”
Türkiye’nin İran ile ticaretini her
zaman sürdürdüğünü belirten Çağ-
lar, şunları söyledi: “İran ile bugüne
kadar devam eden ticaretimizi ve
karşılıklı işbirliğimizi yeni bir boyuta

taşımalıyız. İran’ın şu anda en önem
verdiği konu, kendi ülkesine yatırım
yapılması. İran Cumhurbaşkanı Ru-
hani gelecek yıllarda 50 milyar do-
larlık uluslararası yatırım çekmeyi
hedeflediklerini açıkladı. İran’ın
32.6 milyar dolarlık varlıklarının da
serbest bırakılması söz konusu. Tür-
kiye’nin İran ile hem tarihi hem eko-
nomik ilişkileri düşünüldüğünde en
güçlü iş ortağının Türkiye olacağını
düşünüyoruz. İstanbullu tüccar ola-
rak hedefimiz İran’a hem mal sat-
mak hem de o ülkenin girişimcisiyle
ortak üretim yapıp, üçüncü ülkelere
açılmak. Her iki tarafın da kazana-
cağı birçok fırsat var önümüzde.
İran’da ortak yatırım alanları belirle-
yip üretime başlamak için bir an
önce kolları sıvamamız gerekiyor.”

Haberler

2015'te 240 adet yeni İranlı
firma kuruldu
İstanbul Ticaret Odası kayıt-
larına göre İstanbul’da 2015’te
İranlı yatırımcılar tarafından 240
yeni firma kuruldu. İstanbul’da
halen İTO’ya üye İran sermayeli
1.715 firma faaliyet gösteriyor.
Bu firmalar içinde geçtiğimiz yıl
kurulan 240 firmanın en fazla
ilgi gösterdiği sektör 48 firma
ile ‘toptan ve dış ticaret’ oldu.
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Haberler

2004 yılında başlayan e-dönüşüm
uygulamaları, ülkemizde hızlı şekilde
yaygınlaşmaya devam ediyor. 2015
yılında 150 bini geçen Kayıtlı Elek-
tronik Posta (KEP) kullanım oranla-
rının yüzde 90’ı kurumsal, yüzde
10’u ise bireysel adreslerden oluşu-
yor. Kamu kurumları, üniversiteler ve
özel sektör kuruluşları ile mali mü-
şavir, avukat, doktor, mühendis gibi
meslek mensupları ve beyaz yakalı
profesyonellerde de KEP kullanımı
yaygınlaşıyor. Bankalar, finans, si-
gorta, telekom, enerji, medya, hava-
yolu, gümrük, lojistik, gıda şirketleri,
holdingler, dağıtıcılar ve kurumsal
şirketler ile yenilikçi vizyoner şirket-
ler KEP sistemine hızlı bir şekilde
geçiş yaptı. Kamu tarafında ise bir-
çok kurum KEP gönderebilme ve
alabilme, e-yazışma yapabilme ile il-
gili altyapılarını hazırlamış durumda.
E-ortamda yasal geçerliliği olan, gü-

venilir, inkar edilemez şekilde e-
belge paylaşımı ve bildirim aracı ola-
rak kullanılan KEP sistemi sayesinde
tüm kurumlar ve bireyler; resmi, ti-
cari, hukuki işlerini elektronik or-
tamda hızlı, verimli ve tasarruflu
şekilde yapabiliyor.

2016 yılında 500 milyon 
e-fatura oluşturulacak 
2015 yılı sonu itibariyle e-fatura uy-
gulamasına geçen ilave mükellefler
ile toplam kullanıcı mükellef sayısı 48
bine ulaştı. E-fatura uygulamasına
benzer bir uygulama olan e-arşiv fa-
turaya 2.500 mükellef geçiş yaptı.
Böylece e-fatura ve e-arşiv faturaya
geçen mükellef sayısı toplamı 50 bini
aştı. 2015 yılında ülkemizde toplam
100 milyon adet e-fatura oluştu-
ruldu. 2016 yılında ise toplam olu-
şacak e-fatura adetinin 500 milyona
ulaşacağı tahmin ediliyor. 2016’da e-

fatura ve e-defter sayısının yaklaşık
70 bine çıkması bekleniyor. 

2016 sonunda e-imza ve mobil 
imza sayısı 2,5 milyonu aşacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumu (BTK) verilerine göre, Türki-
ye’de 2014 sonu itibariyle, toplam 1
milyon 650 bin adet e-imza ve mobil
imza üretilmişti. 2015 sonu itiba-
riyle, e-imza ve mobil imza toplamı
2 milyona ulaşmış bulunuyor. Böy-
lece 2015 yıl sonu itibariyle elektro-
nik imza toplam sayısında yüzde 20
oranında bir artış gerçekleşti. E-imza
sahiplerinin yüzde 20’sini 19-25 yaş
arası, yüzde 40’ını 25-40 yaş arası,
yüzde 40’ını 40 yaş ve üstü kullanı-
cılar oluşturuyor. E-imza kullanıcıla-
rında yüzde 90’nın üzerinde
memnuniyet olduğu görülüyor. Ül-
kemizdeki e-imza ve mobil imza sa-
yısı toplamının 2016 yıl sonunda 2,5
milyonu aşması öngörülüyor.
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Kapak Dosyası

Masif panel mobilyaya talep
makinecilerin yüzünü güldürüyor
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Ahşabın kullanıldığı yerde
yapısının mekanik veya
kimyasal yolla bozulma-

dan, diğer ahşap malzemelerle ke-
silip biçilip birleştirilmeden
kullanılması ve boyutlarının fonk-
siyonunu tek başına görecek halde
olması durumuna masif ahşap de-
niliyor. Masif panel ise aynı ağaç
türünden küçük kesitli masif

odun parçalarının yani lamellerin
tek parça ya da uç uca ekli parça
halindeyken özellikle lifleri para-
lel olacak şekilde birbirine kenar-
larından boyuna ve enine yönde
tek tabaka halinde yapıştırılma-
sıyla elde edilen levhalar olarak
tanımlanıyor.
Bu şekilde üretilen masif paneller
dünyada olduğu gibi Türkiye’de

de son yıllarda dikkat çekici bir
gelişim içinde. Türkiye’de masif
panellerin kullanımı gerek masif
ağaç malzemenin diğer malzeme-
lere olan üstünlükler taşıması ge-
rekse yüksek boyut ve yüzey
stabilitesi ile yapı fiziği açısından
her türlü gereksinmeyi karşılayan
özellikleri nedeniyle giderek artı-
yor. 



Kullanımında gerek üretimdeki
gerekse kalite kontrolündeki hız
ve ekonomi sağlayıcı niteliklere
sahip olan masif panel, özellikle
mobilya ve dekorasyon işlerinde
diğer levha ürünlerine alternatif
olarak tercih ediliyor ve öneriliyor.
Başta mobilya üretimi ve dekoras-
yon sektörü olmak üzere her geçen
gün daha yaygın kullanım alanı
bulan masif panel, özel bir malzeme
olarak gündemdeki yerini ve öne-
mini diğer levha ürünlerine olan üs-
tünlükleriyle koruyor.

Masif panel üretim kapasitesi 
40 bin metreküpe ulaştı
Ahşap levha endüstrisine yönelim,
son 10 yılda dünyadaki teknolojik
ve ekonomik gelişmelere paralel ola-
rak ürün çeşitliliği ve yüksek talebi
karşılamak amacıyla önemli oranda
arttı. Masif ağaç malzemede karşıla-
şılan rutubet farklılıkları ve içerdiği
kusurlara göre değişen fiziksel, me-
kanik ve teknolojik özellikler gibi
sorunlarla karşılaşılmaması, ahşap
levha ürünlerinin tercih edilme ne-
denlerini oluşturuyor. 

Masif ahşaptaki hem üretim hızı,
hem de elde edilen ürünün uygula-
madaki zorlukları, levha endüstri-
sine ağırlık veren üreticileri masif
panel üretimine yönlendirdi. Öte
yandan, dünyada yükselen yaşam
standardının yanı sıra, artan tüketici
bilinci ve ekolojik yaklaşımlar da
masif panelin mobilya ve ağaç işleri
endüstrisindeki kullanım alanını ge-
nişletmesinde önemli bir etken
oldu. Bu nedenle, masif panel dün-
yada ve ülkemizde önemli miktarda
yüksek üretim kapasitelerine kavu-
şarak istihdam sağlayan bir sektör
konumuna geldi.
Türkiye'deki ağaç işleri endüstri-
sinde hızla gelişen bir sektör olan
masif panel sektörünün yıllık üre-
tim kapasitesi bugün 40 bin metre-
küpe ulaşmış durumda. Sektörde
üretim yapan 10 yerli firma bulu-
nuyor ve üretimin yaklaşık yüzde
40’ı Marmara Bölgesi’nde yoğun-
laşıyor.  Masif panel tüketicilerinin
yaklaşık yüzde 60’ı iğne yapraklı
ağaç türlerini, yüzde 30’u da yap-
raklı ağaç türlerini tercih ediyor.

Masif panelin yatırım 
maliyeti daha düşük
Masif panelin, orman endüstrisin-
deki yonga levha, MDF, kontroplak
gibi diğer levhaların kullanıldığı
hemen hemen her alanda kullanıla-
bilmesi mümkün. Ahşabın sıcaklığı
ve tamamen doğal bir malzeme
oluşu, bu ürünün belki de en önemli
avantajını oluşturuyor. Bu  da özel-
likle iç mekanlarda uzun ömürlü ve
güvenli bir şekilde kullanılabilmesini
sağlıyor.  Öte yandan masif panel,
MDF ve yonga levha tesisleriyle kar-
şılaştırıldığında yaklaşık 10 kata
kadar daha düşük yatırım maliyetiyle
üretilebiliyor. Bu da  günümüzde bu
malzemeye yapılan yatırımların son
10 yılda hızlı bir şekilde artmasını
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Kapak Dosyası

Masif panelin kullanıldığı alanlar:
- Ahşap yapısal kolon-kiriş üretim,
- Ahşap evlerin iç duvar, tavan ve taban elemanları,
- Yatların güverte kaplaması ve mobilyaları,
- Yer döşemeleri,
- Kapı ve kapı kasası üretimi,
- Okul sıraları,
- Merdiven kaplamalarında ve döşemeleri,
- Büro, yatak ve oturma odası grupları,
- Mutfak tezgahı ve dolapları,
- Duvar panoları,
- Kütüphane dolapları,
- Vagon ve karavan taban tavan ve duvar elemanları, 
- Döşemeli mobilyaların mukavemet gerektiren iskelet elemanları,
- Sandık ve tabut üretimi,
- Sanayi tipi kablo makaraları üretimi,
- Spor salonları iç döşemeleri.
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sağladı. Bu ürün orman endüstrisi
sektöründe yeniden masif ağacın
hak ettiği yere gelmesinde çok
büyük bir fayda yarattı. Hızla deği-
şen mobilya sektöründe de güzel
melamin kaplı levhalar yerine masi-
fin doğallığını ve sıcaklığını doğru-
dan kullanabilme imkanı doğdu. Bu
anlamda masif paneli orman endüs-
trisi sektörünün parlayan yıldızı ola-
rak değerlendirebiliriz.

Masif panel mobilya üretimi
Bu noktada masif panel mobilya
üretiminde başı, ev ve bahçe mo-
bilyalarının çektiğini görüyoruz.
Sektörde en yüksek talep ev ve
bahçe mobilyaları altında sınıflandı-
rılan oturma grubu ve yemek odası
mobilyaları ile ofis mobilyalarına
yönelik oluşuyor. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Masif panelin özellikleri
- Doğaldır ve hijyeniktir. Ağacın tüm
doğal özelliklerini üzerinde barındırır.
- Kolay işlenebilir, şekillendirilebilir.
- Dayanıklıdır. Uygun nem oranları ve
ortam tercihlerine göre panel seçimi
onu yıllara, afetlere, kazalara karşı
dirençli kılar. 
- Onarılabilirdir. Masifliği onu oluşabile-
cek kazalardan sonra çok kolay bir
şekilde onarılabilir kılar. 
- Geri dönüşümlüdür ve  çevre 
dostudur. Doğadaki her hali ile çevre
dostu olan ağaç, masif panel şekillere
büründüğünde de aynı korumacı 
kimliği ile varlık gösterir.
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TÜİK tarafından mobilya sektörü-
nün temel göstergelerine ilişkin
olarak açıklanan en güncel veri
olan 2012 yılı itibarıyla sektörün
toplam üretim değeri 16 milyar
TL düzeyinde. Ev ve bahçe mobil-
yaları üretimi sektörün büyük bö-
lümünü oluştururken, büro ve
mağaza mobilyaları üretimi son
yıllarda önemli oranda arttı. Sanayi
üretimi ve ka-pasite kullanım oran-
larındaki yıllık değişimlerden yola
çıkılarak yaptığımız değerlendir-
mede sektörün 2015 yılı üretim
değerinin 21 milyar TL olduğu
söylenebilir. İşletme sayısının 42
bin, çalışan sayısının ise 210 bin
olduğunu tahmin ediliyor. Ev mo-
bilyalarına yönelik talebi belirleyen
en önemli unsurların başında
nüfus ve gelir artışı geliyor. Her iki
parametrenin son yıllarda artış eği-
liminde olması konut mobilyala-
rında üretim artışının diğer alt
sektörlere oranla nispeten yüksek
seyretmesine neden oluyor. Ayrıca
son yıllarda artan ofis kullanımı da

büro ve mağaza mobilyalarının
üretimini olumlu etkiliyor.

Kullanım alanları genişliyor
Türkiye’de 15-20 yıl önce merdi-
ven üreticilerinin basamak imalatı
için imal edilip kullanılan masif pa-
nellerin bugünkü kullanım yelpa-
zesi oldukça genişledi. Günümüzde
masif panellerin kullanım oranlarına
baktığımızda merdiven imalatı
yüzde 40’ta kalırken, yeni kullanım
alanları yüzde 60’lık bir paya ulaştı. 
Pazardaki oyuncu ve tüketicilerin
yönlendirmesiyle kullanım alanını
genişleten masif panel, birçok farklı
sektör ve üründe tercih ediliyor.
Son yıllarda tutkallama tekniği ile
beraber gelişen ve hemen her kul-
lanım yeri için uygulama alanı
bulan laminasyon teknolojisi, masif
ağaç malzemenin rasyonel kulla-
nımı için olduğu kadar masif oduna
göre daha stabil, kusursuz ve estetik
bir malzeme elde edilmesi olanağı
gibi avantajları ile uygulama alanına
masif panel üretimini de katarak ge-

nişliyor. Öte yandan ister klasik,
ister modern tüm mutfak ve yatak
odası mobilya tasarımlarında rahat-
lıkla kullanılan masif ağaç ürünler,
bu alanlara sıcak ve estetik bir gö-
rünüm, doğal ve rahat bir kullanım
sunuyor. Oyma, delme, kakma gibi
tekniklerle çok değişik tasarımlar
ortaya çıkarılabilirken, uzun
ömürlü ve dayanıklı yapısı ile mut-
fak ve yatak odaları için vazgeçil-
mez ürün haline geliyor.
Endüstriyel bir ürün haline gelirken
bile doğallığından hiçbir şey kay-
betmeyen masif paneller, sağlık ve
hijyen aranan ortam ve ürünlerde
de oldukça yoğun kullanılıyor. Bak-
teri ve mantar üremesine karşı
doğal dirençli olan ve hiçbir en-
düstriyel zararlı barındırmayan
masif panel,  özellikle çocuk odala-
rının mobilyaları ve oyuncaklarında
tercih ediliyor. Ayrıca bu özellikleri
nedeniyle okulların tercihi de ahşap
üzerine oluyor. Okul sıraları ve
diğer okul mobilyalarında masif
panel ürünleri ağırlık kazanıyor.

Kapak Dosyası

Masif panelin avantajları:
- Masif ağaç malzemenin doğallığını bozmadan geniş bir yüzey imkanı sağlayan ve doğrudan kullanıma hazır bir malzeme olması,
- Zengin tekstür, renk ve dekoratif görünüme sahip olması,
- Yüksek boyut stabilitesi ve direnç özelliklerine sahip olması, 
- Demonte mobilya üretiminde diğer levha ürünlerine göre daha avantajlı olması, 
- Yüzey kaplama ve üst yüzey işlemleri için yüksek yüzey stabilitesi ve uygunluk, 
- Kenar işlemlerindeki üstünlükleri (kaplama,bantlama, masifleme vb. gibi işlemlere gerek duyulmaması),
- Yatrım maliyetinin diğer levha ürünlerine göre düşük olması, 
- Üniform kalınlık ile çok farklı boyut ve tip seçenekleri,
- Makinelerde kolaylıkla işlenebilmesi,             
- Uzun ömürlü bir malzeme olması.
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Spor salonlarının hemen her ala-
nında kullanılan masif panel ürün-
ler, hem yer döşemelerinde hem de
kolon ve kiriş kaplamalarında sık-
lıkla tercih ediliyor. Darbelere karşı
koruması ve ortamın doğal yaşam
şartlarını düzenlemesi nedeniyle
bütün spor alanlarında ahşabı gör-
mek mümkün.

