






2 AİMSADDERGİSİ

AİMSAD Mesajı

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

Değerli Sektör Paydaşları, 

AİMSAD Dergisi’nin 6. Sayısı ile bir kez daha sizlerle
buluşuyor ve sektörün nabzını tutuyoruz. Sektörü-
müz çok dinamik bir sektör olduğu için aradan geçen
iki aylık dönemde yine bir hayli gelişme oldu. Bu ge-
lişmelerin başında, 22 Şubat 2016 tarihinde Makine
İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu’na (MAKFED)
gözlemci statüsü ile üye olmamız geliyor. Bu üyelik,
Türk makine sektörünü kamu nazarında öncelikli ve
lokomotif bir sektör haline getirilmesi ve sektöre bir
bütün olarak yön verme gayesiyle yolan çıkan böylesi
ciddi ve büyük bir yapılanmada yer almamız açısından
kayda değer önem taşıyor. MAKFED Tüzüğü’nde yer
alan en az üç yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı sebe-
biyle 2017 yılı Haziran ayına kadar MAKFED faali-
yetlerini gözlemci olarak takip edecek, daha sonra ise
tam üyelik başvurusunda bulunacağız.

AİMSAD olarak, hala genç bir dernek olmamıza rağ-
men bu sürecin içine başında dahil olmamız sektör
adına gerçekten büyük bir adım. Bu nedenle, bu aidi-
yetin kıymetini biliyor ve bu bilinçle MAKFED çalış-
malarını yakından takip ederek en üst düzeyde katkı
ile destekliyoruz. Bu çerçevede, MAKFED’in Genel
Sekreterler düzeyindeki ilk iki toplantısı 15 Mart ve 3
Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Toplantılara katılım sağlayarak, üye diğer 16 dernek
ile birlikte; MAKFED’in çalışma usulleri, mevcut ça-
lışma ve gelecek dönem projeleri, ortak gündem mad-
deleri ve sektör sorunları, olası çözüm ve yol haritaları,
iş ortaklıkları ile stratejik ulusal ve uluslararası işbirlik-
leri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bunların
yanı sıra, makine sektörü sorunlarına ilişkin tespitler
yaparak, çözümüne yönelik üye dernek önerilerini ele
aldık. Bunlar arasından, özellikle MAKFED’in plan-
ladığı eğitim ve belgelendirme çalışmaları ile uluslar-
arası faaliyetler ilgi çekici ve dikkate şayandı
diyebilirim. Belirlenen konuların, 21 Mayıs 2016 ta-
rihinde gerçekleştirilmesi öngörülen bir çalıştayda
daha detaylı olarak irdelenmesi ve akabinde bu konu-
larda daha somut adımlar atılması hedefleniyor.
AİMSAD olarak, bu önemli çalıştaya ev sahipliği
yapma durumumuz olup; MAKFED çatısı altında
kaydedilen ilerlemeleri hayat buldukça sizlerle AİMSAD
ve AİMSAD Dergisi’nin kurumsal internet siteleri ile;
Facebook, Twitter, Linkedin ve Instagram sosyal
medya hesapları üzerinden güncel olarak paylaşıyor
olacağız. Dolayısıyla, hem dergimizi hem de sosyal
medya hesaplarımızı bu bakış açısıyla yakından takibi-
nizi öneririm.

Yakın zamanda, kamu nezdinde ve sektörün Ankara
ayağında bilgilerimizi tazelememizi gerektiren önemli
dört gelişme daha oldu. İlk olarak, T.C. Ekonomi Ba-
kanlığı tarafından, makine sektörünün ikinci el ma-
kine ithalatı ile ilgili görüşlerinin alınması amacıyla 8

Mart 2016 tarihinde Ankara’da, İthalat Genel Mü-
dürlüğü’nde bir toplantı gerçekleştirildi. 2016/1 sayılı
İthalat Tebliği içerisinde İkinci Kısım, Birinci Bölüm’de
yer alan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal
Edilebilecek Bazı Maddeler ile ilgili konuları kapsayan
toplantıda sektör; ikinci el makine ithalatını masaya ya-
tırdı. İkinci olarak, AİMSAD, 2016 yılı Mart ayı sonu
itibariyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi üyesi oldu.
Meclisin 2016 yılı ilk toplantısı da 8 Nisan 2016 tari-
hinde Ankara’daki TOBB Merkez Binası’nda yapıldı.
Bunu takiben, 19 Nisan 2016 tarihinde; Orta Anadolu
İhracatçı Birlikleri (OAİB), Makine ve Aksamları İhra-
catçıları Birliği (MAİB)  Genel Kurul Toplantısı ger-
çekleştirildi. Son olarak ise, sektörün önemli
paydaşlarından MAKFED ve Makina İmalatçıları Birliği
(MİB), 3 Mayıs 2016 tarihinde Ankara Sanayi Odası
binasında yer alan yeni ofislerinin açılışını gerçekleştirdi.
AİMSAD olarak, tüm bu toplantı ve açılış törenlerinde
de yine sektör paydaşlarımız ile birlikteydik. Arzu eder-
seniz bu toplantılara ilişkin ayrıntıları bu sayımızın iler-
leyen sayfalarında okuyabilirsiniz.

Bunlara ek olarak, bir önceki sayıdan bu yana geçen sü-
reçte, Dernek faaliyetlerimiz ve fuar katılımlarımız da
aktif şekilde devam etti. Bu kapsamda biz, AİMSAD
İzmir Üye ve Sektör Buluşması organizasyonunu;
AİMSAD Komiteleri ise 2016 yılının ikinci toplantı-
larını gerçekleştirdi. Ayrıca AİMSAD olarak yurt
içinde; 10-13 Mart 2016 tarihlerinde Adana’da dü-
zenlenen Çukurova Ahşap İşleme Makineleri Fuarı’na
katılım sağladık. Yurt dışında ise; 4-6 Nisan 2016 ta-
rihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ger-
çekleştirilen Dubai WoodShow Ahşap ve Sanayi
Fuarı’nda yer aldık. Bu fuarları, 24-28 Mayıs 2016 ta-
rihlerinde İtalya’nın Milano kentinde katılım sağlaya-
cağımız XYLEXPO Fuarı ve 24-27 Ağustos 2016
tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD)
Atlanta kentinde iştirak edeceğimiz IWF Fuarı takip
edecek. Sizleri de bu fuarlarda, dış pazarlara açılırken
görmeyi ümit ediyoruz.

AİMSAD Dergisi’nin bu sayısında sizler ile paylaştı-
ğımız daha birçok önemli konumuz, işlediğimiz bir
dizi sektörel dosyamız, ülke ve pazar analizlerimiz bu-
lunuyor. Örneğin bu sayıda sizler için “Tomruk İş-
leme Makineleri Sektörü”nü inceledik. Kapak dosyası
ve sektör incelemesinin ardından, bu alanda faaliyet
gösteren başlıca firmalardan birisi olan AKDENİZ
Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Yönetim
Kurulu Başkanı Turgay Özen ile gerçekleştirilen rö-
portaja yer verdik. Ülke olarak ise sizi alternatif pazar
olarak çok uzaklara; Demokratik Kongo Cumhuriye-
ti’ne, dünya turu kapsamında ise Cezayir’e götürüyo-
ruz. Keyifle okumanız dileğiyle…
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kaynak belirtilerek, alıntı yapılarak kullanılabilir.

AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

AİMSAD Yönetim Kurulu ve Genel
Sekreterliği, 21 Nisan 2016 tarihinde
İzmir’e bir seyahat gerçekleştirerek
sektör temsilcileri ile buluştu. İzmir
organizasyonu kapsamında, yapılan 
35. AİMSAD Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nın yanı sıra Ege Bölgesi’nin
farklı illerinden gelen sektör 
temsilcileriyle de bir araya gelindi. 
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72 98 112
Tomruk talebini ürettiğinin yanı sıra
büyük oranda ithalat yoluyla karşılamaya
çalışan Türkiye, tomruk işleme
makinelerinin üretim ve ihracatında da
son yıllarda önemli bir gelişim sergiliyor.
2015 yılında 12.6 milyon dolarlık 
ihracat, 11 milyon dolarlık ithalat
gerçekleştiren Türkiye tomruk işleme
makineleri sektörü, iç pazardaki taleple
birlikte yurtdışındaki gelişmelerden de
olumlu etkileniyor.
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Haberler

2016/1 sayılı İthalat Tebliği içeri-
sinde İkinci Kısım, Birinci Bölüm’de
yer alan Kullanılmış veya Yenileştiril-
miş Olarak İthal Edilebilecek Bazı
Maddeler ile ilgili konuları kapsayan
toplantıya, AİMSAD’ı temsilen Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri
Erol ve Genel Sekreter Yardımcısı
Arif Onur Kaçak katıldı. Toplantıda
AİMSAD’ın yanı sıra; MAİB,  MAK-
FED, MİB, PAGDER, TEMSAD,
PAGEV, TARMAKBİR, TİAD,

İMDER, TOBB temsilcileri de yer aldı.
İthalat Genel Müdürü Kadir Bal baş-
kanlığında gerçekleştirilen toplan-
tıda, Tebliğ’de yapılan son
düzenlemeler hakkında katılımcıların
görüşleri istendi ve yapılan değişik-
likler tüm katılımcılar tarafından
olumlu değerlendirildi. Mevcut sis-
temin aksaklıkları ve bu aksaklıkların
önüne geçilebilmesi için bir Makine
Envanteri çıkarılması gerektiğinin
ifade edildiği toplantıda; ikinci el ma-

kine ithalatında gerek izne tabi, ge-
rekse izne tabi olmayan ithal maki-
nelerin yaşlarının çok yüksek olduğu
görüşü hakim oldu ve bu ürünler için
Satış Sonrası Hizmet Belgesi aran-
masının önemine değinildi. Toplan-
tıda ayrıca, gelen ürünlerin
birçoğunun imalatçısının artık faali-
yette olmadığı ve buradan yola çıkı-
larak, yerli sanayi ürünleri için de bu
belgenin aranması gerektiği görü-
şünde mutabık kalındı.
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Haberler

TÜYAP Anadolu Fuarcılık
Grubu tarafından organize
edilen Çukurova Ahşap İş-

leme Makineleri ve Mobilya Yan Sa-
nayi Fuarı,  10-13 Mart 2016 tarihleri
arasında Adana’da, 16’sı AİMSAD
üyesi olmak üzere 71 firmanın katılımı
ile gerçekleştirildi.
TÜYAP’ın davetiyle Mısır, Rusya,
Bulgaristan, Gürcistan, İran ve Make-
donya’dan gelen iş adamlarının yanı
sıra; Adana, Ankara, Mersin, Niğde,
Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye,
Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Konya
başta olmak üzere 40’a yakın ilden
gelen iş adamları katılımcı firmalarla
birçok iş bağlantısında bulundu.
TÜYAP Adana Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirilen açılışa Adana Valisi
Mustafa Büyük, Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü,
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sabri Erol ile Sanayi ve Ti-
caret Odaları ile Borsa Başkanları da
katıldı. Vali Büyük, gerçekleştirdiği
konuşmasında, ilk kez açılan ihtisas
fuarının gelecek açısından ümit verici
olduğunu söyledi. Büyük, "Ahşap iş-
leme makinelerine, özellikle de mo-
bilya yan sanayi olarak bakıldığı
zaman fuar bölge için çok daha de-
ğerli hale geliyor. İlk defa olmasına
rağmen yoğun katılım nedeniyle

zaten gelecekle ilgili olumlu beklenti
de başlamış oluyor" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüse-
yin Sözlü, fuarın sektör ve Türkiye
ekonomisi açısından büyük önem ta-
şıdığını söyledi. Sözlü, yıllardır ihra-
catçısı olunan makine sanayisinde
artık dünya standartlarında veya o ka-
liteye eşdeğer makineler imal edildi-
ğini hatırlatarak, “İnşallah bunları dış
pazarlara sattıkça, ülke ekonomisin-
deki cari açığı kapatmak, Türk eko-
nomisini büyütmek noktasında
önemli işlere imza atmış olacağız"
şeklinde konuştu.

“Sektörün büyüklüğü
500 milyon dolara ulaştı” 
TÜYAP Anadolu Fuarları Genel
Müdür Yardımcısı Cihat Alagöz, bu
yıla kitap fuarı ile iyi bir başlangıç yap-
tıklarını ve geçen seneden bu yana zi-
yaretçi sayısını 20 bin artırıp 281 bine
çıkardıklarını bildirdi. Fuara, 40’ın
üzerinde ilden yüzlerce profesyonel
ziyaretçi ile yurt dışından 100’den
fazla iş adamının bağlantı için gelece-
ğini sözlerine ekledi. 
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sabri Erol da, ağaç işleme
makineleri sektörünün 500 milyon
dolarlık bir büyüklüğe sahip oldu-
ğunu söyleyerek, sektörün Tür-

kiye’de yaklaşık 1000-1200 firma ile
10 bin kişiye istihdam sağladığına
dikkat çekti. 

“El imalatı mobilyanın 
değerini bilemedik” 
Fuara ilişkin görüşlerini paylaşan
Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Baş-
kanı Ali Rıza Ercan ise, mobilya sek-
törünün Türkiye’nin ihracat şansı en
yüksek sektörlerinden bir tanesi ol-
duğunu bildirdi. Sürekli olarak yetki-
lilere, devlet erkanına bunu
anlatmaya çalıştıklarını ifade eden
Ercan, şunları kaydetti: “Türkiye’nin
geçmişte en yüksek potansiyelli sek-
törü tekstil sektörü olarak bilinirken,
bugün biz mobilya sektörünün de bir
o kadar güçlü olduğunu anlatmaya
çalışıyoruz. Mobilya sektöründe
bugün devasa makineler ile devam
ediyoruz. Ancak ne yazık ki Türki-
ye’nin en önemli değeri olan el ima-
latı olan mobilya da bu arada yok
oldu. El imalatı mobilyanın değerini
dünya biliyor, biz bilemedik. İnsan-
lar inovasyon konusunda eğer dışa-
rıya açık değil kapalı devre çalışıyorsa
büyüme şansı sıfırdır.” 
Yetkiler daha sonra katılımcı firma
stantlarını ziyaret edip tanıtımını yap-
tıkları makineleri inceleyerek fuardan
ayrıldı.

Çukurova Ahşap İşleme Makineleri Fuarı,
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

ABM MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.
BSA MAKİNE İNŞAAT VE BİLGİSAYAR

TİC. LTD.ŞTİ
DİNÇMAK MAKİNE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

EMİN TOSUN MAKİNE SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

FNT AHŞAP İŞLEME MAK.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

FORM MAKİNA

HASDEM MAKİNA VE KESİCİ TAKIM
İMAL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KLK GRUP MAKİNA
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MİM-ÇEKO MAKİNA İMALATI VE
TİCARETİ

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

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

TÖRK MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.

TURANLAR MAKİNE SAN. VE 
TİC. A.Ş.

VERMAK MAKİNE PLASTİK
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. FUAR GENEL







16 AİMSADDERGİSİ

Ağaç İşleme Makine ve Yan
Sanayisi İş Adamları Derne-
ği’nin (AİMSAD) 2016 yılı

ilk “Üye ve Sektör Temsilcileri Bu-
luşması” İzmir’de gerçekleşti. AİM-
SAD Yönetim Kurulu ve Genel
Sekreterliği, 21 Nisan 2016 tari-
hinde İzmir’e bir seyahat gerçekleş-
tirerek sektör temsilcileri ile buluştu.
AİMSAD Heyeti, İzmir Programı
kapsamında ilk olarak; kısa bir süre
önce vefat eden sektör duayeni ve
Üstünkarlı Makine’nin kurucusu
Aziz Üstünkarlı’nın yakınlarını ziya-
ret ederek kendilerine taziye ziyare-
tinde bulundu. Daha sonra, Mızrak
Makine ve Makel firmalarının yeni
showroomlarını gezdi.
Ziyaretlerin ardından Svalinn Ho-
tel’de AİMSAD’ın 35. Yönetim Ku-
rulu Toplantısı’nı gerçekleştiren
yetkililer, aynı günün akşamı yine
aynı otelde Fuaye Alanı’nda üye fir-
malar ve diğer sektör paydaşları ile
bir araya geldi. AİMSAD Heyeti,
İzmir Üye ve Sektör Temsilcileri Bu-
luşması’na duyulan ilgiden oldukça
memnun kaldı. 
Ege Bölgesi’nin farklı illerinden sek-

tör temsilcilerinin de bir araya geldiği
bu önemli buluşmada; AİMSAD
Yönetim Kurulu’nu temsilen söz
alan Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Sabri Erol, tüm konuklara katı-
lımları için teşekkür ettikten sonra
konuşmasında AİMSAD’ın faaliyet-
leri hakkında bilgi verdi. Bu kap-
samda, son dönemde AİMSAD’ın
lobi faaliyetlerini artırdığını ve bu
çerçevede Orman Ürünleri Kağıt ve
Mobilya Sanayi Teknik Komitesi’ne
(ORKAMOTEK) üye olunduğunu
açıkladı. Buna ek olarak, Uluslararası
standardizasyon süreçlerini takip
edebilmek adına Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) nezdinde AİMSAD
Başkanlığında, İstanbul Üniversitesi
ve Makine İmalatçıları Birliği işbirliği
ile Ağaç İşleme Makineleri Ayna Ko-
mitesi kurulduğunu aktaran Erol,
Makine Teknik Komitesi (MAKTEK)
ile Makine İmalat Sanayii Dernekleri
Federasyonu’na (MAKFED) göz-
lemci olarak üyelik sağlandığını da
kaydetti.  TOBB Türkiye Makine ve
Teçhizat İmalatı Sektör Meclisi’ne
üyelik için de davet edildikleri bilgi-
sine yer veren Erol, ayrıca 22-26

Ekim 2016 tarihlerinde TÜYAP Bü-
yükçekmece Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde gerçekleştirilecek olan Ağaç
İşleme Makinesi 2016 Fuarı ile ilgili
olarak yapılan faaliyetleri paylaştı. Bu
vesile ile tüm sektör temsilcilerini de
bir kez daha Dernek üyeliğine davet
eden AİMSAD Yönetim Kurulu
Başkanı, sözlerini AİMSAD’ın üye
ve sektör temsilcileri buluşması or-
ganizasyonlarına destek olan REED
TÜYAP Fuarcılık firmasına teşekkür
ederek sonlandırdı. AİMSAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı’nı takiben söz
alan, REED TÜYAP Fuarcılık fir-
ması Ağaç İşleme ve İntermob Fu-
arları Grup Başkanı Ediz Tok ise;
konuklara 2016 yılında gerçekleştiri-
lecek olan Ağaç İşleme Makinesi
Fuarı ile ilgili detaylı bilgiler vererek,
AİMSAD’a fuara vermiş oldukları
destek ve katkılardan ötürü teşek-
kürlerini sundu. AİMSAD İzmir
Üye ve Sektör Temsilcileri Buluş-
ması, karşılıklı iyi niyet temennileri ile
son buldu. Bir sonraki toplantının
Bursa’da, daha sonraki buluşmanın
ise sırasıyla Ankara ve İstanbul’da
gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AİMSAD Üyeleri ve Sektör Temsilcileri,

Haberler
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Ortadoğu’daki en büyük
ahşap ve ahşap makineleri
endüstri ticaret fuarı ol-

masının yanı sıra Dubai’nin ağaç iş-
leme makineleri ve mobilya yan
sanayileri konusunda da en önemli
ve tek fuarı olma özelliği taşıyan
WoodShow Fuarı, bu yıl 11. kez 4-
6 Nisan 2016 tarihleri arasında
Dubai Dünya Ticaret Merkezi Fuar
Alanı’nda gerçekleştirildi. Geçen
sene 95 ülkeden 10 bin 544 ticari
profesyonelin katılımıyla olağan-
üstü bir sonuç elde eden fuar, bu
sene sergilenen daha geniş çaplı kü-
resel marka ürünleriyle dikkat çekti.
AİMSAD da, sektörün görücüye
çıktığı fuara REED TÜYAP ile bir-
likte ortak stand ile katılım sağladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),
Çin, Türkiye, Almanya, İtalya, Ka-
nada  gibi ülkeler başta olmak üzere
dünyanın birçok ülkesinden katılı-
mın gerçekleştiği fuara, STAR
EXPO Fuarcılık tarafından gerçek-

leştirilen milli katılım organizasyonu
kapsamında 20’ye yakın Türk fir-
ması iştirak etti. 10 binin üzerinde
profesyonelin ziyaret ettiği fuarda
Türk firmalarına ilgi yoğundu.

Fuarda çok sayıda ürün 
ve firma vitrine çıktı
Dubai WoodShow 2016’da, sert
kereste ve yumuşak kereste, ahşap
makineleri ve araçları, döşemelik,
kontrplak, ağaç kaplama, MDF, la-
minat ve parke, pano ve giydirme,
boya, tutkal ve zamk gibi pek çok
çeşit ürün yer aldı. Son kullanıcıya
yönelik olarak çalışan çok sayıda
yerel ve küresel markanın bulun-
duğu fuar, perakende alışveriş yap-
mak isteyenlere de kapılarını açtı.
Yapı malzemeleri tedarikçi ve bayi-
lerini, ithalatçıları, ihracatçıları, mo-
bilya üreticilerini, müteahhitleri,
imarcıları, makine üreticilerini, te-
darikçileri, dağıtımcıları, satıcıları,
zemin kaplama şirketlerini, mimar-

ları, iç tasarımcıları, dernekleri ve
kurumları bir araya getiren Dubai
WoodShow; BAE, Suudi Arabistan,
Hindistan, Pakistan, Umman, Bah-
reyn, Katar, İran, Kuveyt ve Çin
gibi çeşitli ülkelerden ziyaretçileri
ağırladı.

“Gördüğümüz talep 
bizi mutlu etti”
Körfez Endüstriyel Danışma Orga-
nizasyonu (GOIC) kapsamında
Dubai WoodShow Fuarı’nı düzen-
leyen Strategic Marketing & Exhi-
bitions şirketinin CEO’su Dawood
Al Shezawi, “2015’teki fuarda, bir
öncekine göre yüzde 26 büyüme
kaydetmiştik ve sergi alanının ta-
mamını doldurmuştuk. Dubai Wo-
odShow 2016 hem katılımcı
portföyü hem de ürünler açısından
daha da çeşitlenmiş oldu. Her yıl
Dubai WoodShow sayesinde böl-
geye ilk kez getirilen yeni teknolo-
jilerin kurulumuna tanıklık ediyo-
ruz. 2016 fuarında yerel yatırımcı-
lar aracılığıyla Birleşik Arap Emir-
likleri’ndeki varlıklarını büyütmek
isteyen katılımcılardan gördüğü-
müz talep bizi çok mutlu etti. Ke-
reste endüstrisi, bölgede süregelen
inşaat çalışmalarıyla hız kazandı. Bu
yıl Dubai WoodShow büyük çaplı
anlaşmaları yerinde bağlamak için
bir ortam bulan yerel mobilya üre-
ticilerinden de büyük talep gördü”
dedi.

Haberler

Dubai WoodShow 2016’ya katılan AİMSAD,
Türk ağaç işleme sektörünü tanıttı
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AİMSAD, 4 Şubat 2015 tari-
hinden bu yana yürüttüğü
çalışmalar ve TOBB Baş-

kanlığı’ndan 2016 yılı Mart ayında
gelen davet üzerine; 2016 yılı Mart
ayı sonu itibariyle TOBB Türkiye
Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi
üyesi oldu.
Meclisin 2016 yılındaki ilk toplan-
tısı 8 Nisan 2016 tarihinde Anka-
ra’daki TOBB Merkez Binası’nda
gerçekleştirildi. TOBB Başkan Yar-
dımcısı Ender Yorgancılar ile TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kü-
tükcü’nün eş başkanlık yaptığı top-
lantıda AİMSAD, Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa S. Erol ve Genel
Sekreter Yardımcısı Arif Onur
Kaçak tarafından temsil edildi.
Toplantıda yapılan Meclis Başkanlık
Divanı seçimi ile 2016-2018 dö-
nemi için Samsun Makina San. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kutlu Karavelioğlu Başkanlık, Er-
kunt Traktör Sanayii A.Ş. Genel Mü-
dürü Zeynep Erkunt Armağan  ise
Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Meclis’in bu yılki ilk toplantısında,
ülke kalkınmasında Türk makine
sektörüne büyük sorumluluk düş-
tüğüne dikkat çekilerek, paydaşla-
rın giderek artan etkinliklerinin
uyum ve dayanışma içinde koor-
dine edilebilmesinin sektörün üst-
lendiği misyona yaraşır sonuçlar
ortaya çıkaracağı kaydedildi. 
TOBB Türkiye Makine ve Teçhi-
zat İmalatı Meclisi’nin yeni Baş-
kanı Kutlu Karavelioğlu yaptığı
konuşmada, nitelikli üretim ve is-
tihdam altyapısının veya ciddi eko-
nomik büyüklüğe ulaşmanın bir
sektörün başarılı olmasına yetme-
diğini söyledi. Bunun yanı sıra,
ortak vizyon ve birlikte davranma
kültürüne sahip olmak gerektiğini
de ifade eden Karavelioğlu, “Tür-
kiye’nin makinecileri son birkaç
yılda bu yönde önemli adımlar at-
tılar; artık güçlü bir lobiye sahip-
ler. 
Teknolojinin yaşamla buluşmasını
sağlayan makine imalatçılığı gelişmiş
dediğimiz ülkelerin tamamında stra-

tejik kabul edilmiş, öncelikleri daima
ülke önceliği olmuştur” dedi. Tek-
nolojisini güncel ve gelişmiş tutarak
diğer bütün imalat sektörlerinin re-
kabetçiliğini artırma görevi bulunan
makinecilerin, yurt içinde ve dışında
birçok çatı altında çok farklı yön-
lerde çalışıp, çok nitelikli bilgiler
ürettiklerinin altını çizen Kutlu Ka-
ravelioğlu, “Meclisimizin yeni dö-
nemde öncelik vereceği konulardan
biri sektörün bilgisini konsolide
edip, daha kolay istifade edilebilir
hale getirmek, sektörel mevzuat ve
uygulamadan sorumlu mercilere en
güvenilir verileri sunmaktır” diye
konuştu.
Karavelioğlu, TOBB çatısı altında
faaliyetini sürdüren Türkiye Ma-
kine ve Teçhizat İmalatı Mecli-
si’nin, sektördeki gelişmeleri teşvik
etmek, sorunları incelemek ve ön-
lemleri tespit etmek amacıyla ma-
kine imalatçılarını, sektörel birlik
ve dernekleri, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarını bir araya getirdiğini
söyledi.

Haberler
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Yemeğe Tayvan Ekonomi
Bakan Yardımcısı Shih-Chao
Cho, Çin Uluslararası Ekono-

mik İşbirliği Derneği Başkanı
(CIECA) C.Y. Wang, Tayvan Büyük-

elçisi Yaser Cheng, TAITRA İstanbul
Ofisi Direktörü Suna Chen, AİMSAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sami Tarlabaşı, Takım Tezgahları Sa-
nayici ve İş Adamları Derneği
(TİAD) Başkan Yardımcısı Murat
Akyüz, Moda ve Giyim Federasyonu
(MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk,
Plastik Sanayicileri Vakfı (PAGEV)
Başkanı Yavuz Eroğlu konuşmacı ola-
rak katılım sağladı. Toplantıya Makine
İmalat Sanayii Dernekleri Federas-
yonu (MAKFED) Genel Sekreteri
Dr. Süfyan Emiroğlu, AİMSAD
Genel Sekreter Yardımcısı Arif Onur
Kaçak, AİMSAD üye firmaları ve
diğer sektör temsilcileri de katıldı.
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sami Tarlabaşı yaptığı ko-
nuşmasında, “AİMSAD 1,5 yıl önce
kuruldu ancak bu kadar kısa bir za-
manda hızlıca ilerleyerek sektörün

tek temsilcisi haline geldi. Türkiye ile
Tayvan arasında birçok sektörde ya-
pılan ortak çalışmaların henüz ağaç
işleme makineleri ve mobilya sektör-
lerinde gelişmediğini, bunun sebebi-
nin ise kültürel ayrılıklardan ziyade
henüz birbirlerini tanıyamamaları ol-
duğunu düşünüyorum. Karşılıklı iliş-
kilerin geliştirilmesine bu toplantının
vesile olmasını diliyor ve bu organi-
zasyonu gerçekleştirenlere teşekkür-
lerimi sunuyorum” dedi.
AİMSAD olarak Tayvan firmaların-
dan gelebilecek her türlü destek ve
bilgi talebine yardımcı olabilecekle-
rine vurgu yapan Tarlabaşı, “Sözle-
rime Ulu Önder Atatürk’ün bir
sözüyle son vermek istiyorum.
Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesinin
yaşandığı bir ülkedesiniz, burası sizin
de ülkeniz, tekrar hoşgeldiniz” diye
konuştu.

