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AİMSAD Mesajı

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

Değerli Sektör Paydaşları, 

AİMSAD Dergisi’nin 7. Sayısı ile yeniden sizlere ses-
leniyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Ancak, bu
sayımızın hazırlık ve yayımlanma sürecine denk gelen
birtakım hadiselerden dolayı bu defa mutluluğumun
biraz buruk olduğunu da söylemek durumundayım.
Bir yandan, 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde ülke-
mizde vuku bulan darbe girişimi; bir diğer yandan
daha bu hadiseyi anlayıp hazmetmeye ve ülke gene-
linde ilan edilen 3 aylık Olağanüstü Hal (OHAL) ko-
şullarına alışmaya çalışırken yurdun farklı bölgelerinde
eşzamanlı olarak yaşanan terör olayları ile tüm bu
olaylarda verdiğimiz kayıplar, ve elbette ülkemiz için
büyük önemi haiz olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın
da bu hadiselerin gölgesinde kutlanması; bu milletin
azizliğine, birlik ve beraberliğine inanan her vatan ev-
ladı gibi beni de derinden yaraladı.
Bu vesile ile, yaşanan olayların tümünü şiddetle kını-
yor ve bu elim olaylarda hayatını talihsiz bir şekilde
kaybeden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, de-
ğerli aile ve kederli yakınlarına başsağlığı; gazilerimize
ve yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.
Bu çerçevede umuyorum ki, yaşanan bu hadiselerden
devletimizin temel nitelikleri; hayati kurumlarımızın
işleyişi; manevi değerlerimiz; uluslararası ilişkilerimiz
ve geleceğe yönelik projelerimiz ciddi zarar görme-
miştir ve yine ümit ediyorum ki ülkemizdeki barış,
huzur ve güven ortamı yeniden ve ivedilikle sağlanır.
Ülkemizin birçok anlamda sınavdan geçtiği, iç ve dış
dinamiklerini gözden geçirdiği, yabancı ülkeler ile
ilişkilerini yeniden değerlendireceği ve muhtemelen
bazı kurumlarını yeniden yapılandıracağı bu zor sü-
reçte; iş dünyası olarak bizlere de birçok ödev düşü-
yor. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi, daha çok
çalışmak ve işimize daha konsantre bir şekilde odak-
lanmak. Nitekim hayat tüm hızıyla devam ediyor ve
son yıllarda sürekli yükselen bir grafik çizen ülkemi-
zin tökezleme gibi bir lüksü yok.
Bu çerçevede, biz de sektör ve Dernek olarak çalış-
malarımıza büyük bir gayretle devam ediyoruz. Ge-
leceğe olan inanç ve ümitlerimizi faaliyetlerimiz ile de
desteklediğimizde somut sonuçlar elde edeceğimiz-
den hiç şüphe duymuyorum.
Geçtiğimiz iki aylık dönemde, AİMSAD olarak yine
birçok faaliyetimiz oldu. 18 Mayıs 2016 tarihinde
Üye ve Sektör Buluşmalarımız kapsamında Bur-
sa’daydık. 23 Haziran 2016 akşamı ise kamu ve sek-
tör paydaşlarımız ile AİMSAD 2. Geleneksel İftar
Yemeği Organizasyonu’nda bir araya geldik. 
Yurt içi fuarlar bağlamında, artık tarih olarak çok yak-
laşan ve günleri heyecanla geri geri saymaya başladı-
ğımız sektörel İstanbul fuarımız 29. Uluslararası Ağaç
İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri  Fuarı
için son hazırlıklarımızı tamamladık; yurt dışı fuar ka-

tılımlarımız kapsamında da, 24-28 Mayıs 2016 tarih-
leri arasında İtalya’nın Milano kentinde gerçekleşti-
rilen XYLEXPO Fuarı’nda boy gösterdik.
Kamu nezdinde ve sektörün Ankara ayağında ise 21
Mayıs 2016 tarihli Makine İmalat Sanayii Dernekleri
Federasyonu (MAKFED) ile 9 Haziran 2016 tarihli
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye
Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi toplantılarına ka-
tılım sağladık.
Yakın gelecekte de yurt dışı faaliyetlerimiz açısından
önemli olduğunu değerlendirdiğimiz iki önemli et-
kinlikte yer alıyor olacağız.Birincisi, 24-27 Ağustos
2016 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin
(ABD) Atlanta kentinde IWF Fuarı’na katılıyor
olmak ki sizi de bu fuarda, bu büyük ve farklı fırsat-
lar sunan pazarda görmeyi istiyoruz; ikincisi ise Av-
rupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federas-
yonu’nun (EUMABOIS) Genel Kurul Toplantısı’na
katılmak; zira 8-10 Eylül 2016 tarihlerinde İsviç-
re’nin Luzern kentinde gerçekleştirilecek olan yıllık
toplantılarda EUMABOIS’in Yönetim Kurulu üyeli-
ğine aday gösterilmeyi bekliyor ve Avrupa’da ülke-
mizi daha güçlü bir konum ile temsil etme noktasına
gelmeyi hedefliyoruz.
Dernek ile ilgili gelişmeleri sizler ile AİMSAD ve
AİMSAD Dergisi’nin kurumsal internet siteleri ile;
Facebook, Twitter, Linkedin ve Instagram sosyal
medya hesapları üzerinden sürekli paylaşıyor olaca-
ğız. Dolayısıyla, hem dergimizi hem de sosyal medya
hesaplarımızı yakından takip etmenizi ve etkinlikleri-
mizi kendi sosyal medya kanallarınız ile de paylaşarak
hem sektöre hem de AİMSAD’a destek vermenizi
rica ediyorum.
AİMSAD Dergisi’nin bu sayısında sizler için “Deniz-
cilik Sektöründeki Ahşap ve Mobilya Uygulamaları”nı
inceledik. Kapak dosyamız ile sektör incelememizi ta-
kiben dergimizde, SEPTEMAR Mobilya ve Yat San.
Tic. Ltd. Şti.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Korkut Seç-
kin ile gerçekleştirilen röportajımızı okuyabilirsiniz. Bu
sayımızda gezdiğimiz yer Bartın, incelediğimiz alter-
natif pazar Fas olurken, dünya turumuzda ise birlikte
kardeş ve rakip ülke İtalya’yı ziyaret ediyoruz. Öte yan-
dan, Sektörün Sesi ve Eskimeyen Markalar bölümleri-
mizde yine üye firmalarımıza konuk oluyoruz.
Bu sayımızı da her zamanki gibi büyük bir ilgiyle
okumanızı temenni ediyor, sözlerime burada son ve-
rirken ülkemiz adına atlatılan büyük tehlikeden dolayı
hepimize bir kez daha geçmiş olsun diyor ve en an-
lamlı günlerimizden biri olan 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı’nızı Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman ve tek
yürek olarak yaşaması temennisi ile kutluyorum.

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

yazıların sorumluluğu ise yazarlara aittir. 

Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar AİMSAD’ın izni alınarak, 

kaynak belirtilerek, alıntı yapılarak kullanılabilir.

AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

Yurtdışından sipariş almak adına yoğun
bir rekabet içinde olup, geleceğe
yönelik plan yapan Türkiye’deki yat
üreticileri, son yıllarda üretim hızını 
ve kalitesini artırmak için makineleşme
yatırımlarına ağırlık veriyor. Bu tabloya
bakıldığında, önümüzdeki dönemde
gemi ve yat üreticilerinin ahşap ve
mobilya makineleri alımına hız verip
makine parkını genişletmeleri 
kaçınılmaz görünüyor.
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Yerli Malı Belgesi çalışmaları,
ilgili kurum ve kuruluş tem-
silcilerinin katılımıyla Anka-

ra’da Türkiye Odalar ve Birliği’nin
ev sahipliğinde 18 Mayıs tarihinde
düzenlenen toplantıda değerlendi-
rildi.
Yerli Malı Tebliği'nin yayınlanma-
sından bugüne kadar geçen yakla-
şık 1,5 yıllık süredeki uygulamaların
tartışılması, uygulama birlikteliği-
nin sağlanması ve Türkiye’nin itha-
lata olan bağımlılığının azal-
tılmasında kamu alımlarının daha
etkin bir politika aracı olarak kulla-
nılmasının sağlanması amacıyla T.C.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İb-
rahim Kılıçaslan’ın başkanlığında ve
TOBB ev sahipliğinde geniş katı-
lımlı bir toplantı düzenlendi. Top-
lantıya AİMSAD’ı temsilen dernek
üyelerinden MimÇeko firması İma-
lat Müdürü Fatih Atalay katılım
sağlayarak, görüşlerini iletti. 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı'nca hazırlanan ve 13 Eylül
2014 tarihli Resmi Gazete'de ya-
yınlanarak yürürlüğe giren Yerli
Malı Tebliği ile kamu mal alımı iha-
lelerinde yerli malı belgesine sahip
ürünleri teklif edenler lehine fiyat

avantajı uygulanmasında yeni bir
dönem başladı.
Yerli Malı Tebliği gereği olarak
yüzde 51 yerli katkı oranına sahip
ürünleri teklif eden isteklilere fiyat
avantajı sağlanması; ülkemiz sanayi
üretim kapasitesinin artırılmasında
önemli rol oynuyor. Türkiye’de
yüksek teknolojili ürünlerin üretim
kapasitesinin artırılması için kamu
alımlarını kaldıraç olarak kullanan
yeni mekanizmalar oluşturuldu. Bu
mekanizmaların en başında kamu
mal alımlarında yüksek teknolojili
yerli ürünlere fiyat avantajı sağlanı-
yor.

Haberler
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Haberler

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

Kurulu ve Genel Sekreterliği, 18
Mayıs 2016 tarihinde Bursa’da üye
ve sektör temsilcileri ile bir araya
geldi. AİMSAD Heyeti ayrıca,
Bursa programı kapsamında, AES
CNC firmasının yeni ve mevcut fab-
rika binalarını ziyaret etti.
Ziyareti takiben AİMSAD temsilci-
leri Hilton Hotel’e geçerek 37. Yö-
netim Kurulu Toplantıları’nı
gerçekleştirdiler. Aynı günün ak-
şamı, yine aynı otelde bulunan
Fuaye Alanı’nda üye firmalar ve
diğer sektör paydaşları ile buluşan
AİMSAD Heyeti, Bursa Sektör
Temsilcileri Buluşması’na duyulan
ilgiden oldukça memnun oldu. Sek-
tör temsilcilerinin bir araya geldiği
bu önemli buluşmada AİMSAD
Genel Sekreter Yardımcısı Arif
Onur Kaçak, tüm konuklara katı-

lımları için teşekkür ettikten sonra
AİMSAD’ın faaliyetleri hakkında
bilgi verdi. Konuşmasında, son dö-
nemde AİMSAD’ın lobi faaliyetle-
rini arttırdığını ve bu kapsamda
Orman Ürünleri Kağıt ve Mobilya
Sanayi Teknik Komitesi’ne (ORKA-
MOTEK) üye olunduğunu; ulus-
lararası standardizasyon süreçlerini
takip edebilmek adına TSE nez-
dinde AİMSAD Başkanlığında, İs-
tanbul Üniversitesi ve Makine
İmalatçıları Birliği işbirliği ile Ağaç
İşleme Makineleri Ayna Komitesi
kurulduğunu aktardı.  AİMSAD’ın
aynı zamanda, Makine Teknik Ko-
mitesi (MAKTEK) ile Makine İma-
lat Sanayii Dernekleri Federas-
yonu’na (MAKFED) gözlemci ola-
rak üye olduğunu hatırlatan Kaçak,
TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat
İmalatı Sektör Meclisi’ne ise üyelik
için davet edildikleri bilgisini verdi.
Öte yandan 22-26 Ekim 2016 ta-

rihlerinde TÜYAP Büyükçekmece
Fuar ve Kongre Merkezi’nde ger-
çekleştirilecek olan Ağaç İşleme
Makinesi 2016 Fuarı ile ilgili yapılan
faaliyetler hakkında katılımcılara
paylaşımda bulunan Arif Onur
Kaçak, bu vesile ile tüm sektör tem-
silcilerini de bir kez daha Dernek
üyeliğine davet etti. Kaçak, sözlerini
AİMSAD’ın Üye ve Sektör Temsil-
cileri Buluşması Organizasyonlarına
destek olan REED TÜYAP Fuarcı-
lık firmasına teşekkür ederek ta-
mamladı. Daha sonra, AİMSAD
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Sabri Erol, AİMSAD’ın gündemine
almış olduğu Sektörel Platform
hakkında bilgi verdi.
AİMSAD’ın Bursa Üye ve Sektör
Temsilcileri Buluşması Organizas-
yonu iyi niyet temennileri ile son
buldu. Bir sonraki toplantıların An-
kara ve İstanbul’da gerçekleşmesi
planlanıyor.