Tüketim ve ürün çeşitliliği
makinelerin gelişimini artırdı
Son 10 yılda ivme kazanan ve
bugün yıllık üretim kapasitesi 40
bin metreküpe ulaşan Türkiye masif
panel sektöründeki bu gelişim,
masif panel mobilya makinelerinin
de en büyük itici gücü durumunda.
Türkiye’de üretiminin 120 milyon
dolara ulaştığının tahmin edildiği
masif panel makinelerinde ithalat ve
ihracat rakamlarında da değişimler
yaşanıyor. Masif panel mobilya ma-
kinelerinde ihracat 2014 yılında 67
milyon dolar, ithalat 135 milyon
dolar olarak gerçekleşti. 2015 yı-
lında ise ihracat 55 milyon dolar, it-
halat ise 200 milyon dolar oldu.
Geçen yıl 2014’e göre ihracatta
düşüş yaşanırken, ithalatta artış ol-
duğu görülüyor. İthalatın artış gös-
termesinde ağaç/levha preslerinin
etkisi büyük oldu. 2014 yılında it-
halatı 38 milyon dolar olarak ger-
çekleşen ağaç/levha presleri, 2015
yılı sonunda 129.5 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Pres ihracatı ise
2015 yılında 2.2 milyon dolar oldu.
Genel olarak masif panel makinele-
rine bakıldığında presler hariç diğer
tüm makinelerde hem ihracatta
hem de ithalatta düşüş yaşandığı
görülüyor.

Kesme ve ebatlama makinelerinin
hem ithalatı hem ihracatı düştü
Kesme ve ebatlama makineleri ih-
racatı 2015 yılı toplam masif panel
makineleri ihracatının yüzde 35’i

oranında yani 20 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti. İthalatı ise ihracat
rakamıyla yaklaşık olarak aynı sevi-
yede, 19.4 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. Geçen yıl, 2014 yılına göre
kesme ve ebatlama makinelerinin
hem ihracatı hem de ithalatında
düşüş yaşandı.
Planya, freze veya keserek kalıp-
lama makineleri ihracatı 2015 yı-
lında 10.6 milyon dolar, ithalatı
7.4 milyon dolar oldu. Bu makine
türünde 2014 yılına göre ihracatta
düşüş yaşanırken, ithalat aynı sevi-
yede kaldı.

Delik açma ve zıvanalama 
makinelerinde ihracat aynı kaldı
Masif panel mobilya makineleri ara-
sında yer alan delik açma ve zıvana-
lama makineleri ihracatı 2.1 milyon
dolar, ithalatı ise 8.7 milyon dolar
olarak gerçekleşti.  2014 yılına göre
bu makine grubunda ihracat
hemen hemen aynı kalırken, itha-
latta düşüş yaşandı.
Torna ve CNC İşleme Merkezi-
Resmi Gazete’de yayımlanan ve
Avrupa Birliği ülkelerinde de kulla-
nılan GTİP listesinde ayrıştırıla-
madığı için ayrı ayrı olarak verile-
memektedir. Diğerlerinin yer aldığı
ürün grubunda toplamda 2015 yılı
ihracatı 18.6 milyon dolar, ithalatı
ise 29.6 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. 2014 yılında ihracat 21.4
milyon dolar, ithalat ise 43 milyon
dolar oldu.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Kapak Röportajı

Nasreddin Group Ahşap Sanayi İmalat Müdürü Ufuk Keleş:

“Masiften üretilen her ürün 
pazarda kendine yer bulacak”



Orman Endüstri Mühendisi
olarak 29 yıldır kendi tabi-
riyle ‘ağaçtan ekmeğini ka-

zanan’ Nasreddin Group Ahşap
Sanayi İmalat Müdürü Ufuk Keleş,
sektörün Türkiye’deki gelişimine ya-
kından tanıklık ediyor. İş hayatının
ilk 10 yılında MDF-sunta alanında,
geri kalanında ise masif alanında
görev alan Keleş, “Masife girmek bir
tesadüftü ama bu alanda kalmak bi-
linçli bir seçimdi. Bundan da çok
memnunum” diye konuşuyor.
Sektördeki birçok büyük firmada
görev aldıktan sonra son dört yıldır
Nasreddin Group’ta İmalat Mü-
dürü olan Keleş’e göre Türkiye’de
gelecekte masif panel ve mobilyalar
daha fazla yer bulacak ve pazarda
ciddi bir büyüme yaşanacak. Masifin
son 10 yıldır Türkiye’de atağa geç-
tiğini hatırlatan Keleş, bu süre
içinde hem üreticinin hem de tüke-
ticinin masifin kolaylığına alıştığını
vurguluyor. Tüketicinin masif panel
ve mobilyada kendine yeni kullanım
alanları açarak, bu ürünü sevdiğini
söyleyen Keleş, “15 yıldır masif pa-
nelin üretilip pazarlanmasıyla ilgili
sürecin içindeyim. İlk yıllarda, ayda
100 tane ürettiğimiz mal satıl-
mazdı. Bugün 200-300 levha, bir
tesisin günlük imalatı bile değil.
Merdivenci için üretiyorduk o yıl-
larda. Bugün ise 40 bin metreküp-
lük üretimin 15 bini merdiven için
kullanılıyor. Geri kalanı masada,
sandalyede, mobilyada  kullanılıyor”
diyor.
Masif levhadan üretilmiş ürünler
konusunda Türkiye’nin kendisinin
iyi bir pazar olduğu gibi çevresin-
deki diğer pazarlara dağıtım yapa-
cak bir noktada olduğunu da dile
getiren Keleş,  Türkiye’de masif pa-
nelden artık geri dönüş olmayacağı
öngörüsünde bulunuyor ve gele-
cekle ilgili görüşlerini şöyle aktarı-
yor: “Masif panel şu an yükselen

ürün. Tüketimde ciddi bir artış ola-
cağına inanıyorum. Masif levha ve
mobilya üretiminde ve işlenmesinde
yer alan makine parkının da gelişe-
ceğini öngörebiliriz. Pazar sürekli
büyüyor. Masif panel ile masif mo-
bilyaya dönüşüp nihai tüketime
hazır hale getirdiğimiz her ürün pa-
zarda yer buluyor. Kimse masif
levha ile sahip olunan kolaylığı terk
etmek istemiyor. Masif mobilya ve
levhanın konforundan kimse vaz-
geçmek istemiyor. Ne üreticinin ne
tüketicinin masifi bırakacağını dü-
şünmüyorum.” 

Sohbetimize biraz Nasreddin
Group’u tanıyarak başlayalım is-
terseniz?
Nasreddin Group önceleri hasırlı
üretimler yapan hasır projeleri ve
uygulamaları gerçekleştiren bir
firma olarak faaliyetine başladı. Ge-
nelde turizm bölgelerinde hasırlı
çalışmalar sırasında gelen teklif ve
talepler sonucu ahşaba yöneldi ve
ahşaplı uygulamaları hasırla birleş-
tirdi. Elde edilen başarı zamanla
hasırın çok üzerine çıkmasıyla da
piyasada bilinirlik ve referans oluş-
turdu. 
Bu portföyün teknik olarak destek-
lenmesi gerektiğine karar vererek
Muğla’daki Salman Ahşap Fabrika-
sı’nı 2011 yılının Ekim ayında satın
aldı. 2015’te ise Antalya OSB’de 2.
fabrikasını kurarak teknik alt yapı-
sını güçlendirdi. Bu fabrika Türki-
ye’ye ilk tam otomasyon lamine
kolon-kiriş üretim hattı olarak ta-
sarlandı. Avrupa’da imrenerek gez-
diğimiz fabrikaların benzerini
Türkiye’ye kazandırmakla gurur
duymaktayız. Nasreddin Group
fabrikaları, yapı kirişleri, ahşap ev,
lamine ahşap doğrama profilleri,
masif levha, Thermowood olarak
beş ana kol üzerinde üretim yapı-
yor. 
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Türkiye’de masif 
panelden artık geri
dönüş olmayacağı 
öngörüsünde bulunan
Nasreddin Group
Ahşap Sanayi İmalat
Müdürü Ufuk Keleş, 
pazarın sürekli büyü-
düğünü söyleyerek,
“Masif panel ile masif
mobilyaya dönüşüp
nihai tüketime hazır
hale getirdiğimiz her
ürün pazarda yer bulu-
yor. Masif levhanın 
kolaylığından kimse
vazgeçmek istemiyor”
diye konuştu.



Ahşap evler ve ahşap yapı kirişleri
gibi projeli üretimleri Antalya’da
yeni kurduğumuz fabrikada,
Thermowood ve masif levha gibi
standart üretimleri seri imalat ile
Muğla’daki fabrikamızda üretiyo-
ruz. Her iki fabrika da kendi konu-
sunda uzmanlaştı. Yine 2015’te
Naswood olarak markalaştı. 
Naswood markası altında faaliyetle-
rimizi yürütüyoruz. Markalaşarak
büyüme kararı aldık. Bizim amacı-
mız yeni teknoloji ile yeni üretim
teknikleri ve yeni ürünleri piyasaya
sürmek. 

Salman Ahşap’ı satın almak
neler kattı Nasreddin Group’a?
Bu satın alma bizim için bir dönüm
noktası oldu açıkçası. Salman
Ahşap Sanayi Şirketi, Türkiye’de
masif bahçe mobilyaları üretiminde
çok iyi bir yere ve algıya sahipti.
Dış mekan masif mobilyada çok
kaliteli üretimler yapan bir fir-
maydı. Nasreddin Group Salman
Ahşapı bünyesine katarak hem yeni
bir üretim dalında var oldu hem de

bu ismin piyasadaki iyi algısını boz-
madan üzerine yeni yatırımlarını
yaptı. 

Satın almadan sonraki faaliyetle-
riniz neler oldu?
En önemli çalışmamız, ahşap evi
fabrikasyon olarak üreten ve Türki-
ye’de bir ilk olan, ülkenin en büyük
ahşap işleme CNC makinesine
hayat vermek oldu. Makinenin di-
lini çözerek, ekiplerini oluşturup
sistemi çalıştırmaya başladık. Nas-
reddin’in portföyündeki müşteri-
sini devreye alarak dört yıl içinde
450’nin üzerinde ahşap ev projesi
ürettik. Bununla ilgili de çok
olumlu tepkiler aldık. Avrupa’da
üretilen konutların yüzde 17’si
ahşap kökenli evler. Türkiye’de ise
bu oran onbinde 2 bile değil
henüz. Daha ülke olarak işin çok
çok başındayız. 
Fabrikasyon olarak ahşap ev üreten
tek firmayız Türkiye’de. Ama biz
bundan çok da memnun değiliz.
Pazarın büyümesi firma sayısının
artmasıyla mümkün. Bunu bildiği-

miz için sektörde yeni firmaların
oluşmasını arzuluyoruz. Müşteri-
nin ilgisi var. Yabancı yatırımcılar
da pazarın büyüdüğünün farkında-
lar. Gelecek görüyorlar. Bu pazar
yükselen bir pazar. Bizim de yatı-
rımlarımız devam ediyor. Günü
geldiğinde, pazar olgunlaştığında
Nasreddin Group olarak portfö-
yüyle, deneyimiyle ve referansları
ile servis yapmaya en hazır firma ol-
mayı hedefliyoruz. 

Ahşap evlere ilgi neden yoğunlaşı-
yor sizce? Artan bir bilinç mi var?  
Bilinç bizden bağımsız artıyor. Tu-
ristik faaliyetlerin artması, yurt dı-
şındaki örneklerden esinlenme ve
ekolojik hayata dönüş isteği gibi
nedenler tüketicinin ilgisinin art-
masını sağlıyor. Kimyasalsız ahşap,
doğal dönüşümlü ürünlere ilginin
yanında daha geleneksel yapı tiple-
rine ve ürünlere doğru bir eğilim
de var. İlaçsız korunan ahşaplar,
boyasız yapılara yönelik bir trend
var. Toplumsal olarak kendiliğin-
den bir kültür gelişiyor.
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Firma olarak yurt dışı pazarına yönelik çalışmalarınız var mı? 
Satın almadan sonra Salman Ahşap her yıl yaklaşık yüzde 40 büyüdü. Bu büyüme içinde yurtdışı yok denecek kadar azdı. Bu
yıla kadar ihracatla ilgili özel bir çabamız olmadı. Ama altyapı çalışmaları yaptık. 2011 yılından bu yana Dubai, İran, Milano Fuar-
ları’na katılıyoruz ve bunların yavaş yavaş meyveleri gelmeye başladı. Fuarlara istikrarlı olarak her yıl katılmamız markamız ve
firmamız anlamında bir itibar oluşturuyor. Bu da zamanla siparişlerin gelmesini ve mal satma potansiyelimizi artırdı. Avrupa
firmaları da artık bizi ciddi bir rakip olarak görüyor. Aslında büyüme bunlarla birlikte oluyor. 2016’yı ihracat yılı olarak kabul
ettik. Keşke olsa da hepsini yurt dışına satabilsek… Amacımız Avrupa’da kaç ülke varsa hepsine fatura kesmek.



Peki yurt dışında hangi ülkeler
sizin için pazar olabilir?
Potansiyeli yüksek bölgenin ba-
şında Ortadoğu ülkeleri geliyor.
Şimdi İran da çok ön planda. Nas-
reddin Group olarak teknik altyapı
yatırımlarımız ile Avrupa’daki üre-
ticilerin kullandığı teknolojiye ve
Avrupalı müşterinin talep ettiği ser-
tifikalara artık sahibiz. Avrupa’ya da
üretim yapacak alt yapıyı tamamla-
dık. Avrupa artık bizim için bir
pazar.  Avrupa, birçok sektörde
üretimden çekiliyor. Onlar ham-
maddeye yakınlarsa, biz de onlara
göre ucuz ve nitelikli işgücüne ya-
kınız. Biz çok istekliyiz, Avrupa ise
yaşlandı. Biz onlarla yarışmaya he-
vesliyiz, onlar ise bu işleri bırakmayı
düşünüyor. Ortadoğu da bizim için
cazip. Ama Ortadoğu sekteye uğ-
rarsa döner Avrupa kapılarına daya-
nırız.

Bu yıl piyasaya sürdüğünüz
Thermopanel ürünü hakkında
da bilgi almak isteriz. Sanırım
Türkiye’de bir ilk? 
2015 sonunda Thermopanel ile
Türkiye’de ilk ve yeni bir ürün ko-
nusu oluşturduk. Isıl işlem görmüş
ahşabın levhalarından Thermopa-
nel meydana getirdik. Dünyada var
mı emin değiliz ama Türkiye’de ilk
kez üretilen yeni bir ürün bu. Kur-
duğumuz üretim hattı ile 4-5 aydır
seri üretim yapmaktayız. Piyasada
oldukça ilgi gördü.

Ürünün özelliği nedir? 
Ahşap levhalar, üretildiği orijinal
kerestesinin özelliklerini gösterir,
yani kereste gibi yanar, çürür, şişer. 
Thermopanel ise kerestesinin gös-
terdiği özellikleri göstermiyor.
Günlerce karın, yağmurun altında
kalsa da şişmiyor, güneşte çekmi-
yor, çürümüyor, bozulmuyor. Isıl

işlem gördüğü için orijinal ağacı-
nın karakterini göstermiyor ve kul-
lanım ömrü uzuyor. Thermopanel,
masif levhanın kullanılamadığı sı-
kıntılı alanlara alternatif bir ürün
oldu. Ayrıca üretim sırasında müş-
terinin kullanımını engelleyen iş-
lenme problemleri de bu ürünle
ortadan kalktı. 

Hangi alanlarda tercih edilebilir?
Thermopanel’in performansı bula-
şık makinesi ve fırınlar ile yapıldı.
Hem fırına hem de bulaşık maki-
nasına girebilecek sunum tepsile-
rinde ve sunum tabaklarında
deneyip yaptık. Daha önce ahşap
masiften yapılan bu ürünler hemen
çalışıp yıpranırken, thermopanelli
ürünleri sıcaklığın ve suyun yıprat-
madığını gördük. Levhanın
CNC’de işlenirken gösterdiği ters
tepki ortadan kalktı. Ahşap tepsi
denemesini de yaptığımız bu ürü-

nün kullanımı çok geniş bir yelpa-
zeye uygulanabiliyor. Dış mekanda
ahşap kullanımlarının önü bu
ürünle açılmış oldu. Masif ahşap
levhalardan masa üstü yaptığı-
mızda sıkıntı çıkardı, şimdi ther-
mopanelli masa sandalyeler
günlerce yağmurun altında bozul-
madan yıpranmadan kalabiliyor.
Farklı teknik üstünlüklere sahip
yeni bir ürün oluşturduk. Yeni kul-
lanım alanları gündeme gelecek.
Dış mekanda kullanılabiliyor ol-
ması çok büyük bir saha açacak
sektöre. Mimarlar tasarım yaparken
ahşabı istedikleri gibi kullanacak
artık. Ayrıca bu üründe hiçbir kim-
yasal, boya kullanılmıyor, 150 de-
recelik kızgın buhar ve 250
derecelik kuru sıcaklıkla bu özel-
liklere sahip olması nedeniyle ta-
mamen doğal. Bu nedenle ahşap
evlerde de tercih edilebilecek ra-
hatlıkla. 
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Masif levhadan üretilmiş ürünler konusunda Türkiye hem
kendisi iyi bir pazar hem de çevresindeki diğer pazarlara dağıtım
yapacak bir noktada. Bu nedenle de bu ürünün tüketiminde ciddi
bir artış olacağına inanıyorum.