Haberler

Orta Anadolu İhracatçı Bir-
likleri (OAİB), Makine İh-
racatçıları Birliği (MAİB)

Genel Kurul Toplantısı, 19 Nisan
2016 tarihinde Ankara’da Genel Se-
kreterlik Hizmet Binası’nda gerçek-
leşti. Genel Kurul’a AİMSAD’ı
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sabri Erol katılım sağladı.
Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Mar-

şı’nın okunması ile başlayan toplantı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kutlu Karavelioğlu’nun makine alt
segmentlerine ait ihracat rakamları ve
2023 hedeflerini içeren bir sunum ile
devam etti. Yönetim Kurulu Üyesi
Sevda Kayhan Yılmaz ise katılımcı-
lara, MAİB ve Makine Tanıtım Gru-
bu’nun faaliyetleri ve 2016 yılı
çalışma raporu ile ilgili bilgiler verdi.

Sektör ile ilgili görüşlerin de paylaşıl-
dığı toplantıya; MAİB Yönetim Ku-
rulu ve Denetim Kurulu Üyeleri, üye
firma temsilcileri, Makine Sanayi Sek-
tör Platformu (MSSP) ve Makine
İmalat Sanayii Dernekleri Federas-
yonu (MAKFED) üye dernekleri,
T.C. Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilci-
leri katılım sağladı.
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Haberler

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sana-
yisi İş Adamları Derneği’nin
(AİMSAD), 22 Şubat 2016 tari-

hinde Makine İmalat Sanayii Dernekleri
Federasyonu’na (MAKFED) gerçekleş-
tirdiği ziyaret ve MAKFED Genel Sekre-
teri Dr. Süfyan Emiroğlu’na iletilen talep
neticesinde, Federasyon Yönetim Kuru-
lu’nun aynı tarihli kararı ile MAKFED’e
gözlemci statüsü ile üye oldu. AİMSAD,
MAKFED Tüzüğü’nde yer alan en az üç
yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı sebe-
biyle 2017 yılı Haziran ayına kadar
MAKFED faaliyetlerini gözlemci üye sta-
tüsü ile takip edecek, daha sonra tam üye-
lik başvurusunda bulunacak.
2014 yılında Türk makine sanayisinin
rekabet gücünü artırmak ve sürekli kıl-
mak için, makine imalat sektörünün her
kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde
olmak amacıyla 14 derneğin bir araya
gelmesiyle kurulan MAKFED’in üye sa-
yısı, AİMSAD’ın da katılımıyla 17’ye
ulaştı. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı
Adnan Dalgakıran, Başkan Yardımcılı-
ğı’nı ise Kutlu Karavelioğlu’nun yürüt-
tüğü MAKFED’de, Yönetim Kurulu
çatısı altında TEVİD, PAGDER, AYSAD,
TARMAKBİR, KBSB, TEMSAD ve
İMDER yer alıyor.
MAKFED’in kuruluş amacı ile ilgili ola-
rak bilgi veren MAKFED Genel Sekre-
teri Dr. Süfyan Emiroğlu, Federasyon
olarak amaçlarının başında, Türk makine
imalatı sektörünün diğer yan sektörler

ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına;
makine sanayi ile ilgili tüm sektörel po-
litika ve uygulamaların oluşmasına katkı
sağlamanın geldiğini söyledi. Sektörün
yan sanayi ile birlikte gelişerek küresel
rekabette güçlenmesinde etkin rol oy-
namayı amaçladıklarını dile getiren Emi-
roğlu, “Ayrıca sektörel kuruluşları geniş
ve demokratik bir katılımla, dayanışma
ve işbirliğine açık bir tutum ile sektörel
bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem an-
layışı içinde bünyemizde toplamak isti-
yoruz.” dedi.

AİMSAD, MAKFED Genel 
Sekreterler toplantısına katıldı
AİMSAD, gözlemci üye olmasını taki-
ben MAKFED’in 15 Mart 2016 ve 3
Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da ger-
çekleştirilen Genel Sekreterler toplantı-
larına katılım sağladı. İlki 15 Mart 2016
tarihinde Orta Anadolu İhracatçı Birlik-
leri (OAİB) Yönetim Kurulu Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirilen “Genel Se-
kreterler Toplantısı”na, AİMSAD’ı tem-
silen Genel Sekreteri Gamze Taşpolat
Altınyay ve Genel Sekreter Yardımcısı
Arif Onur Kaçak katıldı. Toplantıda
OAİB, Makine İhracatçıları Birliği
(MAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Kutlu Karavelioğlu ve MAK-
FED Genel Sekreteri Dr. Süfyan
Emiroğlu tarafından yapılan açılış ko-
nuşmaları ve 17 katılımcı dernek temsil-
cisinin sırayla kendilerini ve derneklerini

tanıtmalarının ardında; MAKFED’in ça-
lışma usulleri, mevcut çalışmaları ve ge-
lecek dönem projeleri, ortak gündem
maddeleri ve sektör sorunları, olası
çözüm ve yol haritaları, iş ortaklıkları ile
stratejik ulusal ve uluslararası işbirliği ça-
lışmaları hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu.
İkincisi 3 Mayıs 2016 tarihinde
MAKFED’in yeni ofisinde gerçekleşti-
rilen “Genel Sekreterler Toplantısı”na,
AİMSAD’ı temsilen Genel Sekreter Yar-
dımcısı Arif Onur Kaçak katılım sağladı.
Makine sektörünün sorunlarına yönelik
tespitlerin aktarıldığı toplantıda, bahis
konusu sorunlara yönelik üye dernek
çözüm önerilerinin ele alınarak, bir kitap-
çık haline getirilmesi görüşüldü.  Bunun
yanı sıra, toplantıda, MAKFED’in ger-
çekleştirmeyi planladığı eğitim ve belge-
lendirme çalışmaları ile uluslararası
faaliyetler gibi birçok konu da ele alındı.
MAKFED tarafından Mayıs ayı sonunda
2 günlük bir çalıştay gerçekleştirilmesi ve
bu çalıştay ile daha somut adımların atıl-
ması hedefleniyor. Planlanan çalıştayda,
üye derneklerin bugüne kadar yaptıkları
ve halihazırda yürütmeye devam ettik-
leri projeler ile ilgili tecrübe paylaşı-
mında bulunmaları amaçlanıyor. Somut
gelecek planlarının yapıldığı, projelerin
konuşulduğu MAKFED Genel Sekre-
terler Toplantıları, düzenli aralıklarla An-
kara ve İstanbul’da gerçekleştirilmeye
devam edecek.
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Haberler

Makine İmalat Sanayii
Dernekleri Federasyonu
(MAKFED) ve Makina

İmalatçıları Birliği (MİB), Ankara Sa-
nayi Odası binasında yer alan yeni of-
islerinin açılışı 3 Mayıs 2016 tarihinde
gerçekleştirildi. Açılışa, AİMSAD’ı
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sabri Erol ve Genel Sekreter
Yardımcısı Arif Onur Kaçak katılım
sağladı. Açılışta konuşma gerçekleşti-
ren T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Eski Bakanı Nihat Ergün, sanayicile-
rin ve makine sektörünün önemine
değinerek, sektörün daha da büyü-
mesi gerektiği temennisini dile ge-
tirdi. MAKFED’in kurulması
gerektiği inancını uzun süredir taşı-
dığını ve ülkemizde en dinamik sek-
tör denilince akla makinenin
geldiğini vurgulayan Ergün, “Sektö-
rün gelişmiş bir üretim yapısına ka-
vuşması ve rekabet üstünlüğünün
artırılarak sürdürüle- bilmesi, ülke sa-
nayisinin geleceği için büyük önem
taşıyor. Sektörün gücünün artması
için birlik ve beraberlik gerekiyor. 

Bu uğurda da MAKFED çatısı altında
17 Derneğin bir araya gelmesinden
çok mutluyum” diye konuştu. 
Organizasyon kapsamında bir ko-
nuşma yapan MİB Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Özkayan, Türki-
ye’nin ve makine sektörünün dünya
arenasındaki varlığını sürdürmek için
kendi teknolojisini geliştirip, ithal et-
tiği ara ürünleri imal etme noktasına
geçmesi gerektiğini vurguladı. Ancak
bu şekilde ülkemizdeki birçok yeni
sektörün ve üretimin önünün açıla-
bileceğini dile getiren Özkayan,
“Bunlar yapılmadığı takdirde ise tek-
noloji sağlayan ülkelerin uygun gör-
düğü teknoloji ile yetinmek

zorundayız; dış ülkelerdeki izinlere
bağlı ithal ürünler ile imalat yaparız
ve böylece sektörümüzün erimesine
şahit oluruz. Öte yandan makine
üreticilerimiz, yüksek teknolojiye ge-
çişte ilkleri gerçekleştirecek dona-
nıma ve yapıya sahip, ülkemizdeki en
önemli unsurların başında geliyor.
Bu konuda da sektörümüzün pozitif
bir ayırımla desteklenmesi gerekti-
ğine inanıyoruz” dedi.
MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Dalgakıran ise konuşmasında,
makine imalat sanayisinin rekabet
gücünü artırmak ve sürekli kılmak
için sektörün her kesimi ve ilgili ku-
rumlarla işbirliği içinde olunması ge-
rektiğini kaydetti. 
Sektörün öncelikleri doğrultusunda
politikalar geliştirmenin, bunları ger-
çekleştirecek altyapı ve araçları oluş-
turmaya katkı sağlamanın önemine
dikkat çeken Dalgakıran, bu amaçla
MAKFED’in sektörel örgütlerin faa-
liyetlerini destekleyerek, dayanışma
ve işbirliği kültürü oluşturmakta
öncü rol oynayacağını da belirtti.
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Dijital Dönüşüm Derneği ta-
rafından İstanbul’da dü-
zenlenen Endüstri 4.0

Türkiye Forumu, Kadir Has Üniver-
sitesi’nde gerçekleştirildi. Çok sayıda
akademisyeni ve özel sektör temsilci-
sini buluşturan forumda dijitalleşen
dünyanın bir parçası olabilmenin yol
haritası çizildi. Dijital Dönüşüm Der-
neği Başkanı İsmail Hakkı Polat’ın
açılış konuşmasıyla başlayan forumda
Siemens Türkiye İcra Kurul Üyesi Ali
Rıza Ersoy, Vestel Yönetim Kurulu
Üyesi Cengiz Ultav, Endüstri 4.0 uy-
gulamalarını ve bu konuda merak
edilenleri anlattı. Açılış konuşmasını
gerçekleştiren Dijital Dönüşüm Der-
neği Başkanı İsmail Hakkı Polat, yeni
sanayi devriminin iş ve sosyal ya-
şamda büyük değişimler getireceğini
belirtti. 4. Sanayi Devrimi’ni dijital
dönüşümün büyük bir dalgası olarak
gören Polat, ilerleyen yıllarda bu de-
ğişimin etkilerinin daha fazla hissedi-
leceğini dile getirdi.

“4. Sanayi Devrimi’nde 
insana ihtiyaç kalmayacağı 
endişesinden kurtulalım”
Endüstri 4.0 Türkiye Forumu’nda

konuşan Siemens Türkiye İcra
Kurul Üyesi Ali Rıza Ersoy, işletme-
lerin en çok merak ettiği konulara
açıklık getirdi. Makineler çağı ola-
rak adlandırılan yeni sanayi devri-
minde insan unsurunun daha fazla
önem kazanacağını belirten Ersoy,
fabrikaların robotlaşacağı ve insana
ihtiyaç kalmayacağı endişesinden
kurtulmamız gerektiğine değindi.
Ersoy: “Endüstri 4.0 makinelerin
birbiri ile iletişimde olacağı bir dö-
nemi işaret ediyor. Makinelerle ilk
defa tanışmayacağız ancak üretim
sürecinde makinelerin bu kadar et-
kili olacağı bir dönemi ilk kez yaşa-
yacağız. Burada istihdamın azala-
cağı korkusu yerini güvene bırak-
malı. Çünkü bahsettiğimiz 4. Sanayi
Devrimi, 20 yıl içinde oluşumu ta-
mamlanması planlanan bir süreç ve
Almanya dahi bu devrimle istihda-
mın yüzde 6 artacağına vurgu yapı-
yor. Yeni dönemde makineleri
tasarlayacak, programlayacak, algo-
ritmalarını oluşturacak insan gücüne
de ihtiyaç olacak. Bu nedenle diğer
sanayi devrimlerinde olduğu gibi bu
devrim de bir istihdam kaynağı ola-
cak.” diye konuştu.

“28 milyar nesne 
internete bağlı hale gelecek”
Endüstri 4.0’ı kısaca sanayinin diji-
talleşmesi olarak tanımlayan Ersoy,
2020 yılına kadar 28 milyar nesne-
nin internete bağlı hale geleceğini
belirtti. 
Oluşacak büyük verinin ve üretilen
bilgilerin şirketleri bulut depola-
maya daha fazla yönlendireceğini ve
işletmelerini yüzde 35’inin bulut
depolama sistemlerini kullanacağını
ifade etti.

“4. Sanayi Devrimi Türkiye’ye
yüzde 5 ila 8 arasında 
bir büyüme şansı sunuyor”
Ersoy, gerekli planlamaların hızlıca
yapılması ile Türkiye’nin diğer sa-
nayi devrimlerinde kaçırdığı uzun
yıllara nazaran bu kez devrimi sa-
dece birkaç yıl gerisinden yakalaya-
bileceğini belirtti. Ersoy sözlerini
şöyle sürdürdü: “Şirketler kadar ül-
kelerin de 4.0 sistemine geçmesinin
konuşulması gerekiyor. Almanya 20
yılda bu devrimi gerçekleştirmeyi
planlarken Türkiye’nin en geç 30 yıl
içinde süreci tamamlaması lazım.
Almanya’nın 3-5 yıl gerisinde kal-
mamız büyük bir kayıp ya da kapa-
tılamayacak bir açık değil. Ancak
bunun için hızlı adımlar atmamız
gerekiyor. Bu adımlar ekonomide
yüzde 5 ila 8 arasında bir büyüme
şansı yakalayabilmemize fırsatlar su-
nabilir.”
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Haberler

10 milyon TL ve üzeri ciroya sahip
mükellefler 31 Aralık 2015 tarihine
kadar e-Fatura ve e-Defter’e geç-
mek zorunda. Yılda 500 milyon
TL'nin üzerinde tasarruf ettirecek
e-Fatura ve e-Defter uygulamaları,
muhasebe ve finansal süreçlerin ta-
kibinde büyük kolaylık, hız ve ve-
rimlilik sağlıyor.
T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığı'nın (GİB) yeni düzenle-
mesiyle, mevcut 20 bin civarındaki
mükellefe ilave olarak, 10 milyon

TL ve üzeri ciroya sahip 30 bin
civarında mükellef de 31

Aralık 2015’ten itibaren
e-Fatura ve e-Defter uy-
gulamasına zorunlu ola-
rak geçti. Yeni kapsam
genişlemesiyle birlikte
2016 yılı başında e-Fa-
tura ve e-Defter kullanan
mükellef sayısının 50 bine
ulaştığı tahmin ediliyor. 
Tüm akaryakıt ve madeni
yağ lisansına sahip şirketler

ile, faaliyet konusuna bakıl-
maksızın, 2014 yıl sonu cirosu 10

milyon TL ve üzerinde olan tüm
mükelleflerin 31 Aralık 2015 tari-
hine kadar sistemlerini hazırlayıp, 1
Ocak 2016 itibariyle e-Fatura ve e-
Defter kullanmaya başlaması zo-
runlu oldu. Ayrıca 2014 yıl sonu
cirosu 5 milyon TL ve üzerinde
olan e-Ticaret firmalarına da 31
Aralık 2015 tarihine kadar e-Arşiv
Fatura uygulamasına geçme şartı
geldi. 
Belirli bir formatta standart hale ge-
tirilmiş, değiştirilemez bir şekilde
mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında
güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu
sağlayan elektronik belge olan E-
Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki
niteliklere sahip bulunuyor. E-Fa-
tura ile oluşturma, gönderme, sak-

lama ve ibraz gibi adımların tamamı
elektronik ortamda gerçekleştirili-
yor. GİB tarafından yönetilen e-Fa-
tura uygulamasında, tek format ve
standarda göre satıcı ve alıcı ara-
sında zaman ve maliyet tasarrufu
sağlayan güvenli bir sistem oluştur-
mak amaçlanıyor.
Yeni yıl itibarıyla birçok işletme zo-
runlu olarak e-Fatura kullanmaya
başlarken, hala iş dünyasında bu
sistem ve uygulanışı hakkında bilgi
eksikleri gözlemleniyor. 
İşte tereddütte kalınan en önemli
konular ile ilgili 15 maddede e-Fa-
tura sistemi…

1. E-Fatura benim için uygun
bir çözüm değil.
Eğer aylık olarak az fatura kestiği-
nizi düşünüyorsanız ve e-Fatura
uygun bir çözüm değil diyorsanız,
tüm fatura işlemlerinizi bulut ta-
banlı ön muhasebe programlarını
kullanarak ücretsiz hale getirebilir-
siniz. 

2. E-Fatura zorunluluk kriterle-
rine uymuyorum, geçmeme ge-
rek yok.
E-Fatura'ya geçiş zorunluluğu ol-
mayan şirketler de e-Arşiv e-Fatura
sistemine geçiş yapabilirler. Türkiye
dijitalleşiyor, gelişen teknolojiler



şirketleri ve devleti dönüştürüyor.
E-Fatura da bu dönüşümün bir
parçası ve bu dönüşümün 2018'de
tamamlanması planlanıyor. Fatura
maliyetlerinizi düşürmek, işlerinizi
dijitalleştirmek ve son ana kalıp ak-
saklıklar yaşamamak için e-Fatu-
ra'ya hemen geçiş yapabilirsiniz.

3. Başvuru süreci çok zor.
E-Fatura'ya geçiş şu an beklenen
kadar yaygınlaşmadığı için başvuru
süreci uzun görünüyor. Bulut ta-
banlı ön muhasebe programlarının
paneli üzerinden hiç uğraşmadan
kolaylıkla e-Fatura'ya geçişiniz sağ-
lanıyor. Hem de ofisinizden çıkma-
dan e-Fatura'ya geçmiş oluyorsunuz.

4. Mali mühür çok pahalı!
E-Fatura'ya geçiş önündeki en
büyük sorun mali mühür ücretinin
yüksek bulunması idi. Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından belirlenen
mali mühür ücretleri 2016 itibari
ile indirildi. Daha önce tüzel kişi-
ler için 690 TL, gerçek kişiler için
240 TL olan mali mühür fiyatları
tüzel kişiler için 400 TL gerçek ki-
şiler için ise 200 TL'ye indirildi.

5. Sürekli mali mühür taşımak
istemiyorum.
E-Fatura oluştururken mali mü-
hüre ihtiyacınız yoktur. Mali mü-
hürü sadece e-Fatura aktivasyon
sürecinde onaylama işlemi yapar-
ken kullanırsınız.

6. Şahıs şirketiyim, e-Faturaya
geçemiyorum.
Şahıs şirketleri de e-Fatura kullana-
bilir; hem de daha düşük mali
mühür fiyatı ile. 

7. Elimde bir tomar matbu fa-
tura var, e-Faturaya geçemem.
Matbu faturanın size maliyeti yal-

nızca baskı maliyeti değildir. Tabii
ki bastırılmış faturalarınızdan isti-
fade etmek isteyebilirsiniz fakat
gönderme, saklama ve muhasebe-
ciye iletme maliyetlerinden kaçın-
mak için hemen e-Fatura'ya da
geçebilirsiniz.

8. E-Fatura gönderdikten sonra
faturada değişiklik/iptal işlemi
yapamam.
Matbu faturada olduğu gibi elekt-
ronik faturada da iptal ve iade ya-
pabilirsiniz. Fakat şunu not
düşmekte fayda var: Elektronik fa-
tura oluşturulduktan sonra deği-
şiklik yapılamaz. 
Göndermiş olduğunuz fatura e-Fa-
tura ise, faturayı karşı tarafın red-
detmesi üzerine yeni bir e-Fatura
oluşturulabilir, e-Arşiv ise siz iptal
edip tekrardan yeni bir fatura oluş-
turabilirsiniz.

9. E-Fatura numarası ile elim-
deki matbu faturaların fatura
numarası devamlılığını sağlaya-
mam.
Böyle bir devamlılık zorunluluğu
yok. e-Fatura gönderdiğiniz sürece
GİB e-Faturanıza bir fatura num-
arası atayacaktır.

10. E-Fatura kullanmayan müş-
terilerimle sorun yaşarım.
E-Fatura’ya geçiş yapmamış olan
müşterilerinize e-Arşiv faturası gön-
derebilirsiniz. Bu fatura mali değeri
olan ve matbu fatura ile eşdeğerli bir
faturadır. Faturayı isterseniz e-posta
olarak gönderir isterseniz de çıktısını
alarak verebilirsiniz.

11. Müşterim e-Fatura kabul
etmiyor.
Teknik olarak müşterinizin e-Fa-
tura kabul etmemesi mümkün de-
ğildir. E-Fatura, T.C. Maliye

Bakanlığı onaylı bir faturadır ve
hem siz hem de müşteriniz için iş-
levsel olarak normal faturadan farklı
değildir.

12. Müşterim T.C. kimlik nu-
marası vermek istemiyor.
Muhatabınız eğer e-Fatura kullanı-
cısı ise e-Fatura’yı vergi numarası
üzerinden gönderirsiniz. Eğer mu-
hatabınız bir gerçek kişi ise ve e-
Fatura kullanıcısı değilse o zaman
e-arşiv faturası düzenlemeniz gere-
kir. e-Arşiv faturası düzenlerken
T.C. kimlik numarası girme zorun-
luluğu yoktur. 11111111 yazarak
geçebilirsiniz.

13. Gerçek kişilere, son kullanı-
cılara fatura gönderemem.
Gerçek kişilere e-Arşiv faturası dü-
zenleyerek e-Posta olarak göndere-
bilir ya da yazıcınızdan çıkartarak
verebilirsiniz.

14. E-faturaya geçince Mali
Müşavirim de e-Defter’e geçmek
zorundaymış.
Eğer şirketiniz e-Fatura’ya geçmek
zorunda ise muhasebeci ya da mali
müşavirinizin de e-Defter’e geç-
mesi gerekir. Eğer şirketinizin e-
Fatura’ya geçiş zorunluluğu yok,
fakat siz e-Fatura kullanmak isti-
yorsanız e-Defter kullanmak zo-
runda değilsiniz.

15. E-Fatura'ya geçmek çok
maliyetli.
E-Fatura'ya geçişin farklı yolları var.
Geçiş sırasında aktivasyon ücreti,
entegrasyon ücreti, mali mühür,
anahtar ücreti, fatura başı ödeme
gibi çeşitli giderlere maruz kalabilir-
siniz. E-Fatura'ya, entegrasyon ve
aktivasyon ücreti ödenmeyen bulut
tabanlı ön muhasebe programları ile
geçmeniz mümkün. 
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Haberler

MOSDER’in açıkladığı
verilere göre mobilya
ihracatında 2014 yılına

oranla yüzde 0,07 oranında bir
düşüş gözlemlendi. Son yıllarda ar-
tışını devam ettiren mobilya ihra-
catının bu dönem düşüşe
geçmesinin nedenleri arasında
komşu ülkelerdeki gerginlikler ile
son dönemde yaşanan ekonomik
sorunlar bulunuyor. 2015 yılı
Ocak-Aralık döneminde 2014 yılı-
nın Ocak-Aralık dönemine göre
mobilya ithalatında ise yüzde 11
oranında azalma görülüyor.
Mobilya ihracatındaki gerilemeye
rağmen MOSDER Başkanı İsmail
Doğan, sektörün dinamiklerinin

değişken olduğunun altını çizerek
2016 yılı için umutlu konuştu ve
şunları söyledi: “Her platformda
açıkladığımız gibi Türk mobilya sa-
nayisi 2023 yılında 10 milyar do-
larlık ihracat hedefliyor. Hedefimiz,
gelecek beş yıl içinde Türkiye’yi
dünyada ilk 10 ihracatçı ülke içinde
görmek. 2015 tüm sektörler için
zor bir yıl oldu. Ancak biz kendi
sektörümüz adına 2015 yılını ge-
ride bıraktık ve 2016 için hedefle-
rimizi belirledik. Umuyoruz ki
özellikle yakın coğrafyamızda yaşa-
nan sorunlar da bir an önce son
bulacak ve Türkiye tüm sektörüyle
birlikte yükselerek hak ettiği yere
ulaşacak.”
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Türkiye İş Makinaları Distri-
bütörleri ve İmalatçıları Bir-
liği (İMDER), 10 Mayıs

2016 tarihinde İstanbul’daki The
Marmara Otel’deki 8. Olağan Genel
Kurul Toplantısı öncesinde, “Ulusal-
dan Küresele İş Makinaları Sektörü
Paneli” gerçekleştirdi. Panelde, Tür-
kiye'de 2030 yılına kadar gerçekleşti-
rilmesi planlanan 1.3 trilyon dolarlık
altyapı projelerinin iş makineleri sek-
törüne katkıda bulunacağı kaydedildi.
Bloomberg HT Genel Yayın Yönet-
meni Cüneyt Başaran'ın moderatör-
lüğünde gerçekleştirilen panelde
konuşan Türkiye İş Makinaları Dis-
tribütörleri ve İmalatçıları Birliği
(İMDER) Başkanı Halil Tamer Öz-
toygar, iş ve inşaat makineleri sektö-
rünün büyüklüğüne değinerek,
“Gelişmişlik ve ekonomi düzeyi gös-
tergeleri arasında yer alan iş ve inşaat
makineleri ve ekipmanları sektö-
ründe Türkiye, pazar büyüklüğü ba-
kımından Çin ve Hindistan’ın
ardından en hızlı büyüyen pazar ola-

rak Avrupa’da dördüncü sırada bu-
lunuyor. Beklentimiz 2023 yılında
Avrupa’da birinci sıraya, dünyada ise
altıncı sıraya ulaşmak" dedi. 

“Sanayi 4.0'da makineler 
birbiriyle konuşacak”
Panelde konuşan Dünya Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Hakan Gül-
dağ, son dönemde gündemde olan
Sanayi 4.0'a dikkat çekerek, "Bu sü-
reçte eğitim 4.0'ı da konuşmamız
lazım" dedi. Sanayi 4.0'da makinele-
rin birbiriyle konuşacağını, bunu da
sensörlerin sağlayacağını belirten
Güldağ, bir sensör fabrikası için 5
milyar dolarlık yatırım gerektiğini,
bu büyüklükte yatırımların işbirliğini
zorunlu kıldığını anlattı. 
Panel konuşmacılarından Trakya
Üniversitesi Öğretim Üyesi  Prof.
Dr. Sadi Uzunoğlu, Türkiye'nin
2030'a kadar 1,3 trilyon liralık yatı-
rım planı bulunduğuna değinerek,
“Altyapı yatırımları için 100 milyar
dolar öngörülüyor. Enerji projeleri

için 100 milyar dolar, ulaşım yatı-
rımları için 350 milyar dolar, konut
ve kentsel dönüşüm için 400 milyar
dolar ve ticari, eğitim, kültür, sağlık
yatırımları için ise 350 milyar dolar
yatırım planlanıyor. Tüm bunların
başarıyla yapılabilmesi için siyasi is-
tikrar ve Türkiye'nin bölgesindeki
iyileşmeler oldukça önemli" ifadele-
rini kullandı. 
Fortune Genel Yayın Yönetmeni Cü-
neyt Toros ise Türkiye'nin önünü
açacak iki konuyu, teşvik sisteminin
değişmesi ve eğitime önem verilmesi
olarak özetledi. Panelin moderatör-
lüğünü üstlenen Bloomberg HT
Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Ba-
şaran da Türkiye'de iş makineleri ve
ekipmanları sektörünün değerinin,
toplam makine sektörünün yüzde
16’sını oluştur- duğunu belirtti. Sek-
törün ihracatının yaklaşık 1.1 milyar
dolar civarında olduğunu söyleyen
Başaran, pazar potansiyelinin ise 3-
3.5 milyar dolar arasında değiştiğini
hatırlattı.  

Haberler

Halil Tamer Öztoygar güven tazeledi
Panelin ardından, İMDER 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı değerlendirmesi gerçekleştirildi. 8. Olağan Genel Kurulda, 2014
yılından beri başkanlık görevini başarı ile yürüten ve yeni dönem için de başkan seçilen Halil Tamer Öztoygar, önümüzdeki
2 yıl boyunca tekrar sektörü  temsil edecek olmaktan gurur duyacağını ifade etti. Öztoygar, “Güvenerek, bu görevi bi-
zlere tekrar layık görmenizden ötürü derneğimiz ve yönetim kurulu adına teşekkürlerimizi sunarız” dedi.