MAKFED 3. Genel Sekre-
terler Toplantısı, 21
Mayıs 2016 tarihinde

AİMSAD’ın İstanbul’daki Dernek
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
AKDER, AYSAD, ARÜSDER,
ENOSAD, İMDER, İSDER,
İSKİD,  PAGDER, TARMAKBİR,
TEVİD ve POMSAD yetkililerinin
katıldığı toplantıda AİMSAD’ı
Genel Sekreter Yardımcısı Arif Onur
Kaçak temsil etti. Makine sektörü-
nün sorunlarına yönelik tespitlerin
yapıldığı toplantıda, bu sorunlara yö-

nelik üye derneklerin çözüm öneri-
leri de alınarak, bir kitapçık haline
getirilmesi görüşüldü.  
Toplantıda, MAKFED’in gerçek-
leştirmeyi planladığı eğitim, bel-
gelendirme, uluslararası, insan
kaynakları, ihracata yönelik proje-
ler, fuarlar, AB projeleri ve diğer
faaliyetler de ele alındı. Sektör so-
runlarına yönelik yapılan çalışma-
nın ana başlıklarını ise yerli makine
teşviki, finansman destekleri, hak-
sız rekabet, envanter, tanıtım ve 

lobi, teşvik ve destekler, mevzuat
ve eğitim oluşturdu.
Toplantı gündeminde farklı otu-
rumlar da yapıldı. Teknolojinin ele
alındığı oturumda ENOSAD yet-
kilisi Endüstri 4.0 ile ilgili bir
sunum yaparken, devlet destekleri
ile ilgili 2 farklı oturum gerçekleş-
tirildi. Devlet desteklerine ilişkin
oturumlarda PAGDER’in AB Pro-
jeleri ile sunumu, TAKMAKBİR ve
İMDER’in URGE destekleri ile ilgili
sunumu, PAGDER ve ARÜSDER’in
kalkınma ajansları destekleriyle il-

gili sunumu katılımcılar tarafın-
dan ilgiyle izlendi.
AİMSAD’ın ev sahipliğinde
Kartal Ünlüer Gurme Resto-
ran’da gerçekleşen öğle yeme-
ğinin ardından devam edilen
toplantıda, fuar mevzuatı için
pozisyon belirlenmesi, mevcut
sorunlar ve çözüm önerileri
konuları da tartışıldı. 
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İtalya’nın Milano kentinde 24-
28 Mayıs 2016 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilen Xylexpo

Fuarı, bu yıl yaklaşık 30 bin metre-
karelik alanı ve 29 farklı ülkeden
gelen ziyaretçileriyle sektörün
önemli buluşmalarından birine ev
sahipliği yaptı. Sektörün büyük fir-
malarının yer aldığı bu önemli fuara
katılarak Türk ağaç işleme makine-
leri ve yan sanayisinin etkin tanıtı-
mını gerçekleştiren AİMSAD,

kurduğu stantta fuar katılımcılarına
sektör hakkında bilgi vermek için
AİMSAD’ın üye kataloğu, tanıtım
broşürleri ve dergisini de dağıttı.
Fuarda, AİMSAD’ın yanı sıra
REED TÜYAP Fuarcılık firması da
kurduğu stant ile ziyaretçilere ve ka-
tılımcılara sektörü ve Türkiye’yi ta-
nıtıcı bilgiler verdi. AİMSAD üyesi
birçok firmanın ziyaret ederek,
İtalya ağaç işleme makinesi sektö-
rünü inceleme fırsatı bulduğu

Xylexpo Fuarı’na, AİMSAD üye fir-
malarından ABM Makine ve sektör
firmalarından EDDA Makine katı-
lım sağladı. Yeni ürünlerini sergi-
leme fırsatı bulan her iki firma da
fuarda önemli iş görüşmeleri ger-
çekleştirdi. 

Bu yıl ziyaretçi sayısı 
2014’e göre yüzde 14,2 arttı
Bu yıl 25’incisi düzenlenen Xylexpo
2016 Fuarı, 29 bin 189 metrekare-
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lik alan üzerinde toplam 441 firma-
nın katılımıyla gerçekleşti. Firmala-
rın 122’sinin yabancı olduğu fuara,
29 farklı ülke katıldı. 2014 yılına
göre yüzde 14,2 artışla 17 bin 415
kişi ziyaret etti. 5 bin 70’i operatör
konumunda çalışan kişilerden olu-
şan ziyaretçilerin yine 2014 yılına
göre operatör ziyaretçi sayısı yüzde
9,3 artış göstermiş oldu. Ziyaretçi-
lerin yüzde 71’i Avrupa’dan, Rusya
ve Türkiye dahil olmak üzere yüzde
19’u Asya’dan, yüzde 6’sı Ameri-
ka’dan, yüzde 3 Afrika’dan ve
yüzde 1’i ise Uzakdoğu’dan oluştu.

AİMSAD, ilgili sektör dernek 
ve kurumlarıyla görüştü
AİMSAD’ı temsilen fuarda yer alan
Genel Sekreter Yardımcısı Arif

Onur Kaçak, Yabancı Sektör Der-
nekleri olan ACIMALL (İtalya
Ağaç İşleme Makinesi ve Yan Sanayi
Üreticileri Derneği), SVDSZ (Çek
Ağaç İşleme Makinesi Üreticiler
Derneği), AFEMMA (İspanya Ağaç
İşleme Makinesi, Yan Sanayisi ve
Ekipmanları Derneği) ile görüşme-
ler gerçekleştirerek, bilgi alış veri-
şinde bulundu. Ayrıca Rusya
Woodex, Dubai Woodshow ve Al-
manya Ligna Fuarı temsilcileri ile
AİMSAD üyesi firmalar için özel
imkanlar sağlanması konusunda gö-
rüşmeler yapıldı. 

EUMABOIS Genel Kurulu 
eylül ayında gerçekleştirilecek
Xylexpo Fuarı’na standlı katılım
sağlayan EUMABOIS’in (Avrupa

Ağaç İşleme Makinesi Üreticileri
Federasyonu) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ambrogio Delachi ile görüşme
sağlayan AİMSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Sabri Erol ve
Genel Sekreter Yardımcısı Arif
Onur Kaçak, federasyon faaliyetleri
hakkında görüşlerini sundular. Sek-
tör açısından Türkiye’nin artık Al-
manya ve İtalya’dan sonra geldiğini
söyleyen Delachi, AİMSAD’ın sek-
törün bütün uluslararası fuarlara ka-
tılım sağlaması ile kısa bir sürede
gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler-
den ötürü memnuniyetlerini dile
getirdi. Eylül ayında yapılacak olan
Genel Kurul’a AİMSAD’ın özellikle
katılımını rica eden Delachi,  Yöne-
tim Kurulu Üyeliği için AİMSAD’ı
aday göstereceğini belirtti.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Türkiye'de mobilya üretimi-
nin yüzde 40'ını, panel mo-
bilya üretiminin ise yarısını

tek başına karşılayan Kayseri, iki yeni
proje ile hem iç hem de dış pazardaki
gücünü artırmaya hazırlanıyor. 2015
yılı itibarıyla 384 milyon dolarlık ih-
racat yapan ve ilin toplam ihracatının
yüzde 24’ünü gerçekleştiren mo-
bilya sektörü, Mobilyakent ve Mobi-
tek projelerini bir an önce hayata
geçirmek istiyor. Buna göre Mobil-
yakent'i bir AVM niteliğinde tasarla-
yarak burada fuarlar düzenlemeyi
planlayan sektör, tasarımdaki açığı ise
Mobitek'teki çalışmalarla gidermeyi
amaçlıyor. Ayrıca burada sektörün
ihtiyaç duyduğu nitelikli personel de
yetişti- rilebilecek.
Sektör temsilcileri Kayseri mobilya-
sının dünya pazarlarında hak ettiği
yerini alması ve Türkiye pazarında
marka değerini artırması adına bir
dizi faaliyet yürütüyor. Kayseri Ma-
rangozlar ve Mobilyacılar Odası'nın,
Orta Anadolu Kalkınma Birliği ile
Kocasinan Belediyesi'nin de deste-
ğini alarak, etap etap hayata geçirdiği
Kayseri Mobilyakent bunlardan biri.
Mobilyacılar Odası gelecek yıl ta-
mamlanması planlanan 743 mikro
KOBİ'yi aynı çatı altında bir araya
getirerek ortak kullanıma açık, tek-
noloji donanımlı 'Mobitek' ile de
üreticinin vizyon ve stratejisinin ge-
liştirilmesi hedefleniyor. 
Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve
Döşemeciler Odası Yönetim Kurulu

Başkanı Mehmet Ali Çevrim, “KOBİ
ölçekli firmalar fuar ve tanıtım gibi
dış ticareti artıracak aktivitelerden
yoksun kaldı. Bu yoksunluk Mobil-
yakent bünyesinde yer alacak ulus-
lararası standartlara sahip fuarla
giderilecek” dedi. 

Mobilyakent'teki fuar 
2017 yılı sonunda açılacak
Mehmet Ali Çevrim’in verdiği bil-
giye göre, üç ana bölümden oluşan
Mobilyakent'te mikro KOBİ'ler için
yaptırılan 743 iş yeri tamamlandı.
Bunlardan 400'ü yeni iş yerlerine ta-
şınarak, üretime başladı. Bu iş yerleri
270 ila bin 300 metrekare arasında
değişen büyüklüklere sahip. Büyüme
potansiyeli olmasına rağmen CNC
makine koyacak alana sahip olmayan
KOBİ'ler, Mobilyakent'te sağlanan
yeni alanlar ile hem makine ekipmanı
hem de istihdamda büyüme sağlaya-
bilecek. Projenin ikinci bölümü ise;
mobilya ve diğer ev dekorasyonu

ürünlerinin sergileneceği, Türkiye'de
mobilya sektörünün en büyük AVM
özelliğini taşıyacak teşhir alanından
oluşuyor. Mehmet Ali Çevrim, şu
bilgileri verdi: Mobilyakent bünye-
sinde uluslararası standartlara sahip
bir fuar inşa ediyoruz. Amacımız
yurt içi ve dışına toptan satış yapabil-
mek. Ana teşhir ürününü mobilya-
nın oluşturacağı fuarımızı 2017 yılı
sonunda açıyoruz. Fuarımız bir ba-
kıma mobilya sektörünün AVM
kimliğinde faaliyet gösterecek.
Ürünler fuarda yer alacak 400 ma-
ğazada sergilenecek. 

Mobilyada yeni modeller 
Mobitek'te hazırlanacak
Kayseri mobilya sektörünü geliştire-
cek önemli projelerden birini de
'Mobilya Alt Yapısını Güçlendirme
Projesi' oluşturuyor. Bu kapsamda
Mobitek adlı bir yapının kurulup,
mobilya sektörüne tasarım, imalat ve
eğitim yönünden destek vermesi
planlanıyor. Mobitek aynı zamanda
sektörde ‘beyin’ görevi görecek. Fi-
nansmanı AB fonundan sağlanan bu
projenin mali portresi 8.6 milyon
euro. İhale aşamasındaki proje, 8 bin
500 metrekarelik alan üzerinde ku-
ruluyor. Mobilyada yeni modeller
Mobitek'in AR-GE ve tasarım bö-
lümlerinde hazırlanacak. İleri tekno-
loji ürünü makinelerde şekillenecek.
Sonra tüketiciye iletilecek. Mobitek,
aynı zamanda bir eğitim üssü gibi
faaliyet gösterecek. 

Haberler
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Haberler

TOBB Makine ve Teçhizat
İmalatı Meclisi’nin bu yılki
ikinci toplantısı 9 Haziran

2016 tarihinde Ankara’daki TOBB
Merkez Binası’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda AİMSAD, Genel Sekreter
Yardımcısı Arif Onur Kaçak tarafın-
dan temsil edildi. Toplantıya ayrıca,
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Fe-
derasyonu (MAKFED), Makine
İmalatçıları Birliği (MİB), Makine ve
Aksamları İhracatçılar Birliği (MAİB),
Takım Tezgahları Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (TİAD), Türk Tarım
Alet ve Makine İmalatçıları Birliği
(TARMAKBİR), Türkiye İş Makina-
ları Distribütörleri ve İmalatçıları Der-

neği (İMDER), T.C. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, T.C. Ekonomi
Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü
(TSE), danışmanlar ve makine sektö-
ründe faaliyet gösteren firma temsil-
cileri katılım sağladı.
Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı
Meclisi’nin Başkanı Kutlu Karaveli-
oğlu yaptığı açılış konuşmasının ar-
dından gündem harici olarak TOBB
Yazılım Meclis Başkanı Melek Bar
Elmas tarafından “Ortak Ses Ver”
isimli proje ve makine sektörüne yö-
nelik yazılım sektörünün çalışmaları
hakkında bilgi verildi. Daha sonra
toplantının tek gündem maddesi olan
Sektörel Sorunlar ve Çözüm Öneri-

leri çerçe- vesinde hazırlanan rapor
hakkında Kutlu Karavelioğlu tarafın-
dan katılımcılara bilgi verildi. Buna
göre; anılan raporun ana başlıklarını,
Yatırım Ortamı, Faaliyet ve Rekabet
Ortamı, Kapasite Kullanımı, Verimli-
lik ve Ölçek, Teknoloji Geliştirme,
Kalite ve Sertifikasyon, Eğitim ve Ni-
telikli Eleman Altyapısı ve Sektörel
Temsil oluşturdu.
Rapor içerisindeki yer alan mevzuat
ile ilgili konuları takip etmek amacıyla
MAKFED Genel Sekreterliği Baş-
kanlığı’nda AİMSAD, MİB, İMDER,
TARMAKBİR ve TİAD Genel Se-
kreterliklerinden oluşan bir Mevzuat
Komitesi kurulması kararı alındı.

TOBB Makine ve Teçhizat İmalatı 
Meclisi ikinci toplantısı yapıldı

1954 yılında kurularak bugün
Türkiye ağaç işleme makineleri
sektörünün en eski firmaların-
dan biri haline gelen Törk Ma-
kine, Ramazan ayının bolluk
bereketini çalışanlarıyla paylaş-
mak için 21 Haziran tarihinde
bir iftar yemeği düzenledi.
Törk Makine’nin İstanbul
Kartal’daki fabrikasının bahçe-

sinde firmanın Yönetim Ku-
rulu Üyelerinin yanı sıra çalı-
şan ve ailelerinin bulunduğu
yemeğe, sektörden de çok sa-
yıda firmanın yetkilisi katılım
gösterdi. Yaklaşık 120 kişinin
katıldığı iftar yemeğinde ak-
şam ezanını takiben iftariyelik-
ler yenilerek oruçlar açıldı ve
dualar okundu.

Törk Makine, çalışanlarına
iftar yemeği düzenledi
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İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.)
Orman Fakültesi 2015-2016
Yılı Mezuniyet Töreni, 8 Hazi-

ran 2016 tarihinde İstanbul Üni-
versitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel
Konferans Salonu’nda gerçekleşti-
rildi. Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla başlayan mezu-
niyet töreninin açılış konuşmaları,
İstanbul Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Recep Güloğlu ve
İstanbul Üniversitesi Orman Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yeşil
tarafından yapıldı. Ardından  İstan-
bul Orman Bölge Müdürü Zeke-

riya Mere, TMMOB Orman Mü-
hendisleri Odası İstanbul Şube Baş-
kanı Yüksel Yüksel ve TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası İstanbul
Şube Başkanı Murat Ermeydan’ın
birer konuşma yaptığı törende
Orman Fakültesi’nde dereceye
giren öğrencilere ödülleri takdim
edildi. 
AİMSAD’ı temsilen törene katılan
Genel Sekreter Yardımcısı Arif Onur
Kaçak da, Orman Endüstri Mühen-
disliği bölümünden dereceyle mezun
olan öğrencilere  AİMSAD adına he-
diyelerini takdim etti. 
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Haberler

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

düzenlenen ve geleneksel hale
gelen AİMSAD’ın ikinci “İftar Ye-
meği” organizasyonu; AİMSAD ev
sahipliği ve REED TÜYAP Fuarcı-
lık A.Ş. desteğiyle 23 Haziran tari-
hinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 
İstanbul’daki Cemile Sultan Koru-
su’nda gerçekleştirilen organizas-
yona ilgi, geçen yıldan çok daha

fazla oldu. İftar yemeğine İstan-
bul’un yanı sıra Türkiye’nin birçok
ilinden 140’a yakın sektör temsil-
cisi ve konuk katıldı. Şehzade Res-
toran’da gerçekleşen organizas-
yona; AİMSAD Yönetim Kurulu ve
Genel Sekreterliği ile AİMSAD üye
firma temsilcilerinin yanı sıra kamu
kurum ve kuruluşlarından önemli
isimler, odalardan ve sektör dernek-
lerinden temsilciler ile sektörel basın
mensupları katılım gösterdi. 