“ “ 
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Bu ürün için ne kadarlık bir ya-
tırım yaptınız?
Hatırı sayılır yatırım yaptık. Bu
ürün için yeni bir hat açtık. Fabri-
kayı satın aldıktan sonra kapalı ala-
nımızın büyüklüğü arttı. Biz
aldığımızda 4 bin metrekareydi,
bugün üretim alanı 11 bin metre-
kareye ulaştı. 

Makine üreticiyi, üreticiyi de ma-
kineci tetikleyip geliştiriyor. Bu
noktada sizin ağaç işleme maki-
neleri sektöründen beklentileri-
niz nedir?
Beklenti değil ama bir şikayetimi be-
lirtmek istiyorum. Biraz önce verdi-
ğim örneğin yanı sıra bazı olumsuz
olaylar da yaşıyoruz. Bunun teme-

linde ise sektörün yeniliğe açık ol-
maması yatıyor. Bunun bir örneğini
yaşadık. Bir firmaya, istediğimiz ma-
kinenin özelliklerini belirttik ve
“bunu sizin yapacağınıza inanıyo-
ruz, yurt dışından getireceğimiz fi-
yata bu makineyi siz yapın. Biz bunu
zaten alacağız ama yurt dışından al-
mayayım, yurt içinden alalım”
dedik. Üretse sadece bize değil, on-
larca firmaya satabileceği bir maki-
neydi. Ancak ne yazık ki yapmadılar.
Yapamadılar değil, yapmadılar. 

Firmaların bu noktada ne yap-
masını önerirsiniz?
Bütün firmalar inovasyon yapmaları
yapması lazım. Avrupa’da bugün
gıptayla baktığımız ülkeler inovas-

yonla bu duruma geldiler. Bir diğer
ciddi eleştirimi de makine kullanı-
cılarına yönelik yapmak istiyorum.
Sektördeki üreticiler, ellerindeki
yerli makineyi Avrupa’nın hurdaya
çıkardığı ikinci el yabancı makineyle
değiştirmeyi yatırım olarak kabul
ediyor. İkinci el yabancı makinenin
teknolojisi zaten eskimiş, ekmeği
yenmiş. Ama ne yazık ki onu aldığı
zaman ‘ben makine yatırımı yap-
tım’ diyebiliyor. Bu bana göre çok
sığ bir görüş. Ülkenin yeni tekno-
lojilere ve ürünlere ihtiyacı var.

Sektörde olumlu bir gelişme yok
mu peki?
Ahşap alanında Avrupa’da Alman-
ya’nın yedeği İtalya’dır, İtalya’nın

Kapak Röportajı
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yedeği Türkiye’dir, Türkiye’nin ye-
deği de İran’dır. Teknoloji Alman-
ya’dan doğuya doğru geliyor.
Bugün Almanya yazılım programı,
İtalya tasarım, Türkiye makine, İran
ise mobilya üretiyor. Günlük 200
metreküp ortalama üretim kapasi-
teli bütün MDF-sunta tesisleri
İran’da. Türkiye’nin hurdaya çıkar-
dığı tesisleri Türkiye’den İran top-
luyor. Mobilya üretimi için gerekli
olan makine parklarını alıyor. Tür-
kiye’de bugün çok güzel ve İtalya
kadar iyi üretilmiş makineler var.
Bunlar Türkiye’nin AR-GE gücünü
gösteriyor. Makine üreticileri kötü
bir noktada değil, ama AR-GE’ye
daha fazla yatırım yapmalı.  

Masif panel ve masif mobilya açı-
sından Türkiye’deki değişimi ve
gelişimi anlatır mısınız biraz da? 
Masif panel ve mobilyanın Türki-
ye’de atağa geçtiği dönem son 10
yıla dayanıyor. Bugün masif panel
konusunda sektörde düzenli üre-
tim yapan tamamı yerli yaklaşık 15
firma var. Şu anda Türkiye’de
masif panelin yıllık üretim kapasi-
tesi 50-60 bin metreküp yaklaşık.
Bunun yüzde 30’u kadar ithal mal
giriyor. 
Nasreddin Group olarak üretimin
yüzde 10’luk payı bize ait. Amacı-
mız pazardan daha çok pay almak
yerine pazarı yurt dışı ile büyüt-
mek. Bu nedenle ihracata yönelik
çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. 
Türkiye bir dönüşüm içinde. Hızlı
üretim ve hızlı tüketim her işin te-
meli artık.  Ürününüzle son kulla-
nıma ne kadar yaklaşırsanız o
kadar fazla yer buluyorsunuz pa-
zarda.  Bu süreç hızla ilerliyor.
Masif panel ve mobilyalar daha
fazla yer bulacak gelecekte Türki-
ye’de. Burada amacımız masif
panel ile daha çok masif mobilyayı

bir araya getirip nihai tüketime
hazır hale getirmek. 

Masif mobilyaya neden ilgi artı-
yor?
Dikkat edin çevremizde gördüğü-
müz ve kullandığımız mobilyanın
önemli bir kısmı yapay ya da en-
düstriyel ürünler. Ama hepsinin
üst görünümü ahşap görünüm.
Bu ürünler kendini masif panelin
görünümüne benzetiyor. Yani
yapay her ürünün almak istediği
görünüm ahşap desen görünümü. 
Masif panel ise bu işin kopya edi-
len, benzemeye çalışılan tarafı. Bu
malzemeden üretilen mobilyala-
rın doğallığı tartışılmaz. Artık
masif mobilya sosyal statü göster-
gesi oldu. Maliyetlerinden dolayı
ucuza üretilemeyen ahşap mo-
bilya üst düzey müşteri için özel
ürün oldu. Gücü olanın sahip ol-
duğu, olmayanın özlem duyduğu
ürnler bunlar. Hızlı üretim ve tü-
ketimin karşısında masif mobilya
şövalyece direniyor ve pazar pa-
yını artırıyor. 
Üretici kadar tüketici de masif
panel ve mobilyada kendine yeni

kullanım alanları açarak bu ürünü
sevdiğini bir anlamda ifade ediyor.

Kullanım alanı ne yönden geli-
şecek?
Masif panel Türkiye’de 15-20 yıl
önce ilk sahaya çıkarken merdiven-
cinin basamak imalatı işini kolay-
laştırmak için yola çıkmıştı. Ama
bugünkü üretimin, merdivende
kullanımı yüzde 40’ta, yüzde 60’ı
yeni alanlarında kullanılıyor. 15 yıl-
dır masif panelin üretiminden pa-
zarlanmasına sürecin içindeyim.
İlk yıllarda, ayda 100 tane üretti-
ğimiz mal satılmazdı. Bugün 200
ürün günlük imalat bile değil.
Merdivenci için üretiyorduk o yıl-
larda. Bugün ise 50-60 bin metre-
küplük üretimin 15 bini mer-
divenlik alanlarda kullanılıyor. Geri
kalanı masa, sandalye, mobilya ve
diğer kullanım alanlarında tüketi-
liyor Merdivenci, kullanımı arttığı
halde bizim büyük müşterimiz
değil artık. Aslında ürünün kulla-
nım alanını pazardaki oyuncular ve
tüketiciler belirliyor, o malzeme-
nin daha çok nerede kullanılaca-
ğına kullanıcı karar veriyor.
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Masif panel 
şu anda yükselen
ürün. Pazar daha
doygunluk nokta-
sında değil ve
büyüyor. Bu nedenle
masif  mobilya 
üretiminde, işlen-
mesinde yer alan
makine parkının da
gelecek dönemde
gelişeceğini öngöre-
biliriz.

“

“
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Çiçek literatüründe “güzelli-
ğin timsali” olarak yorum-
lanan gül, kozmetik ürün-

lerinin ana maddelerinden olmasının
yanında Isparta’nın yurt dışına adını
duyurduğu en önemli ihraç kalem-
lerinden birini oluşturuyor.  Ispar-
ta’da yetiştirilen güllerden elde
edilen yağlar, dünya ihracatının
yüzde 40 ila 50’sini karşılarken,
dünyanın en büyük parfüm marka-
larının da vazgeçilmezi durumunda.

“Uçucu yağların kraliçesi” olarak da
adlandırılan gül çiçeğinin en önemli
üretim merkezlerinin başında gelen
Isparta,  Türkiye yağ gülü üretimi-
nin yüzde 84,41’ni karşılıyor. Ispar-
ta’dan giden gülyağı, Christian
Dior, Chanel, Calvin Klein gibi
dünyanın en büyük parfüm marka-
larının hemen hemen hepsinde kul-
lanılıyor. İngiltere, Fransa, Almanya,
Suudi Arabistan ve Hindistan başta
olmak üzere 20 ayrı ülkeye ihracatın

yapıldığı şehirden 7 bin ton çiçekten
elde edilen 2 ton gül yağı ile 15 mil-
yon dolarlık ihracat gerçekleştirili-
yor. Kentte yaklaşık 20 bin dekarlık
alanda yetiştirilen gül çiçeklerinin,
parfüm ve kozmetik sanayisinin vaz-
geçilmezi olduğunu söylemek
mümkün. 
Isparta yöresinde gül yağı üretimi-
nin geçmişi 1880’li yıllara dayansa
da bugün 1954 yılında kurulan Gül-
birlik tarafından sürdürülüyor. 

Isparta’nın gülleri

Gezi
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Gülbirlik, günlük gülyağı üretimi ile
Türkiye’nin ve dünyanın bu alanda
en büyük üretici ve ihracatçı kuru-
luşu. Halen, dünyanın parfüm ve
kozmetik sanayinin önde gelen ku-
ruluşlarının gülyağı ve gül ihtiyaç-
ları, Gülbirlik tarafından karşı-
lanıyor. Isparta’da gülyağı, gül
konkreti, gül suyu ve gülden mamul
krem, sabun, parfüm ve losyon üre-
timi yapan fabrika ve imalathaneler
de oldukça fazla. 
Böylesine önemli bir potansiyeli
elinde bulunduran Isparta, kozme-
tik ve parfüm endüstrisinin tüm
ülkede gelişmesi için büyük bir
Kozmetik Vadisi oluşturma potan-
siyeline sahip. Yetkililer, bölgede
yer alan resmi kurumların, özel şir-
ketlerin, araştırma merkezlerinin
ve eğitim kurumlarının işbirliği ile
kurulabilecek ‘Kozmetik Vadi-
si’nin, yüksek rekabet gücüyle
dünya kozmetik piyasasında söz
sahibi konuma gelebileceğine dik-
kat çekiyor. 

Şehrin tarihini öğrenmek 
istiyorsanız müzeler sizi bekliyor
Tarihi ve kültürel değerler açısından
zengin bir şehir olan Isparta'da gezi-
lecek pek çok yer var. Antiocheia
Antik Kenti ve Adada Antik Kenti Is-
parta'nın en çok ziyaret edilen ören
yerleri arasında yer alıyor. Helenistik
Dönem’den kalma bu iki antik
kentte önemli arkeolojik buluntular

sergileniyor. Men Tapınağı ise Yalvaç
ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki
Gemen korusunda bulunuyor. Tapı-
nak M.Ö. 4. Yüzyıl’da Ay Tanrısı
Men adına yapılmış. Men kültürünün
en önemli merkezleri arasında yer
alan Antiocheia Antik Kenti, Tanrı
Men'e sunulmuş pek çok eserle do-
natılmış. Men Tapınağı'nın dışında 2
kilise, stadyum ve evler yer alıyor.

YAPMADAN DÖNMEYİN!
- Isparta’dan gülyağı, gülsuyu, gül kremi, gül yapraklı gül lokumu, elma cipsi 
(çıtır elma) ve halı almadan, 

- Isparta’nın gül bahçelerinden gül toplamadan,
- Isparta’nın Kelebek Vadisi’nde fotoğraf çekmeden,
- Isparta’nın nefis Fırın Kebabından, Kabune Pilavından ve Yalvaç Güllacından 
yemeden, 

- Gülbeyaz Davraz Kayak Merkezi’nde kayak yaparken Eğirdir Gölü’nü seyretmeden,
- Haziran ayında yapılan Isparta Uluslararası Gül-Halı, Kültür ve
Turizm Festivali'ni görmeden,

- Isparta ve Yalvaç Müzesi’ni gezmeden, 
- Aksu Zindan Mağarası’nda asırların birikimini fotoğraflamadan, 
- İslamköy Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’ni gezmeden, 
- Eğirdir’in Canada ve Yeşiladası’nı görmeden, Yeşilada’da balık yemeden,
- Eğirdir Hızırbey Camii’ni görmeden,
- Eğirdir Akpınar Köyü’ne çıkıp, gölün manzarasını fotoğraflamadan, 
- Kovada Gölü Milli Parkı’nda ve göllerin kıyısında, piknik yapmadan,
- Eğirdir ve Gelendost’un elmasını tatmadan,
- Gelendost Ertokuş Kervansarayı’nı gezmeden,
- Sütçüler Yazılı Kanyon’da Kral Yolu’nda nehirle birlikte yürümeden,
- Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı ve Mavi Sedir Ormanı’nda yürümeden, 
- Uluborlu’nun kirazını tatmadan,
- Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti’ni ve Yalvaç Men Kutsal Alanı’nı gezmeden,
- Yalvaç Çınaraltı’nda oturup sohbet etmeden,
- Yalvaç’ın kök boyalı kilimini, el işlemeli deri ürünlerini almadan,
- Yenişarbademli Dedegül Dağı’na tırmanmadan, Melikler Yaylası’nda kamp yapmadan,
- Yenişarbademli Pınargözü Mağarası’ndan çıkan suda serinlenmeden…
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Kubad Abad Sarayı, Eğirdir Kalesi,
Sığırlık Kalesi, Uluborlu Kalesi, Ata-
bey Ertokuş Kervansarayı, Atabey Er-
tokuş Medresesi, Eğirdir Dündar Bey
Medresesi, Kutlubey Ulu Camii,
Mimar Sinan Camii, Kavaklı Camii,
Eğirdir Hızırbey Camii, Yalvaç Dev-
lethan Camii, Firdevs Bey Bedesteni,
Aya Baniya (Aya Payana) Kilisesi,
Ayastefanos Kilisesi; Isparta'da yer
alan ve gezebileceğiniz tarihi eserler
arasında bulunuyor. 
Kentin tarihi hakkında bilgi sahibi
olabilmek için  Isparta Müzesi, Ulu-
borlu Müzesi ve Yalvaç Müzesi’ni  de
gezmenizi tavsiye ederiz. 16 binden
fazla eserin bulunduğu Isparta Mü-
zesi’nde Pisidia mezar taşlarının ör-
nekleri, Aksu Zindan Mağarası
önünden getirilen Eurymedon Hey-
keli, mermer heykeller ve Senirkent
Yassıören’de bulunan Geç Arkaik
Dönem, Greko-Pers mezar stelleri
sergileniyor. Salondaki vitrinlerde ise
gaga ağızlı testiler, taş baltalar, idol-
ler ve bronz yüzük, küpe, süs takıları,
pişmiş toprak eserler, kandiller, mü-
zenin sahibi olduğu iki define, Isparta
çevresine ait geleneksel halılar, kilim-
ler, cicimler de sergileniyor. 
St. Paul Yürüyüş Yolu ise günü-
müzde önemli turizm aktiviteleri ara-
sında yer alıyor. St. Paul uzun mesafe
yürüyüş yolu; Antalya Perge'den baş-
layıp, Isparta'da Sütçüler Çandır, Ya-
zılı Kanyon, Adada Antik Kenti,
Eğirdir ve Yalvaç Pisidia Antiocheia
Antik Kenti'nde son buluyor. Yakla-
şık 450 kilometre olan St. Paul Yolu,
Türkiye'nin en uzun ikinci yürüyüş

yolu olup, yolun 300. kilometresi Is-
parta sınırlarında son buluyor.

Kar tatili için Davraz 
Kayak Merkezi’ne gidin
Her mevsim keyifli bir tatil imkanı
sunan Isparta'da dilerseniz kış ayla-
rında da güzel bir tatil yapabilirsiniz.
Özellikle kış sporlarına ilginiz varsa
Davraz Kayak Merkezi'ni görmenizi
öneriyoruz. Şehir merkezine 26 kilo-
metre uzaklıkta olan Davraz’a Diya-
din yolu takip edilerek gidiliyor. Bu
yol yaklaşık 20 dakika sürüyor. 1997
yılında hizmete açılan kayak merkezi,
2.637 metre yükseklikte bulunuyor.
Burada doğal dokunun yumuşaklığı
ve mükemmel kar kalitesi, kayak me-
raklıları için uygun ortam sunuyor.
Parkurlar 4 kilometreye kadar ulaşı-
yor. Telesiyejler ise saatte 1.000 kişi
taşıyabilecek kapasitede. 1.211 metre
uzunluğunda yolculuk yapılıyor.  
Türkiye’deki en güzel pistlere sahip
kayak merkezlerinden biri olan Dav-
raz’da Nisan ayı ortalarına kadar,
kayak ve snowboard yapılabiliyor. Ay-
rıca dağın yüksek yamaçlarından Is-
parta Ovası’nı ve Eğirdir Gölü’nü
değişik açılardan görebilirsiniz. 