Haberler

Mükellefler tarafından
Hazineye intikal etmiş
olan verginin indirim

hesaplarına alınmasına izin verile-
rek, hem mükellefler nezdinde ge-
reksiz tarhiyatlar önlenecek, hem
de fazla ödenen verginin iadesi, in-
dirim yoluyla gerçekleştirilebilecek.
T.C. Maliye Bakanlığı’nın, "Katma
Değer Vergi ̇si̇ Genel Uygulama
Tebli ̇ği ̇nde Deği ̇şi̇kli ̇k Yapılmasına
Daiṙ Tebliğ̇"i Resmi Gazete'de ya-
yımlanarak, yürürlüğe girdi.
Değişiklik öncesinde, ithalat sıra-
sında veya sorumlu sıfatıyla öden-

mek suretiyle
Hazineye intikal
ettirilen KDV’le-
rin, bir yandan it-
halat matrahında
meydana gelen azalma-
lara bağlı olarak indirim he-
saplarından çıkarılması ve
mükellefler nezdinde tarhiyatlar
yapılması, diğer taraftan fazla öde-
nen verginin mükelleflere iadesi
söz konusuydu. Yapılan düzenle-
meyle mükellefler tarafından Ha-
zineye intikal etmiş olan verginin
indirim hesaplarına alınmasına izin 

verilerek hem
mükellefler nezdinde gereksiz tar-
hiyatlar önlenecek, hem de fazla
ödenen verginin iadesi, indirim
yoluyla gerçekleştirilebilecek.

Ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her türlü istih-
kakın bankalar aracılığıyla

ödenmesine dair yönetmelikte de-
ğişiklik yapılmasına dair yönetme-
lik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelik ile ücretlerin bankalar
aracılığı ile ödenmesinde 10 olan
işçi sayısı alt sınırı 5'e çekildi.
Değişiklik ile daha önce 5953 sayılı
kanuna tabi olarak en az 10

gazeteci çalıştıran işverenin, perso-
nel ücretlerini bankalar aracılığıyla
ödemesini öngören hüküm, en az

5 gazeteci çalıştıran işverenleri
kapsayacak şekilde düzenlendi. İş
yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu
hükümleri uygulanan işverenler ve
üçüncü kişiler de, çalıştırdıkları işçi
sayısının en az 5 olması halinde,
ücretleri bankalar aracılığıyla öde-
mekle yükümlü tutuldu. 
Yönetmelikte yapılan değişiklik-
ler, 1 Haziran'da yürürlüğe gire-
cek.

54 AİMSADDERGİSİ



AİMSADDERGİSİ 55

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Türkiye’de ilk defa düzenlenen
Uluslararası Buluş Fuarı’nda
halkın yoğun ilgisiyle karşıla-

şan Brick B, Dünya Fikri Mülkiyet
Örgütü (WİPO) temsilcisi Quan-
LingSim’in ‘En İyi Ulusal Buluş
Ödülü’nün ve T.C. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın altın
madalya verdiği ‘En İyi Buluş Ödü-
lü’nün sahibi oldu. Tıp eğitimi alan
tasarımcı Adem Arıbaş’ın “diz eklemi
çapraz bağlarından” ilham alarak ta-
sarım danışmanı Gürçağ Özler ile bir-
likte geliştirdiği dünyanın ilk ve tek
katlanabilir ahşap tuğlayla; alet-eda-
vat, yapıştırıcı gerektirmeyen başta ev
olmak üzere masa, yatak, köpek ku-
lübesi gibi birçok eşya tasarlanabiliyor.

Güvenilirliği en önemli özelliklerin-
den biri olan ve yatırımcıların dikka-
tini çeken katlanabilir ahşap tuğla,
aynı zamanda yaşayan bir ürün.
Çünkü tasarımlarında değişiklikler
yapılabiliyor, aynı ürün başka gereksi-
nimler için tekrar tekrar kullanılabili-
yor. Dünyanın ilk ve tek katlanabilir
ahşap tuğlası diz eklemi çarpraz bağ-
ları ilham alınarak tasarlandı. Türk
malı katlanabilir ahşap tuğla inşaat, iç
mimari, dekorasyon ve fuar sektö-
ründe önemli gelişmeleri de berabe-
rinde getirecek. 

Ustasız 10 günde ev imkanı
Tasarımcı Adem Arıbaş katlanabilir
ahşap tuğlanın inşaat sektörüne ve iç
mimariye sayısız avantajlar sağlayaca-
ğını söyleyerek, şunları aktardı: “Kat-
lanabilir ahşap tuğlanın yeryüzünde
bir benzeri yok. Katlanabiliyor, tek-
rar tekrar kurulabiliyor. Molozu ol-
mayan tek yapı malzemesi. Katlana-

bilir ahşap tuğla ile hiçbir ağır makine
ve hatta iskele kullanılmadan 60 met-
rekarelik bir ev sıfırdan dört kişi ile 10
günde yapılabiliyor. İstenildiğinde
evin metrekaresi katlanabilir ahşap
tuğlalarla büyütülebiliyor. Yani Brick
B, hem yaşayan hem gelişen hem de
canlı bir ürün. Nakliye hasarı sıfır.
Dört kat küçülebilir olması da nak-
liye, depolama ve bir yerden bir yere
aktarmada önemli kolaylıklar sağlıyor.
Yüzde yüz geri dönüşümlü ve sürdü-
rülebilir olmasıyla gerçek bir çevre
dostu. Tüm bu özellikleri de Brick
B’nin tercih edilmesinde önemli rol
oynuyor.’’ 
Katlanabilir ahşap tuğla üzerinde beş
yıldır çalıştıklarını belirten Arıbaş,
“Ürünümüzün patenti 135 ülkede
koruma altına alındı. Katlanabilir
ahşap tuğla ile başta ABD, AB ülke-
leri, Japonya gibi “kendin yap” (Do
it yourself) kültürünün geliştiği ülke-
leri hedefliyoruz” dedi.

Cenevre’den de 3 ödül aldı 
Dünyanın ilk ve tek katlanabilir ahşap tuğlası BRICK-B, 13-17 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenen 44. Uluslararası Cenevre
Buluşlar Fuarı’nda 3 ödül daha aldı. Altın Madalya’nın yanı sıra Bükreş Politeknik Üniversitesi Özel Ödülü ile Çin Buluş
ve İnovasyon Delegasyon Özel Ödülü’ne de layık görülen katlanabilir ahşap tuğla fuarda, Avrupa medyasının yoğun ilgisiyle
karşılaştı. Türk Patent Enstitüsü (TPE) himayesinde gerçekleştirilen 44. Cenevre Uluslararası Buluşlar Fuarı’na davet
edilen BRICK-B, fuara üç Türk buluşundan biri olarak katıldı.
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“Makine sektörünün

‘orkestra şefi’ 
olmayı hedefliyoruz”

Makine sektörünün örgütlenme-
sinde tarihi bir adım olarak kabul

edilen Makine İmalat Sanayii
Dernekleri Federasyonu 

(MAKFED), 22 segmentte faaliyet
gösteren 1.700’e yakın 

sanayi kuruluşu ve üye 17 
dernek vasıtasıyla Türk makine 

sektörünü temsil ediyor. “Sektör
için yeni şeyler söylemek lazım”

sloganıyla yola çıkan MAKFED’in
aynı zamanda sektörün 

uyumunu ve ortak hareket 
edebilmesini sağlamayı amaçla-

dığını da dile getiren Genel 
Sekreter Dr. Süfyan Emiroğlu,

“Her alanda başarı, ortak çalışma
ile geliyor. Özel sektör, kamu ve

üniversitelerin ortak çalışması
lazım ki, başarı oluşsun. Burada
bir orkestra şefine ihtiyaç vardı.

Özel sektör açısından makine
sektörünü temsilen MAKFED, işte

bu orkestra şefi olmayı hedefli-
yor” diyerek sektörde üstlendik-

leri misyonu dile getiriyor.

Röportaj



Makine imalat sektörünün
22 segmentinde faaliyet
gösteren 1.700’e yakın

sanayi kuruluşu, üye 17 dernek vası-
tasıyla MAKFED çatısı altında tek ses
olarak birleşti. Makine sektörünün
örgütlenmesinde tarihi bir adım ola-
rak kabul edilen     MAKFED, bugün
bu alandaki AB federasyonunda Türk
makine sektörünü temsil ediyor.
“Sektör için yeni şeyler söylemek
lazım” sloganıyla yola çıkan MAK-
FED, belirlediği öncelikli 3 çalışma
başlığı ile emin adımlarla ilerliyor.
Makine İmalat Sanayii Dernekleri
Federasyonu (MAKFED) Genel  Se-
kreteri Dr. Süfyan Emiroğlu, üretim,
ihracat ve istihdam başlıklarında sek-
törün yüzde 85’ini temsil ettiklerini
söylüyor. 
Çalışma başlıklarını; makine sektörü-
nün sorunlarına çözüm üretmek,
sektörün geleceğine ilişkin yeni şey-
ler söylemek ve uluslararası işbirlikle-
rini hayata geçirmek olarak sıralayan
Emiroğlu, “Bu sektörün diğer sek-
törleri etkileme gücünü  de göz
önünde bulundurularak, bu sektör
için özel stratejilerin geliştirilmesi ge-
rektiğini düşünüyoruz. İşte bu nok-
tada yeni şeyler söylemek gerekiyor.
Sektörün yeni stratejileri ve politika-
ları belirlenirken, biz de MAKFED
olarak yeni şeyler söylemek istiyoruz”
diyor. Öte yandan makine sektörü-
nün dünyayı yakından takip etmesi,
yaşanan ve gelişen tehditleri önceden
görebilmesi ve buna göre pozisyon
alması gerektiğine vurgu yapan Emi-
roğlu, “Sanayide sıçrama yapacak
noktalara yani bir anlamda sektörün
akupunktur noktalarına temas etme-
miz lazım” diyor. 

Makine sektöründe öncelikli ele
alınması gereken başlıkları mevzuat
revizyonu, kamu-özel sektör işbirli-
ğinin güçlendirilmesi, teşviklerde
önceliklendirme, entelektüel birikim
ve sanayinin derinleşmesi olarak sı-
ralayan Emiroğlu ile MAKFED’in
kuruluş hikayesi üzerinden Türki-
ye’deki makine sektörünün mev-
cut durumuna, daha hızlı geliş-
mesi için yapılması gerekenlere
ışık tuttuk.

MAKFED, yeni bir oluşum ama
çok hızlı yol alıyor. Bu oluşumun
hikayesini sizden dinleyebilir
miyiz?
MAKFED yapılanmasını, “sektörel
birikim ve bir gelecek projesi” ola-
rak görüyoruz. Türkiye’de bu kadar
geniş bir yelpazenin bir araya gele-
rek çatı örgüt kurmuş olması ilk kez
makine sektöründe oldu. Bu yönü-
müzle ayrıca önemliyiz. Üretim, ih-
racat ve istihdam açısından
baktığımızda sektörün yüzde 85’ini
kapsıyoruz. MAKFED, 17 derneğin
bir araya gelerek kurduğu bir yapı-
lanma. Bu federasyon; altında çok
geniş bir yelpazede alt sektörleri de
barındırıyor. Asansörcüler, ağaç iş-
leme makineleri, tekstil makineleri,
tarım makineleri… Bu yönü; hem
sektör hem de kamu için bir fırsat-

tır. Sektör, alt kırılımları ile birlikte
tek ses olarak konuşabiliyor, temsil
ediliyor. Ulusal ve uluslararası alanda
sesini ve projelerini dile getirebiliyor. 
Kamu açısından da önemli. Çünkü
her alanda başarı, ortak çalışma ile
geliyor. Özel sektör, kamu ve üni-
versitelerin ortak çalışması lazım ki,
başarı oluşsun. Burada bir orkestra
şefine ihtiyaç vardı. Özel sektör açı-
sından makine sektörünü temsilen
MAKFED, işte bu orkestra şefi ol-
mayı hedefliyor.

Öncelikli çalışma programınızda
neler var?
Biz üç temel alan belirledik. Birincisi
sektörün sorunlarını yurt içi ve yurt
dışında, sektörde ve kamuda dile ge-
tirmek. Sorunlara yönelik çözümler
üretmek. Sektörün; teknik altyapı
konusundaki sorunlarının giderilme-
sine yardımcı olmayı istiyoruz. Sek-
töre yönelik oluşturulan ve
oluşturulacak stratejilerin belirlen-
mesinde öncü olmak ve bunlara kat-
kıda bulunmak, mevzuat yapısının
daha sağlıklı ve yatırımcıya, üreticiye
uygun iklim oluşturacak şekilde ha-
zırlaması konularında çalışmalar yap-
mak istiyoruz. Bu gerek yurt içi
gerekse AB Müktesebatı için geçerli
olan başlıklardır. Türk ürünlerinin
“Türk ürünleri iyidir” imajı ile yurt
dışı piyasalarda daha iyi alıcı bulma-
sını hedefliyoruz. Bu çalışmalar pa-
zarda sürdürülebilir ve kalıcı
pozisyonların belirlenmesi için
büyük önem arz ediyor. 
İkinci önemsediğimiz konu; sek-
törde yeni bir şey söylemek… Baş-
kanımız Sayın Adnan Dalgakıran,
“Makine sadece makine değil” der.
Makine sektörü, sanayinin kalbidir.
Sizin güçlü bir makine sanayiniz
varsa güçlü bir sanayiniz, güçlü bir
sanayiniz varsa güçlü bir ekonominiz
vardır. Güçlü bir ekonomi için güçlü
bir makine sektörü şarttır. 
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Biz yeni bir oluşumuz.
Amacımız, MAKFED olarak
diğer kurumlara da örnek
olmak.  Aslında imalat sana-
yi ve Türk ekonomisi için
‘Biz yeni bir şeyler söylemek
istiyoruz’. Burada Mevla-
na’nın ‘Şimdi yeni şeyler
söylemek zamanıdır’ ifade-
sine de atıf yapıyoruz. Bu
sözden ilham alarak bunu
söylüyoruz.

“ 
“ 
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Bu sektör; diğer sektörlerin de ana
girdisini oluşturuyor. Kaliteli, ileri
teknolojili ağaç işleme makineleri
üretirseniz, mobilya sektöründe de
ileri olursunuz. Bu yapı tekstil sek-
törü için de geçerli, diğerleri için
de… Böylece rekabet şansını yaka-
larsınız. Makine sektöründeki geli-
şim, verimlilik, teknolojik donanım,
inovasyon ve AR-GE; diğer sektör-
lere de direk yansıyor. Makine sek-
törü stratejik bir sektördür. Devletin
bu sektöre özel olarak bakması gere-
kiyor. Bu sektörün diğer sektörleri de
etkileme gücü göz önünde bulun-
durularak bu sektöre özel stratejilerin
geliştirilmesi gerektiğini düşünüyo-
ruz.  İşte bu noktada yeni şeyler söy-
lemek gerekiyor. Sektörün yeni
stratejileri ve politikaları belirlenir-
ken, biz  de MAKFED olarak yeni
şeyler söylemek istiyoruz.

Yeni şeyler söylerken; bir slogan
ile mi yola çıkacaksınız?
Biz yeni bir oluşumumuz. MAKFED
olarak diğer kurumlara da örnek

olmak istiyoruz.  Aslında; “Biz yeni
bir şeyler söylemek istiyoruz” ifadesi
bile bir slogandır. Burada Mev-
lana’nın “Şimdi yeni şeyler söylemek
zamanıdır” ifadesine de atıfta bulu-
nuyoruz. Bu sözden ilham alarak
bunu söylüyoruz. Sanayide yeni bir
eşiğe gelindi. Türkiye’nin artık sana-
yide yeni bir şeyler söylemesi gere-
kiyor. Daha da önemlisi; bir devlet,
firma veya insan, kendini yenilemi-
yorsa ve yeni bir şey söylemiyorsa
varlığını sürdürebilmesi mümkün
değil. Yani bu bir anlamda dünyayı
yakından takip etmek, yaşanan ve
gelişen tehditleri önceden görebil-
mek, buna göre pozisyon almak, sa-
nayide sıçrama yapacak noktaları bir
anlamda akapunktur noktalarını be-
lirleyip çalışma yapmak demektir.
Sektörün akupunktur noktalarına
temas etmemiz lazım. 
Birkaç yıldır Endüstri 4.0 başlığını
konuşuyoruz. Dördüncü Sanayi
Devrimi olarak da ifade edilen bu
süreç, aslında makine sektörü odaklı
bir gelişim gösteriyor. Bu da sektö-

rün ne kadar stratejik olduğunu bir
kere daha ortaya koyuyor. Burada
birtakım endişeler var. Sanayi 4.0 ile
yeni bir evreye girdik. Birtakım fab-
rikalarda bu uygulamalar da yapılı-
yor. Almanya, Çin ve ABD’deki
kamu ve özel sektörde bu konuda
ciddi çalışmalar var. Türkiye olarak
bizim de bu konuda pozisyon alma-
mız lazım. Özel sektör, kamu ve
üniversitelerin bu başlıkta birlikte ça-
lışması gerekiyor. Çok çalışıp sonuç-
larını da hayata geçirmemiz lazım.

Makine sektörünün yeni ev ödevi
Endüstri 4.0 diyebilir miyiz?
Ev ödevlerimizden birisi diyebiliriz.
Zaten bilimin gittiği bir yol var. 20
yıl önce cep telefonu kullanmıyor-
duk. Şimdi 10 dakika cep telefonu-
nun bataryasının bitmesini düşüne-
miyoruz. 20 yıl sonra da başka bir
teknolojiyi konuşacağız. Yeni iş mo-
delleri olacak. Bizim bunlara hazır-
lıklı olmaz, geleceği tasarlamamız ve
düşünmemiz lazım. Yeni şeyler söy-
lemek, bir anlamda budur. 

Röportaj

“Türkiye kaliteli makine üretebiliyor. Rekabetçi fiyatlarla piyasaya sunabiliyor. Aslında diğer
sektörlere ve ürünlere göre daha kolay marka olabiliyoruz. Sektörün yani bizim bir planı-
mız var. Ama burada puzzle parçalarının bir araya gelmesi gerekiyor. Kamuya büyük görev
düşüyor. Mevzuat, yatırımları kolaylaştıran bir yapıda olmalı. Teşvikler buna göre verilmeli.
Üniversitelerin, sanayinin ve STK’ların burada yapacağı şeyler var. STK’ların sektörde itici
güç olması gerekiyor.”



Burada önemli olan; geleceği tasar-
larken, mevcut sıkıntıların da çözül-
mesi.

Öncelikle çözümlenmesi gereken
sıkıntılar neler?
Mevcut mevzuatta, teşvik ve insan
kaynağı başlığında sorunların çö-
zümlenmesi gerekiyor. Böylece ge-
leceğe yönelik olarak hazırlanırken,
sağlam bir zemin oluşturabiliriz.

MAKFED’in üçüncü çalışma
alanı ne olacak?
Uluslararası işbirlikleri ve çalışma-
lar… Dünya artık bir köy haline
geldi. Hatta herkes birbiriyle komşu
ve iş ortağı ya da rakip durumunda.
Dünyadaki pazarların ve rekabet un-
surlarının yakından izlenip, stan-
dartların takip edilmesini sağlaya-
cağız. Ayrıca diğer ülkelerdeki ben-
zer STK’lar ile işbirliği yaparak,
ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz.
Aslında bir manada bu çalışmaları,
Türk makine firmalarının önünü
açmak olarak da ifade edebiliriz.
Onlara yeni partner ve yeni pazar
bulma anlamına da geliyor. Dene-
yim paylaşımı, ortak eğitimler de bu
çalışmalar arasında yer alacak. 

MAKFED, uluslararası alanda bu
konuda bir çatı kuruluşa bağlı mı?
Merkezi Brüksel’de bulunan Orga-
lime’a üyeyiz. Avrupa’daki üs çatı
örgütümüzdür. Uluslararası işbirlik-
leri önemli… Dünyadaki ilk 10 eko-
nomi içinde olmak istiyorsanız,
bağlanmışlık dediğimiz oran çok

önemlidir. Önümüzdeki dönemde
yeni çatı kuruluşlara da üye alacağız. 
Almanya, İtalya, İspanya ve ABD
bizim hedef ülkelerimiz duru-
munda. Bunlarla yakın çalışmak
istiyoruz. Çünkü yüksek tek-
nolojili ve akıllı makinelerde
Almanya iyi bir örnek.
Türkiye’nin de içinde
bulunduğu orta ve orta
üstü teknoloji gru-
bunda; Çin ve Tay-
van bize iyi bir
partner olabilir.
Bu alandaki
üretim de bu
ülkelere kayı-
yor. Almanya
ve İtalya gibi
ülkelerin ise
daha yüksek
teknolojili makinele-
rin üretimine odaklandı-
ğını görüyoruz. 

Peki, Türkiye’nin 
Almanya ve İtalya gibi
olabilmesi ve segment
değiştirebilmesi için
yapılması gerekenler
neler?
Türkiye’nin sanayi
stratejileri ve kal-
kınma planlarında
yüksek teknolojili ürün-
lerin imalatı ana hedef
olarak belirlenmiş du-
rumda. Türkiye’nin ihraca-
tında yüzde 3 olan yüksek
teknolojili ürünlerin payı-

Yüksek teknolojili üretimi başaramadığımız takdirde, orta gelir
tuzağından kurtulamayız, dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde
olamayız ve sanayide derinleşemeyiz. Bunun için öncelikle nitelikli
insan kaynağına ihtiyacımız var. Eğitim sisteminin yeniden gözden
geçirilmesi lazım.

“ “
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nın yüzde 20 olması gerekiyor.
Yüksek teknolojili üretimi başara-
madığımız takdirde, orta gelir tu-
zağından kurtulamayız, dünyanın
ilk 10 ekonomi içinde olamayız ve
sanayide derinleşemeyiz. Bunun
için öncelikle nitelikli insan kayna-
ğına ihtiyacımız var. Eğitim siste-
minin yeniden gözden geçirilmesi
lazım. Nitelikli yabancı eleman is-
tihdamının kolaylaştırılması gereki-
yor. AR-GE teşviklerinde ve yatırım
teşviklerinde seçici olmak lazım.
Hiçbir ülke, her şeye teşvik verecek
kadar zengin değildir. Maalesef;
Türkiye’de her şeye teşvik veriyo-
ruz. Bu nedenle önceliklerimiz de
olmuyor.

Bazen bir işe geç başlamak avan-
taj olarak da geri dönebiliyor.
Daha spesifik yeni alanlara odak-
lanmak gibi… Ülke olarak bu sü-
reci fırsata dönüştüremez miyiz?
Makine sektörünün kendi için
belirlediği spesifik alanlar var mı?
Haklısınız, bazen fırsat olabilir.
Ama bu dediğiniz ancak nitelikli
eleman ve entelektüel bilgi birikimi
ile olabilir. Bu insan gücü bizde
varsa geç kalmayız. Geç kalmayı fır-
sata çevirmek daha zordur. Üretim
kültürünün olduğu bir sektörüz.
Entelektüel bir birikimimiz var. As-
lında diğer sektörlere ve ürünlere

göre daha kolay marka olabiliyoruz.
Türkiye kaliteli makine üretebiliyor.
Rekabetçi fiyatlarla piyasaya sunabi-
liyor. 
Sektörün, yani bizim bir planımız
var. Ama burada puzzle parçalarının
bir araya gelmesi gerekiyor. Ka-
muya burada büyük görev düşüyor.
Mevzuatın yatırımların önünü aç-
ması, işi kolaylaştıran yapıda olması
gerek. Teşvikler buna göre veril-
meli. Üniversitelerin, sanayinin ve
STK’ların burada yapacağı şeyler
var. STK’ların sektörde itici güç ol-
ması gerekiyor. 

Mevzuatta tamamen revizyon
mu gerekiyor?
Burada bizim için 5 önemli unsur
var. Bunların başında mevzuatın re-
vize edilmesi geliyor. Örneğin; siz
bir güneş enerjisi santrali kurarken
18 ayrı kurumdan izin almak zo-
runda kalıyorsanız ve bu izin süreci
2 yıl sürüyorsa, mevzuat yatırımı
kolaylaştırıcı değil demektir. 
İkincisi; kamu ile özel sektörün el
ele vermesi lazım. Sanayicimizi bü-
yüterek sanayimizi büyütebiliriz.
Birlikte planlama yapılmalı. Sanayi-
miz ile Türkiye güçlenebilir.
Üçüncüsü; teşviklerde önceliklen-
dirmeye gidilmeli. 
Biz hangi sektörlerde ve alanlarda
büyüyeceğiz? Bunları belirlememiz

gerekiyor. Hangi alanlar bizim için
öncelikli bunlara odaklanmalıyız.
Bazı alanları hiç teşvik etmemeliyiz.
Büyüme imkanı olmayan bir alan
teşvik edilmemeli. 
Dördüncüsü; entelektüel birikim
çok önemli… Sanayici, dünya ne-
reye gidiyor bunu takip etmeli.
Bunları görmesi ve izlemesi lazım
ki gelişebilsin, yurt dışı birikimlerini
aktarabilsin. 
Beşincisi ise sanayileşmede derin-
leşme ve ara malı üretmek… Bu
saydıklarımı yaptığımız takdirde,
Türkiye hedeflerine ulaşabilir diye
düşünüyoruz.

Bu yılı sektör nasıl geçiriyor?
Gerek komşu ülkeler gerekse
dünya ekonomisindeki gelişmele-
rin yansımaları nasıl oldu?
İhracatta bir ölçüde düşüş yaşandı.
Stabil bir yıl olacağını düşünüyoruz.
Bu yıl, mevcudu koruma yılı olacak.
Ama, Türkiye’nin acilen normalleş-
mesi gerekiyor. 

Bir anlamda sektörde taşların ye-
rine oturma dönemi yaşanıyor.
Sektör yeni şeyler düşünmesi gere-
ken bir dönemi yaşıyor. Krizler bir-
takım dersleri de beraberinde
getiriyor. Sektör; verimlilik, tasarruf,
yenilik yapma kavramlarını öğreni-
yor ve yapıyor. Sektörler için kriz dö-

Röportaj

AİMSAD özelinde baktığımızda çalışmalarımızı nasıl buluyorsunuz? Çalışmalarımıza yönelik tespitlerinizi 
ve önerilerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Gerçekten bir alanda STK’nın aktif çalışması çok önemli. Türkiye’deki STK’ların dünyadaki benzerleri gibi yeterli
güçte olmadığını görüyoruz. STK, kendi alanı ile ilgili her türlü konuda kamunun çözüm ortağı olmalı. Üniversite-
leri ilgili alanlarda kendi içine çözüm ortağı olarak almalı.  AİMSAD, yeni bir dernek ama son derece iyi bir ekip…
Uzun süredir tanıdığımız arkadaşlarımız son derece başarılı çalışmalar yapıyor. Yaptıklarını da kısa sürede duyurma
başarısı gösterdi. Aslında MAKFED’e üye olmak için en az 3 yıllık bir dernek geçmişinizin olması gerekiyor. Ama 
AİMSAD çalışmaları ile o kadar başarılı ki, gözlemci üye olarak kendi içimize kabul ettik. AİMSAD’ın çatımız altında
olmasından da son derece mutluyuz. Bizlere de ciddi katkılarının olacağına inanıyoruz. AİMSAD, makine sektö-
ründe olması gereken bir desendi ve renkti. O renkte sektörde yerini aldı. Başarılı olmalarını diliyorum. Birlikte güzel
şeyler yapacağımızı düşünüyorum. 
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nemlerini, kafalarını kaldırıp “Ne
yapmalıyım” sorusunu sordukları bir
dönem olarak da ifade edebiliriz. Bu
dönemi sektörler kriz şeklinde ge-
çirmiyor. Ama Türkiye’nin havası
Karadeniz’in havası gibi. Hızlı deği-
şiyor. Ancak, bizim sektörde birkaç
yıl durağanlık yaşanacak diye düşü-
nüyoruz. 

Eğitim ve yetişmiş elemanın sek-
tör için önemine vurgu yaptınız.
Siz MAKFED olarak bu alandaki
açığı kapatmak için bir “Akademi”
çalışması düşünüyor musunuz? 
Önemli bir konuya değindiniz. Bu
bizim hazırladığımız öncelikli proje-
lerimiz arasında yer alıyor. MAKFED
AKADEMİ Projesi var. Burayı önce
bir belgelendirme kuruluşu yapmak
istiyoruz. Sonrasında eğitim ihtiya-
cının belirlenmesi ve  ihtiyacın karşı-
lanmasını istiyoruz. Sektöre kalite
katacak eğitimleri de verme arzu-
sundayız. 