Erol: “Büyüyoruz, 
güçleniyoruz”
AİMSAD İftar Yemeği, ezanı taki-
ben iftariyeliklerin yenilerek oruç-
ların açılması ve AİMSAD Yönetim
Kurulu’nun Sayman Üyesi Kenan
Arıcı  tarafından okunan yemek
duası ile başladı.
Ardından, AİMSAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Sabri Erol
kürsüye gelerek söz aldı ve kısa bir
açılış konuşması gerçekleştirdi. 



AİMSADDERGİSİ 35

Konuşmasında Ramazan ayının
tüm İslam alemine hayırlı olması
temennisini ileten Mustafa Sabri
Erol, öncelikle tüm konuklara
AİMSAD davetine icabet ettikleri
için teşekkür etti ve yıllar sonra
tüm sektörü bir arada görmekten
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
40 üye ile kurulan derneğin ikinci
yaşını doldurduğunu ve bugün üye
sayısını 54’e çıkardığını hatırlatan
AİMSAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı, derneğin faaliyetlerinin arta-

rak devam ettiğini söyledi. Bunun
da AİMSAD’ı büyütürken güçlen-
dirdiğini aktaran Erol, bu süreçte
emeği geçen AİMSAD Yönetim
Kurulu’na ve çalışanlarına teşekkür
etti. 
AİMSAD’ın kurulduğu günden
beri gerçekleştirdiği faaliyetlerden
kısaca bahseden Erol; İstanbul,
Bursa, Ankara ve İzmir’de düzen-
ledikleri sektör tanıtım toplantıları
ile hem derneği anlattıklarını hem
de sektörü dinleme fırsatı bulduk-
larını açıkladı. Amaçlarının sektö-
rün isteği doğrultusunda çalışmalar
yapmak olduğunu aktaran Erol,
“Sektörün dünyadaki iş hacmi 5
milyar Euro civarında. Türkiye’de
bu rakam 350 milyon Euro. Sektö-
rümüze 50 milyon Euro’luk ihra-
cat ise hiç yakışmıyor. Endüstri 4.0
ile firmaların yenilikleri takip etme-
leri, gerekli altyapıları oluşturma-
ları, nitelikli ürünler üretmeleri
gerekli. Devletin desteği ile de sek-
törün çok daha iyi noktalara gele-
ceğine inanıyorum” dedi.
AİMSAD’ı ve sektörü yurtdışındaki
ihtisas fuarlarında tanıtmak için yap-
tıkları çalışmalara da değinen Mus-
tafa Sabri Erol, dernek olarak
sektörün temsili açısından 10 ülke-
deki fuara stant ve tanıtımlar yapa-
rak katılım sağladıklarını belirtti.
Ekim ayında REED TÜYAP ile ya-
pılacak Ağaç İşleme Makineleri
2016 Fuarı’nın satışlarının çok iyi
gittiğini vurgulayarak, yeni teknolo-
jilerin tanıtımı açısından fuarın çok
önemli olduğunu hatırlatan Erol,
konuşmasını bu noktada sonlandı-
rarak sözü REED TÜYAP Fuarcılık
A.Ş. Genel Müdürü Ali Muharre-
moğlu’na devretti. 

Muharremoğlu: “İş birliğimiz 
sektöre büyük katkılar sağlıyor”
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Sabri Erol’u takiben söz
alan REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş.
Genel Müdürü Ali Muharremoğlu
ise konuşmasında, bu yılki iftar ye-
meğinde artan konuk ve masa sayı-
sının kendilerini de çok mutlu
ettiğini söyleyerek, AİMSAD’ın
her yıl daha kaliteli ve güçlü bir ya-
pıya kavuştuğunu vurguladı.

REED TÜYAP Fuarcılık ile
AİMSAD arasındaki iş birliğinin
sektörün gelişimine çok daha
büyük katkılar sağlayacağını belir-
ten Muharremoğlu, ekim ayında
fuarda buluşmak üzere tüm sektör
temsilcilerine iyilik ve sağlık dilek-
lerinde bulundu. Konuşmasının so-
nunda Ali Muharremoğlu’na
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Nizamettin Coşkun te-
şekkür plaketi sundu. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Tarlabaşı: “Yaptığımız 
her şey üyemizin iyiliği için”
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sami Tarlabaşı da iftar
yemeğinde yaptığı konuşmada, fu-
arların üretici ile satıcıyı buluşturup
tanıştırmak için çok önemli bir
platform olduğunu vurguladı.
REED TÜYAP Fuarcılık şirketini
artık bir hizmet tedarikçisi olarak
değil, birer dost ve sektör paydaşı
olarak gördüklerini aktaran Tarla-
başı, “Mevcut ekonomik şartlar ve
koşullar altında aynı masada oturup
sorunlara çözüm üretiyoruz. 
Düşünüp konuştuğumuz ve hayata
geçirdiğimiz her şeyin üyelerin fay-
dası için olması, bizim anayasamızı

oluşturuyor. Arada rekabet de ola-
caktır. Ama bu rekabetin sektöre ve
firmalara faydası olması için çaba
harcıyoruz” diye konuştu.  

Emiroğlu: “Makine, kritik 
ve stratejik bir sektör”
İftar yemeğine konuk olarak katıla-
rak konuşma yapan Makine İmalat
Sanayii Dernekleri Federasyonu
(MAKFED) Genel Sekreteri Dr.
Süfyan Emiroğlu ise, makine sek-
törünün ekonomi için çok büyük
bir öneme sahip olduğunu dile ge-
tirerek, “Güçlü bir makine sektö-
rüne sahipseniz güçlü bir
ekonomiye de sahip olursunuz.
Ekonominin gelişmesi için maki-
neye destek verilmesi gerekiyor.

Bütün sektörlere girdi sağlayan bu
stratejik ve kritik sektör için biz de
yeni bir yapılanmayı hayata geçir-
dik. MAKFED bünyesinde 17 der-
nek, 22 alt sektör ve 1700 makine
imalatçısı bulunuyor. 
Makinenin, ekonomi için önemli
olduğu bilinciyle kendimizi so-
rumlu hissederek çalışmalarımızı
MAKFED olarak yoğunlaştırıyo-
ruz” dedi.

AİMSAD İftar Yemeği daveti,
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sabri Erol tarafından
MAKFED Genel Sekreteri Dr. Süf-
yan Emiroğlu’na plaket takdimi,
hatıra fotoğrafı çekimi ve karşılıklı
iyi niyet temennileri ile son buldu.

Haberler

Anadolu Fuarları, 2017’de İzmir’den başlıyor
İftar yemeğinde yaptığı konuşma sırasında sektör için önemli
bir işbirliğinin duyurusunu da yapan AİMSAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Sabri Erol, 29 yıllık geçmişi olan Ağaç
İşleme Makinesi Fuarı’nın yanı sıra yine TÜYAP Fuarcılık iş
birliğiyle ‘Anadolu Fuarları’ yapacaklarını açıkladı. Yurtiçinde
dönüşümlü olarak her yıl farklı bir ilde düzenlenmesi
amaçlanan Anadolu fuarlarının ilkini 2017 yılının Nisan ayında
yapmayı amaçladıklarını söyleyen Erol, “Yılbaşından beri
üyelerimize fuarlarla ilgili anket yapıyoruz. Olumlu sonuçlar
aldık. Bu nedenle organizasyona başlıyoruz. İlk fuarı da gele-
cek yıl İzmir’deki yeni fuar alanında düzenleyeceğiz” dedi.  
Konuşmaların ardından Anadolu Fuarı Sözleşmesi, AİMSAD ve TÜYAP Fuarcılık arasında kurum yetkilileri tarafından
imzalandı. Yapılan anlaşmanın sektöre hayırlı olmasını dileyen TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, anlaşma
ile çok önemli bir projeye imza atılmış olunduğunu vurgulayarak, sektörün gelişimine fuarların ciddi katkılar sağladığına
vurgu yaptı. 
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Haberler









42 AİMSADDERGİSİ

TBMM’ye sunulan torba yasa
ile teşvik sisteminde köklü bir
değişiklik yapıldı. Ekonomi

Koordinasyon Kurulu tarafından teş-
vik edilmesine karar verilen bir yatı-
rım, özel koşullarda, yer ve sektör
kısıtlaması olmaksızın normal teşvik
sistemi dışında teşvik unsurlarıyla des-
teklenebilecek. Teşvikleri verme yet-
kisi Bakanlar Kurulu’nun olacak. Bu
kapsama girebilecek teşvikler için
genel ifadelerle bir tanım yapıldı.
Maddede bu tanım, “kalkınma plan-
ları ve yıllık programlarda öngörülen
hedefler doğrultusunda, ülkemizin
mevcut veya gelecekte ortaya çıkabi-
lecek ihtiyaçlarını karşılama, arz gü-
venliğini sağlama, dışa bağımlılığı
azaltma, teknoloji dönüşüm sağlama,
yenilikçi, AR- GE yoğun ve katma de-
ğeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı
ya da birlikte sahip olabilecek” şek-
linde düzenlendi.  
Bu kapsamdaki yatırımlarda üretilen
ürünlere süre ve miktarı Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenerek alım
garantisi verilebilecek. 
Bir diğer olağanüstü avantaj ise izin,
ruhsat, tahsis, lisans, tescillere yöne-
lik oldu. Bu yönde diğer kanunlarda
bulunan kısıtlayıcı hükümler Bakan-
lar Kurulu kararıyla bu kapsamdaki
yatırımlar için istisna tutulabilecek

veya bunların edinme süreçlerinde
düzenleme yapılabilecek. Proje için
devlet özel altyapı yapabilecek. 

Çalışana asgari ücretin 
20 katı kadar ücret desteği
Köklü değişikliklerden biri, devletin
bu tür yatırımlara “hibe verebilmesi”
şeklinde düzenlendi. Yatırımcı projesi
karşılığı sabit yatırım tutarları için
kullandığı kredinin faizi veya kar pa-
yına denk gelen tutarda hibe ya da
destek alabilecek. 
Yatırım için belirlenen sayıda nitelikli
personele, 5 yıl süreyle sınırlı olmak
üzere brüt asgari ücretin 20 katına
kadar ücret desteği devlet tarafından
verilecek. Ağustos itibariyle bu tutar
çalışan başına aylık 32 bin 940 TL’ye
denk geliyor. Devlet yatırımın yüzde
49’u ile sınırlı olmak üzere ve 10 yıl
içinde edindiği payı halka arz etmek
veya yatırımcıya satmak koşuluyla,
yatırıma ortak olabilecek. Yani yatı-
rıma sermaye koyabilecek. 
Bu yatırımlar yüzde 100’e kadar ku-
rumlar vergisi indirimi alabilecek. Ya-
tırım katkı oranı yüzde 200’e kadar
çıkarılabilecek. Yatırımcı eğer isterse
10 hesap dönemine kadar yatırımdan
elde edilen kazançla sınırlı olmak
üzere kurumlar vergisi istisnasını ter-
cih edebilecek. 

49 yıl boyunca ücretsiz 
arsa-arazi verilebilecek 
Şirket, Gelir Vergisi Kanunu’nun Ge-
çici 80. maddesinde sıralanan ve çalı-
şanların ücretlerinden alınan gelir
vergisi stopajının asgari ücrete teka-
bül edilen kısmının indirilmesine
imkan sağlayan gelir vergisi stopajı
indirimi teşvikinden yararlanabilecek.
Bu şirketlere 49 yıl boyunca ücretsiz
arsa-arazi verilebilecek. Gümrük ver-
gisi muafiyeti tanınabilecek. Yatırım
süresi içinde bitirilir ve 5 yıl da istih-
dam garantisi sağlanırsa arsa- arazi
ücretsiz olarak mülkiyet olarak dev-
redilecek. 
10 yıl süreyle yeni istihdamın sigorta
primi işveren hissesinin tamamının
devlet tarafından ödenmesi sağlana-
bilecek. Yatırıma ilişkin enerji harca-
masının yarısının 10 yıl süreyle teşvik
edilmesine imkan tanındı. 

Yatırıma katkı oranı 
yüzde 100’e çıkarıldı 
Yatırıma başlama tarihinden itibaren
kurumun diğer faaliyetlerinden elde
edilen kazançlara indirimli kurumlar
vergisi uygulanmak suretiyle belirlenen
yatırıma katkı tutarı, yüzde 80’den
yüzde 100’e çıkarıldı. Mevzuata yeni
giren proje bazlı yatırımlar da bu yatı-
rıma katkı oranından yararlanabilecek.