Doğal güzellikleri de 
görülmeye değer
Isparta bünyesinde eşsiz doğal güzel-
likler barındıran bir şehir. Isparta ge-
ziniz sırasında bu güzellikleri
keşfetmeden gezinizi bitirmeyin. Bu
keşiflerden birini yapmanızı önerdi-
ğimiz Kovada Gölü ve çevresi, 1970
yılında milli park olarak ilan edildi ve

1992 yılında koruma altına alındı.
Çevresi 21 kilometre, derinliği 6-7
metre olan gölde sazan, kadife ve
tatlı su levreği, tatlı su ıstakozu var.
153 su kuşunun tespit edildiği böl-
gede, ziyaretçiler kampçılık, yürüyüş,
manzara seyretme ve tırmanma akti-
viteleri yapabilirler. 
Yazılı Kanyon, Gökçay, Kızıldağ
Milli Parkı, Tota Yaylaları ve İçme-
leri, Milas Mesire Yeri, Eğirdir Gölü,
Karacaören Baraj Gölü, Gölcük Kra-
ter Gölü ve Milli Parkı ile Lavanta
Vadisi de Isparta'da mutlaka görme-
nizi önerdiğimiz yerlerden. Öte yan-
dan, Isparta mağara turizminin en
geliştiği illerimizden biri. İnönü
Mağarası, Kuz Mağarası, Zindan
Mağarası, Pınargözü Mağarası; Is-
parta mağaraları arasında en çok ge-
zilenler arasında bulunuyor. 

NE ALINIR?
Isparta modern alışveriş merkezlerinin yanında geleneksel ürünlerin bulunabileceği satış merkezlerine de
sahip. Özellikle gül ürünleri ve el dokuma halıları her mevsim satın alınabilir. Mimar Sinan Caddesi'nde gül
ve gül ürünleri imalatçısı firmaların satış mağazalarında, gül tesbihinden gül kokan seccadeye, gül kreminden
gül lokumuna kadar gülle yapılmış her türlü ürünü bulabilirsiniz. Yine Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulu-
nun Halı Sarayı'nda istediğiniz ölçüde Isparta el halıları ya da minyatür halıları bulabilirsiniz. Isparta
merkezde Firdevs Bey Bedesteni’ne ve Üzüm Pazarı’na, Halı Sarayı’na, Mimar Sinan Caddesi’nde gül ürün-
leri satan mağazalara, Eğirdir'de Dündar Bey Pazarı’na Yalvaç'ta geleneksel el sanatlarının bulunduğu Ram-
palı Çarşı’ya uğramadan ayrılmayın. Bu mekanlarda mutlaka hediye edeceğiniz bir ürün bulacaksınız.
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NE YENİR NE İÇİLİR?
Isparta’ya geldiyseniz mutlaka fırın kebabının
tadına bakmalısınız. Fırın kebabı uzun şişlere
geçirilmiş kuzu, keçi, oğlak kaburgalarının
pişirilmesiyle yapılan bir tür yemek. 18.
Yüzyıl başlarında Isparta’da yaşayan Rumlar,
özel fırınlarda, yalnız erkeç etinden kebap
yapmaya başlarlar. Fırın kebabı o günden
bugüne Isparta’nın vazgeçemediği bir yemek
olur. Ancak günümüzde, yalnızca erkeç
etinden değil damak zevklerine uygun
olarak kuzu, koyun, oğlak ve erkeç et-

lerinden yapılıyor. Kebap üzüm hoşafı ile
birlikte servis ediliyor. Fırın kebabını en iyi
yapan mekanların başında ise Kebapçı Kadir,
Ferah Kebap, Hacıbenli Kebap geliyor. Is-
parta yemeğinin üstüne de Yalvaç Güllacı’nı,
Isparta Kabak Tatlısı’nı veya Isparta Hel-
vası’nı yemeden ayrılmayın.
Ayrıca muhteşem manzarası ile Gökçay'daki
Kervansaray Lokantası iştahınızı daha da
kabartacaktır. Nefis Isparta yemeklerini için
Gülsofrası, Büyük Isparta Oteli ve Bas-
macıoğlu Oteli de gidebileceğiniz yerler

arasında. Eğer canınız balık yemek isterse,
Eğirdir Gölü’nün doyumsuz manzarası
karşısında levrek, sazan veya alabalığınızı
yiyebilirsiniz. Yeşilada'da bulunan restoran-
ların hepsini tereddüt etmeden tercih ede-
bilirsiniz. Eğirdir'e gittiğinizde mutlaka sazan
dolması yemelisiniz. Sütçüler Yazılı Kan-
yon'a giderseniz ise kanyonun iştahınızı art-
tıran o temiz havasını aldıktan sonra,
Canlar veya Baysallar Alabalık Lokantası’nda
fırında pişen nefis alabalığı yemeden dön-
meyin. 
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ISPARTA’NIN ORMANLARI 
YATIRIMA ÇAĞIRIYOR 
Arazisinin yarıya yakın bölümü ormanlarla
kaplı olan Isparta’da orman ürünleri işleme
sanayisi de sürekli gelişim içinde. Isparta
ekonomisinde Cumhuriyet’in ilk yıllarından
bu yana önemli bir sektör olan orman ürün-
leri endüstrisi, imalat sanayisi içinde işyeri ve
çalışan sayısı açısından dokuma giyim eşyası
ve deri sanayisinden sonra ikinci sırada yer
alıyor. Bu açıdan bölge ekonomisinin en
önemli öğelerinden birini oluşturuyor.
Ticaret ve Sanayi Odaları’ndan alınan verilere
göre; orman ürünleri endüstrisinde Is-
parta’da 112 firma faaliyet gösteriyor.  Bu
işletmeler yıllık 100 bin metreküp kereste
işler hale gelmiş durumda. İlde bu sanayi kol-
unda imal edilen başlıca ürünler arasında;
çeşitli amaçlar için kereste, yonga levha,
kaplama, melamin kaplamalı yonga levha,
mobilya, tüfek dipçiği, kabze ve karabin yer
alıyor. Ürünlerin büyük kısmı iç pazarda
tüketilirken, bir kısmı ise ihraç ediliyor. Is-
parta’dan yapılan orman ürünleri ihracatı
yılda 12 milyon doları aşıyor. 
Isparta orman bakımından Türkiye'nin şanslı
bölgelerinden biri. Türkiye’de ormanlık alan-
ların yüz ölçüme oranı yüzde 27 iken, Ispar-
ta’da bu oran yüzde 43 ile Türkiye
ortalamasının çok üstünde. Bölgede orman-
lık alanların fazla oluşu ise kereste ve ağaç
ürünleri sektörünü önemli hale getiriyor. Is-
parta ilinde 2011 yılı itibarıyla toplam 127 bin
449 m3 endüstriyel odun üretimi gerçek-
leştirildi. Endüstriyel üretimin 61 bin 121
m3’lük kısmı tomruk, 535 m3’lük kısmı tel

direk, 6 bin 67 m3’lük kısmı maden direk, 3
bin 326 m3’lük kısmı sanayi odunu, 20 bin
853 m3’lük kısmı kağıtlık odun, 35 bin 597
m3’lük kısmı lif yonga odunu niteliğinde. 
T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan ve
tüm illeri kapsayan “İllerde Öne Çıkan Sanayi
Sektörleri” çalışmasında orman ürünleri, Is-
parta’da öne çıkan sektör olarak belirlendi.
Buna göre; inşaat kerestesi ve doğrama
imalatı, ağacın hızarlanması, planyalanması ve
emprenye edilmesi ve ahşap konteynır
imalatı, bölgede öne çıkan sektörler olarak
görülüyor. Ormancılık sektörü, ürettiği odun
kökenli orman ürünleri ile birçok sanayi ko-
luna hammadde sağlıyor. Diğer bir ifadeyle,
ormancılık sektörü birçok sanayiyi besliyor ve
böylece katma değer yaratılması ile istihdam
artışında etkin rol oynuyor. 
Öte yandan, Türk mobilya sektörünün
büyümesi, uluslararası pazarlara açılması ve
son yıllarda dünya ortalamasının üstünde bir
performans göstermesi de Isparta’daki orman
ürünleri sektörünün gelişimine itici güç oluyor.
Yüzölçümünün ortalama yarısının ormanlarla

kaplı olması, sektörün ihtiyaç duyduğu ham-
maddeye rahatlıkla ulaşabileceğinin önemli bir
göstergesi. Hammaddeye yakınlığının yanı sıra
bölgede yer alan organize sanayi bölgelerinin
varlığı da yatırımcılar ihtiyaç duydukları
altyapıya ulaşma imkanı sunuyor. Süleyman
Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi ise
hem sektörün gelişmesine yönelik çalış-
malarını sürdürüyor hem de ihtiyaç duyduğu
nitelikli işgücünü yetiştiriyor. 
Bu tür fırsatlar göz önüne alındığında bölge
mobilya sektöründe ve orman ürünleri
endüstrisinde önemli bir yatırım alanı olabilme
gücüne sahip. Bunun yanı sıra; kara, deniz ve
demiryolu taşımacılığına uygun lojistik üstün-
lüklerin ve halihazırda Türkiye’deki bu sek-
törde büyük üretimlerin yapıldığı üç büyük
bölgenin (Ankara, İstanbul, Orta Anadolu)
artık doyum noktasına ulaşması sebebiyle Is-
parta avantajlı konuma geçiyor. Bütün bunlar
gösteriyor ki, Isparta orman ve orman ürün-
leri sektöründe Türkiye’de yapılabilecek
yatırımların merkezi olabilecek imkana sahip
bulunuyor. 
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Gençlik yıllarında tamir,
bakım ve servisini yaptığı
ağaç işleme makinelerinin

satışını gerçekleştirmek için 2004
yılında Akay Makine’yi kuran Sinan
Kılakay, sektörde henüz 24 yaşında
şirket sahibi olan genç bir işadamı.
Sattığı makinelerin üretimini yapma
kararı alması ile 2011’de Artemak
Makine firmasını kuran Kılakay,
bugün hem satış hem de üretim faa-
liyetlerine yurt içi ve yurt dışında
devam ediyor.
Geçen yıl gerçekleştirdiği AR-GE
yatırımı ile Türkiye’de ilk kez imal
edilen yeni bir ürüne imza atan
Sinan Kılakay, ürün yelpazesini ge-
nişleterek 2016 yılına hızlı bir giriş
yaptı. Firma hedeflerini büyüten Kı-
lakay, firması kadar sektörün gelece-
ğinden de oldukça umutlu… 
Yaptığımız görüşmede firma olarak
hayata geçirdikleri yatırımların yanı
sıra sektördeki gelişmeleri de değer-
lendiren Sinan Kılakay, ağaç işleme
makineleri sektörünün geleceğine
yönelik çok olumlu yorumlarda bu-
lundu.

Sohbetimize öncelikle firmanızı
tanıyarak başlayalım. Artemak ne
zamandan beri sektörde ve faali-
yetleri neler?
Sektöre 2000’li yılların başında gir-
dim ve firma olarak faaliyetlerimize
2004 yılında Akay Makine’yi kura-
rak başladık. İlk önce ikinci el ve sıfır
mobilya makinelerinin alım satımını
yapan bir firmaydık. Yurt dışına ya-
pılan ziyaretler neticesinde, orada
üretilmiş olan makineleri Türkiye pi-
yasasında pazarlayan firmamız, üre-
tim kararı alarak Artemak Makine
adındaki şirketi kurarak 2011 yılında
üretime başladı. Akay Makine’yi
satış firması, Artemak Makine’yi de
üretim firması olarak kurduk. Birçok
nedenden dolayı makine üretme ka-

rarı aldık.  Yurtdışından ithal edilen
makinelerin fiyatlarının aşırı yüksek-
liği, yedek parça sıkıntısı, servis sı-
kıntısı ve yurtiçindeki distribütör-
lerin fiyatlar konusunda katı tavır
sergilemesi bunların başında geldi.
Böylece sattığımız makinelerin üre-
timini yapmaya karar verdik ve İne-
göl OSB’deki fabrikamızda çoklu
delme makineleri üretmeye başladık.
Tek çeşit makine ile  başladığımız
çoklu delme makinelerinin çeşidini
zamanla 21’e kadar çıkardık. 2015
yılına kadar da Türkiye pazarında
Artemak markası adı altında bu ma-
kineleri sattık. 2014-2015 yıllarında
ise sektör bir daralma yaşadı. Bu dö-
nemde ne yapabiliriz diye düşündük
ve AR-GE yaparak 2016 yılına yeni
bir ürün grubuyla girdik.

Özellikleri nedir bu yeni ürün gru-
bunun?
Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan
bir makine ürettik. Halen de tek üre-
ticisi  Artemak. Ürettiğimiz CNC 7-
DK Servo Motorlu Çoklu Delme
Makinesi, üzerinde bulunan yedi ka-
fası sayesinde aynı anda 152 adet
delik açma kapasitesine sahip. Bu
ürün seri üretim yapan mobilyacıla-
rın bir anlamda imdadına yetişti.
Gerek kullanım kolaylığı sağlaması,
gerekse yerli makineler içinde mua-
dilinin olmayışından dolayı yatırımcı-
ların ve üreticilerin tercih ettiği
makine konumunda. Diğer yandan;
Türkiye’de üretilmiş olmasıyla maki-
nemiz, Avrupa ve dünyaya ihraç edi-
lebilecek olması nedeniyle katma
değeri yüksek yatırım malı olarak da
ekonomimize katkı sağlayacak. Yine
yaptığımız AR-GE çalışması saye-
sinde CNC daire makinesi, kenar ya-
pıştırma ve yatar daire makinelerinin
üretimine başladık. Yatar daire maki-
nesi kesici gruplarına girdik. Bu
ürünlerimizi bu yıl TÜYAP İstanbul

Ağaç İşleme Makinesi Fuarı’nda ser-
gileyeceğiz. Sektörün daralma yaşa-
dığı dönemi AR-GE çalışması
yaparak fırsata çevirdik bir anlamda.
Yeni bir ürün yelpazesi açtık üretim
boyutunda. Yeni bir ürün ile girdi-
ğimiz 2016 yılından çok umutlu-
yuz.

Sektörün en önemli sorun-
larından biri mesleki eğitim
konusundaki yetersizlik. Bu
anlamda sektördeki eğitim
kalitesi nasıl artırılabilir?
Artemak olarak sektör adına sosyal
sorumluluk projelerimiz de var.
Bunların başında eğitim geliyor. İki yıl
önce ‘Eğitime Yüzde Yüz Destek’
kapsamında, Dörtçelik Endüstri
Meslek Lisesi’ne makine desteği sağ-
ladık. Lisenin mobilya bölümüne
çoklu delik makinesi bağışında bu-
lunduk. Türkiye’yi geleceğe taşıya-
cak başarılı genç kuşakların
yetişebilmesi için okullarımızın kali-
teli eğitim imkanlarına kavuşabilmesi
önemli. Bu bağlamda biz Artemak
Makine olarak üzerimize düşeni yap-
tık ve bundan sonra da imkanlarımız
çerçevesinde yapmaya devam ede-
ceğiz. Eğitimin kaliteli ve tam teşki-
latlı teknolojiyle birlikte sürdü-
rebilmesinin bir maliyeti var. Bir ül-
kenin eğitim kalitesinin yüksekliği o
ülkenin milli gelirinin yüksekliğiyle
de ilişkili. Birey olarak toplum ola-
rak, sanayici ve iş adamları olarak,
eğitime yapılacak olan katkıların,
ülke olarak başarı çıtamızı yükselte-
ceği bir gerçek. Yıllar sonra geri dö-
nüşümlerinin meyvelerini vererek
misliyle artmasını daha başarılı ve
eğitimli bir Türkiye olmayı temenni
ediyorum. Bunun için gelecek dö-
nemde de firma olarak elimizden
gelen desteği göstermeyi sürdüre-
ceğiz.



Yeni ürün size ne gibi olanaklar,
fırsatlar sağlayacak? 
Bu yatırımla birlikte panel gru-
bunda üretim yapan bir mobilya fir-
masına kendi ürün grubumuzu
oluşturup satabilecek noktaya gel-
dik. Bu yıl hedeflerimiz tabi ki arta-
cak. Büyük bir yatırım yaptık. Metal
üzerine CNC işleme merkezleri
kurduk. 200 adetlik çoklu delme
makinesi üretiminin 2016’da yüzde
50 oranında artmasını bekliyoruz.
Fabrikamızı fiziki olarak yüzde 50
oranında büyüttük ve yeni bir üre-
tim hattı açtık. Böylece dört çeşidi-
miz oldu. Ayrıca hizmet verdiğimiz
firma ölçeğimiz de genişledi. Artık
irili ufaklı her türlü mobilya firma-
sına ürün verebilir duruma geldik.
Dört ana ürün grubunda çeşitli bü-
yüklüklerde makine üretimi yapabi-
liyoruz. Şu anda fabrikamızın
büyüklüğü 4 bin 500 metrekare.
Çalışan sayımız ise 35.

Gelecek dönemde üretim tesisi
kurma hedefiniz var mı?
Üretimden ziyade gelecekte satış
noktaları kurmayı planlıyoruz. İne-
göl’de yakın zamanda bir showroom
açacağız. Satış noktalarını artırmayı
amaçlıyoruz. Kayseri, İstanbul gibi
Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde bayi-
liklerimiz var. Bunların sayısını za-
manla artıracağız. Aynı zamanda
komşu ülkelerimizden Azerbaycan ile
de bir ticaretimiz var.