Önümüzdeki dönemde üye sayı-
nızda bir artış olacak mı?
Tabii ki herkesi temsil etmek istiyo-
ruz. Burada belli kriterlerimiz var.
Üye alırken; kurumsal ve mali gü-
cünü ve kendi varlığını ispatlamış
kurumlarla yol alıyoruz. Seçici dav-
ranıyoruz. Aldığımız üyelere de bir
şeyler katmak istiyoruz. Bizim şu
anda 17 üye derneğimiz ve bunlara
bağlı 1.700 üyemiz var. Büyük ve
orta ölçekli kuruluşların hepsi bize
üye durumda. 
Bugün Türkiye’de 10 bine yakın
makine üreticisi firma var. Ama bun-
ların 8 bininin personel yapısına
baktığımızda 10 kişi ve altında per-
sonel ile çalışıyorlar. Sektörde ölçek
önemli bir sorun. Ama her halü-
karda üye sayımızı artırmak istiyo-
ruz. Ne kadar güçlü olursak o kadar
faydalı oluruz. 

“MAKFED, 17 derneğin bir araya gelerek kurduğu bir yapılanma. Bu federasyon;
altında çok geniş bir yelpazede alt sektörleri de barındırıyor. Asansörcüler, ağaç
işleme makineleri, tekstil makineleri, tarım makineleri… Bu yönü; hem sektör hem
de kamu için bir fırsattır. Sektör, alt kırılımları ile birlikte tek ses olarak konuşabiliyor,
temsil ediliyor. Ulusal ve uluslararası alanda sesini ve projelerini dile getirebiliyor.”
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Ahşap ilk çağlardan itibaren insanoğlu tarafından işle-
nen en eski malzemelerden biridir .
Başlangıçtan günümüze kadar Kesici Takım malzeme-
leri ve kesme teknolojisi büyük gelişim göstermiştir.

Ahşap işlemede kullanılan Kesici Malzemeler: 
Bir kesicinin performansı kesici ucun ham maddesi ve
kalitesi, kesici ucun gövde üzerindeki konumu ve kesme

açısına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Daire testereler
Ahşap işlemede kullanılan Daire Testereler Sert Metal
(HM)yada Diamond (DİA) uçlu olarak üretilir, diş
formu ve diş sayısı, soğutucu boşluklar ve talaş limitör-
leri  kullanılacak uygulamalara bağlı olarak değişkenlik
gösterir.

Komitelerimizden

Daire Testereler
1- Positif Kesme Açısı
2- Negatif Kesme Açısı
3- Genleşme Boşluğu
4- Soğutma Boşluğu 
5- Dış Silme Boşluğu 
6- İç Silme Boşluğu
7- Talaş Limitörü

8- Tek yada Çift Kama Kanalı
9- Pim Deliği
10- Merkezler Arası Mesafe
11- Havşalı Delik
12- Parçalayıcı Segment Boşluğu
13- Yarı Sessiz Kesim
14- Sessiz Kesim

AİMSAD Takımcılar Komitesi  -  Cem Gül, Tunç Aktekin, Necati Türksever
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Şaftlı Frezeler, 3 ana gruba ayrılır:
- Solid (komple) frezeler; Kesici ucun gövden malze-
mesinden imal edilen ürünlerdir.
- Lehimli frezeler; Kesici uç malzemesinin gövde üze-
rine lehimlenerek imal edilen ürünlerdir.
- Jiletli frezeler; kesici uç malzemesinin değişebilir uçlu
imal edilen ürünlerdir.

Helisel Frezeler, 
2 ana gruba ayrılır:
- Kaba kesim freze-
leri derin tırtıllı ya-
pısı sayesinde hızlı
çalışır ve yüksek
talaş kaldırır. 
- Hassas kesim fre-
zeleri düz yapısı sa-
yesinde yavaş çalı-
şıp, az talaş kaldırıp
ancak temiz yüzey
sağlayar.  
Helisel frezelerin
negatif yada pozitif

açıda olması, talaşın kesim sırasında aşağı yada yukarı atıl-
masını sağlar.

Negatif açılı frezeler yukarıdan aşağı yönde basınç sağla-
ması sebebiyle iş parçasının üst yüzeyinin çok temiz ve
güçlü bir vakum sağlar. Pozitif açılı frezeler aşağıdan yu-
karı yönde basınç sağlaması sebebiyle iş parçasının alt yü-
zeyinin çok temiz ve güçlü bir toz emiş sağlar. 

Delik Matkap Uçları:
Delik matkap uçları ahşap
endüstrisinde birçok bir-
leştirme tekniklerine
imkan sağlayan dairesel
delik operasyonlarını ger-
çekleştiren delicilerdir. 3
ana gruba ayrılır:
- Tam Delik (Sivri uçlu)
matkapları, konik uçludur
ve malzemeyi iki yüzeyden de delip geçebilecek şekilde
tasarlanmıştır.
- Dübel (Yarım Delik  veya Düz uçlu) matkapları düz ağızlı
olup sadece kör, yarım delik operasyonlarında kullanılır.
- Havşa matkapları her iki matkap grubuna kombin edi-
lebilir ve 45’ yada benzer açıda  vida yuvası açar, men-
teşe matkapları menteşe aksesuarının uygulanması için
gerekli delikleri açar.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Sivri Uçlu Matkap

Aşağı ve Yukarı Kesim Açısı 
Neg. Poz. Açılar

Düz ve Menteşe Uçlu
Matkap

Kaba Freze Kesim

Hassas Freze Kesim

Havşa Matkabı 
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Kapak Dosyası

Tomruk işleme makinelerinde 
büyümenin itici gücü
iç pazar talebi ve teknoloji oldu
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Son yıllarda ahşaba olan eğilim bera-
berinde tomruk tüketimini de artırı-
yor. Avrupa ile kıyaslandığında ahşap

kullanımı çok düşük seviyelerde olsa da
kullanım alanlarında çeşitlilik yaşayan Tür-
kiye’de bugün turizm sektöründen inşaat-
taki dış cephelere, yat sektöründen
belediyelerin park-bahçe ve spor alanlarına
kadar birçok alanda ahşabı görebiliyoruz.
Yaşayan bir ürün olmasının yanı sıra daya-
nıklılık ve uzun süreli kullanım açısından da
avantajlı bir ürün olan ahşaptaki bu ilgi,
ağacın hammaddesi konumundaki tomru-
ğun da tüketimini artırıyor. 
Tomruk talebini ürettiğinin yanı sıra büyük
oranda ithalat yoluyla karşılamaya çalışan
Türkiye, tomruk işleme makinelerinin üre-
tim ve ihracatında da son yıllarda önemli
bir gelişim sergiliyor. 2015 yılında 12.6
milyon dolarlık ihracat, 11 milyon dolarlık
ithalat gerçekleştiren Türkiye tomruk iş-
leme makineleri sektörü, iç pazardaki ta-
leple birlikte yurtdışındaki gelişmelerden de
olumlu etkileniyor. 

Tomruk talebini ürettiğinin yanı sıra
büyük oranda ithalat yoluyla
karşılamaya çalışan Türkiye, tomruk
işleme makinelerinin üretim ve
ihracatında da son yıllarda önemli
bir gelişim sergiliyor. 2015 yılında
12.6 milyon dolarlık ihracat, 11 mil-
yon dolarlık ithalat gerçekleştiren
Türkiye tomruk işleme makineleri
sektörü, iç pazardaki taleple birlikte
yurtdışındaki gelişmelerden de
olumlu etkileniyor. Sektör yetkilileri,
yerli tomruk işleme makineleri
üretenlerin bu değişimi yakından
takip etmeleri gerektiğine dikkat
çekerken; tomruk işleme kapa-
sitesinin gelecek dönemde daha da
artacağına vurgu yapıyorlar. 



Kapak Dosyası

Tomruk sektöründeki değişim geli-
şim makine firmalarının da bu
yönde yeni ürün ve yatırımlar yap-
malarını zorunlu kılıyor. Ayrıca fu-
arlara katılarak yurt dışına açılmaları
da firmaların ve ürünlerin gelişimi
aşamasına çok büyük katkı sağlıyor.
Sektör yetkilileri, yerli tomruk iş-
leme makineleri üretenlerin bu de-
ğişimi yakından takip etmeleri
gerektiğine dikkat çekerken; tom-
ruk işleme kapasitesinin gelecek dö-
nemde daha da artacağına vurgu
yapıyorlar. 

Tomruk sektörünün 
ekonomik hayatta önemi büyük
Dünyadaki birçok devletin toplam
yüzölçümünden daha fazla bir
orman varlığına sahip olan ülkemiz,
ormanlık alan bakımından Avrupa
ülkelerinin gerisinde değil. Ancak
AB ortalamasına rağmen Türki-
ye'deki verimli orman alanı
oldukça düşük bir seviyede
bulunuyor. Türkiye orman
ürünleri sanayiinin imalat
sanayi içindeki payının

yüzde 4 olduğu Türkiye’de yetişen
ve ekonomik öneme sahip ağaç tür-
lerinin tomruk, kereste ve kaplama
sanayinde kullanımları dolayısıyla
büyük önem taşıyor. 
Dünya nüfusunun artması ve kişi
başına düşen odun maddesi tüketi-
minin yükselmesi sonucunda dün-
yada mevcut orman kaynaklarının
gittikçe kıtlaşmakta olduğu bilinen
bir gerçek. Bu da sanayileşmiş ülke-
lerin kendi ormanlarının odun ve-
rimi ile yetinememesi sonucunu
doğuruyor. Türkiye’de de tomruk
talebinin artması, orman varlığının
azalması, nüfusumuzun büyük bo-
yutlara ulaşması ve Rusya krizinden
sonra ithal tomruk fiyatlarının
ucuzlaması sonucu son yıllarda
tomruk ihtiyacının büyük bir kısmı
ithalat yoluyla karşılanıyor. 
Ormanlardan elde edilen odun

hammaddesi, insanın ekonomik ha-
yatında önemli yere sahip olduğu
gibi, kullanıldığı yer itibarıyla da
insan hayatında yadsınamaz bir yer
tutuyor. Türkiye’nin ormanlarında
en fazla meşe ağaç türleri (6,4 mil-
yon hektar) yayılış gösteriyor.
Ondan sonra alansal büyüklük sıra-
sına göre kızılçam (5,4 milyon hek-
tar), karaçam (4,2 milyon hektar),
kayın (1,7 milyon hektar), sarıçam
(1,2 milyon hektar), göknar (0,6
milyon hektar), ardıç (0,5 milyon
hektar), sedir (0,4 milyon hektar),
ladin (0,3 milyon hektar), 100 bin
hektardan daha küçük alan kaplayan
kızılağaç, kestane, sahilçam, fıstık-
çamı, dişbudak, gürgen, 10 bin hek-
tardan küçük alan kaplayan kavak,
ıhlamur, okaliptus, servi, akasya, sığla
yer alıyor. Ülkemizde yetişen ve eko-
nomik öneme sahip olan bu ağaç  
türlerinin tomruk, kereste ve
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kaplama sanayinde kullanımları do-
layısıyla büyük önem taşıyor. 

Dünyada tomruğu en çok
üretip satan ülke; ABD
Dünyanın en büyük tomruk üreti-
cisi ABD olurken, bu ülkeyi sırasıyla
Hindistan, Çin, Brezilya ve Rusya
Federasyonu takip ediyor. Türkiye
ise dünya tomruk üretiminde 202
ülke arasından ilk 50 üretici ara-
sında yer alıyor. 
Dünya endüstriyel tomruk tüketimi
içinde 2010’lu yıllarda özellikle
Asya-Pasifik bölgesinde ekonomile-
rin güçlenmesi nedeniyle tomruk
tüketimi arttı ve özellikle endüstri-
yel tomruk tüketimindeki artış, son
20 yılda dünya ortalamasının üze-
rinde gerçekleşti. Asya-Pasifik ülke-
leri içerisinde Çin, Japonya ve
Endonezya en büyük tomruk tüke-
ticileri arasında yer alıyor.
Dünya tomruk ihracatının önemli
kısmı ABD ve Rusya Federasyonu
tarafından yapılıyor. Bu iki ülkeden
sonra ihracattan en yüksek payı sı-
rasıyla Yeni Zelanda Malezya ve
Papua Yeni Gine alıyor. Türkiye ise
191 ülke arasında ilk 100 içinde bu-
lunuyor. Dünya tomruk ithalatının
yaklaşık yarısını ise Çin Halk Cum-
huriyeti gerçekleştiriyor. Onu sıra-
sıyla Japonya, Avustralya, Güney
Kore ve Almanya takip ediyor. Tür-
kiye ise 218 ülke arasından dünya-
nın en büyük 20 tomruk ithalatçısı
arasında yerini alıyor.

Türkiye’de üretim 
azalırken, ithalat artıyor
Son 30 yıla ait Türkiye’nin tomruk
üretim miktarları incelendiğinde;
en yüksek üretim 5,6 milyon m³ ile
1981 yılında gerçekleştiği görüldü.
2001 yılında 2,7 milyon m³’e kadar
düşen üretim miktarı zamanla arta-
rak 2010 yılı itibarıyla yaklaşık 4,4
milyon m³’e, 2011 yılında ise 5

milyon m³’e ulaştı. Ancak yine de
bu miktar 1981 üretiminin yüzde
10 altında kaldı. Bu da Türkiye’nin
tomruk üretiminin tüketime yet-
mediğini gösteriyor. 
Türkiye 2010 yılında 1,95 milyon
dolarlık tomruk ihracatı gerçekleş-
tirirken, aynı yıl yurtdışından 147
milyon dolarlık tomruk ithal etti.
Türkiye'nin tomruk ithal ettiği baş-
lıca ülkelerin başında değer bazında
sırasıyla; Ukrayna, Rusya Federas-
yonu, Kamerun, Romanya, Orta
Afrika Cum. ABD, Gabon, Kongo,
Bulgaristan ve Fransa geliyor. Tür-
kiye’nin tomruk ithalatında ilk üç
sırada bulunan Ukrayna, Rusya Fe-
derasyonu ve Kamerun’dan yaptığı
ithalat, sektör ithalatının üçte iki-
sinden fazlasını oluşturuyor. İhra-

cattan en çok payı değer bazında ise
sırasıyla Irak, Bursa Serbest Bölge,
Libya, Suriye, Makedonya, Cibuti,
Hindistan, Singapur, Almanya ve
K.K.T.C. alıyor. İlk üç sırada bulu-
nan Irak, Bursa Serbest Bölge ve
Libya sektörün ihracat değerinin
yaklaşık olarak yarısını oluşturuyor.

Sektör teknolojik gelişmeleri 
yakından takip etmek zorunda
Türkiye’de tomruk ürün grubu
imalat ve ticareti ile uğraşan birçok
firma var. Özellikle özelleştirme
kapsamında çalışmalara girilmesi ve
1992 yılından sonra bunların hız-
landırılması nedeniyle tomruk
ürünü ile ilgili hemen hemen tüm
işlemler özel sektör kuruluşlarınca
yürütülüyor. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 



Orman ürünleri sanayiinin alt sek-
törleri olan tomruk, kereste ve kap-
lama sektörleri, ormancılığımızla
beraber yapılanmasını doğal kaynak-
lara zarar vermeden ve rasyonel bir
şekilde geliştirmek zorunda. Türki-
ye'de bu sektörlerde faaliyet gösteren
işletmelerin büyük bir kısmı küçük ve
orta ölçekli üretim yapıyor. Uluslar-
arası pazarda rekabet edilebilmesi ve
gelişen teknolojinin yakından takip
edilebilmesi bu sektörlerde araştır-
maya dayalı teknik eğitimin veril-
mesi, ürün çeşitliliğinin ve tasarım
gücünün arttırılmasını gerekli kılıyor.
Bu nedenle, sektörün yapısal sorun-
ları iyi bir şekilde analiz edilerek ge-
rekli yapısal değişimler ve
düzenlemelerin hızla gerçek- leştiril-
mesi gerekiyor. Bunun dışında, tek-
nolojik gelişimi sürükleyici nitelikte
ve uygulamadaki problemlere somut
çözümlerin geliştirildiği AR-GE
merkezlerinin oluşturulması gerekli-
liği de tomruk, kereste ve kaplama
sanayinde üreticilerin karşılaştığı so-
runların daha hızlı çözülmesini sağ-
layacak bir yol olduğu vurgulanıyor.

Tomruk sanayi ormancılıkla 
beraber yapılanmalı
Tomruk ihracatında son yıllarda gö-
rülen artışın önümüzdeki yıllarda da
devam etmesi, sektördeki dış ticari
ilişkilerin gelişme sürecini devam et-
tirmesine bağlı bulunuyor. Sektör
yetkilileri, iç ve dış talebin karşılan-
masında, günümüzde olduğu gibi
gelecek dönemler için de Rusya Fe-
derasyonu ve Türk Cumhuriyetle-
ri’nden temin edilen ucuz
hammaddenin sektörün gelişmesine
önemli katkıda bulunabilecek bir fır-
sat olarak değerlendirilmesi gerekti-
ğine dikkat çekiyorlar. 
Tomruk üretim ve dış ticaretinin
ORÜS Kurumu’na bağlı tesislerin
özelleştirilme işlemlerinden olumlu
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TOMRUK ÜRETİM SÜRECİ
Ormandan kesilen ağaçlar önce dalları budanarak yalın gövde haline getir-
iliyor; sonra kusur, eğrilik ve çap durumlarına göre 150 santimetreden küçük
olmamak üzere standart boylara bölünüyor. Bu ağır parçalara tomruk adı
veriliyor. Firmalar üretim sürecine almış oldukları ham tomrukları kesme
(verim), sınıf ayırımı, tasnif, etiketleme, kurutma ve fırınlama işlemlerine tabi
tutuyor. Kereste üretiminde, ağaçlar büyük hidrolik makaslarla kesilirken,
ağaç kesilip yere devrildikten sonra motorlu testerelerle kesilerek taşınmaya
uygun boyutlarda tomruk olarak hazırlanıyor. Ağaçların kesildiği yer traktör
ve kamyonların hareketine elverişli ise tomruklar bu araçlarla taşınıyor.
Teknolojik alt yapının da yüksek olması sayesinde, lazerli (kendi ölçeklerini
kendisi belirleyen bir sistem) hızar makinelerinde tomruk önce boyuna göre
iki ya da daha fazla parçaya bölünüyor. Bölünen parçalar raylar üzerinde
hareket eden tekerlekli taşıyıcılar üzerine yuvarlanıyor. Taşıyıcı üzerindeki
tomrukla birlikte rayın bir ucuna doğru giderken hızarlar tomruktan başka
bir dilim keserek ayırıyor. Esnek çelikten yapılmış olan döner testerenin ko-
numu tomruk özelliğine göre ayarlanarak dilimlerin istenen kalınlıkta olması
sağlanıyor. Kısaca, tomruk kesme, baş ve yan kesme, kenar düzeltme, çoklu
dilmeler, prizma ve diğer şerit testereler ile dilimleme aşamalarından geçiyor.
Elde edilen kereste daha sonra kurutuluyor. Kurutma işlemi sıcaklığı, nem
oranı denetlenen fırınlarda yapılıyor. Kurutma fırınlarında işlem iki hafta gibi
bir süreç içerisinde tamamlanıyor.
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yönde etkilendiğini aktaran sektör
yetkilileri, toplumların geleceğini
güven altına almak amacıyla doğal
kaynakların araştırılması, korunması
ve geliştirilmesinin bir zorunluluk
olduğuna vurgu yapıyorlar. Bu kay-
naklar içinde ormanların özel bir
yerinin olduğuna dikkat çeken yet-
kililer, “orman ürünleri sanayiinin
bir alt sektörü olan tomruk sektörü,
ormancılığımızla beraber yapılan-
masını doğal kaynaklara zarar ver-
meden ve rasyonel bir şekilde
geliştirmek zorunda” fikrinde birle-
şiyorlar. 
Sektördeki yetkililer ayrıca tomruk-
ların ağırlıklı olarak endüstride de-
ğerlendirilmesinin yanında  ham-
madde  israfının  önlenerek üre-
timde zayiatın en aza indirilmesi ge-
rektiğini vurguluyorlar. Buna ila-
veten depolardan tomruk satışı ye-
rine ormanda ağaç satışı politi- kası-
nın benimsenmesi, konusunda
yetişmiş, mesleki ve teknik eğitim
almış elemanlarla  mühendis  istih-

damına  öncelik verilmesi gerekti-
ğini de dile getiriyorlar. 

Tomruk işleme makineleri,
2015’te 1.6 milyon dolarlık 
ihracat fazlası verdi
Türkiye’de son yıllarda ahşaba olan
eğilim beraberinde tomruk tüketi-
mini de artırıyor. Tomruk talebini
ürettiğinin yanı sıra büyük oranda
ithalat yoluyla karşılamaya çalışan
Türkiye, tomruk işleme makineleri-
nin üretim ve ihracatında da son yıl-
larda önemli bir gelişim sergiliyor. 
Tomruk işleme makinelerinde 2014
yılında 15.8 milyon dolarlık ihracat,
16 milyon dolarlık ithalat gerçekleş-
tirildi. 2015 yılında ise ihracat 12.6
milyon dolar, ithalat ise 11 milyon
dolar oldu. 2015 yılında hem itha-
lat hem ihracat bir önceki yıla göre
düşüş gösterirken, tomruk işleme
makinelerindeki ihracat fazlası 1.6
milyon dolar oldu.
Sektördeki planya, freze veya kese-
rek kalıplama makineleri ihracatı

2015 yılında 10.6 milyon dolar, it-
halatı ise 7.4 milyon dolar olarak
gerçekleşti. 2014 yılına göre ihra-
catta düşüş yaşanırken, ithalat aynı
kaldı. 2014 yılında ihracat 13.2 mil-
yon dolar, ithalat ise 7.2 milyon
dolar olarak gerçekleşmişti.
Yarma, dilme veya soyarak yaprak ha-
linde açma makinelerinde ihracat ve
ithalat rakamları 2015 yılında düşüş
gösterdi. 2014 yılında 2.2 milyon
dolarlık ihracat 2015 yılında 1.6 mil-
yon dolara, 2014 yılında 2 milyon
dolar olan ithalat ise 2015 yılında 1.2
milyon dolara kadar düştü. 
Tomruk işleme makineleri arasında
yer alan kurutma fırınlarında ger-
çekleşen rakamlara baktığımızda ise
ithalatın hakim olduğunu görüyo-
ruz. 2014 yılında 6.7 milyon dolar
olan ithalat 2015 yılında ciddi bir
düşüş göstererek 2.3 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Kurutma fırınla-
rında ihracat ise 2014 yılında 395
bin dolar, 2015 yılında da 390 bin
dolar oldu.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 







“Malı nasıl olsa 
satıyorum demeyin, 

her yıl ürününüzde 
değişiklik yapın”
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“Malı nasıl olsa 
satıyorum demeyin, 

her yıl ürününüzde 
değişiklik yapın”

Tropik orman ürünlerine yönelik tomruk
üretimi ve ithalatı yapan Akdeniz Orman

Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. ‘nin Yönetim 
Kurulu Başkanı Turgay Özen, makinelere

olan ilgisinin de etkisiyle ağaç işleme 
makinelerinin gelişimini yakından takip

eden bir sanayici. Ahşap kullanımının 
artmasıyla birlikte tomruk ve kereste 

sektöründe yaşanan hareketliliğin 
tomruk işleme makinelerine de 

yansıdığını dile getiren Turgay Özen, 
makine üreticilerine değişimin gerisinde

kalmamaları için, “Malı nasıl olsa 
satıyorum demeyin, her yıl ürününüzde 

değişiklik yapın” tavsiyesinde bulunuyor.
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Türkiye’de tomruk talebinin art-
ması ve orman varlığının azlığı
sonucu son yıllarda ihtiyaç ithalat
yoluyla karşılanıyor. Türkiye
tomruk ithalatını hangi ülkeler-
den yapıyor?
1985’ten sonra Türkiye’nin global
ekonomiye entegre olmaya başlama-
sıyla müteşebbisler ithalata yöneldi.
Sektör o dönemde ithalata alıştı ve
ithalatın nasıl yapıldığını öğrendi.
Hammadde teminindeki çeşitlilik ve
süreklilik ile ormanlarımızın geliş-
mesi için bu durum Türkiye açısın-
dan çok iyi oldu.  O dönemde daha
ziyade çam, ladin, meşe ve kayın it-
halatı yapılıyordu. İthalat yapılan ül-
keler genellikle ABD, Kanada, Şili,
Avusturya ve Yeni Zelanda idi.
Komşularımız olan demir perde ül-
kelerinden maalesef meslektaşlarımız
50 milyon dolar ihracat mecburiyeti
olduğu için ithalat yapamıyorlardı.
Buralardan ancak Türkiye’nin en
büyük 5-6  dış ticaret firması ithalat
yaparak bize satıyorlardı. O tarih-
lerde tropikal orman ürünleri itha-
latı pek yapılamıyordu. Türkiye
subtropikal ve karasal iklim kuşa-
ğında yer alıyor. Bu nedenle genel-
likle bu iklim kuşağında büyüyen
ağaçlardan yapılan keresteler piya-
sada kullanılıyordu. Eğer tropikal bir
keresteye ihtiyaç olursa ihtiyaç sa-
hipleri genellikle İzmir Aliağa’daki
söküm tersanelerinden eski gemiler-
den sökülen keresteleri alıyorlardı.
İthalattaki 50 milyon dolar ihracat
mecburiyeti kalkınca sektörün ithal
pazarı Rusya, Ukrayna, Romanya ve
Bulgaristan oldu. Hatta bunlar sa-
dece sektörün ithalat pazarı olmakla
kalmadı, pek çok arkadaşımız ora-
larda kereste fabrikaları, papel soyma
fabrikaları ve hatta sunta MDF ve
kontraplak fabrikaları kurdular. Biz
de firma olarak 1990 yılına kadar
subtropikal, karasal ve çok soğuk

iklim kuşağı (Sibirya) bölgelerinden
ithalat yaptık. 1990’dan sonra tropi-
kal iklim kuşağı bölgelerinden tropi-
kal tomruk ve kereste çeşitleri
ithalatı yapmaya başladık. 

Bugün tropikal orman ürünlerini
hangi ülkelerden getiriyorsunuz?
Ekvator kuşağındaki ülkelerden ge-
liyor çoğunlukla. Brezilya’dan ve
Güney Amerika’dan tomruk ithalatı
yasak olduğu için sadece kereste satın
alabiliyoruz. Yine Uzakdoğu’dan
tomruk değil sadece kereste alabili-
yoruz. Bu durum artık Afrika ülke-
leri için de gündeme gelmeye
başladı. Katma değerin kendilerine
kalması için tomruk ihracatını yasak-
lıyor ülkeler. Daha önce işlenmemiş
olan tomruklar işlenerek kereste şek-
linde satılmaya başlanıyor. Bugün
tomruk sektöründe tropik ağaçların
tomruk ithalatını yapan 4-5 firma
var. Tamamen Afrika’da organize
edip Türkiye’ye getiren bu firmala-
rın hepsi köklü, güçlü ve işine hakim. 

İthal ettiğiniz ürünler daha çok
hangi alanlarda kullanılıyor?
Bizim ithal ettiğimiz tropik tomruk-
lar mobilya, dış mekanlardaki yürü-
yüş yolları ve dış cephe giydirmede
kullanılıyor. Eskiden dış cepheler çam
ağacından yapılırdı, ama dayanaksız
olduğu için tropik ağaçlara yönelim
oldu. İthalatımız daha çok iroko, sa-
pelli, akaju ağırlıklı. Kontroplak sek-
töründe ise ağırlıkla gombe ve
oküme ithal ediliyor. 