Torba Yasa ile projeler 

Haberler

Projeye özel destek ve muafiyetler

n Yatırıma 49 yıl süreli ücretsiz arsa-arazi verilebilecek. 
n Süresi içinde tamamlanan ve 5 yıl istihdam garantisi sağlayan 

yatırımda arsa/arazi bedelsiz devredilecek. 
n Proje için devlet özel altyapı yapabilecek. 
n Üretilen ürünlere kamu alım garantisi verilecek. 
n Altyapı izin, ruhsat, tahsis, lisans, tescil için istisna 

getirilebilecek. 
n Sabit yatırım için kullanılan kredinin faizi karşılığı hibe desteği    

verilecek. 

n Yatırıma gümrük vergisi muafiyeti tanınabilecek. 
n Devlet, nitelikli personele 5 yıl süreyle brüt asgari ücretin 

20 katına kadar ücret desteği verecek. 
n Devlet yatırımın yüzde 49’una, halka arz koşuluyla ortak 

olabilecek. 
n Yatırımlar, yüzde 100’e kadar kurumlar vergisi indirimi 

alabilecek. 
n Yatırım katkı oranı yüzde 200’e kadar çıkarılabilecek. 
n Ücretlerden alınan gelir vergisi stopajında indirim sağlanacak.
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Kapak Dosyası

Denizcilikteki gelişmeler
gemi ve yat üretiminde 
makineleşmeyi artıracak 

Dünyada global ticaretin
yüzde 80’inden fazlası,
ekonomik ve güvenilir ol-

ması nedeniyle deniz yoluyla yapı-
lıyor. Global pazardaki ticaretin
sürdürebilirliğini sağlayan ve küre-
sel ekonomi açısından kayda değer
öneme sahip olan denizcilik sektö-
ründeki gelişmeler ise gemi ve yat
inşa sanayine ciddi oranda yön ve-
riyor. 
Gemi inşa sanayinde talebi belirle-
yen unsuru, dünya ticaretindeki
değişimler ve öngörüler oluşturu-
yor. Bu değişimi son 15-20 yıllık
dönemde açıkça görmek mümkün.
Dünya ticaretinde 2002 yılından
itibaren yaşanan hızlı genişleme,
gemi inşa sanayinde de hızlı bir bü-

yümeye neden oldu. Dünyada
gemi ve suda yüzen taşıtlar ihracatı
2000-2008 döneminde 3,5 kat bü-
yüdü. Bu gelişmelere bağlı olarak
2000-2008 yılları arasında 22 kat
büyüyerek 2,65 milyar dolara yük-
selen Türkiye’nin gemi ve suda
yüzen taşıtlar ihracatı ise, yine aynı
dönemde dünya sektör ihracatın-
daki payını 6,5 katına çıkararak
yüzde 1,92 düzeyine ulaştı.
Ancak 2008 yılında yaşanan küresel
krizle birlikte ticaretin daralması,
gemi ve yat inşa sanayinin dünyada
ve Türkiye’deki bu hızlı gelişim sü-
recini ciddi oranda sekteye uğrattı.
2008 yılındaki krizin ardından sek-
tördeki sipariş sayısında ciddi mik-
tarda düşüş yaşandı. İkinci el yat ve

gemi alım satımının yoğunlaşması
global anlamda üretimi düşürür-
ken, sektörde kapanan şirketlerin
sayısında artışlar oldu. Yurtdışından
gelip yatırım yapan bazı yat üreti-
cileri Türkiye’den çekildi. Türki-
ye’de krizden sonra birçok firma ya
daraldı ya da bu sektörden çıktı.
2008 yılından beri zorlu rekabet
ortamında olan ve bu krizde ayakta
kalarak bugünlere gelebilmiş mev-
cut firmalarla yoluna devam eden
gemi ve yat inşa sanayi, gelecek dö-
nemden ise oldukça umutlu.

Türkiye, dünya ihracatındaki 
payını artırma iddiasında
Dünyada ve dolayısıyla ülkemizde,
2023 yılına kadar olan dönem için 
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öngörülen ekonomik büyüme ve
ticaretteki genişlemenin, taşımacı-
lık xtalebi ve gemi inşa talebine de
olumlu yansıyacağı öngörülüyor.
Bunun da aynı zamanda ticarete
konu olacak ürün gruplarındaki
farklı genişleme öngörülerine bağlı
olarak yük ve yolcu gemilerindeki
alt segmentlerde de büyümeyi te-
tikleyeceği tahmin ediliyor. 2023
yılına kadar olan dönemde payı en
hızlı büyüme gösterecek gemilerin
başında yıllık ortalama yüzde 9.6
ile LNG tankerleri, yüzde 6.5 ile
konteyner gemileri, yüzde 6 ile
yolcu gemileri yer alıyor. Önümüz-
deki süreçte, giderek daha az sa-
yıda üretici ülkenin kalacağı buna
karşın talebin artacağı gemi sana-

yinde ihracatın yeniden hızlanarak
artacağı konuşuluyor. 
2023’te dünyada 350 milyar dolar
mertebesinde bir büyüklüğe ulaşa-
cağı öngörülen gemi inşa sanayi ih-
racatından daha fazla pay almak
isteyen Türkiye ise, 2023’e kadar
sektörün dünya ticaretindeki payını
1,5 katına çıkarma iddiasını taşıyor.
Türkiye’nin gemi ve suda yüzen
taşıtlar ihracatının yüzde 30'unu
tanker, yüzde 45'ini yük gemisi,
yüzde 15'ini römorkör, yüzde
10'unu da yat ve gezinti teknesi
oluşturuyor. Mega yat konusunda
dünyada ilk 5 arasında yer alan
Türkiye’de bu üretim konusunda
çok daha büyük potansiyel mev-
cut. 

Önümüzdeki süreçte, giderek
daha az sayıda üretici ülkenin
kalacağı buna karşın talebin
artacağı dünya gemi sanayinde
ihracatın da yeniden hızlanarak
artacağı konuşuluyor. 2023’te
dünyada 350 milyar dolar
mertebesinde bir büyüklüğe
ulaşacağı öngörülen gemi inşa
sanayi ihracatından daha fazla
pay almak isteyen Türkiye ise,
2023’e kadar sektörün dünya
ticaretindeki payını 1,5 katına
çıkarma iddiasını taşıyor.
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ABD, Birleşik Arap Emirlikleri,
Finlandiya, Virgin Adaları ve Hong
Kong gibi birçok ülkeye yat ihraç
eden Türkiye, son dönemde sektör
olarak ürün gamını değiştirerek
daha çok maddi değeri yüksek
ürünlerin üretiminde söz sahibi
oldu.  Avrupa'da özellikle gemi ve
yat tamiri noktasında bölgenin en
önemli üssü haline gelen Tür-
kiye’nin yaratacağı markalarla yat
konusunda pastadan daha fazla pay
alabileceğine kesin gözüyle bakılı-
yor. 
2014 yılında 20’den fazla ülkeye 1
milyar 280 milyon dolarlık ihracat
yapan sektörün ihracat kapasitesi-
nin yeterli pazar bulunduğu tak-
dirde 10 milyar dolara yakın
olduğunu vurgulayan sektör tem-
silcileri,  ihracat rakamlarının içinde
serbest bölgelerde yapılan gemi ve
yat ihracatlarının gözükmediğini,

tamir ve bakım hizmetlerinin de
hesaplanmasıyla ihracat rakamının
2,5 milyar dolara ulaşacağını aktar-
dılar.  Dünya gemi ve yat ihracatı
sıralamasında ilk 5'te yer alan Tür-
kiye gemi ve yat sektörünün, bazı
taleplerinin karşılanması halinde
agresif devlet desteği alan Uzak-
doğu ülkeleriyle rekabet edeceğini
söyleyen yetkililer, Kore, Çin, Ja-
ponya gibi Uzakdoğu ülkelerinde
bu üretime yönelik çok önemli teş-
vikler verildiğini hatırlatarak, Tür-
kiye’de de özellikle finansman
konusunda Eximbank’ın daha fazla
devreye girmesini istediler. 

Yat üreticileri, rekabet için
makine parklarını genişletiyor
Gemi ve yat inşa sanayindeki geli-
şim, üretimin artmasıyla birlikte bu
sektöre satış yapan makine üretici-
lerinin beklentisini de artırıyor.

Amerika'da yaklaşık 10 milyon Eu-
ro'ya mal olan bir mega yatın Tür-
kiye'de 4-5 milyon Euro'ya mal
edilebilmesi yabancı yatırımcıların
Türkiye'ye ilgisini artırıyor. 2008
yılındaki krizin ardından son yıl-
larda toparlanma sürecine giren ve
yurtdışından aldığı siparişlerin sayı-
sını artıran Türkiye’deki yat üreti-
cileri de üretim hızı ve kalitesini
yükseltmek için makineleşme yatı-
rımlarına ağırlık veriyor. 
Bundan 15-20 yıl önce kabaca tas-
lak halinde çizilen projelerin yerine
şimdi santimetresine kadar hesap-
lanmış CNC makinelerle iş yapılan
projelerin gündeme geldiği yat
üretiminde,  zamanla CNC ve
ebatlama makinelerinin kullanı-
mına yönelim hızlandı. Artık kon-
vansiyonel makinelerin payının
giderek azaldığı yat sektöründe fir-
malar işçilik maliyetlerini sabit tut-

Kapak Dosyası

Denizcilik sektöründe kullanılan ahşap ve mobilya makinelerinin ticaretine bakıldığında 2014 ile
2015 yılları arasında değişimin yaşandığı görülüyor. Bu değişimin ihracat açısından dezavantajlı 
bir seyir izlediği söz konusu makinelerde Türkiye’nin 2014 yılı sonunda toplam ithalatı 343 
milyon dolar, ihracatı 114 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2015 yılında ise ihracat gerileyerek 
95,5 milyon dolar olurken, ithalat artış göstererek 351 milyon dolara ulaştı.



mak ve üretim kalitesini artırmak
adına teknolojiyi yakından takip
ederek makine parkını genişletiyor-
lar. Mesleki liselerin yetersizliğin-
den ötürü usta bulma konusunda
çok ciddi sıkıntı yaşayan sektör,
artan işçilik ücretlerinden de şika-
yetçi.  
Uluslararası pazarda rekabet ede-
bilmek adına makineleşmenin ka-
çınılmaz olduğunu vurgulayan yat
üreticileri, bu gerekliliği, “Yurtdı-
şından sipariş alabilmemiz için bir
cazibemizin olması, hem kalite
hem de fiyatın avantajını kullan-
mamız gerekiyor. Bunun için de işi
makineye yaptırmak lazım. Bir
CNC’nin bir kalibrenin yaptığı işi,
bir işçinin aynı hızda ya da aynı ka-
litede yapması mümkün olmadığı
gibi standartı, devamlılığı, hassasi-
yeti tutturması da zor” şeklinde
aktararak, önümüzdeki dönemde
makineleşme oranının sektörde
daha da artacağına dikkat çekiyor-
lar. 

Yatçılardan makinecilere çağrı:
‘AR-GE’ye odaklanın’ 
Türkiye’deki yat sektöründe iş ha-
cimleri henüz çok yüksek seviyelere
ulaşmış değil. Buna rağmen mega
yatların niş bir ürün olması nede-
niyle metreküp başına işçilik mali-
yetinin yüksek olduğuna değinen
yat üreticileri, birim maliyetleri dü-
şürmek adına denizcilik sektöründe
ahşap ve mobilya makinelerinin
kullanımının şart olduğunu vurgu-
luyorlar. Sektördeki talebe cevap
verebilmesi için bu tür makinelerin
kalitesinin ve ihtiyacı tam olarak
karşılayabilecek özelliklere sahip ol-
masının çok önemli olduğuna dik-
kat çeken üreticiler, bu noktada
yerli üreticilere büyük görevler
düştüğünü dile getiriyorlar. Yurtdı-
şından makine ithal etmektense
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yerli makine almayı tercih ettikleri
ifadesinde birleşen yat üreticileri,
denizcilik sektöründe ahşap ve mo-
bilya makinesi üreten makinecilere
‘AR-GE’ye daha fazla bütçe ayırıp
bu alandaki ürün çeşitliliğine ve ka-
litesine odaklanmaları’ çağrısında
bulunuyorlar.

Denizcilikte kullanılan 
ahşap ve mobilya makineleri
ithalatı 2015’te artış gösterdi 
Denizcilik sektöründe kullanılan
ahşap ve mobilya makinelerinin ti-
caretine bakıldığında ise 2014 ile
2015 yılları arasında değişimin ya-
şandığı görülüyor. Değişimin ihra-
cat açısından dezavantajlı bir seyir
izlediği söz konusu olan bu maki-
nelerde Türkiye’nin 2014 yılı so-
nunda toplam ithalatı 343 milyon
dolar, ihracatı 114 milyon dolar
olarak gerçekleşti. 2015 yılında ise
ihracat gerileyerek 95,5 milyon
dolar olurken, ithalat artış göstere-
rek 351 milyon dolara ulaştı. Top-
lam rakamlar içerisinde en büyük
payı alan grupları ağaç işleme pres-
leri ile boya hatları oluşturdu. Tür-
kiye, ağaç işleme presleri ürün
grubunda 2014 yılı sonunda 38
milyon 121 bin dolarlık ithalat ya-
parken 1 milyon 555 bin dolarlık
ihracat gerçekleştirdi. 2015 yılında
ise ağaç işleme presleri ürün gru-
bundaki ithalatta rekor büyüme ol-
dukça dikkat çekti. Geçen yıl bu
ürün grubunda ithalat 129 milyon
523 bin dolara çıkarken, ihracat 2
milyon 269 bin dolar seviyesinde
kaldı.
Denizcilik sektöründe kullanılan
ahşap ve mobilya makinelerinin alt
ürün gruplarına baktığımızda özel-
likle iki ürün grubundaki ithalat
değerinde yüzde 50’lere varan
düşüş dikkat çekiyor. 2014 yılında
parlatma, zımparalama ve taşlama

Kapak Dosyası

Bundan 15-20 yıl önce kabaca taslak halinde çizilen projelerin yerine şimdi
santimetresine kadar hesaplanmış CNC makinelerle iş yapılan projelerin 
gündeme geldiği yat üretiminde, zamanla CNC ve ebatlama makinelerinin 
kullanımına yönelim hızlandı. Artık konvansiyonel makinelerin payının giderek
azaldığı yat sektöründe firmalar işçilik maliyetlerini sabit tutmak ve üretim
kalitesini artırmak adına teknolojiyi yakından takip ederek makine parkını
genişletiyorlar.
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makinelerinin ithalatı 13 milyon
136 bin dolar iken bu miktar
2015’te 6 milyon 536 bin dolara
kadar geriledi. 2014-2105 yılları
arasında kenar bantlama makine-
lerinde de buna benzer bir deği-
şim yaşandı. 2014 yılında 13
milyon 355 bin dolar olan bu
ürün grubundaki ithalat değeri
geçen yıl yüzde 50’nin üzerinde
bir düşüş oranıyla 5 milyon 352
bin dolar olarak gerçekleşti.