Yeri gelmişken ihracatla ilgili çalış-
malarınızı da öğrenmek isteriz.
Ürünlerinizi hangi ülkelere satı-
yorsunuz, yeni pazarlar hedefliyor
musunuz?
Türkiye bizim için öncelikli pazar.
Ama ihracatı da ihmal etmemeye ça-
lışıyoruz. 2016 yılında daha aktif hale
getirmek istiyoruz. Şimdiye kadar
Azerbaycan, İran gibi ülkelere ihra-
catımız oldu. İtalya, Polonya gibi Av-
rupa ülkelerine yönelik ihracat
yapmak istiyoruz gelecek dönemde.
2015’te Almanya’daki Ligna Fuarı ’na
katılmıştık.
Orada çok güzel iş bağlantıları kur-
duk. 2016’dan itibaren bu iş bağlan-
tılarını hayata geçirmeyi istiyoruz.
2016’da tek hedefimiz satış. Şu anda
üretimimizin yüzde 25-30’unu ihraç
etmemiz bizim ilk etaptaki hedefimiz
olacak. Yurt dışında bazı Türki Cum-
huriyetler’de bayiliklerimiz bulunu-
yor. Zamanla bunların sayısı da
artabilir.

Uzun yıllardır sektörün içindesi-
niz. Bu süreçte mobilya sektörü-
nün ve ağaç işleme makineleri
sektörünün gelişimini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?
2015 yılında bir daralma oldu Tür-
kiye genelinde. Tüm dünyada sıkıntı
yaşanıyor. Bu ister istemez Türkiye’yi
de etkiledi. Biz de bu dönemi
AR-GE yatırımı yaparak geçirdik.
Ancak daha uzun dönemli bir de-

ğerlendirme isterseniz özellikle şunu
söylemek isterim; sektörde son yıl-
lardaki en önemli gelişme, mekanik
makinelerden CNC kontrollü maki-
nelere geçişlerin yaşanması oldu.
Sektörde mobilyacılar makineleşerek
CNC’ye yöneldiler. Mobilya sektö-
ründeki teknolojiyi daha yoğun kul-
lanma eğilimi, ağaç işleme makineleri
sektörüne de yansıyor; bizim de bu
yönde yeni ürün ve yatırımlar yap-
mamızı gerekli kılıyor. Son 10 yılda
sektör kaliteye önem vermeye baş-
ladı. Fiyattan ziyade artık kalite aranır
oldu. Öte yandan mobilya sektö-
ründe hızlı bir moda akımı var. Bu
da ağaç işleme makinelerinin özellik-
lerinde değişimlere yol açıyor. İne-
göl’de üretim yaptığımız için modayı
çok yakından takip ediyoruz.

İnegöl’de kurulup büyüyen bir
firmasınız. İnegöl’ü mobilya sek-
töründeki etkinliği açısından nasıl
anlatırsınız?
İnegöl mobilya sektörünün bir an-
lamda kalbi ve modaya direkt yön
veren bir yapıya sahip. İnegöl sektö-
rün gelişimi açısından dünyayı araştı-
rıyor, yeni pazarlar buluyor, aynı
zamanda sektörün önünü açmak için
çok ciddi destek oluyor. Biliyorsunuz
geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ilk ve tek
mobilya AVM’si İnegöl’de kuruldu.
Mobilya AVM İnegöllü mobilyacıla-
rın dünyaya kendilerini tanıtabileceği
bir platform oldu. Dışarıdan da

88 AİMSADDERGİSİ

Sektörün Sesi



AİMSADDERGİSİ 89

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

büyük bir aferin aldı. Bu noktada
şunu özellikle vurgulamak isterim;
İnegöl’deki mobilyacılar birbirlerine
çok bağlılar. Öyle ki, hepsi bir araya
gelip İtalya’daki fuara kendi başlarına
bir uçak kaldırabiliyorlar. Dünyadaki
hiçbir fuarı kaçırmıyorlar. Başarının
anahtarını bu şekilde ellerinde tutu-
yorlar. Birçok sektöre örnek olacak
bir birlikteliği var İnegöl’ün. Ayrıca
komşu ülkelere ticarette de çok ba-
şarılılar. Bu özelliklerini alt alta ko-
yarsak İnegöl diğer sektörlere de rol
model olabilir, örnek olabilir.

Türk mobilyası yurt dışında nasıl
tanınıyor peki?
Gayet iyi tanınıyor. Bütün ülkelere
ulaşabiliyor sektör. Özellikle lojistiği
çok iyi sağlıyor. Öyle ki, Uzakdoğu,
ABD gibi birçok uzak bölgeleri bile
pazar olarak görebiliyor. Dünyada
Türk mobilyası için ciddi bir pazar
potansiyeli var. Yurt dışındaki bağ-
lantılarımız sırasında dikkatimizi
çeken en önemli konulardan biri de
ağaç işleme makineleri alanında Tür-
kiye’ye ilginin giderek artması. Mo-
bilya makineleriyle ilgili Türkiye ön
plana çıkmaya başladı.

Nasıl bir ilgiden bahsetmek müm-
kün bu noktada?
Üretim konusunda Türkiye’ye ilgi
var. Ağaç işleme makineleri sektörü
çok iyi bir noktaya gidiyor. Şunu ke-
sinlikle söyleyebilirim, Avrupa kesin-
likte gelecek dönemde Türkiye’den
çok daha fazla mal alacak. Avrupa,
Türkiye’yi üretimde bir pazar olarak
seçecek ve Türk üreticilerle daha
yoğun şekilde iletişime geçecek.

Avrupa için Türkiye neden cazip
olacak?
Avrupa’da daralma var, işçilik fiyatları
çok yüksek. Türkiye’de ise fiyatlar
daha uygun, ayrıca Avrupa standart-

larını da yakalamaya yakınız. Türkiye
ağaç işleme makinelerinde gelecekte
çok iyi bir noktada olacak. Çin’den
bile çok daha avantajlıyız birçok ko-
nuda. Bunların başında lojistik geli-
yor. Çin’e göre coğrafi olarak
Avrupa’ya çok daha yakınız. Çin’den
Avrupa’ya makine sevkiyatı 45
günde tamamlanıyor. Türkiye’den
ise bu süre birkaç günde gerçekleşe-
biliyor. Ambargonun kalkması ve
İran pazarının açılması da bize çok
artı sağladı. İran, ambargonun kalk-
ması ile Türkiye açısından önemli bir
fırsat ülke haline geldi. Bu yıldan iti-
baren bu pazara da daha fazla yöne-
lebiliriz.

Şu dönemi daha avantajlı geçir-
mek adına sektör temsilcilerine
neler önerirsiniz?
Ben gelecekte çok güzel günler ola-
cağını düşünüyorum. Ama biraz sa-
bırlı olması gerekiyor sektördeki
arkadaşlarımızın. Bu dönemi de iyi
değerlendirmek, kaliteye önem ver-
mek gerek. AR-GE’ye ve yeniliklere
daha çok zaman ve bütçe ayırmalıyız.
Teknolojiyi ürünlere yansıtmalıyız.
Öte yandan, oturduğumuz yerden ti-
caret yapamayız. Bu nedenle dünya
pazarını iyi araştırmak gerekiyor.
Dünya bizim için çok önemli. Sadece
Türkiye ile yetinmemeliyiz. Yurt dışına
sürekli geziler düzenlenebilir. Tüm bu
bireysel çabaların dışında sektörün
biraz daha birbirine bağlanması gere-
kiyor, aynı biraz önce anlattığım İne-
göl örneğinde olduğu gibi. İnegöl
birbirine bağlandı ve bir güç oluş-
turdu. Ağaç işleme makineleri sektö-
ründe de bu gücü sağlamak gerek.
Sektörde bu gücü birleştirme görevini
AİMSAD üstleniyor. AİMSAD bunu
başarıyor, daha da başarılı olacağına
inanıyorum. AİMSAD köprü oluyor
sektördeki ilişkiler açısından. Sektö-
rün sorunlarını da dinliyor.

“

“ 















Alternatif Pazarlar

Asya, Avrupa ve Ortado-
ğu’nun kavşak noktasında,
Tuna Nehri ve Karadeniz ya-

kınlarında yer alan Romanya, coğrafi
yerleşim açısından oldukça stratejik
bir konuma sahip. Büyük bir ekono-
mik potansiyeli elinde bulunduran
ülke, gelişmiş sanayii ve tarım alanla-
rının yanı sıra zengin doğal kaynak-
ları açısından da oldukça şanslı.
Türkiye’nin de Balkanlar’daki en
büyük ticari partneri olan Romanya,
son yıllarda sanayileşme konusunda
attığı adımlar, yabancı yatırımcıya yö-
nelik sağladığı kolaylıklar ve Avrupa
Birliği tam üyesi olması ile Avru-
pa’nın cazip ülkelerinden birine dön-
üştü. Doğu Avrupa’nın en hızlı
büyüyen ikinci ekonomisine sahip
olan Romanya, uluslararası yatırımcı-
ların da her geçen yıl umutlarını artı-
yor. 19.7 milyonluk nüfusu ile
Avrupa’nın güney doğusunda yer
alan ve Polonya’nın ardından Orta ve

Doğu Avrupa’nın en büyük ikinci
pazarı durumunda bulunan  Ro-
manya’da, sanayileşme sürecine giril-
mesiyle birlikte güçlü bir kırsal göç
gerçekleşti. II. Dünya Savaşı’ndan
ağır yaralarla çıkan Romanya, eko-
nomisini kalkındırmak için büyük bir
mücadele dönemine girdi. Aralık
1989 Devrimi’nden sonra ise serbest
piyasa sistemine adapte olmaya baş-
layan Romanya, iktisadi gelişme
amacıyla dış ticarete önem vererek
bu amaçla pek çok reforma imza attı.
Ülkede bu süreç içinde, hisselerinin
çoğu devlet kontrolü altında bulu-
nan bütün kuruluşların hızlı ve şeffaf
bir biçimde özelleştirilmesi ve vatan-
daşların hayat standardının yükseltil-
mesi yönünde politikalar
uygulamaya koyuldu. Bu reformlar
özellikle, IMF, Dünya Bankası ve Av-
rupa Birliği gibi uluslararası oluşum-
lar tarafından desteklendi. Bu önemli
gelişmelerle beraber 1 Ocak 2007

itibarıyla ülkenin Avrupa Birliği tam
üyesi olması, Romanya’yı Avru-
pa’nın önemli ülkelerinden biri ha-
line getirdi.

Euro Bölgesi’ndeki kriz 
Romanya ekonomisini etkiliyor
Ancak, ülke ekonomisinin karşı karşıya
olduğu çeşitli problemler de yok
değil. Ülkede kayıt dışı ekonominin
büyük olması, vergi sistemine düşük
oranda katkı sağlayabilen kırsal nüfu-
sun yüksek olması, vergilerin düzenli
olarak toplanamaması gibi sorunlar-
dan dolayı vergi gelirleri yeterli düzeye
ulaşamıyor. Bu nedenle eğitim, sağlık,
refah, altyapı ve güvenlik harcamaları
yeterince gerçekleştirilemiyor. Ro-
manya, Doğu Avrupa ülkeleri arasında
en düşük kişi başı gelire, çevre stan-
dartları açısından en düşük seviyeye,
en yüksek ödenmemiş vergi borçlarına
ve en düşük eğitim harcamasına sahip.
Öte yandan Romanya ihracatının
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yüzde 70’inden fazlasını AB’ye ger-
çekleştiriyor. Bu da Euro Bölgesi'nde
yaşanmakta olan krizin Romanya’nın
makroekonomik değerleri üzerindeki
etkisinin önümüzdeki dönemde de
devam etmesi ihtimalini artırıyor. Ül-
kenin Euro Bölgesi ile kurmuş olduğu
sıkı ticari ve mali bağlar, ekonomisini
bu bölgedeki gelişmelere karşı riskli
hale getiriyor. 

Ortalama büyüme beklentisi 
yüzde 3,7 civarında
Ülke GSYİH'sı 2008 yılında zirve
noktası olan 204.3 milyar dolara
ulaşsa da bu oran kriz sonrası 2011
yılında 189.8 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. 2014 itibarıyla söz konusu
büyüklük  ihracata ve yerel talebe
bağlı olarak 199 milyar dolara yük-
seldi. Romanya’nın ekonomik büyü-
mesine ilişkin önemli öngörüler var.
2014 yılında yüzde 2,8 oranında bü-
yüyen ülkenin, 2016-2019 döne-
minde ortalama büyüme oranının
yüzde 3,7 olması öngörülüyor. Av-
rupa Komisyonu’nun yayımladığı
Avrupa Komisyonu 2015 Sonbahar
Ekonomik Tahmin Raporu’nda, Ro-
manya’nın ekonomik büyüme tah-
mini 2015 yılı için yüzde 3,5; 2016
için yüzde 4,1 olarak açıklandı. 
Romanya'nın AB fonlarından fayda-
lanma miktarının da önümüzdeki dö-
nemde diğer yıllara göre daha fazla
olması bekleniyor. Bu durumun ülke
ekonomisinde olumlu bir etki yarata-
cağı tahmin ediliyor. 2014-2020 yıl-
ları arasında Romanya'nın kulla-
nabileceği fon miktarının 22 milyar
euro düzeyinde olması bekleniyor.

Ticaret hacmimiz 
13 yılda üç kat arttı
Romanya ile Türkiye arasındaki ticari
ilişkilerin tarihine baktığımızda tam
bir görüş birliğinin hakim olduğunu
söylemek mümkün.  İki ülkenin böl-
gesel örgütler içinde yakın işbirliği
var. Bu birliktelik iki ülke arasındaki
ticarete de yansıyor. Türkiye ile Ro-
manya arasında son 13 yılda ticaret
hacmi üç kat artarak, 6 milyar dolar
düzeyine ulaştı. Bu hacmin 10 milyar
dolara çıkarılması hedefleniyor.
Ticaret hacmine göre, Türkiye Ro-
manya’nın Balkanlar’daki en büyük
ticaret ortağı ve AB dışındaki  birinci
partneri konumunda. Ülkemiz
İtalya, Almanya ve Fransa’nın ardın-
dan   Romanya’nın 4. büyük ihracat
pazarı.  Romanya’ya ihracatımızda
belli başlı ürünleri, tekstil elyafı ve
mamulleri, kara ulaşım araçları,
demir ve çelik, enerji üreten makine
ve cihazlar, giyim eşyası ve aksesuar-
ları, metallerden nihai ürünler ve
sebze-meyve oluşturuyor. İthalatı-
mızda ise metal cevherleri, demir-
çelik, kara ulaşım araçları, gübreler,
elektrikli makine ve cihazlar, mantar
ve ağaç mamulleri başı çekiyor.

Romanya’da 7 bine 
yakın Türk firması var
Halihazırda Romanya’da 7 bin civa-
rında Türk firması aktif olarak faaliyet
gösteriyor. Romanya'daki sistem de-
ğişikliğinden sonra küçük yatırımlarla
Romen piyasasına giren Türk giri-
şimciler, daha sonra hizmet ve imalat
alanında yatırımlara yönelseler de son
dönemde daha büyük ölçekli yatı-

rımlar yapmaya başladılar.  Önemli
transit yolları üzerinde bulunması,
eğitimli işgücü, gelişmiş altyapısı ile
yatırımcılar için cazip bir ülke olan
Romanya’da Türk sermayeli yatı-
rımcı sayısı sürekli artıyor. Roman-
ya’daki Türk yatırımlarının değeri
üçüncü ülkeler üzerinden gelenlerle
beraber toplam 6 milyar dolara
ulaştı.
Çoğu KOBİ statüsünde olan Türk
firmaları; toptan ve perakende tica-
ret, imalat ve hizmet işkollarını kap-
sayan geniş bir yatırım aralığında faal
durumdalar. Türk sermayeli firmala-
rın Romanya’da öne çıktığı sektörle-
rin başında özellikle bankacılık,
inşaat, menkul kıymetler, gıda işleme
ve üretimi, plastik maddeler üretimi,
ambalaj sanayi, elektrikli malzeme
üretimi, restorant işletmeciliği, nak-
liye, turizm geliyor.
Romanya’da ayrıca çok sayıda şubesi
bulunan iki Türk bankası (Credit
Europe ve Garanti Bankası) var.  
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Romanya'ya Seyahat Edecek 
Türk Vatandaşlarının Dikkatine!
Romanya’ya seyahat edecek umuma mah-
sus pasaport hamili vatandaşlarımızın mut-
laka seyahat amaçlarına uygun vize almaları
gerekiyor. Hususi, hizmet ve diplomatik pa-
saport hamili vatandaşlarımız ise 90 güne
kadar süreli turistik amaçlı seyahatlerinde
vizeden muaf. 
Romanya Avrupa Birliği ülkesi olmasına
rağmen, henüz Schengen Alanı’na dahil
değil. Buna mukabil, 1 Şubat 2014 tari-
hinde yürürlüğe giren bir düzenleme ile
geçerli Schengen Vizesi veya ikamet tez-
keresi hamili yabancıların Romanya'ya giriş
vizesine ihtiyaç duymadan girebilmeleri ve
son 180 gün içerisinde 90 günü aşmaya-
cak şekilde ülkede ikamet edebilmeleri
sağlanmış bulunuyor. Söz konusu düzenle-
mede belirtilen şartları taşıyan vatandaşla-
rımız da bu imkandan yaralanabiliyor. Bu
şekilde Schengen ülkelerinde geçerli ika-
met tezkeresi sahibi olan veya geçerli
Schengen Vizesi bulunan vatandaşlarımızın
vizesiz olarak Romanya'ya seyahat edebil-
meleri mümkün hale geldi.
Romen sınır makamları, gerekli giriş vize-
leri bulunsa veya vizeden muaf olsalar dahi
vatandaşlarımızdan sınır kapısında sağlık si-
gorta poliçesi ile kendilerini davet edenler
tarafından düzenlenmiş davetiyelerin asılla-
rını isteyebiliyor, otel rezervasyonlarını
kontrol edebiliyor, ayrıca ülkede bulunula-
cak süre zarfında geçimlerini sağlayacak
maddi imkanlara sahip olup olmadıklarını
sorgulayabiliyor. Bu nedenle, bu tür kanıt-
layıcı belgeler ile yeterince nakit para veya
kredi kartının bulundurulması önem taşı-
yor. 
Romanya’ya kendi özel araçlarıyla seyahat
edecek vatandaşlarımızın ”rovignette” adı
verilen elektronik otoyol geçiş kartlarını
sınır kapılarında mutlaka satın alarak araç-
larının önce camlarına takmaları, hız sınırla-
malarına titizlikle uymaları, emniyet kemeri
takma ve direksiyonda başında cep telefo-
nuyla konuşmama kuralına kesinlikle riayet
etmelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca, Ro-
manya’da sağlık hizmetleri tatminkar dü-
zeyde olmadığından, yaptırılacak sağlık
sigortalarının bulundukları ülkeye veya Tür-
kiye’ye ambulans uçakla nakile imkan vere-
cek teminatlar içermesine özen göster-
meleri de gerekiyor. 