Geçmişe göre Türkiye’de tropikal
orman ürünlerinin satışında bir
artış var mı?
Eskiden tropik tomrukların kullanım
alanları daha dardı. Bugün ise turizm
sektöründe yürüme yolları, havuz ke-
narları gibi alanlarda tropik keresteler
çok sık kullanılıyor. Tropik kerestenin

“Ben yaptığım işi çok seviyorum. Hele
de iyi bir tomruk kesildiği zaman de-
meyin keyfime” diyerek sektöre olan
sevgisini dile getiren Akdeniz Orman
Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Turgay Özen, 1905
yılında kereste ticareti üzerine kurul-
muş firmasının bugünkü temsilcisi ola-
rak tomruk ve kereste sektöründeki
ithalat ve üretim faaliyetlerini sürdürü-
yor. 13 yaşından bu yana sektörün
içinde olmasıyla gelişmelere tanıklık
etme fırsatı bulan Turgay Özen, tom-
ruk ve kereste kullanımıyla ağaç işleme
makinelerinde önemli gelişmelerin ya-
şandığına vurgu yapıyor. 
Bugün birçok Türk ağaç işleme maki-
nesi üreticisinin yabancı firmalar sevi-
yesine ulaştığını dile getiren Özen, bu
gelişimin hızlanması için de önemli
tavsiyelerde bulunuyor. Makine üreti-
cilerine, “Mutlaka yabancı dil öğrenin
ve fuarlara katılın. En önemlisi de az
gelişmiş bölgelere bol bol ziyaret dü-
zenleyin. Özellikle Afrika’ya gitmenizi
muhakkak öneriyorum” diyen Turgay
Özen, firmaların kendilerini sürekli ge-
liştirmeleri gerektiğine dikkat çekiyor
ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Malı
nasıl olsa satıyorum demeyin, her yıl
ürününüzde küçük de olsa bir değişik-
lik yapın. Üretici firmaların bir gözü
mutlaka yurt dışında olmalı. Dünya-
daki değişim ve gelişmeleri yakından
takip etmeliler ve bunu kendi ürünle-
rinde hiç vakit kaybetmeden uygula-
malılar. Bundan 10-15 yıl önce
herkesin elinde Nokia telefon vardı,
bugün ise bakıyoruz bu marka piyasada
artık yok. Yani değişime dönük yatırım
yapmayanlar kaybediyor. Bu dünyanın
en tanınmış markası da olsa bu yaşanı-
yor. O nedenle firmalar kazandıkça
ürünlerine yatırım yapsınlar.”
Turgay Özen, tomruk ve kereste sek-
töründeki gelişmelerin yanı sıra ağaç iş-
leme makineleri sektörüne yönelik
görüşlerini de sizler için anlattı.



büyük kısmının kullanıldığı yat sek-
töründe ise 2008 yılından bu yana
ciddi daralma var. Ancak, inşaat sek-
töründeki kullanımda bir düşüş yok.
Türkiye’de lüks site üretimi çok fazla.
Bunların dış mekan ve cepheleri ah-
şaptan yapılıyor. Ayrıca belediyelerde
de kullanım son yıllarda inanılmaz
arttı. Büyük park ve bahçelerdeki
oturma grupları, spor alanları, daya-
nıklılık ve uzun süreli kullanım için
sert ağaçtan yani tropik ağaçtan yapı-
lıyor. Eskiden belediyeler çamdan
yaptırıyordu, ama dayanıksız olunca
son 6-7 yılda tropik malzemelere dö-
nüldü. Maliyet açısından tropik
ürünlerin girişi yüksek oluyor, ancak
yıllara yaydığınız zaman maliyet çok
daha uyguna geliyor. Ürünler mali-
yetini bir anlamda çıkarmış oluyor.

Peki gelecek dönemde nasıl bir de-
ğişim bekliyorsunuz sektörde?
Tomruk ithalatı ve işleme kapasitesi
gelecek dönemde daha da artacak.
Her sene tropik tomruk talebinde
artış görülüyor. Bunun altında son
yıllarda bu konudaki bilincin ve bek-
lentinin artması yatıyor.  Kısa vadeli
bakarsak, bu yıl turizm sektöründeki
sıkıntı nedeniyle oteller yenileme faa-
liyetlerini askıya aldı ama bu duru-
mun geçici olduğunu düşünüyoruz.
Yat sektörü de eninde sonunda can-
lanacak, durgunluk aşılacak. Hatta
yavaş yavaş toparlanmaya başladı.  

Benim müşterilerimden biri Mona-
ko’dan 4 tane mega yat siparişi aldı.
300 metreküplük siparişlerini hazır-
lıyoruz şu anda. Dünyanın en büyük
ahşap yatı 145 metre boyunda ve
Türkiye’de yapılıyor. İngiliz Chelsea
futbol kulübünün Rus patronu
Roman Abramoviç’e yapılıyor. Ta-
mamen ahşap olan bu yat için 3 bin
metreküp iroko kereste harcanacak.
Yat sektöründe başlayan bu hareket-
liliğin devamı gelecektir. Ayrıca dev-
let de yeni tersane yapımı, alınacak
olan makineler için kredi desteği ve
muafiyet veriyor. Bodrum’da gulet
yapan firmalar da kendilerini gelişti-
rirlerse sektör daha çabuk toparlanır.
Biz bu işi Türkiye olarak iyi biliyoruz.
Çok iyi ustalarımız var. Ancak, usta-
lık ayrı sanayicilik ayrıdır. Bu iyi usta-
lar ne yazık ki işin organizasyonunu
bilmiyorlar. Devlet tarafından yön-
lendirilirse bu ustalar daha da başarılı
olabilir.

Kullanımın ve gelişimin önüne
geçen etkenler neler oldu sek-
törde? 
Avrupa ile kıyaslanırsa Türkiye’de
ahşap kullanımı çok düşük. Yurt dışına
bakıyorsunuz havaalanlarında her
yerde bile ahşap kullanılıyor. Tür-
kiye’de ahşap sektörü özellikle çamda
bir ara geriledi. Ahşabı yapanların bil-
gisizliğinden kaynaklı sorunlar ya-
şandı. Kurutulmadan satılan ürünler

tüketicinin sorun yaşamasına neden
oldu. Bu kurumamış ahşapla yapılan
doğramalar sorun çıkarınca tüketici de
müteahhitler de ahşaptan uzaklaştı.
Ama ahşabın tekniğini doğru uygu-
larsanız plastikle kıyaslanmayacak
kadar çok faydası olduğunu görürsü-
nüz. Çünkü ahşap nefes alan canlı bir
malzemedir. Türkiye’de sektörün ge-
lişememesindeki bir diğer sıkıntı da
eğitimsizlik. Yurt dışında ahşapla ilgili
eğitim çok yoğun, bu da tüketimi ve
kullanım alanlarının çeşitliliğini artırı-
yor. Ayrıca Türkiye’de ara eleman
bulma sorunumuz var. Ara eleman
yokluğu nedeniyle bazı sektörlerin
üretimi tam olarak gelişemiyor. Me-
sela ben şu anda elektrik teknisyeni
arıyorum ama bulamıyorum.

Tomruk ve kereste ithalatı sıra-
sında ne gibi sorunlar yaşıyorsu-
nuz?
Birinci sorun nakliye. Afrika’dan kon-
teyner nakliyesi ucuzdur normalde.
Fakat lokal masraflar dünya standart-
larının çok üzerinde karşımıza çıkı-
yor. Afrika’dan getirdiğimiz tomruk-
ların nakliyesi sırasında 1 metreküpe
40 euro civarında bir masraf ödüyo-
ruz. Ben malın 30-35 euroya nakli-
yesini yapıyorum ama lokal masrafı
40 euronun üzerinde tutuyor. Ayrıca
Afrika’da limanda yüklemede büyük
problem yaşanıyor. Avrupa’da iş hac-
minin düşmesi, pazarın daralması
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tomruk ihtiyaçlarının düşmesine
neden oldu. Bu nedenle artık eskisi
gibi gemiyi dolduramıyoruz. Bir
gemi 15-20 bin metreküplerle geli-
yordu. Gemiyi dolduramayınca gemi
gelmiyor ve rantabl fiyatlara gemiyi
bulamıyorsunuz. Halbuki lokal mas-
rafları düzeltseler konteyner çok
mantıklı olacak.

Ağaç işleme makineleri sektörün-
deki gelişimi nasıl değerlendiri-
yorsunuz?
Çok iyi bir gelişim gözlüyorum. Bir-
çok firma fuarlarla yurt dışına açıldı.
Ben ilgi duyduğum için makineden
iyi anlayan biriyim. Keresteyle ilgili

iş yapacak bir arkadaş fırın alacaksa
bile bana sorar. Sektörde yerli maki-
nelerde çok iyi bir gelişim var. Geçen
yıl fuarda Adapazarı’ndan bir firma-
nın baş kesme makinesi dikkatimi
çekti. Makine çok hoşuma gitti.
Yurt dışındaki benzer makinelerden
daha güçlü olan, yeni özellikler kat-
tıkları bir makine üretmişler. Tom-
ruk sektöründeki değişim ve gelişim
makine firmalarının da bu yönde
yeni ürün ve yatırımlar yapmalarını
zorunlu kılıyor. Ayrıca fuarlara katı-
larak yurt dışına açılmaları da çok
büyük bir katkı sağladı bu sürece.
Yurt dışını görenler kendilerini ge-
liştirmek zorunluluğu hissetti. Ku-

ruluş tarihi eski ve pazarın önemli
bir payına sahip olan bazı firmalar ise
kendilerini geliştirmediği için ne
yazık ki yola devam edemeyip faali-
yetlerine son verdi. 

Hem tomruk işleyen hem de ma-
kine sektörünü takip eden bir sa-
nayici olarak, yerli üreticilere
yönlendirmeler yapıyor musunuz? 
Biz makineleri denedikçe yerli üre-
ticilere tavsiyelerimizi bildiriyoruz.
Tropik tomrukla ilgili makine ihti-
yacım olduğunda bir makine üreti-
cisi firmayla görüştüm. O makine
üreticisi firmaya, makineyi imal
ederken çalışabilmesi için 150 cm.
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Tomruk ithalatı ve işleme kapasitesi gelecek dönemde daha da artacak. Her sene tropik tomruk
talebinde artış görülüyor. Bunda son yıllarda bu konudaki bilincin ve beklentinin artması yatıyor.  Kısa
vadeli bakarsak, bu yıl turizm sektöründeki sıkıntı nedeniyle oteller yenileme faaliyetlerini askıya aldılar
ama bu durumun geçici olduğunu düşünüyoruz. Yat sektörü de eninde sonunda canlanacak, durgun-
luk aşılacak.

“ “
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kutusunda 5 metre boyunda sapelli
tomruk gönderdim ve “öyle bir ma-
kine üret ki, makine bu tomruğu pin-
pon topu gibi zıplatsın” dedim. Firma
bu makineyi yaptı ve çok da memnun
kaldım. Şu anda bu firma olan Üstün-
karlı, Afrika’ya arabalı tomruk ve hizarı
ihraç ediyor.

Sizce ağaç işleme makinecilerinin ih-
racat ayağındaki avantajlar neler?
Türkiye ağaç işleme makineleri sektörü
dünyada giderek adını duyuruyor.
İtalya ve Almanya’dan sonra dünyada
önemli bir konuma gelme yolunda.
Coğrafi konumunun getirdiği çok
ciddi bir avantaj var. REED TÜYAP
tarafından İstanbul’da düzenlenen-
Ağaç İşleme Maknası Fuarı LIGNA
Fuarı yolunda ilerliyor. Fuara her yıl ilgi
artıyor. Çünkü Türkiye’ye coğrafi ko-
numu nedeniyle her yerden günübirlik
gidip gelebilme imkanı var. Coğrafi
avantaj sipariş teslim tarihlerine de yan-
sıyor. Avrupa üretimi Çin’e kaydırdı.
Biz sipariş edilen bir malı Avrupa’ya
birkaç gün içinde ulaştırabilirken, Çin
bunu ancak 1 ayda gönderebiliyor. Bu
avantajları sektörün iyi değerlendirmesi
lazım. 

Gelişip büyüyebilmeleri adına ağaç
işleme sektöründeki firmalara öneri-
leriniz neler olur?
Birincisi, mutlaka yabancı dil öğren-
meleri, ikincisi de fuarlara katılmaları
gerekiyor. Bunu yapanlar gelişme ve
yatırım konusunda zaten kendini zo-
runlu hissediyor. Yaptığınız makine
dünya standartlarının altında kalıyorsa
zamanla silineceksiniz, bunun kaçarı
yok. Üçüncü olarak ise, az gelişmiş böl-
gelere daha çok gitmelerini öneririm. 

Hangi ülkelere gitmelerini önerirsi-
niz mesela?
Ben çok seyahat ediyorum, bir ayın ya-
rısını mutlaka yurt dışarıda geçiriyo-

Kapak Röportajı
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rum. Afrika’ya gitmelerini muhak-
kak öneriyorum. Afrika’da çok eski,
belki de 40-50 senelik makineler ve
dolayısıyla da bu makinelerin yeni-
lenmeye ihtiyacı var. En son gidişle-
rimin birinde yabancı dili olmayan
Konyalı bir makine firmasının yetki-
lisi ile Afrika’da tesadüfen tanıştım.
Lisan bilmeden nasıl makine satacak
diye şaşırsam da sonradan öğrendim
ki 5 tane makine satmış o seyaha-
tinde. Bu da Türklerin girişimciliği-
nin ne kadar güçlü olduğunu
gösteriyor. Bir İngiliz ya da Fransız,
ülkesinden gideceği ülkenin lisanını
bilmeden dışarıya çıkamaz; korkar.
Türklerin bu anlamda cesareti çok
fazla. Yine Afrika’nın suyu, ışığı ol-
mayan bir köyündeki bir bakkaldan
Konya Karaman’da üretilmiş biskü-
viyi alıp yemişliğimiz var. Buralar
ciddi pazarlar, ihtiyaç yerleri. Makine
üretici arkadaşlara, bu pazarlara gir-
melerini şiddetle öneriyorum. Di-
rekt uçuşlar var, bu da gidiş gelişleri
kolaylaştırıyor. Sanayicilerimiz gidip
Afrika’nın birçok ülkesinde araş-
tırma yapsın, gidip oraları gezsin

görsün. Ayrıca Myammar pazarı da
dışa açılmaya başladı. Her şeyi sata-
bileceğiniz bir pazar. Türkiye’nin
önünde gelişmekte olan ülkelerin
pazarları önemli bir fırsat. Gelecek
dönemde tomruk ihracatını yasakla-
yacaklar. Zamanı kaçırmadan fırsatı
değerlendirmek lazım. Bu ülkelerde
halı, avize satanları gördüm. Gidip
bu pazarlardaki fırsatları değerlen-
dirsinler diyorum. 

Sektörde yeni ürünler yeni ma-
kine çeşitlerini doğuruyor. Bu de-
ğişime ayak uydurmanın kuralları
nedir sizce?
Her yeni ürün, imalatında kullanılan
makinenin de değişiklik yapılmasını
gerektirir. Yerli tomruk işleme maki-
neleri üretenler, bu değişimi yakın-
dan takip etmeliler. Tomruk işleyen
biri olarak bunu benim bile düşün-
müşlüğüm oldu. Şöyle ki, pahalı
hammadde üzerinde çalışan işyerle-
rinde tozun miktarını azaltacak ça-
lışmalar yapmaları gerekir. Testere
ne kadar kalınsa fire o kadar fazla
oluyor. Tomruğun kesilmesinde en

önemli şey testere. Testerenin kali-
teli olması tomruğun kesiminin de
kalitesini belirler. Papeli her keresteci
kesebilir. 4 mm. bir papel kesildiği
zaman testere, keresteden en az 2.5
mm. yer. Fire oranı yüzde 60 civa-
rında olur. Bunu azaltmak için ‘ben
ne yapmalıyım’ diye kendim düşün-
düm bundan 10 yıl önce. Demir
kesen testereler vardı, onlar daha in-
ceydi. Buldum onlarla kesim yaptım,
baktım fire miktarı 0.95 mm. oldu.
Demir testerenin kesiminden ahşap
testereninkinden daha düzgün bir
sonuç çıktı. Biz de bu yüzden ya-
bancı firmanın bu testeresini kullan-
dık. Bu firma geçen sene beni
Almanya'ya çağırdı. “Biz demir sek-
töründe çalışıyoruz, ahşap sektö-
rünü hiç düşünmemiştik, sayenizde
ahşabı da düşünmeye başladık”
dedi. Bu sektör de bir pazar deyip
bu pazara girmek istediklerini söyle-
diler. Bu yabancı firma şimdi ahşap
üzerine de çalışmaya başladı. Yerli
üreticiler de bu gibi farkları iyi
görüp, fark edip değerlendirmeli ve
fırsata çevirmeli. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Üretimin yüzde 20’si ihracat
Firmamız kereste satışı üzerine 1905 yılında Kasımpaşa’da bir Rum tarafından kurulmuş. Firmayı 1930’lu yıl-
larda İsmail Köseçoğlu, 1956 yılında ise oğlu Zekai Bey devralmış. Zekai Bey ise 1960 yılında firmayı babama
devretti. Herkes bizim dükkanı ‘İsmail Efendi’nin kereste dükkanı’ diye bilirdi. O zamanlar İstanbul’un evleri
ahşap olduğu için biz en çok tavan tahtası, döşeme tahtası, dış cephe kaplama tahtası satardık. Keresteyi ham
olarak alır, kereste tomruk biçme makinesi olan yerlere götürür kestirirdik. Ben çocukluğumdan bu yana hep
çalıştım. Hatta öyle ki 13 yaşında babam bana dükkanın anahtarını verdi. Liseyi ve üniversiteyi de akşam oku-
yarak bitirdim. İktisat Fakültesi’nden mezun oldum. Sektörde 1985’e kadar Kasımpaşa’da kereste alım satımı
üzerine faaliyet gösterdik. Sonra Pendik’teki yerimizi satın aldık. Burada 1985 yılından sonra çam tomruk
kesim ve üretimine başladık. 1990 yılında da Akdeniz Orman Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak firmamızın
ismini değiştirdik. 4 bin 500 metrekarelik bu alana sığamayınca yeni yer arayışına girdik. 2006 yılında Orhan-
lı’daki fabrikayı kurduk. Yeni fabrikamızda 11 bin metrekarelik alanda tomruk işlemeye devam ediyoruz. Tropik
tomrukları kesiyoruz, kurutup fırınlayıp Pendik’teki yerimize getiriyoruz. Değişik dış cephe ve yürüyüş yolları
profilleri, vagon döşemeleri, ağır limanlara yönelik ahşap döşemeleri yapıyoruz. Yerli pazarın yanı sıra Dani-
marka, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Hollanda’ya ihracat yapıyoruz. Toplam üretimin yüzde 20’sini
ihraç ediyoruz. Fransa, İtalya, Almanya için de “tabletab” adını verdiğimiz değişik özel bir ürün imal ediyoruz.
Yıllık 3.500-4 bin metreküplük tomruk kesimi yapıyoruz. Bunun yanında 4 bin metreküplük de kereste ithal
ediyoruz. Belediyelerle çok çalışıyoruz. Bu yıl Antalya’daki EXPO Fuarı’nın tüm oturma gruplarını 3,5 ay gibi
kısa bir sürede biz yaptık.
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Eski bir yerleşim alanı olan
Kastamonu, M.Ö. 18. yüz-
yılda Gas'ların yurdu olmuş,

zamanla Hititler, Frigler, Kimmerler,
Lidyalılar, Persler, Pontuslular, Ro-
malılar ve Bizanslılar’ın yönetimine
geçmiş. 
Anadolu’daki en eski şehirler ara-
sında yer alan Kastamonu’nun ismi,
Bizans tekfurunun kızı Moni ile bir
Türk komutanın hüzünlü aşk öykü-
sünden geliyor. Efsaneye göre, Bi-
zanslı Moni'nin kendisine aşık
olduğunu öğrenen Türk komutan,
“Kastım Moni” diyerek kendisinin

de bu aşka karşı kayıtsız olmadığını
belirtir. Bunun üzerine Bizans tek-
furu bu aşka onay vermediği için kı-
zını kaleden aşağı atarak öldürür ve
bu efsane aşka şahitlik eden kent
“Kastamonu” adını alır. 
Kastamonu geleneksel Türk evi ve
yakın dönem Osmanlı mimarisi ör-
neklerinin yoğun olarak bulunduğu
ender iller arasında yer alıyor. İl mer-
kezinin Akmescit, Hepkebirler, Ata-
bey ve İsmailbey mahallelerinde
özgünlüğünü yitirmemiş bu tür ge-
leneksel evleri, il merkezindeki kadar
yoğun olmamakla birlikte, Taşköprü,

Küre, İnebolu, Araç ve Abana gibi il-
çelerin eski mahallelerinde de gör-
mek mümkün. Kastamonu, tarihi-
nde birçok başarıya evsahipliği yaptı.
Milli Mücadele sırasında lojistik des-
tek açısından en güvenilir bölge olan
şehir, İnebolu Limanı'ndan Anka-
ra'ya erzak, cephane ve insan akı-
şında büyük yararlılıklar gösterdi.
Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit
veren üçüncü il olan Kastamo-
nu'nun Araç ilçesi ise nüfus bazında
yurdumuzun en çok şehit veren il-
çesi olarak tarihin altın sayfalarında
yerini aldı.  

Gezi
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Eşsiz doğa 
manzaraları sizi bekliyor
Karadeniz'in en güzel yerleşim mer-
kezlerinden biri olan Kastamonu;
gezilecek yerler listesi, dünyaca ünlü
milli parkları ve her mevsim renk de-
ğiştiren eşsiz doğa manzaralarıyla
gelenleri kendine hayran bırakıyor.
Hem doğa, hem tarih, hem de yaz
ve kış turizmleri için çeşitli olanak-
lar sunan Kastamonu'da gezmeniz
gereken yerlerin başında;  Küre
Dağları Milli Parkı, Valla Kanyonu,
Ilıca Şelalesi, Ilgaz Dağı Milli Parkı,
Kastamonu Saat Kulesi, Kastamonu
Kalesi, Liva Paşa Konağı Etnografya
Müzesi, İsmail Bey Külliyesi, Kasta-
monu Arkeoloji Müzesi ve Gideros
Koyu geliyor. Kastamonu'da Kara-
deniz ve karasal olmak üzere iki
farklı iklim tipini yaşamak mümkün.
Şehrin kuzeyinde Karadeniz iklimi
hüküm sürerken, iç kesimlerinde ise
karasal iklimin etkileri hissediliyor.
Kentin en soğuk ayları Ocak ve
Şubat, en sıcak ayları ise Temmuz ve
Ağustos. Kastamonu'nun doğal
zenginliklerinin rahatça tadını çıka-
rabilmeniz için şehri ilkbahar ya da
yaz aylarında ziyaret etmenizi öne-
ririz. Ancak, kenti Ilgaz Dağları'nda
kayak yapmak için ziyaret edecekse-
niz; seyahatinizi kış aylarında ger-
çekleştirmeniz gerekiyor.

Yayla turizmi 
açısından çok zengin
Kastamonu, zengin tarih ve kültürel
mirasının yanı sıra kusursuz bir tabiata

da sahip. Ilgaz Dağı Milli Parkı, dağ-
cılık sporları için mükemmel bir mer-
kez. Zengin orman örtüsü, çeşitli
yaban hayvanları ile görenlerin unu-
tamayacağı özellikleri bünyesinde ba-
rındırıyor. Kastamonu'nun 40 kilo-
metre güneyindeki Ilgaz Dağı Kayak
Merkezi ise kış aylarında büyük ilgi
görüyor. 
Kastamonu'nun Araç, Çatalzeytin ve
Bozkurt ilçelerinde bitki örtüsü ve
peyzaj açısından çok zengin yaylaları
bulunuyor. Söz konusu yaylalar
büyük şehirlerin gürültüsünden kaç-
mak isteyenlerin sığınabilecekleri
huzur bölgesi oluyor. Başta Araç İl-
çesi olmak üzere daha ziyade Azda-
vay, Pınarbaşı, Çatalzeytin, Daday,
Devrekani ve Bozkurt ilçelerinde bu-
lunan yaylalarda yayla turizmi yönün-
den gerekli altyapıların tamam-
lanmasından sonra bu güçlü potansi-
yelin daha etkin, ülke ve bölge turiz-
mine de katkı sağlayacak şekilde
kullanılabileceği belirtilebilir. Pınar-
başı ilçesinde vahşi doğasıyla Valla
Kanyonu ve Türkiye'nin en derin
dördüncü mağarası olan Ilgarini,
kampçılar ve maceracılar tarafından
keşfedilmeyi bekliyor. Kastamonu,
Karadeniz'de kirlenmemiş, betonlaş-
mamış 176 kilometre kıyı bandıyla
deniz, kum ve güneş arayanlara da
hitap ediyor. Bu kıyı bandında çok sa-
yıda doğal kumsal ve bunların ardın-
dan yoğun bir orman örtüsü var.
Çatalzeytin'deki Ginolu ile Cide'deki
Giderus ise, Karadeniz'in en güzel
koyları arasında yer alıyor. 

Yöresel motiflerinin işlendiği 
el sanatları ilgi çekiyor
Kastamonu’da alabileceğiniz birçok
hediyelik eşya var. Bunların büyük
kısmını da şehre özgü el sanatı ürün-
leri oluşturuyor. Kastamonu’ya gittiy-
seniz yöresel dokumalar, yalnızca
tırnak ile ve pamuk ipliği kullanılarak
değişik motiflerin yapıldığı çarşaf bağ-
ları, oyalar, baskı tekniği ile bezenen
havlu ve masa örtüsü gibi malzeme-
ler, ağaç oyma işleri, söğüt ağacından

YAPMADAN DÖNMEYİN!
-Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ni ve Kale'yi gezmeden,
-Hükümet Konağı, Zınbıllı Tepe, Nasrullah Kadı Külliyesi, Yakup Ağa Külliyesi,
İsmail Bey Külliyesi, Dokuma Atölyesi ve El Sanatları Atölyesi'ni görmeden,
-Etli - Pastırmalı Ekmek, Biryan, Çekme Helvası yemeden,
-Yöresel dokuma ve yöresel el sanatları ürünlerinden almadan,
- Meşhur köçekleri izlemeden,
-23 - 31 Ağustos Şapka ve Kıyafet İnkılabı Etkinlikleri’ne, Şeyh Şaban-ı Veli ve
Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası’na ve ilçe panayırları etkinliklerine katılma-
madan,
- Kiraz zamanı Tosya’nın dolgun kirazlarının tadına bakmadan dönmeyin. 
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Gezi

NE YENİR NE İÇİLİR?
Kastamonu’da ki kültür birikimi ve
coğrafi çeşitlilik yemek kültürüne de yan-
sımış. Yapılan bir araştırmada Kasta-
monu’da yaklaşık 800 çeşit yemek tespit
edilmiş. Bu tatlardan yaklaşık 500
tanesinin, Anadolu’nun diğer yörele-
rinde bilinmediği ortaya çıkmış. Kasta-
monu ayrıca, Türk Lokumu’na yeni bir
aroma kazandırarak lokumu tüm
dünyaya tanıtan; Araç ilçesinden olan

Hacı Bekir ürünleri ve çekme helvası ile
de kendi lezzetinin imzasını atmış bir
kent. 
Kastamonu’ya gittiğinizde Etli Ekmek,
Banduma, Mıklama, Paça, Ekşili Pilav,
Oğmaç Çorbası, Çekme Helva ve Cırık
Tatlısı’nı tadabilirsiniz. Şehirde her pazar
fırınlarda pastırmalı ekmek veya etli
ekmek yaptırılır.
Tarhana Çorbası, Ana-kız Çorbası, Ecevit
Çorbası, Külbastı, Mıklama, Kapatma,

Kavurma, Erişte, Köle Hamuru, Ban-
duma, Kaygana, Cırık, Biryan Kebabı,
Mantı, Haluçka, Simit Tiriti, Mısır Çöreği,
Baklava, Kaşık Helvası, Pekmezli Un Hel-
vası, Çekme Helva ve Hasüde yörenin
sevilen yemek ve tatlıları arasında yer
alıyor.  Kastamonu’da eğer Haziran-Ekim
ayları arasında bulunuyorsanız Farsça’da
‘nar gibi kızarmış’ anlamına gelen Kuyu-
biryan Kebabını da mutlaka tatmanızı
tavsiye ederiz. 

yapılan eşyalar, çeşitli ağaçlardan yapı-
lan tespihler, şimşir çatal-kaşıklar,
Tosya çakıları ve bakır işi hediyelik eş-
yaları almanızı öneririz. Şehrin alışve-
riş hayatında genellikle kadınların
yaptığı el işleri ön planda bulunuyor.
Yöresel dokumalar, oyalar, havlular ve
örtüler gibi özel el işleri hediyelik eşya
dükkanlarında satılıyor. Kastamo-
nu'nun yöresel motiflerinin işlendiği
bu eşyalar, hediyelik eşya satın almak
isteyenler için güzel bir seçim.
Alışveriş yapmak için ise Nasrullah
Meydanı, Belediye Caddesi ve Banka
Sokak'taki dükkanları tercih edebilir-

siniz. İplikçiler Çarşısı’nda da yöresel
dokuma ve hediyelik eşyalar bulmak
mümkün. Kastamonu alışveriş hayatı
özellikle 2006 yılında şehir merke-
zinde açılan Barutçuoğlu AVM ile
canlılık kazandı. Batı Karadeniz'in en
büyük alışveriş merkezi olan Barutçu-
oğlu'nda siz de aradığınız birçok
ürünü kolayca bulabilirsiniz. 

Tarihi ev ve hanlarda 
konaklayabilirsiniz
Kastamonu’da kalmak için otel, pan-
siyon, han, konak ve dağ evi gibi bir-
çok konaklama alternatifi var. Eğer

tarihi bir nebze yaşamak istiyorsanız
şehir merkezinde uygun fiyatlarda ko-
naklayabileceğiniz eski konak ve han-
larda kalabilirsiniz. Tarihi yapılar
uygun konaklama fiyatlarıyla dikkat
çekerken, mimari zenginlikleriyle de
göz dolduruyor. Kastamonu şehir
merkezi ve  Cumhuriyet Caddesi çev-
resinde, ekonomik fiyatlarda konakla-
yabileceğiniz pek çok otel ve pansiyon
da mevcut. Kastamonu İnebolu çev-
resinde turistik tatil köyleri bulunuyor.
Daday çevresinde ise muhteşem man-
zaralı dağ evleri ziyaretçilerini bekli-
yor.