Boya hatlarındaki ticaret düştü
Denizcilik sektöründe kullanılan
ahşap ve mobilya makinelerinin alt
ürün gruplarından biri olan boya
hatlarında 2014 yılı sonunda ihra-

cat 40 milyon dolar, ithalat ise 193
milyon dolar oldu.  Öte yandan
bu gruptaki ithalat ve ihracat ra-
kamlarının 2015 yılı sonu değer-
lerine bakıldığında düşüş oldu-
ğunu görülüyor. Buna göre boya
hatları grubunun geçen yılki ihra-
catı 35 milyon 829 bin dolar, it-
halatı ise 144 milyon 948 bin
dolar olarak gerçekleşti. 
Boya hatları ticaretinde en büyük
paya sahip grubu, püskürtmeli /
sprey boya makineleri ile konve-
yörler oluşturuyor. 
Boya hatlarında hem ihracatın
hem de ithalatın yaklaşık yüzde
80’i bu iki ürün grubundaki maki-
neler üzerinden yapıldı.
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Mega yatların niş bir ürün 
olması nedeniyle metreküp
başına işçilik maliyetinin yüksek
olduğuna değinen yat üreticileri,
birim maliyetleri düşürmek
adına denizcilik sektöründe
ahşap ve mobilya makinelerinin
kullanımının şart olduğunu 
vurguluyorlar. Sektördeki talebe
cevap verebilmesi için bu tür
makinelerin kalitesinin ve ihtiyacı
tam olarak karşılayabilecek
özelliklere sahip olmasının çok
önemli olduğuna dikkat çeken
yat firmalarının yetkilileri, bu
noktada yerli makine üreticilere
büyük görevler düştüğünü dile 
getiriyorlar.
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Kapak Röportajı

Bugün 3 bin 500 metrekarelik Kocaeli Gebze’deki fabrikasında 50 personeliyle dünyanın birçok ülkesine
mega yat üretip satan Septemar Yatçılık ve Dekorasyon Yönetim Kurulu Başkanı Korkut Seçkin, Türk yat 
sektörünün en büyük eksiğinin bir ekol oluşturamaması olduğunu ifade ediyor.  Türkiye’nin potansiyelinin
çok yüksek olduğunu, bunu artırmak ve kullanmak için de güç birliğinin önemli bir adım olacağını vurgula-
yan Seçkin, “Önemli bir üretim merkezi olan Türkiye’de üreticiler bir araya gelip bir masanın etrafında otur-
malı. Uluslararası rekabette ortak politika ve strateji geliştirmek, bir anlamda bir Türk yat ekolü oluşturmak
gerekiyor. Hem yatçılık sektörü için hem de firmaların daha güçlü markalar haline gelmesi için bu çok
elzem” mesajını veriyor. 

“Türkiye, dünya yat üretiminde
ekol olmalı”



Kurulduğu 2008 yılından bu
yana ürettiği 13 teknenin 7
adetiyle ödül almayı başaran

Septemar Yatçılık ve Dekorasyon’un
Yönetim Kurulu Başkanı Korkut
Seçkin, 30 yaşında kurduğu şirke-
tiyle sektörün en genç girişimcile-
rinden biri. İTÜ Endüstri Ürünleri
Tasarımı bölümünden mezun ol-
duktan sonra 4 yıl boyunca Ulu-
taş’ta proje yöneticisi olarak çalışan
Seçkin, arada başka bir sektöre geçiş
yapsa da 6 kısa bir sürede tekrar sev-
diği işe yani yatçılık sektörüne geri
dönmüş. “Gönlümde hep günün
birinde bu sektörde kendi işimi kur-
mak vardı” diyen Korkut Seçkin,
2008 yılında bir ortağıyla Tuzla’da
100 metrekarelik bir alanda başla-
dığı üretimle bu hedefine de ilk
adımı atmayı başarmış. İlk 1 yılın ar-
dından ortağından ayrılan ve o gün-
den bu yana da sektörde yoluna tek
başına devam eden Seçkin, işlerini
büyüttükçe üretimini önce 1.200
metrekarelik bir atölyeye, ardından
2000 metrekarelik başka bir atöl-
yeye taşımış.  Bugün ise 3 bin 500
metrekarelik Gebze’deki bir fabri-
kada üretim yapan Korkut Seçkin,
50 personeliyle dünyanın birçok ül-
kesine mega yat üretip satıyor. 
Uluslararası yat sektörünü yakından
takip edip yurtdışı fuarlara katılan
Korkut Seçkin, Türk yat sektörünün
gücüne ve potansiyeline inanan bir
sektör temsilcisi. Ülkemizde gele-
neksel üretimler nedeniyle bu sektö-
rün işçilik tecrübesi ve
know-how’unun olduğunu, bunun
da sektörün rekabet gücünü uluslar-
arası piyasada artırdığını söyleyen
Seçkin’e göre Türk yat sektörünün
en büyük eksiği bir ekol oluştura-
maması. Seçkin bu konudaki görüş-
lerini; “Önemli bir üretim
merkeziyiz ama yaşadığımız en
büyük eksik henüz bir ekol haline
gelemememiz. Bunun birçok ne-

deni var. Üreticiler bir araya gelip bir
masanın etrafında oturmuyorlar.
Türkiye potansiyeli çok olan bir
ülke. Bu potansiyeli artırmak ve kul-
lanmak için güç birliği önemli bir
adım olacaktır. Herkesin bireysel gi-
rişimleri ve çabaları var. Firma olarak
tek başına bir şey yapmak çok da
kolay değil aslında. Bu nedenle ulus-
lararası rekabette ortak politika ve
ortak strateji geliştirmek gerekiyor.
Hem yatçılık sektörü için hem de
firmaların daha güçlü markalar ha-
line gelmesi için bu çok elzem” şek-
linde aktarıyor. 
Kocaeli Gebze’deki tesisinde yaptı-
ğımız röportajda, kurduğu Septe-
mar şirketinin faaliyetleri ve
üretimini anlatan Korkut Seçkin,
aynı zamanda sektörün gelişimini
değerlendirip, uluslararası pazarda
Türkiye’nin başarısını nasıl daha da
artırabileceğine ilişkin yorumlar
yaptı. Seçkin, fabrikadaki gezimiz sı-
rasında sektördeki makineleşmenin
de kaçınılmaz olduğunu vurgular-
ken, ağaç işleme makineleri üretici-
lerine bazı mesajlar verdi. 

Korkut Bey öncelikle şirketinizin
gelişim hikayesini dinleyebiliriz
sizden…
2008 yılında bir ortakla Tuzla’da
100 metrekarelik bir alanda üretime
başladım. İlk 1 yılın ardından orta-
ğımdan ayrıldım. İşlerimiz büyü-
dükçe üretimi önce 1.200
metrekarelik bir atölyeye, ardından
2000 metrekarelik başka bir atöl-
yeye taşıdım.  2008 yılından bu yana
13 tane tekne yaptık. Bunun 7 tane-
siyle uluslararası arenada düzenlenen
yarışmalardan ödül aldık. Büyük
dergi ve derneklerin en iyi tasarım,
en iyi işçilik, en iyi tekne gibi birçok
ödülümüz var. Teknelerimiz 35 ila
50 metre arasındaydı. Şu anda 71
metrelik bir tekne üzerine çalışıyo-
ruz. Teknelerimizi genelde İngiliz ya
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da İtalyan tasarımcılarla çalışıyoruz.
Tamamını ihraç ediyoruz. Medya ve
gayrimenkul zenginleri olan Mısırlı
müşterilerimiz oldu. Rus, Arap,
Hintli, ABD’li, İngiliz müşterileri-
miz oldu. Bizim sektör herkesin her
şeyden haberdar olduğu bir sektör-
dür. Doğru da yanlış da olsa, yaptı-
ğınız her şey çabuk duyulur.
2008’den beri az ama öz üretim
yapmaya çalıştık. Emin ve dikkatli
adımlarla yürüdük. 

Bu gelişim süreci içinde üretimde
ve kullandığınız makinelerde nasıl
bir değişim oldu?
İlk üretime klasik bir planya, bir ya-
tarla, bir freze ve bir şeritle başladık.
O zamandan bu zamana hem üretim
hem de çalışma tekniğimiz çok de-
ğişti. Butik iş yaptığımız için seri üre-
tim yapan makinelerin bize faydası
çok fazla yok. Piyasa mobilyacısı gibi
bir üründen 100 tane değil de sa-
dece 1 takım kesiyoruz. Geldiğimiz
noktada bizim için CNC olmazsa
olmaz. Bir ebatlama makinesi daha
kurduk yeni tesise. Bize hız olarak
fayda sağlıyor. Bir insanın kesmesin-
den hem daha hızlı hem de daha
hassas bir sonuç çıkıyor makineyle.

Günümüzde alttan gelen bir usta za-
naatkâr olmadığı ve işgücü çok pa-
halandığı için makineleşmek şart.
Yurtdışında sadece emekle işgücüyle
mücadele edemiyorsunuz. Tür-
kiye’de işçilik de eskiye göre ucuz
değil. Makine parkurumuz gelişti.
2008 yılından bu yana sürekli yatı-
rım halinde olduk. Yeni bir döşeme-
hane kuruyoruz. Bizim için gerekli
olan tüm makineler şu anda bünye-
mizde mevcut. 

Butik üretim yapıyoruz dediniz
biraz önce. Gerçekten her tekne
birbirinden farklı mı oluyor?
Evet, her tekne birbirinden farklı, bir-
birinden özgün. Çünkü bu boy tek-
nelerin sahibi mutlaka teknesinde
farklı bir şey olsun istiyor. Diğer tek-
nelerde olmayan fark yaratan bir

özelliği olsun istiyor. Vatos balığının
derisini duvar ve tavan döşemelerinde
kullandığımız tekne bile oldu. Sedef
ya da yarı kıymetli taşlar kullandığı-
mız tekneler oldu. Ama mutlaka her
teknenin kendine has bir farkı var.  

Bir tekne ne kadar zamanda ta-
mamlanıyor?
Tekne üretimi uzun süren bir iş. 50
metre bir teknenin yaşam mahali
500-600 metrekare civarında. Bunun
bitme süresi yaklaşık 100 bin saat.
Yani metrekaresine 200-350 saat ara-
sında bir işçilik saati gerekiyor ve har-
canıyor. Bunun sebebi her şeyi yeni
tasarıma göre butik yapıyorsunuz.

Teknelerin tasarımı size mi ait ta-
mamıyla?
Müşteri öncelikle tasarımcıya kendi
isteklerini aktarıyor. Tasarımcı bunu
yapıp müşteriye onaylatıp bize geti-
riyor. Biz de burada numune çalış-
maları yapıyoruz ilk önce. Yarı oda
kuruyoruz, ürünlerin belli kısımlarını
yapıyoruz. Bu müşteri için teknenin
içindeki eşyaları gözünde canlandır-
ması açısından çok önemli. Müşteri
bunlara bakıyor, onay veriyor ve biz
işe devam ediyoruz. Bu kadar hacimli
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Yaşanan krize rağmen Türk yat
üretim sektörünün ayakta
kalmayı başarmış güçlü bir 

firması olan Septemar’ı yöneten
39 yaşındaki Korkut Seçkin,
“Üretim yapmak çok zordur.

Üretmeyi sevmezsen yapamazsın.
Ben üretmeyi de işimi de severek

yapıyorum” diyor. 



bir işin hatası ya da geri dönüşü de
çok zor. Müşteri memnuniyetinin
yüksek olduğu bir iş yapıyoruz. 

Butik mega yat üretimi sırasında
nasıl bir çalışma sistemi işliyor? 
Genelde tersanelerin mobilya taşe-
ronu olarak çalışıyoruz. Teknenin ta-
mamlanması için birden fazla ekip
aynı anda çalışmak zorunda. Biz de
elektronikçiyle, yangın sistemleriyle,
ses ve ışık ayarlayıcıyla, havalandırma
sistemlerini kuran ekip gibi onlarca
ekiple ortak çalışmak ve bunu dar bir
ortamda yapmak zorundayız. Bütün
kabloların nereden nasıl geçeceği,
tavan yüksekliği gibi birçok şeyin he-
sabının tam olması, hiçbir aksiliğin ol-
maması lazım.  Ölçüler çok hassas ve
minimetrik olmak zorunda. Biz üre-
timi A’dan Z’ye fabrikamızda yapıyo-
ruz. Zemine ince mdf’den şablonlar
koyuyoruz. Bu şablonun üzerine tüm
elektrik yerleşimini, tesisat yollarını çi-
ziyoruz. Biz daha tekneye mobilya
sokmadan tekneye giren diğer ekip-
ler neyin nerede olduğunu görüp bil-
miş oluyor. Tekne içindekilerin tüm
çizimlerini biz yapıyoruz. Bloklar ha-
linde tersaneye gönderiliyor. Montaj
ekibimiz küçük ürünleri burada top-
luyor, ama büyük ürünlerin montajı
yine tersanede tekne içinde oluyor.
Bütün parçalar puzzle gibi birbirle-
riyle tutkallanıyor. Sika ile de her şeyi
yalıtıyoruz.

Teknelerde moda nereye doğru gi-
diyor?
Bir dönem klasikler hakimdi pazara.
Minimalist yaklaşım devam etti uzun
süre. Şimdi country tarzı dediğimiz
yarı modern yarı klasik tarzlar da var. 

Ortalama bir mega teknenin fiyatı
yaklaşık ne kadardır?
Tamamen sipariş üzerine yapıyoruz
her şeyi. Bu nedenle de fiyatta deği-
şiklik olabiliyor.  Ama genel olarak

50 metrelik bir teknenin fiyatı özel-
liklerine bağlı olarak 10-15 milyon
Euro arasında değişiyor. 

Hangi ağaçları kullanıyorsunuz
çoğunlukla?
Ağaç olarak kaplamaya bağlı olarak
ağaç cinsi de değişiyor. Altyapıda ayos
samba ağacı kullanıyoruz. Kaplama
olarak ceviz, meşe, abanos, tik, ple-
senk ağaçlarını kullanıyoruz. Klasik
bir teknede maun kullandık. Bu ağaç-
ların hemen hepsini de ithal ediyoruz.  