Öte yandan, dünyada birçok projeye
imza atan Türk müteahhitler de Ro-
manya’da oldukça etkin. T.C. Dışiş-
leri Bakanlığı bilgilerine göre
Romanya’da faaliyet gösteren yakla-
şık 90 Türk müteahhitlik firması bu-
güne kadar 6.2 milyar dolar tutarında
proje üstlenmiş bulunuyor. Yine T.C.
Dışişleri Bakanlığı’na göre ülkemizde
135 Romen firmasının yatırım mik-
tarı ise yaklaşık 26 milyon dolar.

Türk işadamlarının 
itibarı yüksek
Romanya ile ikili ticari ve ekonomik
ilişkilerimizde gerek ihracatçı Türk iş
adamlarımızın, gerekse Romanya’da
iş yapan iş adamlarımızın karşılaştık-
ları yapısal bir sorun yok denecek
kadar az. Her iki ülke arasında gayet
yakın bir siyasi ilişki var ve Türk işa-
damları Romanya’da özel bir ilgi ile
karşılanıyor. Tarihi gelişim içinde Ro-
manya’da yaklaşık beş asır kalarak bu-
rada önemli eserler ve kültür bırakan
Türkler, Romen toplumu tarafından
bir anlamda hüsnü kabul görüyor.
Hatta Türk iş adamlarının ve yatırım-
larının bu itibarının son yıllarda daha

da arttığını söylemek mümkün.
Ancak Romanya’daki mevzuatın
tam oluşmamış olması nedeniyle
bazı Türk ihracatçılar, ihraç bedelle-
rinin tahsilinde sıkıntıya düşebiliyor.
Diğer taraftan, ülkede hukuk siste-
minin yavaş işlemesinden dolayı her-
hangi bir alanda doğan anlaş-
mazlığın çözümüde çok zaman ala-
biliyor. Dolayısıyla, böyle bir du-
rumu baştan engellemek için, ülke
firmaları ile çalışacak kişilerin, akre-
ditif türü olarak gayri kabili rücu ak-
reditif tercih etmeleri yetkililerce
tavsiye ediliyor. 
Romanya’daki firmalarımızın ülkede
yaşadıkları bir diğer sorun, özellikle
Türkiye’den götürülen çalışanlar için
çalışma ve oturma izni almakta yaşa-
nan güçlükler. Oturma izni almak için
gereken işlemler hem uzun sürüyor
hem de çok sayıda bürokratik süreç-
ten geçiliyor. Özellikle oturma izni
başvurularının uzatılması aşamasında
eksik ya da hatalı belge olması duru-
munda, yabancılar bürosunun doğ-
rudan oturumun iptali şeklinde
hareket etmesi firmalarımızı zor du-
rumda bırakabiliyor.



Polonya'dan sonra Orta Avrupa'nın
ikinci en büyük piyasası olan Ro-
manya, bir Avrupa Birliği ülkesi olma-
sının yanı sıra yaklaşık 1000
kilometrelik bir alanda 200 milyon tü-
keticiye ulaşan çok önemli ticaret yol-
larının ve merkezlerin kavşağında
bulunuyor. Ülkenin bulunduğu coğ-
rafya ise Merkezi Avrupa, Baltık ülke-
lerine açılım sağlayacak önemli bir
noktada. Topraklarının dörtte birinin
ormanlık olması nedeniyle Ro-
manya’nın doğal zenginliklerinin ba-
şında kerestelik orman ürünleri
geliyor. Esas itibarıyla göreceli küçük
bir pazar olmasına karşın, zengin
orman kaynakları ve stratejik konumu
ile oldukça yaygın bir üretim ülkesi
olan Romanya, ucuz maliyetler ve
enerji kaynakları, hammadde ve lojistik
açıdan özellikle son 10 yıl içinde
orman ürünleri sektöründeki Türk fir-
malarının üretimini çeken bir ülke ko-
numunda oldu.
Romanya, her bölgesinde ayrı bir sek-
tör uzmanlaşmasının olduğu bir ülke.
Bur çerçevede, kereste sektörü için en
uygun istihdam ve iş olanakları, or-

manların bol olduğu Kuzey Roman-
ya’da mevcut. Kereste sektöründe bazı
kısıtlamaların olduğunu Romanya’dan
ülke dışına saf odun satışı yapılamıyor.
5 milyon euro üzeri yatırım yapan fir-
malara 3. ya da 5. aydan itibaren vergi
kolaylıklarının sağlandığını ülkede, fab-
rika kurmak bu sektördeki en karlı ti-
caret olarak yorumlanıyor. Roman-
ya’nın orman zenginliği nedeniyle bir-
çok Türk firmasının bu ülkede MDF,
levha yonga tesisi yatırımı var. Roman-
ya’da tesis kuran Türk firmaları, Tür-
kiye’de ve yurt dışındaki müşterilerinin
yüksek ve özel kaliteli yonga levha ta-
leplerini bu şekilde karşılıyor. 

Geçen yıl 2.2 milyon dolarlık 
ağaç işleme makinesi ihraç ettik
Romanya’daki orman ürünleri potan-
siyeli bu ülkeye ağaç işleme makineleri
ihracatını da gündeme getirmekte.
Romanya’nın ağaç işleme makinesi it-
halatı 2012 yılında 77 milyon dolar,
2013 yılında 74 milyon dolar, 2014
yılında ise 80 milyon dolar oldu. Bu
bilgiler kapsamında: Romanya 2012
yılında en çok torna, işleme merkez-

leri ve diğer makinelerin yer aldığı
ürün grubundan, 2013 yılında kesme
ve ebatlama makinelerinin yer aldığı
ürün grubundan, 2014 yılında ise
Post-Forming makinelerinin yer aldığı
ürün grubundan ithalat gerçekleştirdi.
Romanya ile Türkiye arasındaki ağaç
işleme makinesi ticaretine baktığı-
mızda en çok 2012 yılında 8.7 milyon
dolar olarak gerçekleştiğini, 2013 yı-
lında yüzde 80’e yakın bir azalışla 1.8
milyon dolar olduğunu, 2014 yılında
ise yüzde 85 artarak 3.5 milyon dolar
olarak gerçekleştiğini görüyoruz.
2015 yılı sonunda da bu rakamın
yüzde 37 azalarak 2.2 milyon dolar ol-
duğu görülüyor. Öte yandan, Türki-
ye’nin Romanya’ya en fazla ihracatı
2012 ve 2013 yılında torna, işleme
merkezleri ve diğer makinelerin yer al-
dığı ürün grubunda, 2014 ve 2015
yıllarında ise kesme ve ebatlama maki-
nelerinin yer aldığı ürün grubunda
gerçekleşti. Bu bağlamda, Türkiye’nin
Romanya’ya ihraç edebileceği indika-
tif potansiyel makine ticaretinin ise
yaklaşık 45 milyon dolar olduğu he-
saplanıyor. 
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Faruk Ünver:
“Kalkınmanın 
formülü; 
işini sev, 
değer ver ve
kaliteli üret”
Durgunluk dönemlerinin AR-GE ve
yapılanma için fırsat olduğuna dikkat
çeken Ünver Ağaç İşleme Makineleri
Sanayi Ticaret Limited Şirketi Genel
Müdürü Faruk Ünver, “Kriz dönemlerinde
sektörlerde oyuncu değişiklikleri yaşanır.
Pazarda dengeler değişebilir. Birinci
önceliğiniz, yaptığınız işi düzgün ve
kaliteli yapmaktır. O iş size zaten parayı
kazandıracaktır”  diye konuştu. 
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Ünver Ağaç İşleme Makine-
leri Sanayi Ticaret Genel
Müdürü Faruk Ünver,

hem okuyup hem çalışma hayatında
önemli başarılara imza atan sanayici-
lerden birisi… 
16 yaşından beri her gece yatarken,
“Yarın işimi nasıl kaliteli yapabilirim”
diye düşünen Ünver, insanların işini
sevip değer vermesi ve kaliteli üretim
yapmayı prensip haline getirmesi ge-
rektiğini söylüyor. “O zaman kişi,
firma ve ülke kalkınabilir” diyen
Ünver, Türk toplumundaki çalışma
ve ticaret ahlakında büyük bir deği-
şim yaşandığına dikkat çekiyor ve
gençleri bu konuda uyarıyor. Ünver,
bu süreci,  “Kolay ve kısa yoldan az
çalışarak çok para kazanmaya yö-
nelme” yolunu arayan yeni nesil ola-
rak tanımlıyor. Firmada ikinci kuşak
Makine Mühendisi Barış Ünver'in ve
Uluslararası Ticaret öğrencisi Burak
Ünver'in de görev almaya başlama-
sıyla "AR-GE" ve "ihracat" merkezli
büyümeye odaklandıklarına değinen
Faruk Ünver’in yaşam hikayesi üze-
rinden ağaç işleme makineleri sektö-
rünün yıllar itibarıyla gelişimini,
yaşanan sorunları ve bu konuda ya-
pılması gerekenleri ele aldık. 

Okuyucularımıza kendinizi tanı-
tır mısınız? 
1964 Konya doğumluyum. 1972 yı-
lından beri Ankara’da yaşıyorum.
1976 yılında öğrenci iken mesleğim

ile tanıştım. Ankara Yıldırım Beyazıt
Endüstri Meslek Lisesi’nde eğiti-
mimi aldım. 1979 yılında iş hayatına
atıldım. Hem okuyup, hem çalıştım.
İbrahim ve Şevket ağabeylerim ile
1980 yılı Mayıs ayında Ünverler Ma-
kine şirketini kurduk. Üç ortaklı yapı
ile 17 yıl üretime devam ettik. 1996
sonunda ise ortalık dağıldı.  Biz,
Ünver Ağaç İşleme Makineleri San.
Tic. Ltd. Şti. olarak yolumuza
devam ediyoruz. 

Konyalı girişimcilerin ağaç işleme
makine sanayisinde ciddi bir ağır-
lığı olduğunu görüyoruz?
Bu dediğiniz özellikle ağaç işleme
makinesi sanayisindeki şirket sayı-
sında bir dönem yüzde 50’nin üze-
rinde idi. Ankara’da bu oran yüzde
75 idi. Ancak son yıllarda mesleği bı-
rakanların olmasıyla bu oranlarda da
azalma oldu. İkinci nesil, işletme-
lerde görev almaya başladı. Şu anda
Ankara’da ağaç işleme makineleri
konusunda çalışan şirketlerdin tah-
mini yüzde 40’ı Konyalı girişimci-
lerden oluşuyor. 

Ünver Ağaç İşleme Makineleri
olarak ilk ürettiğiniz makine ne
idi ve bugünkü üretim gamınız
hakkında bilgi verir misiniz?
Ünverler olarak mobilya ve maran-
goz makineleri sektörü için yatar
daire, freze ve bant zımpara maki-
nelerini 17 yıl boyunca ürettik.

Daha sonra pazarın ve müşterileri-
mizin talepleri doğrultusunda 2006
yılından itibaren patentli çoklu delik
makineleri, 2011 yılından itibaren
Çizicili Yatar Daire makineleri ve
2012 yılı başından günümüze kenar
bantlama makineleri imalatı yaparak
ürün gamımızı çeşitlendirdik. İlk
bilgisayar kontrollü kenar bantlama
makinesi üretimini biz gerçekleştir-
dik. Şu anda panel ebatlama maki-
neleri, kenar bantlama makineleri,
çoklu delik makineleri,  çizicili yatar
daire makineleri, yatar daire ve freze
makineleri ile pazarda söz sahibiyiz. 

Üretim tesisiniz hakkında bilgi
verir misiniz? Tesiste kaç çeşit ma-
kine üretiyorsunuz?
2015 yılında ‘varlığı koruma politi-
kası’ uyguladık. Sarayköy’de olan te-
sisimizi geçen yıl Siteler’e taşıdık. Şu
anda 800 metrekarelik kapalı alanda
üretim yapıyoruz. Yıllık üretim kapa-
sitemiz talebe ve makine tipine göre
değişiyor. Yurt içi satışlarımızın
yüzde 80’lik kısmını kendimiz, yurt
dışı satışlarımızı kendimiz ve bayi-
ler aracılığıyla yapıyoruz. Bugün 10
kişilik ekibimizle yıllık tabanda 100,
tavanda 150 bandında makine üre-
timine devam ediyoruz. Şu anda 24
farklı modelde makine üretimi ya-
pabiliyoruz. Uzmanlaşma ve piya-
sanın talebine göre üretim yapı-
yoruz. 
Üretimin ne kadarını ihracata yö-

Firma olarak kendinize nasıl bir hedef belirlediniz?
2010 yılından itibaren genişleme politikası izledik. İkinci nesile, bayrak devri sürecini yaşıyoruz. Büyük oğlum
Barış, makine mühendisi o da tasarım ve üretim alanında işe dahil oldu. Küçük oğlum Burak uluslararası ti-
caret okuyor.  İkinci kuşak eğitim, donanım ve istek olarak çok daha güçlü durumda…  Artık işi onlara dev-
retme süreci yaşayacağız. Onlarla birlikte ortak hedeflerimizin başında yurt dışına daha çok açılmak geliyor.
Ünver Makine olarak yıllık yüzde 20 olan ihracat payımızı ilk üç yılda yüzde 30-40’lara beş yıl sonunda yüzde
50’lere ulaştırmak ve bunu korumak hedefindeyiz. Avrupa’daki üreticilerin fiyatlarının yüksek kalması, Tür-
kiye için büyük bir avantaj yaratıyor. Türkiye’deki üreticinin fiyatları, Avrupa'ya göre daha seri üretim yapa-
masak bile daha ucuz iş gücüne sahip olduğumuzdan yüzde 20-30 oranında fiyat olarak avantaj sağlıyor. 
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nelik yapmak hedefindesiniz?
Önümüzdeki dönemde yine bu
pazarlara mı odaklanacaksınız?
2015 yılında 144 milyar dolar ola-
rak gerçekleşen toplam Türkiye ih-
racatından makine sektörü yüzde
9,2 pay aldı. Ağaç işleme makineleri
sektöründe bu pay önemli bir yer
tutuyor. Türkiye Avrupa'nın altıncı
büyük makine imalatçısı. AİMSAD
üyesi sektör paydaşları olarak ağaç iş-
leme makinelerinde dünya pazarın-
daki yüzde1’lik ihracat payımızı
artırmayı hedefliyoruz.  
Biz ilk ihracatımızı 2000 yılında
yapmıştık. İhracatta kurumsallaşma
ve güçlenme arzusundayız. Özellikle
Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri,
Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika paza-
rına ihracat yapmıştık ve yapmaya
devam ediyoruz. Bu ülkelere özel-
likle kenar bantlama, çoklu delik ve
çizicili yatar daire makineleri ihracatı
yaptık. Bir de komple üretim bandı
hattı kurabiliyoruz.
2001 krizinden sonraki tecrübele-

rim gösteriyor ki, üretimin yüzde
50’si ihracata yönelik olmalıdır.
Bunu yapabilen firmalar daha kalıcı
oluyor ve olacaktır. Biz de Ünver
Makine olarak yıllık yüzde 20 olan
ihracat payımızı yüzde 30-40’lara
ulaştırmak ve bunu korumak hede-
findeyiz. 
Daha ulaşılabilir pazarlara yönelmek
arzusundayız. Kuzey Afrika’da Fas,
Tunus ve Cezayir pazarına yöneli-
yoruz. Geçmişten gelen kültürel
bağlar ve ulaşımın deniz yoluyla
kolay olması nedeniyle bu pazarları
tercih ediyoruz. Ayrıca Balkan ülke-
lerinden Bosna Hersek, Kosova,
Makedonya da yönelmeye devam
ettiğimiz mevcut pazarlardandır.

Sektör açısından nasıl bir yıl ya-
şanıyor?
Fiyat odaklı rekabetin ön planda
olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu
da kaliteyi olumsuz etkiliyor.
Bugün olan ama beş yıl sonra ismi
unutulacak firmalar var. Bu eksiden

de vardı, şimdi de var, sonra da ola-
cak. Fakat sektöre zarar veriyor.
Bunların boyutu küçük ama topla-
nınca pazara ve yerleşik firmalara
olumsuz etki yapıyorlar. Yan sanayi
gelişti.  Gelişim de bu tarz firma-
ları destekliyor. Çünkü fason aldığı
parçaların montajını yapıyor ve
‘Makine üretiyorum’ deyip satıyor-
lar. Ufak bir sıkıntıda servis vere-
mediği gibi batıp gidiyorlar. 