Taşköprü’nün sarımsağı, 
Tosya’nın pirinci, 
Azdavay’ın armudu meşhur
Kastamonu yetiştirdiği tarım ürünleriyle de
ünlü bir şehir. Hemen her ilçenin kendine özgü
yetiştirdiği bir meyvesi ya da başka bir ürünü
var. Bunlara örnek olarak İnebolu kestanesi,
Taşköprü sarımsağı ve Üryani eriği verilebilir.
Taşköprü sarımsağı, Türkiye'de yetişen en
kaliteli sarımsak olmasıyla ünlüyken; Üryani
eriği de yalnızca Kastamonu'da yetişen bir
meyve. Ayrıca Kastamonu elması, Tosya’nın 
kirazı, üzümü ve pirinci, Azdavay’ın armudu,
Araç’ın ceviz ve kızılcığı en meşhurlarından.
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Kastamonu’da ağaç işleri, geleneksel bir
zanaat ve kent kültüründe önemli bir yere
sahip. El ahşap oymacılığının büyük önem
taşıdığı ahşap şimşir kaşık, ahşap sedir, çe-
yizlik sandık, şerbetlik, rahle gibi birçok
ürünün geleneksel üretim şekliyle yapıldığı
şehirde, orman ve orman ürünleri imalatı
ekonominin en önemli kollarından biri. 
Yıllık ortalama 1 milyon 200 bin metreküp
orman ürününün imal edilip satıldığı Kasta-
monu’da yılda 750 bin metreküp ağaç yon-
gası ve lifi, 500 bin metreküp kereste
imalatı, 200 bin metreküp kağıt hamuru ve
kağıt üretimi için hammadde, 25 bin met-
reküp maden direği ve 10 bin metreküp de
endüstriyel odun üretimi yapılıyor. Yaklaşık
90 yerel işletme (kereste fabrikası) sadece
yuvarlak ağacı doğrayıp yapı ke-restesi
üretiyor. Yaklaşık 100 işletme ise mobilya
ürünü imalatı yapıyor. 
Kastamonu ahşap ürünleri sektörü; levha,
mobilya ve kapı üreticileri olarak üç grup-
tan oluşuyor. Bölgede yaygın olan mikro
boyutta işletmeler daha çok bölge içi talebi
karşılarken, sektörün orta büyüklükteki
işletmeleri tamamen bölge dışı ve/veya
ihracat odaklı çalışmakta olan ve kurumsal-
laşma konusunda ilerleme kaydetmeye
başlamış işletmelerden oluşuyor. Daha çok
kapı sektöründe faaliyet gösteren bu seg-
ment, inovasyon ve markalaşmayla yarat-
tığı katma değerin faz-lalığı ile de dikkat
çekiyor. Bölgede KOBİ tanımının dışında
kalan büyük ölçekte firmaların varlığı da
mevcut. Bu firmalar genellikle levha üreti-
cilerinin sınıfında yer alıyor. Bu grup ku-
rumsallaşma adımlarını çoktan tamamlamış,
stratejileri bakımından oldukça güçlü ve
ihracat odaklı çalışmalarını güçlendirmiş
lider firmalardan oluşuyor.
Kastamonu’da 700 marangoz faaliyet gös-
teriyor. İlin tomruk üretim miktarı ise yılda

315 bin metreküp. Yılda 25 bin metreküp
kapasite, 15 bin metreküp fiili hammadde
kullanımı var. Bu kullanımın 5 bin metre-
küplük hammadde ihtiyacı, Kastamonu’daki
7 bıçkı hızar atölyesinden karşılanıyor. Bun-
lar da ancak inşaat kerestesi ve ambalaj
malzemesi şeklinde çok düşük evsafta ham-
madde gerektiren işlerde kullanılabiliyor.
İlde mobilya sanayisinde kullanılan masif
panel ve ahşap lamine üretimi olmadığın-
dan, sektör hammaddeyi çevre illerden
yüksek fiyata tedarik ediyor. 

Şehrin orman ürünleri sanayinde 
devrim niteliğinde bir proje
Kastamonu orman endüstrisi alanındaki
potansiyelini değerlendirmek ve bu alanda
daha fazla katma değer yaratmak için
önemli bir projeyi hayata geçirmek üzere
gün sayıyor. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından yürütülen ve Kasta-
monu Ticaret Borsası (KTB) tarafından
2011 yılında Avrupa Birliği’ne sunularak
kabul gören 10 milyon Euro’luk bütçeye
sahip “Sanayi Evsaflı Orman Ürünleri
Ortak İşletme Entegre Tesisi”, şehrin
orman ürünleri sanayinde devrim
niteliğinde bir proje olacak. Geliştirilen ve
Bakanlık tarafından desteklenen projeyle,
yüzde 70’i ormanlarla kaplı olan Kasta-
monu’da bu potansiyelin aktif ve daha
rantabl hale getirilmesi amaçlanıyor. 
Kastamonu Ticaret Borsası’nın Organize
Sanayi Bölgesi’nde, 30 dönümlük bir arazi
üzerine kurulmakta olan 5 bin metrekare
kapalı alana sahip tesisin bu yıl Eylül ayında
açılması planlanıyor. Tesisteki makine
parkuru içinde tomruk biçme, delme,
bileme makineleri, fırınlar, profil makineleri,
pres makineleri, CNC bulunacak. Kasta-
monu’da sanayi evsaflı kaliteli kereste ihti-
yacı yılda 7 bin 500 metreküp olarak tespit

edilirken,  faaliyete geçecek tesisin toplam
üretim miktarı yılda 1.350 metreküp masif
panel ve 3 bin 150 metreküp ahşap lamine
olacak.
Proje kapsamında kurulacak ortak kul-
lanıma açık işleme tesisiyle birlikte Kasta-
monu’da aktif olarak 700’e yakın orman ve
orman ürünüyle ilgili işletmeye kendini
geliştirebilme imkanı sunulacak. Teknik üre-
tim desteği, iş faaliyet koordinasyon yöne-
timi, altyapıların iyileştirilmesi, yüksek
verimli üretim prosesi gibi birçok konuda
destek verilecek bu proje ile Kasta-
monu’nun tomruğu da değer kazanacak.
Kastamonu’da tomruk yıllarca dışarıya
hammadde olarak satılırken, Eylül ayında
hayata geçecek olan tesis ile katma değeri
artan bir ürün haline gelecek. Kağıt fab-
rikalarına selüloz ya da orman ürünleri
tesislerine hammadde olarak satılan Kasta-
monu’nun tomrukları, yeni tesisle ham
olarak değil işlenerek satılabilecek. Tom-
ruklar tesiste yarı mamul şeklinde 1. sınıf
kereste halini alacak ve bu şekilde gönder-
ilecek. Tomruğun ham haline göre 5-6 kat
daha değer katacak olan bu uygulama ile
Kastamonu’da orman ürünleri işlenerek
mamul olarak dışarıya satılacak. Tesis ile
mobilya sektörünün ihtiyaç duyduğu yük-
sek kalitede hammadde temininin alt yapısı
oluşturulmuş olacak. Mobilya ve marangoz
esnafının kaba inşaat kerestesi ve doğra-
madan ürettiği mamulden katma değeri
yüksek mobilya ve ahşap üreticiliğine
geçmesi sağlanacak. Kastamonu’da üretilen
ham orman ürünleri de katma değeri yük-
sek yarı mamul hammadde haline gelecek,
üretilebilecek en doğru ve yararlı ham-
madde ‘masif panel’ ve ‘ahşap lamine’
üretilecek. Ayrıca tesis hayata geçtikten
sonra Kastamonu’nun yeni tesisler için
çekim merkezi olması da bekleniyor.

Kastamonu tomrukları, 
ortak işleme tesisiyle değerlenecek
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Ali Yılmaz, namı diğer ‘Nö-
betçi Bıçakçı”… Kesici
takım sektörüne 1982 yılın-

dan bu  yana emek veren Ali Yıl-
maz, haftanın 7 günü, günde 16
saat çalışıyor. 1982 yılında tornacı
çırağı olarak işe başlayan Ali Yılmaz,
eşiyle birlikte kurduğu ANKES ile
bugün kendi alanında pazarın
önemli firmaları arasında yer alıyor.
Türkiye’de bu sektörde irili ufaklı
150 firmanın faaliyet gösterdiğini
belirten ANKES Kesici Takım San.
Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Ali Yıl-

maz, tahminen Türkiye’nin yıllık ke-
sici takım giderinin 250 milyon Euro
düzeyinde olduğunu söylüyor. Bu
talebin yüzde 40’ının iç pazardan,
geri kalan bölümünün ise ithalat yo-
luyla karşılandığını anlatan Yılmaz,
kesici takım sektörünün hammadde
ve makine açısından ithalata bağımlı
olduğunu söylüyor. Buna karşın,
sektörün yarattığı katma değere de
dikkat çeken Ali Yılmaz, önümüz-
deki dönemde pazarda taşların ye-
rine oturma döneminin yaşanacağına
vurgu yapıyor.

Dünya ve Türkiye ekonomisinde ya-
şanan gelişmelere bağlı olarak kesici
takım sektörünün geçen yıl yüzde 25
oranında daraldığını belirten Yılmaz,
2016’da da aynı oranda daralmanın
beklendiğini söylüyor. 
Bu süreçte işletmelere gerek müşteri
seçiminde gerekse hammadde temi-
ninde dikkatli olmaları uyarısında
bulunan Yılmaz, kriz dönemlerinin
yatırımcılar için fırsat olabileceğinin
altını çizerek, “doğru zamanda
doğru yerde doğru adımı at” ilkesi-
nin önemine dikkat çekiyor.

İrili ufaklı 150 firmanın faaliyet gösterdiği
Türkiye’deki kesici takım sektöründe

geçen yıl yüzde 25 oranında daralma
yaşandığını açıklayan Ankes Kesici Takım

San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Ali Yılmaz,
sektörde bu sene de aynı oranda bir

daralma beklendiğini söyledi. Komşu
ülkelerde yaşanan gelişmelerin daral-

manın en etkili faktörü olmaya devam et-
tiğini belirten Yılmaz, “Değişim, pazarda

firma kapanmalarını da beraberinde ge-
tirecektir. Bu dönem öz sermayesi güçlü
olan firmaların ayakta kaldığı, merdiven

altı üreticilerin elendiği bir dönem olacak.
Bu durum da sektörde taşların yerine

oturmasını sağlayacak” yorumunda 
bulundu.

“Kesici takım sektöründe

taşların yerine oturma
dönemi yaşanıyor”



AİMSADDERGİSİ 99

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Yaptığımız röportajda, hedeflerinin
bu alanda dünyanın en iyisi olan Al-
manya’ya ihracat yapmak olduğunu,
önümüzdeki yıl pazar ve ekonomik
koşullara bağlı olarak yeni bir üre-
tim tesisi yatırımı planladıklarını
söyleyen ANKES Kesici Takım San.
Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Ali Yıl-
maz ile kesici takım sektöründeki
mevcut duruma, sektörde yaşanan
sorunlara, yapılması gerekenlere ve
sektörün geleceğine ilişkin birçok
konuda konuştuk. 

Ali Bey, sizi tanıyabilir miyiz?
1982 yılında tornacı çırağı olarak
bu işe başladım. Uzun bir süre bir-
kaç işyerinde tornacı olarak çalış-
tım. 1988 yılında kesici takım
sektörü ile tanıştım. Bu alanda bir
firmada 13 yıl çalıştım. Sonrasında
bir ortak ile ayrı bir firma kurduk.
5 yıl birlikte çalıştık ama sonra ay-
rıldık. 2003 yılında NETMAK
Ltd. Şti. ile ortaklığımız oldu. 6 yıl
da onlarla birlikte yol aldık. Ama
sonrasında dostça yolları ayırdık.
2011 yılında eşim Filiz Yılmaz ile
aile şirketimizi kurduk. ANKES
adıyla yolumuza devam ettik.
2011 yılında bir atılım yapmak is-
tedik. PCD alanına yöneldik. Kısa
zamanda çok yol aldık.

Üretim yapıyorsunuz. İmalat
yaptığınız tesisiniz hakkında bilgi
alabilir miyiz?
Ankara, Siteler’deki yerimizde üre-
tim yapıyoruz. 2013 yılına kadar
200 metrekare alanda üretim yap-
tık. Burası yetmeyince şu anda bu-
lunduğumuz binamıza taşındık. 
Burası 1.200 metrekare kapalı alana

sahip. Buranın bize yeteceğini dü-
şünmüştük ama öyle olmadı. Siteler
bölgesinde yeni yer araştırmalarımız
sürüyor. 

Ürün çeşitleriniz hakkında bilgi
alabilir miyiz?
Kesici takım üretiminde uzmanlaş-
tık. Binlerce farklı çeşitte  ve müş-
teri talebi doğrultusunda üretim
yapıyoruz. Özel imalatlarımız var.
Üretimimizin yüzde 80’i özel ima-
lattır.  

Tamamen iç pazar odaklı mı çalı-
şıyorsunuz?
Hayır. Üretimimizin yüzde 80’i iç
pazar odaklı. Geri kalan kısmını ise
ihraç ediyoruz. Özellikle komşu ül-
keler olan İran, Irak, Azerbaycan,
Kazakistan ve Romanya odaklı çalı-
şıyoruz. 

İhracat süreci ne zaman başladı?
2011 yılından sonra başladı. Asıl he-
defimiz üretimin yüzde 40’ını ihraç
etmek. Ülkenin siyasi ve ekonomik
sıkıntıları ortada. Onlarca firma battı
ve batıyor. Aslında bunların sebebine
bakılıp işletme politikaları ona göre
gözden geçirilmeli. Doğru yolu bul-
mak için bu gerekli.

Yıllık üretiminiz ne kadar?
İrili ufaklı yılda 2 bin adetin üze-
rinde imalatımız var. 

Yeni tesis konusunda bu yıl ça-
lışma başlayacak mı?
Yer arayışlarımız sürüyor. Ülkenin
ve ekonominin şartlarına bakarak
gelecek yıl bunu gerçekleştirmek is-
tiyoruz.

Burada kaç kişiye istihdam sağlı-
yorsunuz? Personel seçiminde ne-
lere dikkat ediyorsunuz?
Biz 25 kişilik bir ekibiz. Genelde
personelimizi kendimiz yetiştiriyo-
ruz. İmalat sektöründe kalifiye ele-
man sıkıntısı had safhadadır. Bunun
için kendimiz eğitiyoruz ve bu per-
soneli bünyemizde tutmak için çaba
sarf ediyoruz. Çünkü sektördeki fir-
malarda eleman değişimi çok fazla
oluyor. 

Sektörün yıllar itibarıyla gelişi-
mini anlatır mısınız?
Son 5 yılda kesici takım sektörü ina-
nılmaz bir ilerleme gösterdi. Üretici
firmalar teknolojiye ayak uydurmak
zorunda kaldı. Ayak uyduramayan-
lar da geride kaldı. Hizmet kalitesini
arttırabilmek için teknolojinin deva-
mında çok çalışmak gerekti. Bizim
firma olarak ilerlememizdeki en
önemli sebeplerden birisi teknolo-
jiyi takip etmek diğeri ise çok çalış-
mak oldu. 

Kesici takım üretimi konusunda
sektörde Türkiye genelinde ve
Ankara özelinde kaç firma faali-
yet gösteriyor?
İrili ufaklı 40 firma Ankara’da faali-

Kesici takım sektöründe
yaşanan rekabet gerek fir-
malara gerekse pazara büyük
zarar veriyor. Rekabet fiyatta
değil; hizmet kalitesini artır-
mak ve daha iyisini üretmek
için olmalı. 

“ 
“ 

Firma olarak ihracatta yeni pazar arayışlarınız var mı?
Var. Özellikle Polonya ve Çek Cumhuriyeti pazarına yönelik de çalışmak istiyoruz. Almanya pazarı çok zor ama
biz oraya da ihracat yapmayı hedefliyoruz. Olmayacak mı, olacak. Almanya bu alanda lider bir ülke konumunda...
Biz bu ülkeye de ihracat yapmayı hedefliyoruz.



yet gösteriyor. Türkiye genelinde bu
rakama baktığımızda irili ufaklı ke-
sici takım imalatçı sayısı 150 civa-
rındadır.  Pazarı elinde tutan firma
sayısı ise 10… Bunların arasındaki
rekabet çok fazla. 

Rekabet kaliteyi beraberinde ge-
tiren bir unsur…
Tabi ki rekabet olsun ama bu fiyatta
değil; hizmet kalitesi ve daha iyisini
üretmek için olmalı. Rekabetin fi-
yatta olması nedeniyle; firmalar pi-
yasada ‘merdiven altı üretici’
konumuna düşüyor. Aslında far-
kında olmadan kendine de çevrele-
rine de zarar veriyor. 

Bu sektörün büyüklüğü ne
kadar?
Tahminen Türkiye’nin yıllık kesici
takım gideri 250 milyon Euro dü-
zeyinde. Bunun yüzde 40’ı iç pazar-
dan karşılanıyor. Geri kalan bölümü
ise ithalat yoluyla temin ediliyor. Av-
rupa ve Asya ülkelerinden ithalat ya-
pılıyor. Sektör büyümeye açık. Fakat
doğru yerde doğru zamanda doğru
adımı atmak çok önemli… ANKES
olarak bunu yaptığımıza inanıyoruz.
Bu atılımlar ilerde de devam edecek. 

Türkiye geçen yıl iki seçim dö-
nemi yaşadı. Sonrasında komşu
ülkelerdeki politik gelişmeler ve
dünya ekonomisindeki kriz… Bu
başlıkları da göz önünde bulun-
durduğumuzda geçen yılı sektör
nasıl geçirdi? Bu yıla yansımaları
nasıl oldu?
Geçen yıl kesici takım sektöründe
yüzde 25 oranında daralma yaşandı.
Bu sene de aynı oranda bir daralma
bekleniyor. Komşu ülkelerde yaşa-
nan gelişmeler burada en etkili fak-
tör idi ve olmaya devam ediyor. Bu
pazarda firma kapanmalarını da be-
raberinde getirecektir. 

Bir anlamda bu dönem öz serma-
yesi güçlü olan firmaların ayakta

kaldığı merdiven altı üreticilerin
elimine olduğu bir dönem. Bu sek-
törde taşların yerine oturma dö-
nemi olarak da yorumlanabilir mi? 
Kesinlikle… Bu durum sektörde taş-
ların yerine oturmasını sağlayacak.
Fakat, çok çalışmak ve işi bilerek
yapmak burada çok önemli. İşveren
olarak fiilen işin başında duruyorum.
Günde yaklaşık 16 saat çalışıyorum.
Çevremde bana ‘nöbetçi bıçakçı’
deniliyor. Sabahları saat 07:00’de işi-
min başında oluyorum. Akşam
22:00’ye kadar çalışıyorum. Sektö-
rün de bu dönemde daha fazla çalış-
ması gerekiyor.  

Kimileri için kriz dönemleri fır-
sat olarak da yorumlanabilir.
Evet. Krizler fırsata da çevrilebilir.
Doğru yerde doğru adımları atılarak.

Bu sektör kaç kişiye istihdam
sağlıyor? Sektör ne kadarlık bü-
yüklüğe sahip?
Bine yakın kişiye istihdam sağlıyor.
Sektörün toplam büyüklüğü değer-
lendirirsek, yıllık 250 milyon euro
kesici takım ihtiyacımız var. Bunun
100 milyon euroluk bölümü iç pa-
zardan karşılanıyor.
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Ağırlıklı ahşap-mobilya sektörü ile
çalışıyorsunuz. Bu sektörde karşı-
laştığınız sıkıntılar neler?
Ahşap sektöründe inanılmaz bir geli-
şim var. Fakat burada da yapay gelişen
firmalar oldu. Yapay gelişenler sektöre
ciddi zararlar verdi. Bunun düzelebil-
mesi de öyle hemen olmayacak. Belli
bir zaman alacak. Za-man içinde bu
firmaların eleneceğini düşünüyorum.

AİMSAD, yapılamayanı
yaptı ve büyük bir açığı ka-
pattı. Yıllardır konuştuğu-
muz şey gerçekleşti. İler-
leyen yıllarda sektöre çok
daha fazla şeyler kazan-
dıracaktır. Sektörü avantajlı
bir konuma getireceğini
düşünüyorum.

“ 
“ 
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Peki, ithalatı azaltmak için neler
yapılabilir?
Hammadde ve makine parkı olarak
yurt dışına bağımlıyız. Türkiye ola-
rak hard metal, PCD ve CBN ham-
maddesini üretemiyoruz. 
Üretemediğimiz için dışarıdan
temin etme bağımlılığımız malesef
devam edecek. Bu hammadeelerin
üretimi Asya ülkeleri, İtalya ile Al-
manya’da yapılıyor. 

Türkiye’de bu hammaddeleri
üretmek mümkün değil mi? Peki
sektördeki üretimde süreç nasıl
işliyor?
Bu konuda teknolojik olarak yeterli
değiliz. Üretmek için denemeler
oldu ama başarılı olunamadı. Çünkü
hammaddenin kaynağı Asya… Ke-
sici takım üretiminde; hammadde
yurt dışından gelir, yapılacak işe göre
şekillendirilir, gerek insert gerekse
leğim kaynağı ile çelik üzerine mon-
tajı yapılır. Daha sonra bileme işi ya-
pılır ve müşteriye sunulur. Bu süreç
tamamen bilgi ve tecrübe gerektiri-
yor. Makine olarak ve hammadde
olarak dışa bağımlıyız ama ciddi bir
katma değer de üretiyoruz. Sektör
olarak talebin ilk aşamada yüzde
50’sinin iç pazardan karşılanmasını
sağlar konuma gelmeliyiz.

Kesici takım üretiminde bölgesel
dağılım nasıl?
Ankara bu işin merkezidir. Bunun
dışında İstanbul, Denizli, Antalya ve
Gaziantep illerinde yoğunlaştığını
görüyorsunuz. Sektördeki ilk on
firma bu saydığım şehirlerde faaliyet
gösteriyor. 

Sektörde yaşadığınız diğer so-
runlar neler?
Kalifiye personel sıkıntımız çok
büyük. Avrupa’da kesici takım ko-
nusunda özel okullar ve eğitim mer-
kezleri var. Bizde böyle bir eğitim

kurumu yok. Bizde de olsa böyle bir
sıkıntımız kalmayacak. Meslek lise-
lerinin içinde ise torna tesviye bö-
lümleri var ama uzmanlaşma yok.
Dünyada kesici takım konusunda
eğitim veren ilk okul Almanya’da
açılmış ve bu alanda Almanya dün-
yanın en iyisi konu-  munda. Biz ise
çekirdekten yetiştiriyoruz. Biz bu
işin tekniğine uygun, bilimsel olarak
eğitmiyoruz. Mutlaka eğitilen per-
sonelde eksiklikler oluyor.

Peki, bu sorunun çözümü için
öneriniz nedir?
Sektördeki firmalarla bir araya gel-
diğimizde bu konu sık sık gündeme
geliyor. Fakat henüz bir girişimde
bulunulmadı. 

Bütün sektörlerin Cumhuriyet’in
kuruluşunun 100. yılı olan 2023
yılı için kendisine belirlediği he-
defler var. Siz sektör olarak nasıl
bir hedef belirlediniz?
Şimdiden 2023 yılına dair hedef-
ler belirleyemiyoruz. Türki-
ye’deki siyasi ve ekonomik
gelişmeler açısından baktığımızda
biz ancak 1-2 yıllık hedeflerle yol
alabiliyoruz. Bir hedef muhakkak
olmalı. Ama öncelikle kısa vadeli
hedeflerle yol alıyoruz. Hedef be-
lirlemekte maalesef zorlandığımız
bir dönem yaşıyoruz.

AİMSAD’ın çalışmalarına ilişkin
tespitlerinizi bizimle paylaşır mısı-
nız?
AİMSAD, yıllardır yapılamayanı
yaptı ve büyük bir açığı kapattı.
Yıllardır konuştuğumuz şey ger-
çekleşti. İlerleyen yıllarda sektöre
çok daha fazla şey kazandıracaktır.
Sektörü avantajlı bir konuma geti-
receğini düşünüyorum. Bizim yıl-
lardır konuştuğumuz şeylerin
hayat bulduğunu görmek çok
güzel.

Yaptığımız tartışmalar ile aslında
AİMSAD’ın kurulmasına zemin ha-
zırlamışız. Geçmişte bu konuşmalar
olmasaydı, AİMSAD da olmazdı.
Yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda
çok daha fazla katkılarda bulunaca-
ğına inanıyorum.  Bunun dışında
ülkemizin ve sanayimizin yurt dı-
şında tanıtımında etkin olmalı. Bu-
nunla beraber sektör de gelişme
gösterecektir. 

Genç girişimciler bu süreçte nelere dikkat etmeli-
ler?
Öncelikle çok çalışmalılar. Masa başında oturarak ima-
lat yapılmaz, sanayici olunmaz. Ufukları açık olsun.
Yurt içi ve dışındaki fuarları sürekli takip etsinler. Bunun
dışında doğru zamanda doğru yerde doğru adımı atar-
larsa başarılı olurlar. Ekonomik kriz sürecinde; kesin-
likle müşteri ve tedarik konusunda ince eleyip sık
dokusunlar. Emeklerinin karşılığını ancak bu şekilde
alabilirler.  Sektörün gelişebilmesi için eğitim şart. Eği-
timli bir imalatçının; kaliteye ve ülke ekonomisine daha
fazla katkısı olur. 
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Demokratik Kongo Cumhu-
riyeti çok verimli toprak-
lara, zengin doğal kaynak-

lara, dünyadaki en büyük yağmur or-
manlarına, büyük maden ve mineral
rezervleriyle hidroelektrik üretim po-
tansiyeline sahip bir Afrika ülkesi.
Elmas ve altının yanı sıra stratejik
önemi olan koltan, uranyum gibi
madenler ülkenin yeraltı zenginlikle-

rini oluşturuyor. Ayrıca

akarsular bakımından dünyanın en
büyük havzalarından birine ev sahip-
liği yapan ülke, orman ürünlerinden
de önemli miktarda gelir elde ediyor.
Ülkede konuşlandırılmış Birleşmiş
Milletler personelinin ve iş nedeniyle
bulunan yabancıların sayısı 10 binleri
bulmuş durumda. Bu da başlı başına
bir alım gücü doğuruyor ve kalabalık
nüfus göz önünde bulunduruldu-
ğunda önemli bir ticaret potansiyeli

yaratıyor. Tüm bunlara rağmen

Demokratik Kongo Cumhuriyeti
dünyadaki en fakir ülkeler listesinin
ilk sıralarında yer alıyor. Doğal kay-
nağı bol bir ülke olan Demokratik
Kongo’nun ticaret fazlası vermesi
beklenirken, kargaşa ve iç savaş
1990’ların ortalarından itibaren ülke-
nin ticaret hacminin son derece kü-
çülmesine ve sürekli ticaret açığı
vermesine sebep oldu. 1960 yılında
bağımsızlığını kazandığında Güney
Afrika’dan sonra Afrika kıtasının en
çok endüstrileşmiş ikinci ülkesi iken

Afrika’nın en büyük yağmur ormanlarının sahibi; 

İthalat Rejimi Hakkında
Demokratik Kongo yönetimi ülkeye getirilmek istenen ve belli bir miktarın üzerindeki her malın yüklenmesinden önce kontrol edilmesi için
bir program yürütüyor. İhracatçı, göndereceği malların detaylı tarifini Demokratik Kongo otoriteleri tarafından kontrol edilmesine onay ver-
diğini gösteren bir belgeyle birlikte Kongo Kontrol Ofisi’ne (OCC) gönderiyor. OCC gelen malın miktarını, kalitesini ve fiyatını kontrol edi-
yor. OCC’nin verdiği yükleme öncesi izin sertifikası ve malların kontrol edildiğine ilişkin belge olmaksızın ülkeye gelen mallar, tekrar
incelenmeye tabi tutulmakta ve malların F.O.B değerinin yüzde 40’ı oranında cezaya tabi olmakta. Hem OCC hem de Gümrük Teşkilatı
(OFIDA) hazırlanması gereken tüm dokümanlar Fransızca olarak isteniyor. Söz konusu kontrol belgesinin yanı sıra fatura, malların listesi,
nakliye faturası, ithalat lisansı, sigorta sertifikası ve menşei sertifikası da istenen belgeler arasında. İthalat lisansları, OCC’nin standartları doğ-
rultusunda ticari bankalar tarafından sağlanıyor. Petrol ürünleri ithalatında ise özel bir lisans gerekiyor. Ülkeden transit geçip başka ülkeye
gidecek mallar herhangi bir vergiye tabi değil; fakat bazı harç, muamele ücreti ve banka ücretleri mevcut.
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ekonomisi 1980’lerin ortalarından
sonra gerileyen Demokratik Kongo;
enflasyon, yolsuzluk, istikrarsızlık, açık
olmayan ekonomik ve mali politikalar,
belirsiz hukuki altyapı gibi mevcut
problemlerle mücadelesini sürdürüyor.
1996 yılından sonra başlayan iç savaş
nedeniyle ulusal üretimin ve gelirin
düşmesi, dış borcun artması gibi so-
runlar da yaşayan ülkede; bugün kayıt
dışı ekonominin büyüklüğünün resmi
GSYİH’nın neredeyse dokuz katına
ulaştığı tahmin ediliyor. Birkaç çok
uluslu şirket haricinde ülkede faaliyet
gösteren birçok şirket, operasyonları-
nın bir kısmını halen kayıt dışı yapıyor. 