Peki firmanızı tanıdıktan sonra
şimdi biraz da mega yat sektörünü
öğrenelim sizden. Bize sektörün
dünyadaki gelişimini anlatır mısınız?
2000-2008 yılları arasında sektör
altın çağını yaşadı. 2008’den sonra
küresel krizle birlikte sektör küçül-
meye daralmaya başladı. Aslında
altın çağını yaşadığı dönemde sek-
törde suni bir şişme de vardı. İşi bil-
meyen yatırımcılar sektöre girdi,
mavi ve beyaz yakalı çalışan bulma
konusunda çok sıkıntı yaşandı. O ta-
rihlerde alınan bazı siparişlerde
doğru termin ve kalitelerde müşte-
riye teslim edilemedi. Mega yat sata-
cağınız insan sayısı dünyada bellidir.
Bilinenin aksine zenginden parayı
almak da aslında çok zordur. 2008 yı-
lındaki krizle birlikte sipariş sayısında
inanılmaz azalma oldu. Bu da ikinci
el yat alım satımını yoğunlaştırdı. Ka-
panan şirketler elenen şirketler oldu.
Yurtdışından gelip Türkiye’de yatırım
yapan bazı yat üreticileri Türkiye’den
çekildi. Dünyada bu sektörün mer-
kezlerini İtalya, Almanya, Hollanda
oluşturuyor. Sektör için sevindirici
olan henüz Çin’in sektöre girmemiş
olması. Rekabet olarak Çin’i karşı-
mızda görmüyoruz. Almanya tekno-
loji ve sanayinin gücüyle yine ilk
sırada yer alıyor. İtalyanların ise seri
tekne üretimi ve bu anlamda ünlü
markaları var.  
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Hedef ve ideallerimiz yüksek”
Şu anda fabrikamızda 71 ve 32 metrelik
iki tekne üretiliyor. Üretiminin tamamını
ihraç eden, yıllık 2-2.5 milyon Euro
civarında cirosu olan bir firmayız. Yatırım
planlarımız oyunun içinde olduğumuz
sürece hep olacak. Firma olarak biz bu
işi çok doğru yaparak Türkiye’nin bir
ekol ve marka olmasına katkı sağlamak
istiyoruz. Hedef ve ideallerimiz yüksek.
Bizim için makineleşmek ve teknolojiyi
kullanmak önemli. Gücümüz yettiği sürece
çıtayı aşmaya yönelik çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. 

“ 

“ 
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Türkiye bu oyuncular arasında ne-
rede? 
Türkiye’de krizden sonra birçok
firma ya daraldı ya da bu sektörden
çıktı. 2008 yılından beri sektörde
zorlu bir mücadele var. Mevcut şir-
ketler bu krizde ayakta kalarak bu-
günlere gelebilmiş firmalar. Bu
nedenle sektör şu anda çekirdek bir
yapıya sahip. Güçlü firmalar ile sek-
tör artık kemikleşmiş durumda.
Bugün Türkiye’de mega yat ve
tekne üretimi konusunda büyük
çaplı diyebileceğimiz 5-10 firma
arasında firma var. Türkiye aslında
bu piyasa içinde kötü bir noktada
değil. Ülkemizde her şeyden önce
bu işin bir know-how’u var. Türki-
ye’nin lokal tekneleri, geleneksel
üretimden gelen Bodrum guletleri,

Karadeniz takaları meşhurdur. Bu
da bizim rekabet gücümüzü ulus-
lararası piyasada artırıyor. Şu anda
Marmaris’te dünyanın en büyük
ahşap yatı yapılıyor. Türkiye iyi bir
noktada aslında ama eksik kaldığı-
mız noktalar da yok değil.

Nedir Türkiye’nin dünya sektö-
ründeki eksiği?
Önemli bir üretim merkeziyiz ama
yaşadığımız en büyük eksik henüz
bir ekol haline gelemememiz.
Bizim en büyük eksiğimiz ülke ola-
rak bir ekolümüzün olmaması. Al-
manların, İtalyanların, Hollanda-
lıların bir ekolü var. Türkiye maale-
sef bu konuda gücünü birleştirip bir
ekol oluşturmayı başaramadı. Tür-
kiye’de dağınık olarak herkesin bi-
reysel girişimi var. Yurtdışında fuara
gittiğinizde bunu çok net görürsü-
nüz. Örneğin İtalyanlar kendi ara-
larında ciddi rekabetleri vardır ama
hepsi yan yana stantlarını kurmuş-
lardır. Yani orayı bir İtalyan pavyo-
nuna çevirerek bir güç birliği
sergilerler dünyaya. Türkiye’de her-
kes kendi başının çaresine baktığı
gibi, uluslararası fuarlarda başka
Türk firmalarına köstek bile oluyor.
Yurtdışında diğer ülkelerin firmala-
rının birbirlerini tuttuğunu görü-
yorum. Fiyat verme konusunda
yurtdışında iki Türk firması çok
ciddi fiyat kırarlar bile. 

Neden ekol olamadık bugüne
kadar?
Bunun birçok nedeni var.  Altyapı
eksikliğimiz var, markaya yatırım ya-
pılmıyor, sektörel güç birliğimiz yok,
sektör içinde ne fiyat ne de kalite an-
lamında standartlarımız var. Her
şeyden önce bunların olması gerek.
Üreticiler bir araya gelip de bir ma-
sanın etrafında oturmuyorlar. Bunun
olması gerekiyor. Hayali fiyat ve ha-
yali projelerle sektöre girenler hem

kendilerine hem sektöre büyük zarar
veriyorlar. Bir firmanın uluslararası
piyasada yapacağı önemli bir hata
bile, Türkiye’ye yurtdışından gele-
cek siparişleri olumsuz etkiliyor.
Müşterinin hangi firmadan kaçtığı
önemli değil, önemli olan bir Türk
firmasından kaçması. Bu sonrasında
piyasada kötü bir imaj yaratılmasına
neden oluyor.

Ekol olmak için neler yapmalı
sektör?
Türkiye potansiyeli çok olan bir
ülke. Bu potansiyeli artırmak ve
kullanmak için güç birliği çok
önemli bir adım olacaktır. Herkesin
bireysel girişimleri ve çabaları var.
Firma olarak tek başına bir şey yap-
mak çok da kolay değil aslında.
Bugün bir Alman arabası diyorsu-
nuz, marka söylemeye gerek kalmı-
yor arabanın kaliteli olduğunu ifade
etmek için. Bizim de bunu kendi
sektörümüzde söyletebilmemiz
lazım. Bireysel rekabetten ziyade
birlikte hareket etme ruhu oluştur-
mak gerek. Ülkenin ekol olma ça-
lışması yapması gerekiyor. Eğer
ülke olarak ekol olursanız sizin bi-
reysel bir firma olarak başarılı olma
şansınız daha fazla olur yurtdışı pa-
zarlarda. Böylece siz güçlülerin
içinden seçilir bir hale gelirsiniz.
Ekol olabilmek için altyapıya yatı-
rım yapmamız gerekiyor. Yetişmiş
eleman gücünde ciddi eksiğimiz
var. Bilinçli çalışanlara ihtiyacımız
var. Uluslararası rekabette ortak po-
litika ve ortak strateji geliştirmek
gerekiyor. Hem yatçılık sektörü için
hem de firmaların daha güçlü mar-
kalar haline gelmesi için büyük
önem taşıyor. Ayrıca Türkiye yat
sektörüne artık parası daha kıymetli
zenginler gelmeye başladı. Bu fiyat
konusunda da bizim yelpazemizi
daraltıyor. Şuursuzca para harcayan
değil, ölçüp biçip kuruşu kuruşuna

Kapak Röportajı

Siz firma olarak daha çok yerli mi ithal mi makine tercih
ediyorsunuz?
Bizim tercihimiz yerli üreticiden yana. Türk ağaç işleme
makineleri sektöründen ürün alıyoruz. Alım yaparken de yerli
makine tercihi yapmak en önemli prensibimiz. Şimdiye kadar
aldığımız CNC, ebatlama, freze, yatar makinelerimiz yerlidir.
Sadece şu anda Türkiye’de olmayıp yurtdışından almak
zorunda kaldığınız birkaç makinemiz var. Kalibreyi ve giyotini
yurtdışından henüz yeni almak zorunda kaldık. Çünkü
Türkiye’de üretimi yok. Bu nedenle bence makine üreticilerinin
de AR-GE’ye bütçe ayırması lazım. 



AİMSADDERGİSİ 65

hesap eden müşterilerin tercihi
olduk. Bu çok önemli bir kriter. 

Türkiye için yeni bir pazar var mı?
Sektörün yeni pazarları olmak zo-
runda çünkü eski pazarlar çok karıştı.
Kuzey Afrika Türkiye için çok ciddi
bir alıcıydı. Mısır, Ortadoğu karıştı.
Rusya’da artık Türkiye için müşteri
olma pozisyonundan çıkıyor. Farklı
pazarlar aramamız gerekiyor zaten sü-
rekli. Dünyanın farklı yerlerinden
bakmamız gerek. Örneğin müşterile-
rimizden biri Meksikalı. Kimin alaca-
ğını bilemiyorsunuz, bu nedenle
dünya çapında alıcı ile satıcıyı bir araya
getiren broker firmaları var. Müşteriyi
aslında broker firması getiriyor. 

Bu arada sektördeki makineleşme
sürecini de sizinle konuşalım. Es-
kiye göre sektörde makine kulla-
nımı arttı mı yat üretiminde?
Eskiden makineleşme yat üreti-
minde daha azken, yapılan işin has-
sasiyeti nedeniyle son 5 yıldır daha
çok makine kullanılır hale geldi. Es-
kiden daha küçük makineler ve öz
sermayerlle bu işe girebiliyordunuz
ve işi ustalarla bir yere kadar götüre-
biliyordunuz. Artık insanlar maki-
neyi kullanır hale geldi. Çizimini
yapıp CNC’den keselim düşünce-
siyle bizim işyerinde 3-4 yıldır yu-

varlak bir şey kesilmedi örneğin. Bu
zamandan da kalite yönünden de
avantaj sağlıyor.

Neden makine daha çok tercih
edilir oldu?
Bizim sektör butik üretim olduğu
için eskiden tamamen insan gücüne
dayanırdı. Mesleki liselerin yetersiz-
liğinden ötürü, usta bulma konu-
sunda çok ciddi sıkıntımız var.  Artık
usta bulmak zor olduğu gibi çok da
pahalı. Eğer Türkiye yat sektörü
dünyada yer edindiyse sadece fiya-
tıyla değil kalitesiyle de yer edindi.
Fakat fiyatımız da düşük olmak zo-
runda, bu da bizim maalesef bir ger-
çeğimiz. Almanya’dan Hollan-
da’dan buraya getirtebilmek için bir
cazibesi olması gerekiyor, hem kali-
teli hem de fiyatının düşük olması
avantajını kullanması gerekiyor.
Bunun için de işi makineye yaptır-
manız lazım. Bir CNC’nin bir kalib-
renin yaptığı işi aynı hızda sizin
yapmanız ya da aynı kalitede yap-
manız hem mümkün değil, hem de
standartı, devamlılığı, hassasiyeti tut-
turmanız zor. Birçok ekip birlikte
çalışmak zorunda olduğu için el iş-
çiliğinde de standartı yakalamak ge-
rekiyor. Kalıbını çıkarıp CNC’den
çıkaralım. 50 metrelik bir teknenin
üretimi 3 yıl sürüyor. Her üretici bu

süreyi azaltma derdinde. Hızlı hare-
ket etme derdinde. Teknenin 1.5 yılı
omurgasının altyapının yapılması ile
sürüyor. CNC kesiyorsa eğer doğru
keser diye düşünüyor. Akılda soru
işareti kalmıyor. 

Bu noktada ağaç işleme makineleri
üreticilerine ne gibi tavsiyelerde
bulunmak istersiniz?
Yat sektörü çok büyük hacimli değil.
Alım adeti az. Metreküp miktarı az.
Ama niş bir ürün olduğu için metre-
küp başına çok daha yüksek maliyet-
lerle işleniyor. Bizim her şeyden önce
ciddi anlamda AR-GE ve teknolojiye
yatırım yapmamız gerekiyor.  15 yıl
önce bu işe girdiğimdeki makinelerle
şimdikiler arasında fark olmalı. İn-
sanlar çok ciddi maliyetle ilgili tasar-
ruf yapmaya çalışıyor. Bizim sektörde
ebatlama makinesinden beklediği-
miz hassas ve doğru ölçüde kesil-
mesi. 3 yıldır ebatlama kullanıyorum.
3 yıldır üst üste iki kontrayı kesme-
dim. Benim için makinenin 10 tane
kontrayı birden kesmesi bir şey ifade
etmiyor. Çünkü seri değil butik üre-
tim yapıyoruz. Bu nedenle de benim
için hassas ve doğru kesim çok
önemli. Cila işinde beklentiler de ge-
lişiyor. Kalibreyi insanlar sonuna
kadar kullanmak istiyor. Çünkü ger-
çekten işçilik zor ve pahalı. 
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Sektördeki makineleşme sürecine ilişkin gelecek anlamında öngörünüz nedir?
Makineleşme kaçınılmaz. Yat sektöründe önümüzdeki dönemde makineleşme çok daha artacak. 15 yıl önce kabaca taslak halinde çizilen projeler
gitti, şimdi onların yerine santimetresine kadar hesaplanmış CNC makinelerle iş yapılan projeler gündeme geldi. Bu da sizin CNC ve ebatlama
kullanmanızı sağladı. Konvansiyel makinelerin yeri çok çok daha az. Firmaların bütün isteği esnek olmak. Makine tercihi artıyor, makinenin belki
maliyeti var ama dönüşleri çok daha güzel oluyor. 
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Karadeniz Bölgesi’nin batı bö-
lümünde yer alan Bartın ve
çevresine ilk yerleşenlerin

M.Ö. 14. yüzyılda gelen Gaşkalar ol-
duğu tahmin ediliyor. Zamanla Hitit
İmparatorluğu’nun ardından da
Lydialılar, Persler, Makedonyalılar,
Bithynia Krallığı ve Romalıların yö-
reye hâkim olduğu Bartın’ın önemi
Roma döneminde askeri ve ekono-
mik nedenlerden dolayı önem ka-
zandı. Bu dönemden sonra yörede
Bizans etkinliğinin sürdüğü, 13. yüz-
yılda Türklerin Anadolu’ya gelmesin-
den sonra Osmanlı hâkimiyetine
geçtiği Bartın, 1924’te Zonguldak’ın
ilçesi, 1991’de ise il oldu.
Geçmişte birçok medeniyete ev sa-
hipliği yapmış olan Bartın’ın adı antik
çağa dayanıyor. Parthenios adı verilen
Bartın ırmağının kenarında kurulan
kentin Parthenia adıyla anıldığı, za-
manla da Bartın’a dönüştüğü yazılı

kaynaklarda bulunuyor. Ayrıca bir
başka rivayete göre de ismini, bakire
tanrıça Athena’ya izafeten ‘Bakire-
kent’ olarak almış. Doğa ile iç içe
olmak, geçmişin izlerini sürmek ve te-
laşsızca yaşayacağınız bir tatil geçir-
mek istiyorsanız siz de birçok bakirliği
ile sizleri bekleyen Bartın’a uğrama-
nızı tavsiye ederiz. 
Milli parkları, şelaleleri, denizi, uçsuz
bucaksız ormanları, köklü tarihi, yüz-
yıllık çınar ağaçları, ahşap evlerle çev-
rili dar sokakları ve yaylaları ile doğal
bir yapısı zengin olan Bartın’ın doğal
güzellikleri ile iç içe olmak ve bol ok-
sijenden sersemlemek istiyorsanız
yaylaları ve milli parkları mutlaka zi-
yaret etmelisiniz. Gezen Yaylası, Bar-
tın-Kastamonu Küre Dağları Milli
Parkı, Uluyayla ve Ardıç Yaylası böl-
geye renk veren, güzellik katan yerle-
rin başında geliyor.
Bartın, doğal güzelliklerinin, kültürel

değerlerinin yanında geçmişin izlerini
günümüze taşıyan tarihi eserleri ile de
dikkat çekiyor. Bu eserlerden en bili-
nen ve en dikkat çekenleri; Amasra
Hamamı, Şehir Hamamı, Dervişoğlu
Hanı, Taşhan, Tekkeönü Kalesi ve
Amasra Kalesi’dir. Öte yandan Bar-
tın’da yüzyıllara meydan okuyan bir-
çok cami ve kilise var. Aya Nikolas
Kilisesi, Ebu Derda Türbesi, İçkale
Mescidi, Şadırvan Camii, Halilbey
Camii, Amasra Küçüktepe Marty-
riumu ve İbrahimpaşa Camii en bili-
nenleri arasında geliyor. Gezi listenize
dahil ederseniz Bartın’ın tarihine
daha yakından şahit olma şansı yaka-
larsınız. Plajlar ve yat limanları ise Bar-
tın’ın hareketliliğini artıran ve bölgeye
renk veren yerlerin başında geliyor.
Kurucaşile Limanı, İnkumu Plajı,
Çakraz Plajı, Amasra Plajı, Çambu
Plajı, Güzelcehisar Plajı ve Amasra Li-
manını gezinize dahil edebilirsiniz.