O zaman artık müşterinin marka
sadakati yok…
Maalesef öyle oldu. Küçük ölçekli iş-
letmelerde bu daha fazla yaşanıyor.
Belli bir süre daha böyle sürer ama
daha fazla devam edemez. Ancak
marka değeri olan hizmet verebilen
firmalar ile büyük firmalar ayakta ka-
lacak. Bunun dışında bir de butik
üretim yapan, müşterinin ihtiyaç ve
talebine hızlı cevap verebilen firma-
lar da ayakta duracak.

Sektöre rakamlarla baktığı-

Eskimeyen Markalar

“Sektörde insanlar iletişim kurdukça
paslaşma başladı”
AİMSAD iki yıl önce kuruldu. Geç kuruldu
ama hızlı bir şekilde yol alındı. Sektördeki
firmalar birbirini daha yakından tanımaya
başladı. İnsanlar birbiriyle iletişim kur-
dukça, paslaşma süreci başladı. İleriki yıl-
larda belki işbirlikleri ve kısmen ortaklıklar
oluşacaktır. Artık tatlı bir rekabet yaşıyoruz
ve birlikten kuvvet doğacağına gönülden
inanıyoruz.  İkincisi devlete sesimizi duyur-
mak anlamında dernekleşme çok büyük
önem arz ediyor. Bu imkanımız kuvvet-
lendi. Yurt dışı ve yurt içi fuarlara dernek
standı olarak katılıyoruz. Burada firmaların
ürünleri de sergileniyor. Dernek içinde ça-
lışma komi- telerimiz var. Ayrıca TÜYAP ile
ortak komite kurduk. Sektör olarak altyapı-
mız daha da güçleniyor.  

Barış Ünver Faruk Ünver



mızda nasıl bir tablo ile karşıla-
şıyoruz?
Bugün sektörde irili ufaklı 100’e
yakın ağaç işleme makinesi üreticisi
firma var. Bu firmaların yüzde 40
civarı orta ölçekli, yüzde 10 kadarı
büyük işletmeler, geri kalanı ise
merdiven altı işletmeler durumun-
dadır. Bazıları kapanıyor ama bir
başkası da kuruluyor. Bu her daim
olacak. Firmaların yüzde 80’inde
mühendis veya yüksekokul me-
zunu nitelikli eleman yok. AR-GE
çalışması yok.  Burada son kullanı-
cıya ve devlete iş düşüyor. Tabi ki
teşebbüsün önüne engel konula-
maz. Her teşebbüs desteklenirken
kapasitesine ve sermayesine bakıl-
malıdır.  Bir standart oluşturularak
uygulanırlığının denetlenmesi ge-
rekiyor. Devletin en büyük eksik-
liği budur.

Sizin sektörünüzün bir stan-
dardı yok mu?
Uygulanabilirliği yok. Firmanın
belirli prensipleri ve alt yapısı varsa
uygulanmaktadır. Şu anda alt kate-
gorideki makinelerin birçoğunun
içi; Çin ve Uzakdoğu malı ucuz ve
vasat malzemelerle dolduruluyor
ve kullanırken ekonomik olmayan,
sonuçta da pahalıya gelen ürünler
haline geliyor. Ucuz alıyorlar ama
sonradan verim anlamında istedik-
leri sonucu alamadıkları makineleri
de kullanmak zorunda kalıyorlar.

Önümüzdeki dönemde sektör-
deki firma sayısında azalma olur
mu?
Kriz dönemlerinde bu bir eğridir.
Belli bir dönemde piyasalar kendi
yeni aktörlerini yaratır, daralınca da
firmalar kapanmaktadır. Firmalar
köklü olmadıkları, marka değeri ve
sermayeleri olmadığı için kapanı-
yorlar.

Sektör kaç kişiye istihdam sağlı-
yor?
Üretim odaklı baktığımızda tahmi-
nen kayıtlı 5 bin kişiye istihdam sağ-
lanıyordur. Ancak kayıt dışı istihdam
ile bu rakam daha da yükseliyordur.

Yetişmiş eleman konusunda ciddi
bir sıkıntı yaşanıyor sektörde. As-
lında bu Türkiye’nin genel bir sı-
kıntısı… Sizin bu konudaki tespit
ve çözüm önerileriniz nedir?
Yetişmiş eleman bulamamak ve ye-
tişmiş elemanı tutamamak… Bu iki
sorunumuz var. Eleman azlığı dı-
şında iş ahlakımızın zayıf olması ve
ahde vefanın azalmasından kaynakla-
nan sıkıntılar yaşanıyor. Aslında şir-
ketler, devletin tam olarak
yapamadığını yapıyor. Bu elemanları
alıyor, yetiştiriyor. Bir eleman 1-4 yıl
arasında yetişiyor ve tam verim alına-
cağı dönemde rakip firmaya gidiyor.
İş öğrendiği yere sadakati olmuyor.
Fakat vefa duygusu olmayan eleman
gittiği firmaya da yararlı olmuyor. 

Meslek liselerinden gelen öğren-
cilerin eğitim kalitesinin güçlen-
dirilmesi için çözüm öneriniz
nedir?
Son yıllarda Türk ailelerinde şu man-
tık ön planda… ‘Benim çocuğum
okusun, masabaşı iş yapsın. Devlet
memuru olsun.’ Devlete girince de
bir yıl sonra bu paraya bu iş yapılır mı
mantığı ön plana çıkıyor. 
Eksiden büyüklerimiz “Çalıştığın
yere ihanet etme, çalıştığını hak et,
harama göz dikme” derdi. Mevcut
mesai saatlerinde özel iş yapmak bile
bir açıdan hırsızlık gibi görülürdü.
Şimdi bunların hepsi unutuldu. 
İş ahlakımız değişiyor. Bursa’yı size
örnek göstereceğim. O bölgede ima-
lat daha düzenli ve başarılı, iş ahlakı
da çok farklıdır. Neden diye incele-
diğimizde; bir dönem Bursa’nın

ciddi olarak Bulgaristan’dan ve
Bosna Hersek'ten göç aldı-
ğını görüyoruz. Göçmen
ailelerin ciddi çalışma
kültürü ve disiplini var-
dır. Türk toplumunda
bunu kaybediyoruz.
Bir dönem eğitimde
meslek liselerinin
önünü kestiler. O dö-
nemde iş dünyasının
sesi çıkmadı. Her işlet-
meye mühendis
lazım değil ama
yetişmiş nite-
likli ara 
e l e m a n
ihtiyacı
var. 
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Önümüzdeki birkaç yılı
sektör ve firmamız açısından
mevcudu koruma dönemi
olarak görüyoruz. Komşu
ülkelerimizde sular durul-
duğunda, bir anlamda batak-
lık kurutulduğunda, madalyon
tersine dönecek. O zaman için
şimdiden hazırlıklı olmak
gerekiyor.

“

“ 
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Koç Holding’in son dönemde başlat-
tığı “Meslek Lisesi, Memleket Mese-
lesi” başlıklı çalışması doğru projedir
ama geç kalmış ve cılız bir çalışmadır.
Her kesimin bu projeye sahip çıkması
gerekiyor. Yüksekokulu bitirmiş işsiz
genç insanımız çok. Çünkü tulumu
giyip üretim bandında çalışacak değil.
Bir mühendisin verimli olabilmesi için
en az 3-4 yıl iş deneyimine sahip ol-
ması gerekiyor. Genç nesilde bu sabır
pek görünmüyor. Liseyi bitiren birçok
gencimiz de temizlik güvenlik pazar-
lama tarzı kolay görünen işlerde çalış-
mayı tercih ediyor.
Eskiden belli bir yaşta meslek öğreni-
lirdi.  Ben, 16 yaşında yatarken,
“Yarın yapacağım işi nasıl yaparsam
verimli ve kaliteli olur” diye düşüne-
rek uyurdum. Yarın hangi kafeye, si-
nemaya gideceğimi düşünerek yatağa
yatmazdım. Bugünkü konumumuza
da o sayede geldik. İnsanlar işini sev-
meli, işine değer vermeli ve kaliteli iş
yapmayı prensip haline getirmeli. O
zaman kişi, firma ve ülke kalkınabilir.

Bu söylediklerinizi genç kuşak-
lara nasıl aşılamalı?
Uzun süreçli devlet ve eğitim poli-
tikası ile olabilir. Dizilerimizden

başlayabiliriz. Örneğin, pazartesi
sendromu diye bir şey var. Çok kızı-
yorum bu lafa. İşe gitmek güzel bir
şey. İşinin olmadığını bir düşün.
Ama bu gençlerimizin bilinçaltına
yerleştiriliyor. Kısa yoldan zengin
olma mantığı işleniyor beyinlere…
Eski filmlerde oto tamircisi, maran-
goz vardır. Ama yeni filmlerde dizi-
lerde ofis, eğlence ortamı sürekli
kullanılıyor. Bunu gören izleyen
çocuk da öyle yönleniyor. Avrupa’da
bugün bir profesör veya öğretim gö-
revlisi ile ara eleman oturup sohbet
edebiliyor. AR-GE, tasarım, üretim
ve servis alanındaki eksiklikleri tartı-
şabiliyor. Türkiye’de böyle bir kültür
yok. Hangi konuda sohbet edilecek?
İnsanları kategorize ediyoruz. İn-
sanlar da “Ben aşağılandım aman

çocuğum okusun aşağılanmasın,
eğitim alırsa üst sınıfta olur” diyor.
Aslında bilinçaltında yatan budur. İyi
bir diploma iyi bir eğitim demek de-
ğildir. İyi insan iyi ahlaki değerleri
olan insandır. Öncelikle toplumu-
muza bunu aşılamamız gerekiyor. 

Sektörün yaşadığı bu ara eleman
sorununu çözmek için sizin der-
nek olarak bir çalışmanız var mı,
ileride olacak mı?
Derneğin kurucu üyeleri arasındayım.
İki yıllık bir derneğiz ve arkadaşların
özverili çalışmaları neticesinde çok
hızlı yol alıyoruz. Nitelikli eleman ko-
nusuyla ilgili çalışma yapacağız. Mes-
lek liseleri ile çalışarak nitelikli
elemanlara sertifikalı eğitim ve yeter-
lilik belgesi verecek bir proje geliştir-
mek istiyoruz. Nitelikli eleman
vasfına kavuşmalarını istiyoruz. Biz
bu makineleri üretiyoruz. Geçmişte
meslek liselerinde olan makineler
özel sektörde yoktu. Şimdi bizim
ürettiğimiz makineler meslek lisele-
rinde yok. Gençler üretimi ve maki-
neleri ne ölçüde görebilecek ve
öğrenebilecek? Devlet bu konuda
maalesef geri kalmış durumdadır.
Bazı meslek lisesi ve üniversitelerin

Eskimeyen Markalar

Eksiden büyüklerimiz
“Çalıştığın yere ihanet etme,
çalıştığını hak et, harama göz
dikme” derdi. Mevcut mesai
saatlerinde özel iş yapmak
bile bir açıdan hırsızlık gibi
görülürdü. Şimdi bunların hep-
si unutuldu.

“ 
“ 
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öğretim görevlilerinin bile çeşitli ma-
rangoz makinelerini görmediğini,
bilmediğini üzülerek görüyoruz. Sırf
gençleri sorgulamamak lazım… Yeni
nesli bu hale getiren eski nesildir.
Çoğu makine ve endüstri mühendis-
liği mezunu gençlerimiz, CNC freze
ve torna makinelerini sadece kitap-
larda görüyor. 

Sertifikalı eğitim için belli bir
sayı var mı?
Rakamsal olarak hedefimiz yok. Bu iş
için devlet desteği gerekiyor. Bakan-
lık ile ortak çalışma yapmak duru-
munda ya da ilgili kuruluşlardan
destek almak zorundayız.

Bu yıla yönelik sektör ve firmanız
açısından öngörüleriniz nedir?
Aslında üç ay öncesine kadar 2016

yılı için ekonomide büyüme bekli-
yordum. Ancak son dönemde yaşa-
nanlar, Rusya ve Suriye’deki
gelişmeler ve Güneydoğu Böl-
gesi’ndeki terör olayları bu yılın
kayıp yıl olacağını gösteriyor.

Sizin bu süreçte önerileriniz
neler?
Böyle dönemlerde dikkatli ve tem-
kinli olmayı öneriyorum. İşten so-
ğumadan, bıkmadan üretime devam
etmek lazım. Durgunluk dönemleri
AR-GE ve yapılanma için fırsat dö-
nemidir. Kriz dönemlerinde sektör-
lerde oyuncu değişiklikleri yaşanır.
Pazarda dengeler değişebilir. Birinci
önceliğiniz, yaptığınız işi düzgün ve
kaliteli yapmaktır. O iş size zaten pa-
rayı kazandıracaktır. 
Bu dönemler aynı zamanda taşların

yerine oturma dönemidir. Merdiven
altı firmaların elendiği ve kurumsal
firmaların ayakta kaldığı bir dönem
olacaktır. Bir tür aşı gibi düşünün.
Aşı olursunuz, vücut önce tepki
verir ve ateşlenirsiniz ama sonrasında
o mikroba karşı direnciniz artar.

Sektörün 2023 hedefi ne olmalı?
2023 yılına kadar sektörün daha çok
büyüyebilmesi için ihracatın loko-
motifi olan makine sektörünün payı
yüzde 9,2’lerden devlet desteğiyle
birlikte yüzde 20’lere çıkarılmalıdır.
Ayrıca firmalarımızın AR-GE çalış-
malarını artırmaları, kaliteli üretim
ve servis hizmeti sağlamaları olmazsa
olmazımızdır. Firmalarımız dış tica-
reti ve sağlanan devlet desteklerini
de öğrenerek dış pazarda daha aktif
rol almalıdır.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Çin’den ithal edilen ağaç işleme
makinelerinin sektöre yansıma-
sını değerlendirir misiniz? Yerli
üreticiyi korumak amacıyla
daha sert kotalar getirilemez
mi?
Çin’de hem kaliteli hem de kalitesiz
mal var. Biz öncelikle kaliteli ve iyi bir
imal edersek, neden Çin tercih edilsin.
Belli kotalar konulabilir. Yerli üretici-
miz, kaliteli Çin malı ile rekabet ede-
bilecek düzeyde. Çünkü o mal da
bizden ucuz değil.  Burada asıl sorun
kalitesiz Çin malı makinelerden kay-
naklanıyor. Hizmet, kalite, AR-GE ve
fiyat… Bu saydıklarım bir pakettir. En
büyük risk fiyata dayalı rekabettir. Fi-
yata dayalı rekabet olunca öbür saydı-
ğım başlıklar zaten anında bitiriyor.
Şöyle düşünün; 20 TL döner var. 5
TL’ye de döner var. İçinde ne oldu-
ğunu bilmek istiyorsanız belli bir yer-
den yemeyi tercih edersiniz.











118 AİMSADDERGİSİ

Tayland, dünya ekonomisinin
en önemli ağırlık merkezle-
rinden biri haline gelen Gü-

neydoğu Asya Bölgesi’nin gelecek
vaat eden, en parlak ekonomilerin-
den biri. Uluslararası pazardaki yatı-
rımcılar açısından bakıldığında da
Tayland, bu bölgede üretim üssü
olabilecek çok güçlü bir potansiyele
sahip. 
67 milyonu aşan nüfusu ile dünya-
nın en kalabalık 20’nci ülkesi olarak
bilinen Tayland, aynı zamanda dün-

yanın geleceğine yön vermesi bekle-
nen Güneydoğu Asya’da konumlan-
mış durumda. Çin’in güneyinde yer
alan Hindiçini Yarımadası’nın mer-
kezinde yer alan bu ülke, batıda
Myanmar (Burma), doğuda Kam-
boçya, kuzeyde Laos ve güneyde de
Malezya ile komşu. Bu ülkeye dair
söylenmesi gereken en önemli hu-
suslardan biri, ülkenin güneyinde
yer alan Tayland Körfezi ve batısın-
daki Andaman Denizi’nin Çin’in
enerji stratejisinde çok önemli bir

rolü olan Malakka Boğazı’nın kont-
rolünün sağlanması anlamında kritik
bir role sahip olduğu. Tayland, her
ikisi de küresel birer güç olan Hin-
distan ile Çin arasında konumlan-
mış, aynı zamanda kaydettikleri
ekonomik büyüme ve sahip olduk-
ları demografik altyapı bağlamında
“Asya kaplanları” olarak adlandırılan
Malezya, Endonezya ve hatta Fili-
pinler gibi ülkeleri yakından takip
etme imkanı sunan stratejik önemi
haiz bir ülke. 