Hükümet milli geliri 
artırmayı hedefliyor
IMF’nin Demokratik Kongo Cum-
huriyeti için üç yıllık genişletilmiş
kredi uygulaması Aralık 2012’de sona
erdi. Buna göre hükümetin sıkı mali
politika sürdürmesi, enflasyonu dü-
şürmesi ve yapısal reformları gerçek-
leştirmesi amaçlandı. Önümüzdeki
dönemde hükümetin üzerinde
önemle durduğu bir diğer hususu,
milli gelir artışını temin etmek oluştu-
ruyor. Bu çerçevede, yakın zaman
önce hayata geçirilmiş olan KDV uy-
gulamasının geliştirilmesi bekleniyor.
Ayrıca vergi muafiyetlerini modernleş-
tirmek, vergileri daha verimli ve etkin
hale getirmek, gümrükleri modernize
etmek ve madencilik sektörünün milli
gelire katkısını artırmak da amaçlanı-
yor. Ancak, maalesef bugüne dek hü-
kümetin bu konudaki çabaları ancak
sınırlı bir düzeyde kaldı. Yabancı yatı-
rımlarda da hedeflenen düzeyde bir
artış olmayınca, harcamaların artması
ile bütçe açığının giderek büyüdüğü
görülüyor. 
Demokratik Kongo Merkez Ban-
kası’nın ise en önemli hedefi enflas-
yonu kontrol altında tutabilmek.
Merkez Bankası 2013 yılında bu he-
defini gerçekleştirdi. 2011 yılı so-

nunda yüzde 20 olan enflasyon oranı,
2013 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla
yüzde 2’ye düştü. Bu oran son 10
yılda gerçekleşen en düşük enflasyon
oranı oldu. Bununla beraber, hükü-
met bir dönem borçlanma maliyetle-
rini karşılayabilmek amacı ile faizleri
düşük tuttu, bu da düşük enflasyon
için gerekli olan sıkı para politikasının
bir süre daha uygulanamayacağını
gösteriyor.

İthalat ve ihracat 
listesinin başında Çin var
2001 yılından sonra her yıl ortalama
yüzde 6 büyüyen ülkenin başkenti
olan Kinşasa, en az 10 milyon kişilik
nüfusuyla ülkenin ticaret, sanayi ve yö-
netim merkezi durumunda. Ülkenin
dış alımının ve maden dışı dış satımının
büyük bölümü batıdaki Aşağı Kongo
Bölgesi’nde bulunan ülkenin en
önemli limanı Matadi Limanı üzerin-
den gerçekleştiriliyor. Ülkede elmas,
altın, bakır, kobalt, demir, koltan,
uranyum, çinko ve gümüş gibi ma-
denler çıkartılıyor. İhracatın yarısından
fazlasını, başta elmas olmak üzere ma-
denler oluşturuyor. 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin
ekonomisi, hammadde ihracatına da-
yalı bir ekonomi. Buna rağmen, Kon-
go’da ihracatçılar için herhangi bir
teşvik ya da devlet yardımı yok. Hatta
ülkeden ihracat yapmak ülkeye ithalat
yapmaktan çok daha zor bir prosedüre
tabi. Pek çok devlet kuruluşu, birbirin-
den bağımsız olarak ihracat sürecine
müdahale edebiliyor. 2014 yılında ih-
racatı bir önceki yıla göre yüzde 13, it-
halatı ise yine bir önceki yıla göre
yüzde 8 oranında gerileyen Demokra-
tik Kongo’nun en önemli ihraç malla-
rını elmas, ham petrol, kobalt, bakır ve
kahve oluşturuyor. Demokratik
Kongo Cumhuriyeti’nin ithalatındaki
en önemli malları ise işlenmiş gıda,
madencilik ve diğer makineler, ulaşım
teçhizatı ve yakıt teşkil ediyor. Toplam



ihracatının yüzde 40’ını Çin’e yapan
Demokratik Kongo’nun 2014 yılında
en önemli tedarikçileri arasında ise Çin,
Güney Afrika, Zambiya ve Belçika bu-
lunuyor.  Demokratik Kongo, son yıl-
larda yeniden şehirleşme ve yapılaşma
süreci yaşıyor.  Bu anlamda da özellikle
inşaat sektörü açısından geniş bir po-
tansiyelin olduğu ülkede, mobilya yatı-
rımları ve ihracatı mümkün. Enerji
konusunda, ülkede bakır olduğundan
hidroelektrik santral kurmak isteyenler
için imkanların olduğu ülkede, iş yapan
irili ufaklı Türk firmaları var. Bu firma-

lar inşaat sektörü ağırlıklı olmak üzere
tekstil ve mobilya sektörlerinde de faa-
liyet gösteriyor.

İki ülke arasındaki ticari 
denge 2012’de bozuldu
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne
ihracatımız, barış sürecinin başlama-
sıyla bir artış seyri gösterdi ve 2012 yılı
sonunda 23,9 milyon dolar düzeyine
ulaştı. Ancak yine de bu rakam, güm-
rüklerdeki yolsuzluklar, birçok Türk
ürününün Belçika, Birleşik Arap Emir-
likleri ve Güney Afrika Cumhuriyeti
gibi üçüncü ülkeler üzerinden Demo-
kratik Kongo Cumhuriyeti pazarına
sokulması ve bavul ticaretinin de resmi
rakamlara dahil edilememesi nedenle-
rinden ötürü gerçek ticaret seviyesini
yansıtmıyor.
Son 10 yılın verilerine göre, iki ülke
arasındaki ticarette sürekli olarak ülke-
miz lehine bir trend söz konusu iken
2012 yılından itibaren bu denge bo-
zuldu ve 2014 yılında 157 milyon do-
larlık bir dış ticaret açığı oluştu. Dış
ticaret açığının en önemli sebebi, 2014
yılında gerçekleştirilen 196 miyon do-
larlık “Rafine edilmiş bakır ve bakır ala-
şımları (ham)” ithalatı oldu.

Demokratik Kongo’ya 
ihracatımız 41 milyon dolar
Demokratik Kongo'nun ithalatında

Türkiye'nin payı yüzde 0,6 ile ol-
dukça düşük. 2014 yılında Türki-
ye’nin Demokratik Kongo’ya ihracatı
bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında
artış göstererek 41 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti. Böylece Türkiye, De-
mokratik Kongo’nun ithalat yaptığı
ülkeler sıralamasında 20. sırada yer
aldı. 

İthalatımız yüzde 214 arttı
198 milyon dolar oldu
Türkiye 2014 yılında Demokratik
Kongo’nun toplam ihracatında 7. sı-
rada yer alıyor. Türkiye’nin Demokra-
tik Kongo’dan ithalatı 2014 yılında
bir önceki seneye göre yüzde 214
artış göstererek 198 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti. Demokratik Kon-
go’dan ithalatımızın tamamına
yakınını rafine edilmiş bakır ve bakır
alaşımları (ham) oluşturuyor. Ayrıca
kereste ithalatı da yapılıyor. Pazar pa-
yımızın artırılması ve bölgeye yönelik
yeni ihracat imkanlarının oluşturul-
ması amacıyla yapılacak çalışmalarda;
mobilya, madencilik, kimyasallar, in-
şaat malzemeleri, müteahhitlik,  or-
man ürünleri, otomotiv yedek parça,
makine sanayi, tarım alet ve makine-
leri başta olmak üzere uluslararası
standartlara uygun ürünleri ihraç eden
firmalarımız açısından önemli bir po-
tansiyel bulunuyor.

108 AİMSADDERGİSİ

Alternatif Pazarlar

İş adamlarının pazarda dikkat etmesi gereken hususlar
-Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde para transferlerinde yaşanan güçlükler ve dolandırıcılığın yaygın olması
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile ikili ticaretimizde karşılaşılan en önemli sorunlardan biridir. Ayrıca, ülke-
mizden gönderilen malların Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne normalden çok daha uzun sürede ulaşmasın-
dan dolayı güçlükler yaşanmaktadır.
-Yerel halk, ülkede yıllarca süren savaşların, siyasi çalkantı ve ekonomik istikrarsızlıkların sorumlusu olarak 
yabancıları, özellikle de Batılıları görmektedir. Bu durum, ülkeye ilgi duyacak iş çevrelerimizin mutlaka dikkate
alması gereken toplumsal bir risk faktörüdür.
-Yasal güvenceler, ticari mevzuat ve diğer usuller konusunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin bir hukuk 
devleti olmadığının her zaman hatırda tutulması yerinde olacaktır. Ayrıca, Demokratik Kongo’da devletle iş yapmayı hedefleyen iş çevrelerimiz
için, devletin sürekli darboğazda olduğunu ve ödemeleri konusunda her zaman sıkıntı çektiğini belirtmekte fayda görülmektedir.
-Demokratik Kongo’nun resmi dili, işadamlarının ve hükümet yetkililerinin konuştuğu dil olan Fransızcadır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 
pazarında iş yapabilmenin ön koşullarından birisi de Fransızca bilmek ya da bir tercümanla çalışmaktır. İngilizce yaygın olarak kullanılmamaktadır.
-Ülkede kablo bazlı telefon altyapısı son derece zayıftır, buna rağmen cep telefonu kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. 
-İstanbul’dan Kinşasa’ya THY ile direkt uçuş bulunmaktadır.  



Afrika kıtasının en büyük ülkelerinden
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin
topraklarında akan kıtanın, ikinci en
büyük nehri Kongo Nehri bulunuyor
ve bir anlamda ülkenin omurgasını
oluşturuyor.  Ekvator iklimi nedeniyle
aşırı derecede yağmur alan ülkenin sı-
nırları içinde Afrika kıtasının günü-
müzde de hala var olan en büyük
yağmur ormanları bulunuyor. Bitki
örtüsü ve yaban hayat açısından zen-
gin çeşitliliğe ve doğal alanlara sahip
olan ülkenin toprakları tropikal yağ-
mur ormanlarına sahip Kongo Hav-
zası'nın neredeyse yüzde 60'ını
kaplıyor. Bu tür ormanlarda daha çok
uzun ve ince gövdeye sahip, sert yap-
raklı kauçuk ağacı, tik ağacı, maha-

goni ağacı gibi ağaçlar göze çarpıyor.
Nemli savan alanlar daha kurak savan
alanlarına geçişlerde ise akasya ağaç-
ları görülüyor. Orman zenginliği açı-
sından dünyanın en önemli ülkelerin-
den biri olan Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, aynı zamanda Afrika kı-
tasının orman endüstrisi ve ağaç ihra-
catında da etkin bir yere sahip. Ağaç
yoğunluğuna bağlı olarak ağaç işleme
makinelerine olan talebin de yüksek
olduğu Afrika, 2014 yılında dünya-
dan 232,103 milyon dolarlık ithalat
yaptı. Türkiye’nin aynı yıl Afrika’ya
ağaç işleme makineleri ithalatı 11,657
milyon dolar oldu. Bu rakamlardan
da görüleceği üzere Türkiye ağaç iş-
leme makineleri sektörü Afrika kıta-

sındaki potansiyeli tam anlamıyla de-
ğerlendiremiyor. Aynı durumun De-
mokratik Kongo Cumhuriyeti ile de
yaşandığını belirten sektör yetkilileri,
ağaç işleme makinelerinin her alt sek-
törü için bu ülkede önemli bir pazar
olduğunu vurguluyor. Yurt dışı ya-
yınlardan alınan bilgiye göre; Demo-
kratik Kongo Cumhuriyeti’nin 2014
yılında Türkiye’den ağaç işleme ma-
kineleri ithalatı sadece 1,5 milyon
dolar olarak gerçekleşti.  Ağaç ile ilgili
her türlü makineye ihtiyaç duyan De-
mokratik Kongo Cumhuriyeti, bu ra-
kamlardan da anlaşılacağı üzere,
barındırdığı potansiyel ile Türk fir-
maları tarafından keşfedilmeyi bekli-
yor. 
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için büyük potansiyel







Serhan Aksu, ahşap-mobilya
sektörüne her alanda hizmet
verebilen TİMSAN’ın ikinci

kuşak yöneticisi… Adının açılımı
‘Teknik İnşaat ve Makine Sanayii’
olan TİMSAN’ın temellerinin 1988
yılında atıldığını belirten Genel
Müdür Yardımcısı Serhan Aksu,

OSTİM’de 250 metrekare alanda
başlayan bu hikayenin, bugün Baş-
kent Organize Sanayi Bölgesi’nde 5
bin 500 metrekarede devam ettiğini
anlatıyor. Yıllara göre değişse de üre-
timlerinin yaklaşık yüzde 70’ini mo-
bilya ve ahşap sanayine yönelik olarak
yaptıklarını, aynı zamanda ürettikle-

rinin yüzde 50’sini ihraç ettiklerini
de açıklayan Aksu, TİMSAN’ın ba-
şarısındaki sırrı ise insan, kalite ve
süreklilik olarak sıralıyor.
Sanayicilik sürecinde ilk yüzde 100
yerli üretime ise bir mecburiyetle
başladıklarını anlatan Aksu, o dö-
nemi; “Yedi yıl kadar İtalyan part-

Eskimeyen Markalar
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İtalya’nın Ağustos tatili Timsan’ı
% 100 yerli üretici yaptı
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ner ile kazan imalatı yaptık.  Taa ki
bir Ağustos ayına kadar… Acil ihti-
yacımızın olduğu bir dönemde İtal-
yan firma “Biz Ağustos ayında tatil
yapıyoruz” dedi. Biz de o zaman bu
komponentleri kendimiz üretiriz
dedik. İşte o Ağustos tatili, bizim
yüzde 100 yerli üretici olmamızı
sağladı. Mobilya sektörüne de böy-
lece girmiş olduk” diye anlatıyor. 
Yaptığımız röportajda TİMSAN’ın
bugünlere geliş hikayesinin yanı sıra
geleceği ile ilgili hedeflerini de akta-
ran Serhan Aksu, Başkent Organize
Sanayi Bölgesi’ne 2015 yılında taşı-
narak iş hacmini bir anda büyüttük-
lerini; ancak, bu yeni yerin bile
kendilerine yetmemesi nedeniyle
yine Başkent Organize Sanayi Böl-
gesi’nde yaklaşık 10 milyon TL ya-
tırımla ikinci fabrika kurmayı
planladıklarını açıklıyor. TİMSAN’ı
‘yatırıma açık bir firma’ olarak ta-
nımlayan Aksu, gelecekle ilgili diğer
yatırım planları hakkında ise “Kapı-
mıza gelen her  fikri, ürünü değer-
lendirmeye açığız” diyerek, özellikle
enerji sektöründe daha farklı ürün
gamlarına açılabileceklerini de belir-
tiyor.
AİMSAD Dergisi’nin bu ayki ko-
nuğu olan TİMSAN Teknik İnşaat
ve Makine San. Tic. Ltd. Şti. Genel
Müdür Yardımcısı Serhan Aksu ile
şirketin başarı öyküsü üzerinden
sektördeki mevcut duruma, gelişim
trendine, yaşanan sorunlara ve
çözüm önerilerine ışık tuttuk.

Serhan Bey, öncelikle sizi tanıya-
bilir miyiz?
Ankara’da 1976 yılında doğdum.
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fa-

kültesi’nde Makine Mühendisliği
konusunda eğitimi aldım. Aile işi-
mizi devam ettirme kararında oldu-
ğum için eğitim hayatımı bu yönde
şekillendirdim. O günden bu yana iş
hayatındayım. TİMSAN’da işin
mutfağından yönetimine kadar her
kademesinde görev aldım. Bugün
işin başında ikinci nesil yönetici ola-
rak bulunuyorum. 

Burada kaç yıldır çalışıyorsunuz?
18 yaşından beri çalışıyorum. Tatil-
lerde bile hep burada çalıştım. As-
lında ilgim vardı. İşin başında olma,
nasıl üretiliyor ve hesaplanıyor...
Bunları öğrenmek istediğim için 18
yaşından beri şirket bünyesinde
görev yapıyorum.  Bizim şirketimi-
zin yönetim kademesinde profesyo-
nel bir yapı var. Gelip kimse
tepeden yönetimdeki o koltuğa
oturmuyor. İşe ilk olarak bir proje
yöneterek başladım. Tasarım, üre-

tim, montaj zincirinde ciddi bir tec-
rübe sahibi oldum. İşçi tulumunu
giyerek, fabrikanın içinde bilfiil ça-
lışarak, bu işi öğreniyorsunuz. Bu
size büyük avantaj sağlıyor. Çünkü
bu sayede ürününüzü çok iyi tanı-
yorsunuz. Bir ürünü üretmek kadar
montajını da çok iyi bilmeniz lazım.
Böylece müşteri ihtiyaçlarına daha
iyi cevap veriyorsunuz.

TİMSAN’ın hikayesi nasıl başlı-
yor?
Babam Kemal Aksu, 1944 doğum-
ludur. Türkiye’de o dönemde An-
kara’da Gazi Üniversitesi’nden ilk
mezun olanlardan birisi. Mühen-
dislik bölümünden mezun olduk-
tan sonra ortaklarıyla bir dönem
müteahhitlik yapıyor. Kurdukları
şirket ile danışman ve mümessil ola-
rak çalışıyorlar. 1988 yılında bu şir-
ketteki ortaklığından ayrılıyor.
Sonrasında benzer faaliyetlerde bu-
lunuyor. O dönemde Türkiye’deki
projelerde kazan ve havalandırma
alanında çok iyi ürünlerin üretilme-
diğini ve hizmet verilmediğini fark
ediyor.  Kendi projelerine gerekli
olanı üretmek üzere bir atölye ku-
ruyor.
Sadece kendi ihtiyacı olan havalan-
dırma ve kazan sistemleri ile işe baş-
lıyor. Kalite ve piyasadaki eksikliğin
etkisiyle bu iş büyüyor. Bu süreçte
firma üç ana dalda faaliyet gösteri-
yor. Bunlardan ilki basınçlı kaplar ve
kazan imalatı; ikincisi endüstriyel
havalandırma, üçüncüsü ise bu işleri
tamamlayan makine grupları olu-
yor.  O yıllarda kömür, doğalgaz ve
sıvı yakıtlı kazanlar Türkiye’de talep 
görüyor. 

“Türkiye’deki mobilya
sektöründe sayısız firma

var. Büyük ölçekli 
firmaların yüzde 60’ına

muhakkak iş yapmışızdır.
Bunun haricinde yüzde

80’i ile de irtibatımız 
bulunuyor. Bizim 

yabancı partnerlerimiz
de var. Onların Türkiye

temsilcisi olarak da
hizmet veriyoruz.”

2015 yılında 30 proje tamamladık. Bu rakam, Türkiye’nin bu alandaki büyümesini ifade eden
önemli bir göstergedir. Sektörde, agresif değil tatlı bir rekabet var. Bu yıl ihracata ağırlık vermek 
istiyoruz. Şansımızın ihracatta olduğuna inanıyoruz.
“ “

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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E.C.A. firması o dönemde TİMSAN
ile bir anlaşma imzalıyor. TİMSAN,
E.C.A.’nın kazanlarını üretmeye
başlıyor ve bu markayla üretim ya-
pıyor. Bu belli bir süre devam edi-
yor. Bu noktada bizim tarafın ana
firmaya çok büyük bir bağımlılığı
oluştuğu görülüyor. O firma sizden
mal almadığı takdirde sıkıntı yaşa-
yabilirsiniz ya da kendi markanıza
hiçbir şekilde yatırım yapmamış
olursunuz.  Fasoncu olarak kalıyor-
sunuz. Bu nedenle 1995 yılında bu
anlaşma bitiriliyor.

Mobilya sektörüne nasıl giriş
yaptınız?
O dönemde bunun haricinde hava-
landırma sistemleri ile ilgili projeler
yapıyoruz. Örneğin, baraj, tünel,
AVM, hastane, endüstriyel tesis ha-
valandırmaları gibi… Bir müşteri-
miz 20 yıl önce “Bizim talaş yakıtlı

mobilya sektörüne özel bir kazana
ihtiyacımız var” diyor. Bu macera
da öyle başlıyor. Onun için butik
bir üretim yapılıyor. Bu kazanın
imalatı için değil ama kazanı yakma
teknolojisi ile ilgili olarak İtalya’da
bir partner bulunuyor. O yıllarda
belli komponentler oradan getirili-
yor. 7 yıl kadar İtalyan partner ile
kazan imalatı yapılıyor.  Daha ön-
cede bahsettiğim gibi, taa ki bir
Ağustos ayına kadar… İtalyan
firma; “Biz Ağustos’ta tatil yapıyo-
ruz” diyor. Biz de; “Acil ihtiyacımız
var” diyoruz. TİMSAN, bunun
üzerine ‘Bu komponentleri de ken-
dimiz üretelim’ diyor. İşte o Ağus-
tos tatili, bizim yüzde 100 yerli
üretici olmamızı sağladı. Mobilya
sektörüne böylece girmiş olduk.
Fabrikalara gidip geldikçe, “Bize
özel havalandırma yapın. Tozumu-
zun havalandırma sistemi ile uzak-

laşması, yakılması gerekiyor” diyor-
lar. Bu işin çok spesifik olduğunu
fark ediyoruz. Bizi tatmin eden bir
iş olduğunu görüyoruz. O dö-
nemde bu sistemler Danimarka ve
Almanya’dan geliyordu. Bu yüzden
birden hem kazanı hem havalan-
dırma sistemini yapan sektördeki
tek firma oluyoruz. O tarihten iti-
baren bu sektörde yoğunlukta
proje yapıyoruz. 25 yıldır bu iş sü-
rüyor. Bu süreç içinde kendimizi
güne adapte ediyoruz. Avrupa stan-
dartlarında ürün gamına sahip olu-
yoruz. Sektörün büyümesinde de
etkimiz oldu. Mobilya sektörü aynı
yıllarda Türkiye’de hızla büyüdü.
İnegöl, Kayseri ciddi ihracat yapı-
yor. Müşterilerimizin fabrikalarına
gittiğimizde gerçekten gurur duyu-
yoruz. Ciddi yatırım yapıyorlar ve
Türkiye’ye ciddi cari açığı kapatan
bir gelir getiriyoruz.

Eskimeyen Markalar

“KAPIMIZDA 365 GÜN ‘ELEMAN ARANIYOR’ YAZISI VAR”
Kalifiye eleman sıkıntısı aslında tüm Türkiye’nin sorunu… Bizim fabrikanın girişinde daimi olarak “Eleman alına-
caktır” yazısı vardır. 365 gün asılı kalsa dahi; çalışacak personeli ancak bulabiliyoruz. Personel konusunda sürekli
bir devinim yaşanıyor. Artık firmalarımızın ikinci üçüncü nesile geçmesi çok zorlaşıyor. Çünkü iş hayatında fir-
maların kurumsallaşma ve markalaşma süreçlerinde destek görmesi gerekiyor. Bugün hiç birimiz ev ve yazlık için
çalışmıyoruz. Genel koşullar içinde eleman arıyoruz. Eleman geliyor, ama basit bir işçi mühendis maaşı istiyor.
Bunu yapamıyorsunuz çünkü iç dinamiğiniz var. Özellikle kaynak ustası bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ancak istedikleri
maaşlarla işe başlatmamız çok zor. 
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Halen üretiminizin ne kadarı
mobilya-ahşap sektörüne yönelik
durumda?
Yıllara göre değişiyor. Ama ortala-
mada üretimimizin yüzde 70’i mo-
bilya sanayine yönelik. Üretimin
yüzde 50’sini ihraç ediyoruz. 

TİMSAN’ın Türkiye’deki kaç
mobilya-ahşap fabrikasında eme-
ği var? 
Türkiye’de mobilya sektöründe sayı-
sız firma var. Büyük ölçekli firmaların
yüzde 60’ına muhakkak iş yapmışız-
dır.  Bunun haricinde yüzde 80’i ile
de muhakkak irtibatımız var. A’dan
Z’ye üretim yapabilen tek firmayız.
Bizim yabancı partnerlerimiz de var.
Onların Türkiye temsilcisi olarak da
hizmet veriyoruz.

TİMSAN’ın açılımı nedir?
Teknik İnşaat ve Makine Sanayii.
Endüstriyel fabrikada teknik techi-
zat olarak her kalemde yer alabiliyo-
ruz. Bugün kimya ve gıda sektörüne
yönelik olarak da birebir talep gel-
diğinde cevap verebilecek konum-
dayız. Ama biz belli konularda
konsantre olmayı tercih ediyoruz. 

Fabrikanız ve üretim bandınız ile
ilgili rakamsal bilgi alabilir miyiz?
Bizim ilk üretim yerimiz OSTİM’deydi.
250 metrekare bir alanda kurul-
duk. Zaman içinde ihtiyaçlar art-
tıkça hemen hemen bütün bir
sokak üzerindeki yerleri alarak
üretime devam ettik. OSTİM’de
o yıllarda gerçekten üretim yap-
mak kolay değildi. Atölyeyi fabri-
kaya dönüştüremiyorduk. Basa-
mak basamak orada büyüdük.
Oradan ayrıldığımızda 2 bin met-
rekarelik bir yerde üretim yapı-
yorduk. Orada hala belli ürün-
lerimizi imal ediyoruz. Ama yıllar
içinde gördük ki büyük imalat-

larda yer yetmiyor. Gerektiğinde
ana caddeyi kapattığımız ve ima-
lat yaptığımız zaman dilimleri
oldu. Burası bize yetmeyince şehir
merkezinden 60 kilometre uzak-
taki Başkent Organize Sanayi Böl-
gesi’ne taşınma cesareti gösterdik.
2015 yılında buraya taşındık. 

Yeni tesisinizin büyüklüğü ne
kadar?
Yeni tesis toplam 5 bin 500 met-
rekare alanda, 3 bin 500 metreka-
resi kapalı alan. Bu yatırımla iş
hacmimiz bir anda büyüdü. Artık
alamadığımız işleri de alabilmeye
başladık. Buna rağmen yeni yeri-
miz bile bize yetmemeye başladı.
Burada ikinci bir arazi almak için
arayış içindeyiz. Şu anda 20 bin
metrekarelik bir alana ihtiyacımız
var. Proje kabulünde daha seçici
davranıyoruz. Bütün ilgimizı mev-
cut işlere odaklanıyoruz. 2015 yı-
lında 30 proje tamamladık. Bu
rakam, Türkiye’nin bu alandaki
büyümesini anlatan önemli bir
göstergedir. Sektörde, agresif
değil tatlı bir rekabet var. 

Bu yıl kaç proje üstlenmeyi he-
defliyorsunuz? 
İhracata ağırlık vermek istiyoruz.
Şansımızın ihracatta olduğuna
inanıyoruz. Rusya pazarının ka-
panması sıkıntı yarattı. Çünkü
Rusya, ahşap sektöründe önemli
bir pazardır. Kriz olduğunda Rus-
ya’daydık. Sıkıntıları bizzat yaşa-
dık. Biz, Güney Kore’ye iş yapı-
yoruz. Zor bir pazar. Teknoloji ül-
kesi. Ama spesifik konularda yol
alamadığını görüyoruz. Partner
bir firma bulduk. Kendi yaptıkları
makineleri yurt dışına satıyorlar.
Bu partnerlik ile bizim ürünleri-
mizi o da pazarlıyor. Bu model
üzerinden gitmek istiyoruz. Hem

o ülkede bizim ürünlerimizi sata-
cak, hem de dünyaya satacak.
Katma değerli üretime odaklanı-
yoruz. Daha büyük firmalarla re-
kabet etmek istiyoruz. Bunu
tamamen kendi markamız ile yapı-
yoruz ve yapacağız. 