Batı Karadeniz’in incisi Bartın’da
hem tarih var hem doğa

Gezi
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Çeşmi Cihan Amasra,
kalesi ve tarihiyle 
küçük bir Ceneviz şehri…
Batı Karadeniz’in incisi Bartın’ın bir
ilçesi olan Amasra’nın adı belki de en
az Bartın kadar ön plandadır. Bunun
en büyük sebebi ise sahip olduğu
köklü geçmişe dayanır. Amasra tarihi,
doğası, denizi ve kültürel zenginliği
ile gezip görenleri kendine hayran bı-
rakır. Geçmişi çok eskiye dayanır.
M.Ö 12. yüzyılda Fenikeliler tarafın-
dan kurulmuş  daha sonra 13. yüz-
yılda Cenevizliler tarafından ele
geçirilmiştir. Amasra bugünkü ismini
M.Ö 3. yüzyılda bu kasabayı yöneten
kadın lider Kraliçe Amastris’den al-
mıştır.
Amasra’yı 1461 yılında Trabzon se-
feri sırasında Osmanlı topraklarına
katan padişah Fatih Sultan Mehmet
şehre hakim olan Boztepe’ye çıkınca
derki “Lala lala çeşm-i cihan bu mu
ola?”  Alemin göz bebeği burası olsa
gerek diyerek şehre zarar vermeden
kale komutanından anahtarı isteyip
şehri fetheder. Amasra’nın da adı
bugün bile Çeşm-i Cihan olarak anı-
lır. Özellikle Marmara ve Ege tarafın-
dan gelip de bir Karadeniz turu
yapacak olanların yol üstünde olması
nedeniyle uğramaları gereken ilk ad-
reslerden birisi Osmanlı zamanında
bir Ceneviz kolonisi olan Amasra ol-
malıdır. 
Geziye Amasra Kalesi’nden başlaya-
rak, çayınızı yudumlarken önce şehre

yukarıdan bir bakış atabilirsiniz. Zin-
dan ve Sormagir olmak üzere iki kı-
sımdan oluşan kalenin tarihi
Bizanslılar’a dayansa da, şehir fethe-
dildikten sonra onarılıp Osmanlılar
tarafından da kullanılmıştır. Kale tu-
runun ardından kaleye oldukça yakın
olan Çekiciler Çarşısı’na uğrayıp, sa-
dece Amasya’ya özgü tel kırma ve
ağaç işçiliği ile yapılmış hediyelik eş-
yalara göz atıp alışveriş yapabilirsiniz.
Amasra Müzesi’de Amasra gezilecek
yerler listemizde bulunuyor. 

Arkeolojik ve etnografik eserlerin yer
aldığı müzedeki eserlerin neredeyse
tamamı Amasra ve civarından çıkan
eserlerdir. Amasra’nın sahip olduğu
binlerce yıllık tarih nedeniyle Amas-
ra'da bir müze kurulması şart oldu ve
müzenin temelleri 1955 yılında atıldı.
En son 1982 yılında yapılan geniş-
letme çalışmaları ile bugünkü haline
geldi. Amasra gezinizde biraz soluk-
lanmanın vakti geldiyse Kuş Kayası
Yol Anıtı’na uğrayabilirsiniz. Milattan
sonra ilk yüzyılda kayalara oyularak
yapılan bu eşsiz eser, o zamanlar ol-
dukça sık kullanılan bir yol üzerindeki
dinlenme noktasıydı ve muhtemelen
bir de çeşmesi vardı. Siz de binlerce
yıl önce olduğu gibi yorgunluğunuzu
burada soluklanıp atabilirsiniz. Kara-
deniz’e geldik ve halen tam olarak
yeşil ve doğayla iç içe geçemedik di-
yorsanız rotayı hemen Göldere’ye
doğru çevirebilirsiniz. Hele bir de yaz
aylarında iseniz şelalenin buz gibi su-
yunun altında serinlemek Amasra’da
hiç unutmayacağınız anlardan birisi
olabilir.

Ağlayan ağaçtan 
Bartın ayaklarınızın altında…
Geçmişte bir dönem Cenovalı bir ai-
lenin yaşadığı Cenova Şatosu’na, ka-
pılarında ayrı bir gizem ve değişik bir
görüntü hakim. İçerisinde gizem olan
bu şato kenarları yüksek taş duvarlarla
örülmüş ve düşman işgaline karşı da
duvarlar surlar yüksek örülmüş. 

ÇİLEK FESTİVALİNİ KAÇIRMAYIN!
Çilek Festivali, Bartın’ın, oldukça zengin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanı-
tarak, sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla
1982 yılında başladı ve 1993 yılından itibaren bir haftalık etkinliğe dönüştürüldü. Çilek
toplama zamanına göre 25 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasındaki bir haftada düzen-
lenen Festival süresince; çeşitli yarışmalar, tiyatro ve halk oyunları gösterileri, müzik
konserleri, sergiler, konferans, söyleşi ve paneller yerli ve yabancı turistlerce ilgiyle
izlenir. Yarışmalarda bir yanda kaliteli çilekleriyle üreticiler yarışırken, diğer yanda
Festival veya Çilek Güzeli seçilebilmek için genç kızlar ile ses ve yorumlarıyla müzikte kendilerini denemek isteyen gençler
hayli heyecan yaşar ve yaşatırlar. Amasra Yağlıdirek Şenlikleri ise her yıl 1 Temmuz’da Denizcilik ve Kabotaj Günü kutla-
maları içerisinde düzenleniyor. Yöre insanının, deniz ve eğlence tutkularını bir arada sunan ve yaşamının yansıması olan şen-
likte; Yağlıdirek Yarışları, Deniz Motoru-Tekne Yarışları, Ördek Yarışları gibi çeşitli etkinlikler sergileniyor.

YAPMADAN DÖNMEYİN!
n Amasra'da balık ve salata yemeden, 
n Bozköy ve Çakraz'da denize girmeden,
n Doğa yürüyüşlerine katılmadan,
n Kuşkayası Yol Anıtını görmeden,
n Güzelcehisar Lav Kayalarını görmeden,
n İnkumu'nda denize girmeden,
n Kumluca'da yaylalara çıkıp av sporu 
yapmadan,
n Özgün bir Bartın evi görmeden,
n Ulus İlçesindeki Mitolojik Öyküsüne
göre Aşk Acılarını unutturan Ulukaya 
Şelalesinden su içmeden,                     
n Uluyaylayı ziyaret etmeden,
n Bartın Çilek Festivali Kültür ve Turizm
Etkinliklerini görmeden,
n Dünyanın en uzun çınar ağacı tüneli
(Bartın - Safranbolu yolu) görmeden 
dönmeyin.
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Gezi

Görüntüsüyle dikkat çeken ve turist-
lerin beğeniyle ayrıldığı bu şato hika-
yesiyle de sizi kendisine bağlamayı
başaracak. Yüzyıllar önce yapılmış
Edhem Ağa Konağı’nın ise en önemli
özelliği yüzyıllardır hiç bir restorasyon
işlemi yapılmamış olması. Hiç bir
işlem yapılmamış ve o günden bu-
güne en doğal haliyle ziyaretçilerine
açılmış. Sağlamlığı ve mimarisiyle gü-
nümüzde mimarların bile dikkatini
çeken bu konağa, Bartın’a gelenlerin
ziyaret etmesini tavsiye ederiz. 
Boztepe’nin tam ortasında yer alan
Amasra ağlayan ağacının en büyük
özelliğini ise manzarası oluşturuyor.
Tüm Bartın ayaklar altında olurken,
denizin tamamı bu ağacın bulunduğu
yerden görünebiliyor. Güzelcehisar
koyu da Karadeniz’in adını duyurma-
sına yardımcı olan güzelliğiyle göz
boyayan doğal güzelliklerden. Taşlar,
kumlar, deniz ve yemyeşil ağaçlar öyle
güzel bir şekilde yerleştirilmiş ki bu
manzara insana bağımlılık yapıyor, bir
kere gelen bir daha gelmek istiyor.

Mutfağında 100’den 
fazla yemek çeşidi var
Bartın mutfağı ile ilgili olarak yapılan
araştırmalarda tespit edilen 100’den
fazla yemek çeşidi yöre mutfağının
zenginliğini açıkça ortaya koyuyor.
Bugün Bartın mutfağında geleneksel

olarak hamur işi, sebze yemekleri ve
balık, beslenmenin temel ürünlerini
oluşturur. Özellikle, kışlık-yazlık yiye-
cek gibi ayırımlar ve çeşitler azalsa da
geleneksel kış yemekleri için, yöre
ürünlerinden yazdan hazırlanan kışlık
erzaklar arasında kavurma, sucuk,
bulgur, domates ve fasulye kurusu,
erişte, kuru yufka, keşkek, tarhana,
pekmez, reçel, turşu, marmelat ve
komposto ile sebze konserveleri
önemli yer tutar. Bartın’da yapılan
bazı yöresel yemekler; Pum Pum
Çorbası, Yumurtalı Isput, Kabak Bur-
masıdır. Bartın yemekleri etli, sebzeli,
sütlü, hamur işli ve zeytinyağlı ye-
mekler ile pilav, çorba ve tatlı çeşitle-
rinden oluşur. Dikkati çeken başka bir
husus ise aynı türe ait yiyeceklerden
pek çok çeşidin olmasıdır. Örneğin,
ondan fazla dolma ve pilav çeşidine
rastlanır. 

200 yıllık gelenek; Galla 
(Kadınlar) Pazarı
En uygun yöresel organik ürünleri
bulabileceğiniz köylü pazarı. Galla Pa-
zarı Bartın ve Amasra’da kış aylarında
Salı ve Cuma günleri, yazın Amasra
Galla Pazarı ise her gün açık bulunu-
yor. Adını, bahçesinden ve hayvanla-
rından elde ettiği sütten, yoğurda,
biberden, mısırdan, fındıktan, doma-
tese, çilekten vişneye kadar tazecik

ürünleri burada pazarlayan vefakar ka-
dınlardan alıyor.
Amasra’da yaz-kış demeden her Salı
ve Cuma günleri kurulan Galla Pa-
zarı; bir yandan 200 yıllık bir geleneği
yansıtırken, diğer yandan da köylüyle
kentliyi kaynaştıran önemli bir pazar-
yeri olma özelliği taşıyor. Yöresel or-
ganik köy yiyeceklerine ulaşımı
kolaylaştıyor. Köylüyle kentli arasın-
daki iletişimi güçlendiren bu pazarı
kesinlikle ziyaret etmelisiniz. Amas-
ra’nın sıcak kanlı insanlarıyla sohbet
etmenin keyfini çıkartın…

Hediye alacaksanız
Çekiciler Çarşısı’na uğrayın
Bartın'da el dokuma ürünleri, özel-
likle tel kırma yazmaları ve ahşap baskı
yazmaları ülke çapında ün yapmış du-
rumda. Amasra ilçesi ahşap ve do-
kuma hediyelik eşya yönünden da çok
gelişmiş. Tarihi, 17.yy'a dayanan ağaç
oymacılığı, bugün Amasra ve köyle-
rinde hala sürdürülüyor. Amasra Çe-
kiciler Sokağı'nda ıhlamur, şimşir,
dişbudak, ceviz, kiraz ve kızılağaç gibi
ağaçlar kullanılarak yapılan ayetler ve
güzel sözler yazılı levhalar, resim ve
resimlikler, çerez takımları, isimlik,
anahtarlık, kuş ve hayvan figürleri vb.
eşyalar satılıyor. Hediyelik için Çeki-
ciler Çarşısı birçok alternatif çeşit ile
sizi bekliyor. 