Dünya Turu

Güneydoğu Asya’nın üretim üssü; 
Tayland
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Tayland, meşruti monarşi ile yöneti-
liyor. Ne var ki, kralın yetkileri yal-
nızca sembolik. 1932 yılında
meşruti monarşiye geçmiş olan bu
ülkede, o tarihten bu yana tam 12
kez askeri darbe oldu ve demokratik
yönetim kesintiye uğradı. Bu yö-
nüyle Tayland, dünyada en fazla as-
keri darbe görmüş ülkelerden biri,
belki de birincisi. Bu ülkede bu denli
fazla sayıda askeri darbe olmasının
en önemli nedenlerinden biri, Tay-
land Ordusu’nun, ülkenin modern-
leşmesi bağlamında çok ciddi bir rol
oynamış bulunması ve Çin’in yakın
çevresinde yer alan bir ülke olduğu
için, orduya çok fazla değer veriliyor
olması. Üstelik Tayland’da, ordu
mensubu olmak toplumsal ve siyasal
anlamda ciddi bir meşruiyete sahip
olmak anlamına da geliyor. 
Güneydoğu Asya’nın en önemli ül-
kelerinden biri olarak görülen Tay-
land, aynı zamanda Ortadoğu
Güneydoğu Asya yönündeki enerji
ve ticaret güzergahını da Andaman
Denizi ve Tayland Körfezi aracılı-
ğıyla takip etme imkanına sahip. 

Bu çerçevede, Tayland’ın siyasal ge-
leceği, tıpkı komşuları Myanmar ve
Malezya gibi yakından takip edilmek
zorunda.

Sanayileşmedeki 
başarı dikkat çekici
Dünya Turizm Örgütü’nün
(UNWTO) verilerine göre, 2014 yı-
lında 38 milyon 437 milyon dolarla
en çok turizm geliri elde eden do-
kuzuncu ülke Tayland oldu. 
Tayland, tarihi eserleri ve doğal gü-
zellikleriyle ilk akla gelen ülkelerden
biri olsa da, farklı sektörlerde taşıdığı
ekonomik potansiyeliyle de yatırım-
cılar için oldukça cazip bir pazar.
“Tayland'ı sadece turizm ülkesi ola-
rak görmek yanlış olur. Tayland, As-
ya'ya açılan bir kapı" şeklinde
yorumlayan yetkililer, ülkede sanayi-
deki gelişmelere de dikkat çekiyorlar. 
Tayland'daki yabancı yatırımcıların
yüzde 50'sini Japonlar oluşturuyor.
Bu nedenle ülkede sanayi altyapısı
gelişmiş durumda. Rekabetçi, nite-
likli ve sadık işçiler bulmak müm-
kün. 

Tüm dünyayla 475 milyar dolar ci-
varında ticaret hacmi gerçekleştiren
Tayland’da ekonomi, hızla kalkınan
ve gittikçe tarıma dayalı olmaktan
çıkıp kabuk değiştiren ve sanayileşen
bir yapıya sahip bulunuyor. Güney-
doğu Asya’daki stratejik konumu,
okuryazarlığı yüksek ve genç nüfusu,
önemli doğal kaynakları, büyük iç
pazarı, gittikçe artan satın alma gücü
ile ekonomik ve mali politikaları sa-
yesinde bölgede önemli bir ekono-
mik güç olmaya başladı. 
Yıllar itibarıyla baktığımızda eko-
nomideki büyümede dalgalanmala-
rın olduğunu görüyoruz. 2008
yılında yaşanan küresel ekonomik
bunalım nedeniyle Tayland ekono-
misi 2009 yılında yüzde 2,3 kü-
çülse de 2010 yılında ekonomi
yüzde 7,8 büyüyerek küresel eko-
nomik bunalımın etkisini hızla at-
lattı. 2012 yılında yüzde 6,5; 2013
yılında ise yüzde 3,1 oranında bü-
yüyen Tayland’da 2014 yılında bu
oran yüzde 1,5’te kaldı. 2014’te
GSYH 389 milyar doları olarak
gerçekleşti, kişi başına düşen milli
gelir ise 5 bin 790 dolar oldu. Tay-
land, yüksek sayılamayacak kişi ba-
şına düşen milli gelirine rağmen
Dünya Bankası tarafından en hızlı
kalkınan ülkelerden biri olarak de-
ğerlendiriliyor. 

Dış ticarette Çin 
Japonya’yı geride bıraktı
Ekonomik büyümede ihracat büyük
rol oynuyor. Bu da Tayland’ı Gü-
neydoğu Asya’nın en büyük ikinci
ekonomisi haline getiriyor. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Ülke ihracatının yüzde 80’i sanayi
ürünlerinden ve bu ürünlerin çoğu-
nun girdisi de ithal mallardan olu-
şuyor. Ülkede petrol üretimi,
tüketime göre yetersiz olduğundan,
petrol ithaline bağımlı. Japonya ge-
leneksel olarak Tayland’ın dış tica-
rette en önemli partneriyken 2013
yılında Çin ile olan ticaret hacmi, Ja-
ponya’yı geride bıraktı. 2013 yılında
Japonya-Tayland arasındaki ticaret
hacmi 64.5 milyar dolar, Tayland-
Çin arasındaki ticaret hacmi ise 63
milyar dolar olarak kaydedildi. 
2014 yılında 227.2 milyar dolar ola-
rak gerçekleşen ihracat gelirleri
GSYİH’nın yaklaşık yüzde 58’ine
tekabül ediyor. 2014’te Tayland’ın
ithalatı ise 227.7 milyar dolar oldu.
Buna göre dış ticaret dengesi yakla-

şık 500 milyon dolar açık verdi.
2014 yılında Tayland’ın ihracatında
ilk üç sıra Çin (yüzde 11,3), ABD
(yüzde 10,5) ve Japonya (yüzde
9,59), ithalat yaptığı ilk üç sıra Çin
(yüzde 16,89), Japonya (yüzde
15,67) ve ABD (yüzde 6,4) şek-
linde kayda geçti. 

2015’i büyüyerek geçirdi
2011 yılının ikinci yarısında gerçek-
leşen sel felaketi Tayland ekonomi-
sine büyük zarar verdi. 2011’in
dördüncü çeyreğinde ekonominin
yıllık bazda yüzde 8,9 daralması,
2011 yılında büyümeyi yüzde 0,1
oranına düşürdü. Sel sularının çekil-
mesine rağmen 2012’nin ilk yarı-
sında da üretim normal seviyenin
altında kaldı. Sel sonrası tamir çalış-

maları sebebiyle diğer Güney Doğu
Asya ülkelerinin aksine Tayland’ın
2012 ekonomik büyümesi hız ka-
zandı. 2012 yılındaki yüzde 6,5’lik
ekonomik büyümeye iç talebin tüm
bileşenlerinin özel tüketim, kamu
harcamaları ve brüt sabit yatırım ek-
lenmesi de katkıda bulundu. Dünya
ekonomisindeki büyümenin ivme
kazanmasıyla 2015 yılında, Tayland
ekonomisinin yüzde 3,7 büyüyerek
2015-2017 arasında yüzde 5,3’lik
büyüme oranına ulaşacağı öngörü-
lüyor. 
Öte yandan, Asya Kalkınma Banka-
sı’nın (ADB) projeksiyonlarına
göre, Asya’da 2015 yılını Hindistan
ile birlikte sadece Tayland ve Viet-
nam büyümelerine bir önceki yıla
göre hız kazandırarak kapattılar.
Tayland’da 2014 yılında gerçekle-
şen askeri darbenin sonrasında
2015’te istikrarın nispeten de olsa
yeniden tesis edilmesi ve buna para-
lel olarak kamu yatırım harcamala-
rına büyük kaynak ayrılması,
büyümenin hız kazanmasında en
önemli etken oldu. 

Dünya Turu
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Yabancı yatırımcı imalat 
yapmak için geliyor
Tayland, rekabetçi işgücü maliyet-
leri, düşük yaşama maliyeti ve esnek
iş kanunları nedeniyle geleneksel
olarak cazip bir yatırım merkezi.
Tayland ekonomisinin büyümesi ve
kalkınması ile doğrudan yabancı ya-
tırımlar arasında çift yönlü, birbirini
besleyen sıkı bir ilişki var. Tayland’da
yabancı yatırımlar ülkenin tarıma da-
yalı bir ekonomik yapıdan dengeli
bir şekilde sanayi ve hizmete daya-
nan bir ekonomik yapıya geçişinde
önemli rol oynadı. Önemli bir dış fi-
nansman olarak doğrudan yabancı
sermaye yatırımları, Tayland’da fi-
nans sektörü reformunda önemli bir
paya sahip. Doğrudan yabancı yatı-
rımlar mali sektörün yanı sıra, ku-
rumsal yeniden yapılanma süreç-
lerinde de etkili oldu. 
Ülkede kural olarak yabancı bir yatı-
rımcıya yüzde 100 hisse senedine
sahip olma izni veriliyor. Yabancı ya-
tırımcıları teşvik etmek amacıyla hü-
kümet tarafından çeşitli önlemler de
alındı. Bu önlemler yabancı yatırım-
cıları daha güçlü hale getiren haklar,
birleşme gibi konularda basitleştiril-
miş yöntemler ve iflasla ilgili yasaları
tekrar düzenlemek şeklinde özetle-
nebilir. Tayland’a gelen yatırımların
çoğunluğu özel sektörün sahibi ol-
duğu imalat sanayiine yöneliyor.
Özellikle otomotiv yedek parça,
elektronik ve elektrikli eşya üretici-
leri yabancı yatırımın en fazla ilgi-
lendiği sektörlerin başında geliyor. 
Tayland’da en fazla yatırımı bulunan
ülke tarih boyunca Japonya oldu.
Tayland’a gelen yabancı yatırım
ağırlıklı olarak otomotiv ve elektro-
nik sektörlerinde ithal girdilerin
montajlanmasına yöneldi. Yeni 10
hedef sektör belirlemeyi planlayan
hükümetin hedefi GSYİH’ye daha
yüksek katkıda bulunacak yüksek

değerli aktivitelerin artırılmasını
amaçlıyor. Bu sektörlerin arasında
altyapı, lojistik, çelik, petrokimya,
makine, medikal, yenilenebilir enerji
ve çevre hizmetleri, ileri teknoloji,
gıda ve gıda işleme, sağlık turizmi,
otomotiv ve elektronik bulunuyor.

Türk sanayicisinin de ilgisi artıyor
Tayland Türk yatırımcılar için de bir
üretim üssü haline geliyor. Güney-
doğu Asya Ekonomik İşbirliği Ör-
gütü’ne (ASEAN) üye olan
Tayland’da Türk yatırımcısı bir fab-
rika kurduğu zaman, bütün malını
ASEAN'a gümrüksüz satıyor. Hatta
'ASEAN +3' denilen Çin, Japonya
ve Kore'ye de bu şekilde mallarını
ihraç edebiliyor. 2013 yılında Tay-
land Sanayi Bakanlığı’na bağlı Yatı-
rım Kurulu Başkanlığı (BOİ),
Tayland Atiker Sıralı Otogaz firma-
sına, yüzde 100 Türk sermayeli ilk
Türk şirketi sertifikası verdi. En son
geçen yıl Koç Holding’in beyaz eşya
şirketi Arçelik, Güney Doğu Asya'da
üretim merkezi olarak Tayland'ı
seçti ve bu ülkede buzdolabı fabri-
kasının temelini attı. Beko marka
buzdolabı üretip çevre ülkelere ihraç
edecek olan Arçelik'in 263 bin met-
rekare alan üzerine kurulu fabrikası,
yıl sonunda üretime başlayacak. Ya-
tırımın tamamlanmasını takiben ilk
üç yıl içinde 800 binden fazla buz-
dolabı üretilmesi ve Güneydoğu
Asya Ülkeleri Birliği'ne yapılacak sa-
tışlardan 500 milyon dolar ciro elde
edilmesi hedefleniyor. Öte yandan
Türk markalarının Tayland’da ma-
ğazalaşma süreci de hız kazandı.
Bebek, çocuk ve genç odası katego-
risinde tematik mobilya ürünleri ta-
sarlayan Çilek, Tayland’ın Bangkok
şehrinde mağaza açtı. Tayland’daki
ilk mağazasını açan Çilek,  önümüz-
deki üç yıl içinde ülkedeki mağaza
sayısını üçe çıkarmayı hedefliyor. 

“ 

“ 
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Fuar Takvimi
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Kültürel Ajanda

80'li yıllarda TRT'de de yayınlanan İpek Yolu Belgeseli’ne bestelediği müziklerle
Türkiye'de milyonların aklında yer etmeyi başaran, Altın Küre ve Grammy ödüllü
Kitaro, ilk kez Zorlu PSM'de ve Congresium'da sahne alacak. Newage ve dünya
müziğinin öncü isimlerinden olan Kitaro, özel orkestrası eşliğinde 4 Nisan'da
Zorlu PSM'de, 5 Nisan'da Congresium'da müzikseverlerle buluşacak. Etnik ve
elektronik öğeleri bir araya getiren yenilikçi müziğiyle dünyanın dört bir yanında
dinleyenleri derin ve ruhani yolculuklara çıkaran efsanevi müzisyen Kitaro, uzun
süre akıllardan çıkmayacak bir konser için Zorlu PSM ve Congresium sahnelerine

konuk olacak.  Piu Entertainment tarafından organize edilen bu etkinlikte de, 30 yılı aşkın kariyeri boyunca mü-
ziğiyle milyonları peşinden sürükleyen Kitaro’ya özel bir orkestra eşlik edecek. 

Efsanevi müzisyen Kitaro Türkiye’de

Dost gibi içini ısıtan eskilerden birkaç nameyle… Ölümlü dünya, neler gelmiş
neler geçmiş… Kimler gelmiş kimler geçmiş… Fakat hayat hep devam etmiş.
Efendim günümüzde hüner; oynayan kim, oynatan kim onu bilmektir. Hüner
geçmişi günümüzde göstererek güldürmektir. Güle Güle oyunu, 19. Yüzyıl’dan
günümüze kadar uzanan, ülkemizdeki güldürme biçimini 2 perdelik müzikli
danslı komedi yoluyla beğeninize sunuyor. Oyunun yönetmenliğini Volkan Se-
vercan üstlenirken sahneyi Halim Ercan, Neslihan Kolaylı, Bora Severcan, Sercan Gidişoğlu, Ayça Koptur ve Vol-
kan Severcan paylaşıyor.

"Güle Güle" Profilo Kültür Merkezi'nde
Tarih: 24 Mart 2016  Yer: Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon - İstanbul

Dünya çapındaki kitlelerini heyecanlandırmaya başladıktan 16 yıl sonra 2014,
2015 ve 2016 dünya turnesiyle sevenlerine elveda demeye hazırlanan efsane grup
Buena Vista Social Club; yoğun istek üzerine veda turu bitmeden, Omara
Portuondo, Guajiro Mirabal, Barbarito Torres, Jesus "Aguaje" Ramos ile birlikte
iki konser vermek üzere yeniden Türkiye'de... NN Kültür Sanat organizasyonu ile
gerçekleşecek konserler, 27 Mart'ta Volkswagen Arena ve 29 Mart'ta Ankara
MEB Şura Salonu'nda... Dünyayı 1997'den beri farklı şekillerde ve kombinas-

yonlarda dolaşan grup, son defa 2014, 2015 ve 2016'da orkestranın Küba müziğinin temsilcisi olarak gerçekleştir-
diği öykülü yolculuğunun kutlanacağı kültürel organizasyonlar eşlik edilecek final turnesiyle yollara düşüyor.

Orquesta Buena Vista Social Club’tan iki konser

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkı ve marşlardan oluşan eşsiz
bir repertuar, Erol Evgin'in güzel yorumuyla birlikte 23 Mart akşamı Ahmed
Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde izleyici karşısında olacak. Ahmed Adnan Say-
gun Sanat Merkezi, Erol Evgin ile anlamlı bir konsere imza atacak. Erol Evgin,
"Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde" konserinde unutulmaz şarkılarının yanı
sıra, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze uzanan döneme müzikal bir yorum geti-
recek. Erol Evgin, adını Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanı'ndan alan
"Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde" konserinde, Kurtuluş Savaşı'ndan günü-
müze uzanan dönemi; şarkılar, türküler ve anekdotlar eşliğinde anlatacak. Konser boyunca Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun son döneminden Kurtuluş Savaşı'na; Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar gelişen olaylar anlatılacak.
Yaklaşık 90 dakikalık konseri boyunca sevilen şarkılarından, türkülere ve marşlara kadar zengin bir repertuar suna-
cak olan Erol Evgin, İzmirli sanatseverlerine muhteşem bir performans sergileyecek.

"Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde"
Tarih: 23 Mart 2016  Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi - İzmir
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Reklam İndeksi

F‹R MA Say fa F‹R MA Say fa

ABM ARKA KAPAK 

AC İTHALAT 60 - 61 -62 - 63 

AES 100 - 101 - 102 - 103 

AIRPAK 122 - 123 - 124 - 125

AKSAKAL 45

ASMETAL 64 - 65

BSA 114 - 115

BUP 116 - 117

DİNÇMAK 90 - 91 - 92 - 93

EMİN TOSUN 40 - 41 - 42 - 43

FNT AHŞAP 47 - 48 - 49

FORM MAKİNE 16 - 17 - 18 - 19

HİZMET HİM 82 - 83

LEITZ 10 - 11

LİGNO 25 - 51 -  53 - 133

MAKEL 6 - 7 - 136 - ARKA KAPAK İÇİ

MİMÇEKO 29

NETMAK 76 - 77

TEKNOMAK 94 - 95

TİMSAN 130 - 131

TÖRK 34 - 35 - 36 - 37

TURANLAR 104 - 105 - 106 - 107

TÜYAP AĞAÇ İŞLEME 3

TÜYAP İSMOB 15

UNİMAK 1 - 4 - 5 - ÖN KAPAK İÇİ

UVTEK 31

ÜNVER 128 - 129

ÜSTÜNKARLI 84 - 85

VAROL 72- 73 - 74 - 75