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsu-
nuz?
Suudi Arabistan, İran, Kenya, Uk-
rayna, Bulgaristan, Azerbaycan,
Gürcistan, Türkmenistan, Yunanis-
tan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta
olmak üzere 10 ülkeye ihracat yapı-
yoruz. Ama iç pazarı da ihmal
etmek istemiyoruz. Bizim için iç pa-
zardaki devamlılığımız çok önemli
bir husus. Satış kadar satış sonrası
hizmeti de çok önemsiyoruz. Bu
başlıkta süreklilik, müşterinin ihti-
yacını doğru analiz etme ve gele-
cekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek
olmak bizim için çok önemli. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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İkinci fabrikayı nerede öngörü-
yorsunuz?
Başkent Organize Sanayi Bölgesi
içinde yapmak arzundayız. Burası ya-
tırımcıya cazip imkanlar sunuyor.
Mevcut yatırımın 3 katı büyüklü-
ğünde bir yatırımı hayata geçirmeyi
düşünüyoruz. Toplamda 10 milyon
TL’lik yatırım olacak.  Bu yatırım
biraz temkinli olmayı da gerektiriyor.
Siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı
olarak yol alacağız. Türkiye’deki sa-
nayiye güvenimiz tam. 

Bu yılki ihracat hedefiniz nedir?
Bu yılın yüzde 50’si ihracat odaklı idi.
Önümüzdeki yıl bunu artırmak isti-
yoruz. 

İlk defa ihracat yapacağınız pazar-
lar olacak mı?
Afrika ülkelerine mal satmak istiyo-
ruz. Bir de Avrupa’da özellikle çok
faal değiliz. Belirli sebeplerle stan-
dartlardan dolayı sürekli Türk ma-
lına karşı bir güvensizlik var. Burada
doğru partnerleri aramaya başladık.
Güney Amerika’da bir partner bul-
duk. Onlarla görüşmelerimiz sürü-
yor. 

TİMSAN markasını önümüzdeki
dönemde farklı sektörlerde de gö-
rebilecek miyiz?
Biz yatırıma açık bir firmayız. Kapı-
mıza gelen bir fikri, ürünü değerlen-
dirmeye açığız. Bu bağlamda; enerji
sektöründe daha farklı ürün gamla-
rına açılabilir gibi görünüyoruz.
Geçmişte elektrik, teknik inşaat ala-
nında vardık. Yıllar içinde spesifik

alanlara odaklanmaya karar verdik ve
bu alanlardan ayrıldık. Ama enerji
sektöründe TİMSAN markasıyla yol
almayı planlıyoruz. Şirket içinde ku-
rumsallaşma sürecimizi sürdürüyo-
ruz. Halen 65 kişiyiz. Teknik kadro
olarak ise 15 kişilik bir ekibimiz var.
Ekibimizde 8 mühendis çalışıyor. 

TİMSAN’ın başarısındaki üç ke-
lime ile özetlemenizi istesem, ne
derdiniz?
İnsan, kalite, süreklilik…

Sektöre baktığımızda geçen yılı
nasıl geçirdi?
Önceki yıllara nazaran artık Av-
rupa’da ne zaman kriz olsa, Türki-
ye’nin nüfusu Avrupa tarafından
“Çok büyük pazar. Buraya ne satabi-
lirim?”  olarak görülüyor. Ama Tür-
kiye’deki sanayicinin hırsla çalıştığını
görmüyorlar. Artık Avrupa’da ne üre-
tiliyorsa Türkiye’de de üretilebiliyor.
Bu sektörde Türkiye’nin yapamaya-
cağı hiçbir şey yok. Firmalar karlılık-
larını arttırmak için otomasyona
yatırım yapmak zorunda. Kayıplarını
ortadan kaldırmak zorunda. Enerji,
üretim, atık ayağında verimliliğe
odaklanıyor; bizim ürünlerimiz ile
verimliliğini artırabiliyor. Ayakta ka-
labilmek için de seri üretimin öne-
mini artık fark ediyorlar. 

Sektördeki üretim yapısında deği-
şim dönemi yaşanıyor diyebilir
miyiz?
Evet. Artık firmalar daha çok adetli
üretime odaklanıyor. Bunun için de
makine yatırımlarına önem veriyor-

lar. Firmalar büyüyor, işçi sayıları
sabit kalıyor ama üretim adetleri üç
katı artıyor. Yatırımlar, daha iyi plan-
lanmış, profesyonel danışmanlık alı-
narak yapılıyor. Şimdi artık üretime
uygun makine seçimi yapabiliyoruz.

Karşılaştığınız sorunlar neler?
Haksız rekabet, ürünlerin kopyalan-
ması… Bu müşteriye de zarar vere-
biliyor. Gerek yurt içi gerekse yurt
dışında da bununla karşılaşıyoruz.
Müşteri; fiyatı cazip diye makineyi
alıyor ama sonra büyük sıkıntılar ya-
şayabiliyor. O zaman bizden destek
istiyor.  Ama bu tarz olaylar yurt dı-
şında Türk imajını da zedeliyor.
Sektörün yurt dışındaki imajını da
düşünmek gerek. Arada ne kadar ki-
lometre olursa olsun, müşteriyle bir
ömür boyu yüz yüze bakacak şe-
kilde iş yapılması gerektiğini düşü-
nüyoruz.  O zaman Türkiye’den
daha fazla mal alırlar. Fiyat odaklı
rekabet yaşanıyor. Bu uzun vadede
firmaların kapanmasına neden olu-
yor. 

Pazardaki oyuncu sayısı ne kadar?
Biz A'dan Z'ye hizmet veren bir
firmayız. Ancak aynı sektörde, bir-
likte faaliyet gösterdiğimiz 15’e
yakın firma var. Bunların içinde de
sadece 5 tanesi kurumsallaşma süre-
cini tamamlamış firmalar.

Peki, sektörde firma sayısı ne olur?
Taşlar yerine oturuyor. İşini doğru
yapanlar kalıcı olacaktır. Firma sayısı
artık artmaz. Çünkü her kalitede
mal var sektörde. 

Eskimeyen Markalar

“AİMSAD, DOĞRU İNSANLARI DOĞRU İNSANLARLA BULUŞTURMALI”
Dernek yapısında birleşmek, zoru başarmaktı. Bizim derneğin farklılığı; profesyonel bakıştır. Dernekte görmek istediğimiz; firmaların önünü açıcı
çalışmalar olmalı. Kolay takip edilebilir ve hızlı yol alınabilir bir modele doğru gidilmeli. Firmalar yeni pazarlara açılmak istiyor. Dernek bu alanda
yaptığı faaliyetleri daha geniş spektrumlu bir başlıkta toplarsa daha da iyi olur. Hedef fuarlar, hedef heyetler belirlenmeli. Doğru insanları doğru
insanlarla buluşturacak altyapılar oluşturmalı. Bizim tek başımıza açamayacağımız birçok kapıyı dernek gücüyle açabilir.  Dernek; yurt içi fuarlar-
daki maliyetlerimizi aşağı çekti. Bu çok güzel bir adımdı. Artık biz pazarlık yapmak zorunda kalmıyoruz. Bu tarz çalışmalar arttırılmalı. Tabi ki,
ondan sonrası bizlere düşüyor.
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Dünya Turu

Düşen petrol fiyatları Cezayir’in
ekonomisini zora soktu

Cezayir, 37 milyon nüfusu ve
kişi başına 8 bin 770 dolar
gelir sağlayan ekonomisiyle

Kuzey Afrika’nın en büyük ülkesi. Af-
rika’nın en geniş topraklarına ve
önemli doğalgaz ve petrol rezervlerine
sahip olan ülke; kıtanın Güney Afrika,
Nijerya ve Mısır’ın ardından en büyük
4. ekonomisi konumunda bulunuyor.
2000’li yılların başından itibaren siyasi
istikrarın sağlanması ve enerji ürün fi-
yatlarındaki artış sayesinde güçlenen
ekonomisi ile Afrika kıtasının önemli
pazarlarından birisi konumuna gelen
Cezayir ayrıca,  22 üyesi bulunan Arap
Birliği ülkeleri içinde de Suudi Arabis-
tan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır’ın
ardından 4. büyük ekonomi.  Büyük
doğal gaz ve petrol kaynaklarına kar-
şın, kişi başına düşen gelir açısından alt
orta gelirli bir ülke statüsünde olan
Cezayir’in ekonomisi enerji sektörüne
bağımlı durumda.  
IMF verilerine göre, ülkedeki hidro-
karbonlar sektörünün istikrarlı büyü-
mesinden dolayı, 2018 yılına kadar
GSYH’nin yıllık ortalama yüzde 3,7
oranında büyüyeceği ve 2018 yılında

GSYH’nin cari fiyatlar bazında 238
milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.
Hidrokarbon ürünleri, ülkenin ihracat
gelirlerinin yüzde 97’sini GSMH’sinin
yüzde 45’ini ve bütçe gelirlerinin
2/3’ünü sağlıyor. Bu bağımlılık, pet-
rol fiyatlarındaki değişimlerden büyük
ölçüde etkilenen bir ekonomik yapı-
lanmaya da sebebiyet veriyor. Özellikle
son dönemde düşen petrol fiyatları,
dünyadaki tüm petrol üreticisi ülke
için geçerli olduğu gibi Cezayir’in de
kamu bütçesini dengelemesinde güç-
lük yarattı.

Döviz rezervleri azaldı
bütçe açık verdi
Amerika Birleşik Devletleri'nde
(ABD) petrol üretiminin 2007 yılında
günlük 5 milyon varilden 2014'te
günde 10 milyon varile çıkması ve
buna karşın Suudi Arabistan'ın liderli-
ğinde OPEC üyelerinin üretimlerini
kısmamaları sonucunda petrol piyasa-
sında oluşan arz fazlası, ham petrol fi-
yatlarını Haziran 2014'te ulaştıkları
115 dolar/varil'den 35 dolar/varil'in
altına kadar indirdi. 
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Bu kadar kısa sürede böylesine bir
düşüş, pek çok ülkenin ekonomisini
derinden etkiliyor. Kuzey Afrika'daki
iki OPEC üyesinden biri olan Ceza-
yir de düşen petrol fiyatlarının etki-
sini ekonomisini çeşitlendirerek
azaltmaya çalışıyor. Bu durum ülke-
nin döviz rezervlerini de azaltıyor.
2014 sonunda 180 milyar dolar olan
ülkenin döviz rezervleri 2015 yılında
150 milyar dolara kadar düştü.
Öte yandan, Cezayir 2015 yılında
ekonomileri az çeşitlilik arz eden ve
akaryakıta bağımlı olan petrol üreti-
cisi Rusya, Suudi Arabistan ve Vene-
zuela gibi ağır bütçe açıkları verdi.
2016 yılı için ise zorlayıcı önlemler
almaya mecbur kaldı. Özellikle 34
trilyon metreküp gaz rezervi bulunan
İran'ın 2011'den itibaren piyasadan
çekilmesinin ardından yaptırımların
kalkmasıyla birlikte bu yıl yeniden pa-
zara girmesi, doğalgaz ihracatından
büyük gelir sağlayan Cezayir’in eko-
nomisini sıkıntıya soktu. Tahminlere
göre İran, 2030 yılına kadar Avrupa
Birliği ülkelerine farklı boru hatla-
rında yılda 25 ila 35 milyar metreküp
gaz satabilecek. Bu ihtimal ve geliş-
meler, son üç yılda gaz ve petrolden
servet edinen Cezayir’in bütçe tah-
minlerinde de değişimlere yol açıyor.
İran’a uygulanan yaptırımların kalk-
masıyla birlikte uzmanlar günde 1
milyon varilin daha piyasaya girebile-
ceğini öngörüyor. Tabii bu da öze-
likle 2016'dan itibaren petrol varil
fiyatlarının ciddi anlamda düşmesi
anlamına geliyor. 

Dış ticaret fazlası 2014’te
6 milyar dolara kadar geriledi
Cezayir enerji ürünlerinin ihracatı ile
her yıl neredeyse 20-30 milyar doları
bulan bir dış ticaret fazlası sayesinde
2013 yılına kadar cari dengesi dü-
zenli bir şekilde fazla veriyordu.
Ancak ülkenin dış ticaret fazlası, pet-
rol fiyatlarındaki gerileme ve ithalat-

taki yüksek oranlı artış sonrasında
2013’te 11.1 milyar dolara, 2014 yı-
lında ise 4.6 milyar dolara kadar ge-
riledi. Bu doğrultuda, henüz petrol
fiyatlarındaki gerilemenin söz konusu
olmadığı 2014 yılı ilk 6 ayında Ceza-
yir’in 1.3 milyar dolar cari açığı ver-
diği, sadece üçüncü çeyrekte ise 1.7
milyar dolarlık bir cari açık olduğu
göz önüne alındığında 2014 yılı so-
nunda cari açık 7 milyar dolar ile tah-
min edilenden daha yüksek oldu.
Öte yandan, 2015 yılı içinde bütçe
açığının GSMH’nin yüzde 20’sine
ulaşması da dikkate alındığında söz
konusu ikiz açık, Cezayir ekonomi-
sindeki kırılganlıkları artırdı. 
Cezayir’de gerek devlet kademesinin
ilgili kesimlerince gerekse iş çevreleri
tarafından yapılan açıklamalarda, ül-
kenin 2015 yılı bütçe hesaplamala-
rında petrolün varil fiyatını 100 dolar
olarak öngördüğü ve bu yaklaşımın
ekonomik gerçeklerle örtüşmediği
vurgulanıyor. Ayrıca Cezayir’in ihra-
cat gelirlerinin 2014 sonu itibarıyla
63 milyar dolarda kaldığı, 2015 yı-
lında ise 50 milyar doların altına kadar
gerilemiş olabileceği aktarılıyor. Bu
bakımdan 2015 yılı için toplamda
yaklaşık 25-30 milyar dolarlık bir gelir
kaybının yaşadığı 75 milyar dolarlık
bir mal ve hizmet ithalatına karşılık
sadece 45-50 milyar dolarlık bir ihra-
cat gelirinin 20-30 milyar dolarlık bir
açığa işaret ettiği de belirtiliyor. İhra-
cat gelirlerindeki bu gerilemenin öde-
meler dengesini olumsuz etkileyeceği
ve petrol fiyatlarındaki düşüş sebe-
biyle, GSMH’nin neredeyse yüzde
20’sine denk gelen bütçe açığının
söz konusu olabileceği ifade ediliyor.
2016 yılı başından itibaren ise petrol
fiyatlarının 60-70 dolar/varil civa-
rında olacağı tahmin edilirken, gerek
dış ticaret gerekse bütçedeki açıkla-
rın ancak mevcut döviz rezervleri
kullanılarak kapatılabilmesinin plan-
ları yapılıyor. 
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Ülkenin toplam ihra-
catının yaklaşık yüzde
97’sini hidrokarbonlar sek-
törü oluşturuyor. Ancak, son
yıllarda petrol fiyatlarının
düşmesi nedeniyle ihracatın
azaldığı görülüyor.

“ 

“ 
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Cezayir’in hiç dış borcu bulunma-
masının ve 200 milyar dolara yakla-
şan döviz rezervinin ülkeyi 1986 ve
1998’deki gibi bir ekonomik krize
girmesini engellerken, şimdiden söz
konusu rezervlerin 150 milyar dolara
gerilemesi tedirginliği artırıyor.
2015-2019 Kalkınma Planı dahilinde
yatırımlar için öngörülen 262,5 mil-
yar dolarlık kaynağın risk altında ol-
duğu bile belirtiliyor. 

Devletin ekonomik 
hayattaki rolü azaltıldı
Cezayir’in uzun vadeli geçmiş pers-
pektifine baktığımızda ise önemli ge-
lişmelerin yaşandığı bir seyir
izlediğini görüyoruz. Avrupa Birli-
ği’nin en önemli ticaret ortağı olan
Cezayir, uzun yıllar dışa kapalı kal-
dıktan sonra gerçekleştirilen sosyal ve
ekonomik açıklık politikaları saye-
sinde büyük bir tüketim toplumu
olma eğilimine girdi.  Gerçekleştiril-
meye çalışılan dışa açılma neticesinde
tüketim isteklerinde büyük artış göz-
lenen ülkede başta Fransız malları
olmak üzere Avrupa mallarına büyük
ilgi var. 
1990’lı yılların ortasından itibaren ti-
caret politikalarını da serbestleştir-
meye başlayan Cezayir; buna karşın,
önemli ölçüde ithal ikameci ve koru-
macı eğilimler gösterebiliyor. Bu tür
tutumlarda, ülkedeki ticaret politika-
sının belirlenmesinde etkin olan itha-
lat lobilerine karşın, ulusal bir
sanayinin kurulabilmesine yönelik

hassasiyetler de etkili oluyor. Bu kap-
samda, ülke ekonomisinin uluslar-
arası ekonomiye daha çok entegre
olarak serbestleştirilmesi ve devletin
ekonomik hayattaki rolünün azaltıl-
masına yönelik politikalar ön plana
çıkarıldı.  Avrupa Birliği (2005) ve
Arap Birliği (2009) ile Serbest Tica-
ret Anlaşmaları yürürlüğe konuldu.
Öte yandan Cezayir, DTÖ’ye haliha-
zırda üye olmamakla birlikte ilk üye-
lik başvurusunun yapıldığı 1987
yılından bu yana da müzakerelere
devam ediyor.
Kademeli bir şekilde serbest piyasa
ekonomisine geçiş sürecini yaşayan
Cezayir’de, benzer durumdaki diğer
ülkeler de olduğu gibi, bu sürecin sı-
kıntılarını  görmek mümkün. Zengin
doğal kaynaklarına karşın halkın satın
alma gücünün çevre ve komşu ülke-
lere göre düşüklüğü, ülke ekonomi-
sinin sektörel bazda çeşitlendirilerek
geliştirilmesine yönelik ulusal ve
uluslararası yatırımlardaki yetersizlik,
ülkedeki kamu iktisadi teşekkülleri-
nin özelleştirme çalışmalarının çok
yavaş ilerlemesi, özellikle enerji sek-
törü başta olmak üzere kamu kurum
ve kuruluşlarındaki yolsuzluk iddia-
ları, kayıt dışı sektörün büyüklüğü,
bölgeler arasında ki ciddi ekonomik
ve sosyal dengesizlikler (özellikle
kuzey ve güney) ve genç nüfusta
yüzde 30’ları bulan işsizlik bu sıkın-
tıların başında geliyor.

Ülke ekonomisinin 
yüzde 60’ı kayıt dışı 
Ülkede sıkı bir kambiyo rejimi uygu-
lanıyor. Cezayir vatandaşlarının ve
yerli şirketlerin döviz bulundurma ve
yurt dışına para transferi, yasalarla be-
lirli durumlar dışında yasaklanmış
durumda. Bu uygulamada, paralel
para piyasalarının oluşmasına yol açı-
yor. Bu çerçevede oluşan kara borsa-
larda, Merkez Bankası tarafından
belirlenen döviz kurları, piyasa fiyat-

Dünya Turu

Tarımsal üretimin ve
sanayi alt yapısının yetersiz-
liği nedeniyle pek çok tüke-
tim mamulünü dışarıdan
almak durumunda kalan
Cezayir, ithalatını en çok Çin
ve AB ülkelerinden gerçek-
leştiriyor.

“

“
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larından yüzde 30-40 seviyesinde
sapma gösterebiliyor. Burada Ceza-
yir’in dinarı değerli tutma çabası da
önemli rol oynuyor.
Ülkenin belli başlı sorunlarından bir
tanesi de kayıt dışı sektörün ülke
ekonomisinin yüzde 60’ından fazla-
sını oluşturması. Nitekim ekonomik
aktivitelerin yüzde 90’ından fazlası-
nın nakit para ile gerçekleştirilmesi-
nin de bunda ciddi bir payı var. Bazı
büyük oteller ve alışveriş merkezleri
dışında kredi kartı uygulaması yok.
Bu bakımdan, Cezayir devletinin
vergi gelirleri de daha çok ithalattan
alınan gümrük ve katma değer ver-
gilerinden oluşuyor. Bu durumun
değiştirilmesi ve kayıt dışı sektörle
mücadele edebilmek için 2011 yı-
lında işlem türü ne olursa olsun, de-
ğeri 500 bin dinarı geçen bütün
ödemelerin banka kanalı ile yapılması
zorunluluğu getirildi. Ayrıca, 100
bin dinarı geçen ödemelerin de çekle
yapılması zorunlu.

Enflasyonun yüzde 4’e 
çıkacağı tahmin ediliyor
Fransız dış ticaret sigorta firması Co-
face’in hazırladığı "Ülke Risk Görü-
nümü" raporunda, Cezayir'in risk
notu A4 olarak belirlenirken, iş ortamı
B olarak notlandı. Söz konusu puan-
lamalar Afrika kıtasına yönelik olarak
en yüksek notlar arasında. Ülkedeki
büyümenin enerji sektöründeki üre-
tim artışı ile kamu harcamalarındaki
yükselişten kaynaklandığı ifade edili-
yor. Bu hususta,  Cezayir'in 2015-
2019 yılları Kalkınma Planı kap-
samında 262,5 milyar dolarlık kaynak
aktarımına dikkat çekilirken, temkinli
para politikaları ile temel gıda fiyatları
için belirlenen tavan fiyat uygulamala-
rına rağmen enflasyonda ufak bir artış
ile yüzde 4 seviyesine çıkılacağı da tah-
min ediliyor. Petrol fiyatlarındaki dü-
şüşün bütçe açığı ve cari açık olarak
etki göstereceği belirtilen raporda,
ABD'nin enerji ithalatını kısmasının ve
Cezayir'in en büyük müşterisi olan

AB ülkelerindeki ekonomik dengesiz-
liklerin Cezayir ekonomisini de olum-
suz etkileyebileceği vurgulanıyor. Bu
olumsuzluklara rağmen, söz konusu
raporda, 3,5 yıllık ithalatı karşılayacak
döviz rezervleri ile dış borcun olma-
yışının ülke ekonomisini dış şoklara
karşı dirençli kıldığının altı çiziliyor.
Yine, son yıllarda yatırım ve iş orta-
mının serbestleştirilmesine yönelik
ciddi adımların atıldığı ifade edilirken,
ekonomik yapının çeşitlendirilerek
güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji ve
turizm alanlarındaki kullanılmayan
potansiyel, halihazırdaki petrol ve
doğal gaz rezervelerinin ülkenin
güçlü yanları olduğuna da dikkat çe-
kiliyor. Buna karşın, enerji sektörüne
bağımlı ekonomik yapılanma, siyasi
iktidar ile toplum arasındaki ikilik,
genç nüfustaki yüksek işsizlik oranı,
kamu sektörünün ekonomideki ağır-
lığı ile bankacılık sektörünün zayıflığı
söz konusu ülkenin zayıf yanları ola-
rak gösteriliyor.
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Yatırımları artırıcı mevzuat uygulanıyor
Birleşmiş Milletler Ticaret veKalkınma Konferansı (UNCTAD) verilerine göre, Cezayir, yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar ile en fazla doğrudan yabancı yatırım alan
Afrika ülkeleri içindeki ilk 13 ülke arasında. Bu yatırımların çok önemli bir kısmı enerji, sanayi (gıda, inşaat ekipmanları ve diğer basit montaja dayalı imalat),
bayındırlık ve konut ve telekomünikasyon başta olmak üzere hizmet sektörüne yöneliyor. Cezayir’de uygulanmakta olan ekonominin liberalleştirilmesi, dışa
açılım ve dünya ile entegrasyon çabaları çerçevesinde, yabancı sermayenin Cezayir’e çekilmesine ve yabancı firmalar ile ortaklık ve yatırımlara öncelik veriliyor.
Bu suretle özellikle genç nüfus içindeki işsizliğin azaltılması, know-how ve teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi amaçlanırken, diğer yandan ülke ekonomisinin
petrol ve doğalgaza olan bağımlılığının azaltılması ve ihracatın çeşitlendirilmesi hedefleniyor.
Hükümet, bu gerekçelerle ülkede katma değer ve istihdam yaratacak yatırımlar için gerekli mevzuat değişikliklerini yapıyor, yerli ve yabancı yatırımların
teşvikine yönelik önlemler alıyor. Yabancı yatırımcıya yönelik politika izleyen Cezayir, yatırımcıya gümrük vergisi indirimi, KDV muafiyeti, gayrimenkul intikal
vergisi muafiyeti, 10 yıl kurumlar vergisi, gelir vergisi, götürü vergi, mesleki vergi ve arazi vergisi muafiyeti gibi avantajlar tanıyor.
Yatırım ve ara malların ithalatında uygulanan ortalama yüzde 5 gibi, Cezayir ölçülerine göre çok düşük seviyedeki gümrük vergileri göz önüne alındığında,
imalat sanayi alanında makine, yedek parça, ekipman, elektrikli ve elektronik ev aletlerinin imalat ve/veya montajı önemli yatırım alanları olarak dikkat çekiyor.  
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Fuar Takvimi
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Kültürel Ajanda

İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Yerleşik Konuk Orkestrası Varşova Filarmoni,
İstanbullu müzikseverlerle buluşacağı iki konserin ilkinde klasik müziğin sevilen eser-
lerinin yanı sıra son yılların en önemli müzikal keşfi Polonyalı besteci Weinberg’in 4.
Senfonisi’nin de Türkiye’deki ilk seslendirilişini gerçekleştirecek. Bu konserin solisti,
farklı stillerdeki mükemmelliği ve yumuşak tonu kadar zeki yorumlarıyla da eleştir-
menlerin övgüsünü toplayan, günümüz klasik müzik dünyasında heyecan uyandıran
piyanistlerden Herbert Schuch.

Varşova Filarmoni Orkestrası & Herbert Schuch

Anadolu Ateşi'nin 15. yılına özel bu muhteşem gösterisi, 11 Ha-
ziran'da ODTÜ Vişnelik Çim Sahnesi’nde izlenebilir. Anadolu
Ateşi Dans Topluluğu kurulduğu 1999 yılından beri 97 ülke, 285
şehirde gerçekleştirdiği  4 bin canlı performans ile 40 milyon izle-
yiciye ulaştı. Anadolu Ateşi, 15. Yıl etkinlikleri çerçevesinde daha
geniş bir kadro ile 3 kuşak şeklinde muhteşem bir sahne perfor-
mansıyla sizlerle buluşuyor.

Anadolu Ateşi, 15. yılını Ankara gösterisi ile kutlayacak
Tarih: 11 Haziran 2016, 21:00   Yer: ODTÜ MD Vişnelik, Ankara

Karagöz yüzyıllar sonra müzikal ile hayat buldu. Yüzyıllardır gölge oyununda yaşanan-
lar, Şimdi, usta tiyatrocularla kimliğe büründü. Hem büyükler, hem çocuklar için, 7'den
77'ye müzikal komedi, bir kültür şöleni. Ülkemiz müzikal tarihinde bir klasik.Tarihe ta-
nıklık eden, yaşadığı her çağın hakkını veren, gölge perdede asırlardır hikayelerini anla-
tan Karagöz, bu çağın da hakkını vermek adına meşakkatli bir hazırlık sürecinden sonra
hazır.Tarih, ebediyetin fotoğrafını çekiyor ve o karede Karagöz zaman yolculuğunun şimdiki durağından gülümsü-
yor. Karagöz, kadim dostu Hacivat’ı, çeşitli ırk, din, kültürlerden arkadaşlarını da yanına alarak kendi müzikalinde
sahneye çıkıyor. Karagöz Müzikali, eski bir dostu yeniden bizlerle buluşturuyor.

Karagöz, müzikal ile hayat buluyor

23. İstanbul Caz Festival'i kapsamında birbirinden farklı sanatçılar
festivalde yer alacak. 23. İstanbul Caz Festivali, 20’nin üzerinde me-
kanda 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla gerçekleş-
tirilecek yaklaşık 50 konserle, bu yaz da İstanbulluları caz müziğinin
efsaneleriyle buluşturacak. Başta müziğin efsane ismi Nile Rodgers
ve grubu Chic olmak üzere, aralarında Damon Albarn & Suriye
Ulusal Arap Müziği Orkestrası (The Syrian National Orchestra for

Arabic Music), Kamasi Washington, Ernest Ranglin, Hugh Coltman, Joss Stone & Vintage Trouble ve Gregory Por-
ter gibi caz, funk, dünya müziği, blues ve rock’ın farklı seslerini ağırlayacak olan 23. İstanbul Caz Festivali, bu yıl da
Anadolu yakasında “Parklarda Caz” ve “Gece Gezmesi” etkinliklerini gerçekleştirecek. Festival programında bu yıl ay-
rıca ilk kez çocuklara yönelik bir etkinlik de yer alıyor. “Çocukça Bir Gün” başlıklı programda tüm gün boyunca kon-
serler ve çeşitli atölyeler düzenlenecek.

23. İstanbul Caz Festivali’nde efsaneler buluşması…
Tarih: 27 Haziran - 25 Temmuz 2016  Yer: İstanbul
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