Amasra Salatası, masanıza renk, damağınıza lezzet katacak
Bartın ve Amasra da, kokusunu hissettiğiniz her balık sofrasında, adetten ya da damak
tadından olsa gerek o meşhur Amasra Salatası olmadan yemeğe başlanmaz. Kimine göre
Osmanlıdan, kimine göre de adını aldığı Kraliçe Amastris’den devralınmış bu gelenek,
sofranıza renk damağınızı lezzet katıyor. Yörede, en az 20 çeşit malzeme ile yapılan
Amasra Salatasına meşhur dedirten ise; önce lezzeti, sonra lezzeti veren malzemelerin
hazırlanış ölçüsü ve biçimi ile göze hitap etmesine gösterilen özende saklı... Yani, herkes
salata yapar ama Amasra Salatasını asla...
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Bartın'da tekne yapımcılığının oldu-
ğuna ilişkin bilgiler Evliya Çelebi Se-
yahatnamesi'nde (Cilt-3, sayfa-261)
ve Uluslu İbrahim Hamdi'nin (Yıl-
1738 ) Atlas isimli kitabında yazıyor.
Osmanlı donanmasının kadırga ve
kalyon ihtiyaçlarını karşılayan Bartın,
Amasra ve Kurucaşile Tekkeönü, Ka-
pısuyu tersanelerinde yapılan gemile-
rin mavna, yelkenli, gulet, çektirme,
bumbarta ve martiko gibi çeşitleri ol-
duğu yine yazılı kaynaklardan anlaşılı-
yor. Ayrıca Bartın'da Gazhane Burnu
ile Orduyeri Köprüsü arasında ve Ter-
sane Caddesi’nde faaliyet gösteren yıl-
lık 40-50 gemi kapasiteli tersanelerin
de 1950 yıllarına kadar varlıklarını sür-
dürdükleri biliniyor. Günümüzde,
gemi yapımcılığı Kurucaşile ilçesinin
Kapısuyu ve Tekkeönü köylerindeki
tersanelerde sürdürülüyor. Babadan
kalma aletlerle ve babadan oğula öğ-
retilerek günümüze ulaşan bu sanat;
teknolojik gelişmelerle bütünleşerek
geçerliliğini koruyor, zaman zaman
nostaljik eklemelerle süslenen çoğu
önemli parçalar eski aletlerle sadece el
emeği ve ustalıkla yapılıyor. Tekkeö-
nü'nde özel bir tersanede 3 yılda ta-
mamlanarak 1992 yılında denize
indirilen Kraliçe I. Elizabeth devrinin
en ünlü İngiliz gemicisi Sir Francis
Drake'nin efsane gemisi Golden
Hind'in bir benzeri, Amerika'nın keşif
yıldönümünde düzenlenen Amerika
500. Anı Tazeleme Yarışması’nda ül-
kemizi temsil etti. 

Kurucaşile’nin teknesi 
bir başka özel
Bugün geleneksel ahşap tekne ya-
pımcılığı Doğu Akdeniz ve Karade-
niz’in bazı bölgelerinde sürüyor.
Modernleşmeyle birlikte kaybolan
bu üretimin Türkiye’de hala gele-
neksel olarak yapıldığı çok az nokta
kaldı. Güney kıyılarında Bodrum,
Marmaris, Fethiye gibi birkaç ter-
sane ve tezgahların dışında bugün
için geleneksel tekne üretiminin ya-
pıldığı bir diğer noktayı Bartın oluş-
turuyor. Bartın’a özgü çektirme tipi
yük gemilerinin yapımı 1970’li yıl-
larda sona ererken, bölgedeki üre-
tim balıkçı teknelerine yönelmiş.
Bölgede yetişen ağaçların bolluğu

bölgede zamanla yat yapımına da
imkan vermiş. Bugün yöredeki tez-
gahların büyük bölümünde gele-
neksel yöntemle kayık ve küçük
kayıkçı teknesi yapılırken az da olsa
yat yapımına devam ediliyor. Böl-
genin tek tersanesi olan Tekkeönü
tersanesi, Karadeniz’in ağaçlarının
sağlamlığı ile ustalarının geçmişten
getirdiği tecrübenin birleşmesiyle
yat üretimine ev sahipliği yapıyor.
Öte yandan Bartın’ın üç ilçesinden
biri olan Kurucaşile, ahşap tekne ya-
pımında yüzyıllara varan bilgi ve
tecrübe birikimine sahip, dünyada
bile marka olmuş bir üretim mer-
kezi. Türkiye’nin ilk Ahşap Yat Ya-
pımı Meslek Lisesi ile Bartın
Üniversitesine bağlı Gemi İnşaatı
Meslek Yüksek Okulu’nun Kuruca-
şile’de açılması da tekne yapımının
ilçede ne kadar önemli olduğunu
kanıtlıyor. Ahşap tekne yapımında
sadece ülkemizde değil dünya ça-
pında da bilinen bir bölge haline
geldi.  Burada üretilen tekne ve yat-
lar sadece Türkiye’den değil dünya-
dan da talep görüyor. Bölgede
yaklaşık 30 civarında atölye ve ter-
sane var. Babadan oğula geçen bu
mesleğin Kurucaşile’de uzun yıllar-
dır sürmesinin bir nedeni de tekne
yapımı için gerekli olan hammad-
denin zengin olması. Özellikle suya
dayanıklılığı ve esnekliği sayesinde
kolay şekil alan kestane ağacı, tekne
yapımında tercih ediliyor. 

Bartın’ın tekneleri dünyaya ün saldı

Gemi Atması Töreni
Gemi Atması töreni, geçmişi 300-400 yıl öncesine dayanan yapımcılığı kadar eski bir ge-
lenek. Tersanelerde yapımı tamamlanan gemilerin suya indirilmesi Bartın halkının
inanışlarını yansıtan ilginç bir örnektir. O gün adeta kentin bayramıdır. Halk, bugünkü
Yalı caddesinde toplanır, meydanlar ve gemiler bayraklarla süslenir, kurbanlar kesilir,
Günümüzde, buradaki gemi yapımcılığı ile birlikte Gemi Atması da hafızalarda yaşıyor.
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Sektörün Sesi

Canmaksan Mühendislik Makine San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Oktay Can: 

“Ağaç işleme makinelerindeki büyümeyi
yabancı ortaklıklar tetikleyecek”

Oktay Can Ozan Can
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Bursa İnegöl’deki 3 bin 200 metrekarelik üretim tesislerinde yaptığımız röportajda firmalarının
ürettiği ürünler ve satış yelpazeleri hakkında bilgi veren Oktay ve Ozan Can kardeşler,
babalarının vefatıyla birlikte 1995 yılında çok genç yaşta devraldıkları şirketi bugün dünyanın
birçok ülkesine ihracat yapacak noktaya getirdiler. Sektörün gelişimine yönelik yorumlarını
aldığımız Canmaksan Müh. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Oktay Can sektörün büyümesi
için yabancı ortaklıkların önümüzdeki dönemde yoğun şekilde yaşanacağını söylerken;
şirketin Genel Müdür Yardımcısı Ozan Can ise, sektörde otomasyon sistemlerinin kaçınılmaz
olduğuna değindi. 

Firmayı 1975 yılında kuran
babalarının 1995 yılında
vefat etmesi nedeniyle çok

genç yaşta şirketin yönetimini dev-
ralıp üretime devam eden Oktay ve
Ozan Can kardeşler, bu geçen süre
içinde ayakta kalma başarısı göster-
menin yanında Türkiye’de ağaç iş-
leme makineleri alanında ürettikleri
birçok ilk denebilecek ürünle yurt-
dışına kapı açmış durumdalar. Ka-
zandığı üniversitedeki kaydını
dondurarak eğitimini yarıda bırakıp
daha 19 yaşında atölyedeki üretimin
başına geçen Oktay Can ile üniver-
site eğitimini Elektrik-Elektronik
Mühendisliği bölümünden mezun
olarak tamamlayıp öğrendiklerini
firmaya aktaran Ozan Can, birlikte
oluşturdukları işbirliği ve güç birli-
ğiyle hem üretimlerini hem de yurt-
dışı pazarlarını artırarak büyütüyor. 
Sektörü yakından takip edip çeşitli
sivil toplum örgütlerinde görev alan
ve yaptığımız röportajda gelişmeleri
değerlendiren Canmaksan Müh.
Mak. San. Tic. Ltd. Şti. Genel Mü-
dürü Oktay Can, Türkiye’nin po-
tansiyelinin çok yüksek olduğunu
vurgulayarak, “Avrupa çok yaşlı.
Türkiye genç ve dinamik, aynı za-
manda üretimle ilgili belli bir tecrü-
beye de ulaştı. Yakın zamanda
Avrupa’daki Alman, Fransız, İtalyan
firmalar bize gelecek ve ortaklık tek-
lifleri sunacak. Onların bilgisi bizim
dinamizmimizle birleşecek ve or-
taklıkların sayısı artacak. Çoğal-

mazsa sektör bir yere kadar gelip tı-
kanabilir. Makine sektörünün büyü-
mesi adına uluslararası ortaklıklar
olmalı, doğal bir süreç ve büyümek
için bir gereklilik. Ağaç işleme ma-
kinelerinin büyümesini tetikleye-
cektir” görüşünü artardı. 
Sektörün geleceğine yönelik öngö-
rülerini aktararak, eğitimli eleman
sıkıntısının sektörü otomasyona
yönlendirdiğine vurgu yapan Can-
maksan Müh. Mak. San. Tic. Ltd.
Şti. Genel Müdür Yardımcısı Ozan
Can ise, “Sektörün gelişimi için
otomasyon sistemleri şart. Sektör
bir anlamda otomasyonla büyüye-
cek. Özellikle verimlilik ve üretimde
makineler arasındaki geçişlerle per-
sonel dezavantajını avantaja dön-
dürdüğümüz için ağaç işleme
sektöründe belli bir ölçek üzerin-
deki firmalar buna yönelmek zo-
runda kalacak. Otomasyona
yönelmeyen de ayakta kalamayacak
zaten” dedi.

Ozan Bey öncelikle sizinle başla-
yalım sohbetimize. Bize biraz fir-
manızdan ve ürettiğiniz ürün-
lerden bahseder misiniz? 
Firmamız 1975 yılında babamız tara-
fından kuruldu. Firma ilk kuruldu-
ğunda tarım aletlerinin tamiri ve
yedek parça imalatı yapıyordu. 1970-
80’li yıllarda İnegöl Organize Sanayi
Bölgesi’nin gelişmesiyle birlikte teks-
til fabrikalarının sayısının artmasıyla
babamız tekstil makinelerinin tamiri,
yedek parça üretimi ve proje geliştir-
meye başladı. 1995 yılında babamızın
vefatı nedeniyle şirketi abim devraldı.
Ben o zaman daha 12, abim ise 19
yaşındaydık. O zaman 5-6 kişilik bir
torna atölyesi büyüklüğündeydik.
2001 yılında 300 metrekarelik yeni
bir atölyeye taşındık. İnegöl’de kuru-
lan ağaç işleme ve mobilya üretim tes-
islerinin makinelerine yedek parça
imalatı da yapmaya o yıllarda başladık.
Yeni tesisle birlikte üretimimizi de de-
ğiştirip makine üretimine yöneldik.
2001 yılında üniversiteye gidip Elek-
trik-Elektronik Mühendisliği bölü-
münü kazandım ve her yaz gelip
öğrendiklerimi şirkete aktardım.
Benim üniversiteden mezun oldu-
ğum 2005 yılında şirketleştik ve tor-
nacılıktan makineciliğe doğru yönel-
meye başladık. 

Makineciliğe yönelmekle birlikte
neler değişti sizin için?
Bizi o güne kadar sadece İnegöl ve
Bursa tanırken 2005 yıllardan sonra



önce Marmara Bölgesi sonra da
tüm Türkiye tanımaya başladı. O
zamanlarda orman ürünleri sektö-
rüne hitaben konveyörler, asansör-
ler ve özel projeler ile otomasyon
sistemleri ürettik. 2009 yılında ilk
yurtiçi fuarımız olan ZOW Fuarına
katıldık. Orman ürünlerine hitaben
tutkal sürme makineleri ve asansör-
ler (hidrolik platform - lift) sergile-
dik. 2011 yılında da 3 bin 200
metrekare kapalı alanı, bin 500 met-
rekare açık alanı olan bugünkü tesi-
simize taşındık. 

Ürünleriniz arasında neler bulu-
nuyor?
2011 yılında TEPKEM adını verdi-
ğimiz Taşınabilir Elektrikli Ağaç
Paket ve Tomruk Kesme Maki-
nesi’nin imalatına başladık. Makine-
miz özetle taşınabilir portatif
elektrikli bir çeşit testere, büyük
çaplı tomrukları ya da ağaç paketle-
rini kesmek ve boylamak için kulla-
nılıyor. Portatif ve çok pratik bir
ürün. Bu makinenin en büyük özel-
liği hem elektrikli hem de uzun pa-
lasının olması. Zincirin bağlı olduğu
dönen parça standartların üstünde
uzun ve ince bir sac. Daha önce
üretilmemiş Türkiye’de. Bunu bir
Türk firması olarak biz başardık.
2011 yılındaki TÜYAP fuarında
Tepkem’ le piyasaya çıktık. Ve bu
tarih bizim için dönüm noktası
oldu. Fuarla birlikte çok büyük bir
atılım gerçekleştirdik. 
Tepkem ile 2 yıl ses getirdik pa-
zarda. Çünkü bu makinenin üreti-
mini Türkiye’de ilk ve tek olarak biz
yapıyoruz. Dünyada ise sadece 3
üretici tarafından üretiliyor. Bunlar-
dan biri Amerikalı, biri Avusturyalı
biri de biziz. Yılda kapasite olarak
500 adetlik üretime sahibiz. Bu ma-
kineyi hem iç hem dış pazara veri-
yoruz. 

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsu-
nuz?
Aslında ihracatımızın artmasında da
bu makinenin etkisi çok oldu. 
TEPKEM’i bugüne kadar Bulgaris-
tan, Ukrayna, Romanya, İspanya,
Rusya, Almanya, Estonya, bazı Af-
rika ülkeleri ile Suudi Arabistan’a
gönderdik. Şimdiki hedefimiz ağus-
tos ayında ABD’deki Atlanta Fuarı.
Açıkçası yeni hedefimiz Amerika kı-
tası. Geçen yıl Almanya’da Ligna
Fuarı’na katıldık. Kendimizi o böl-
gede fazlaca tanıttık. Şimdiki hede-
fimiz de şu ana kadar hiç
girmediğimiz Kuzey ve Güney
Amerika pazarına girmek. Rakiple-
rimizden biri ABD’li, onun paza-
rına bu fuarla giriş yapıp ona rakip
olacağız. Avantajlarımız var tabi,
fiyat ve malzeme kalitemiz bunların
başında geliyor. Daha kullanışlı ma-
kineyi daha uygun fiyata satacağız.
Bunun dışında ağaç işleme sektö-
rüne yönelik yine ilk kez yerli üreti-
len başka bir ürünümüz daha var. 

Nedir bu ürünün adı ve özellikleri?
Adı KRAF olan Katlanır Raf Sistemleri
üretiyoruz. Mobilyacılar ve kapıcılar
ağırlıklı olmak üzere boyahanesi olan
bütün imalatçıların kullandığı bir ürün
bu. Basit bir mekanizmadan oluşmasına
rağmen oldukça kullanışlı ve pratik bir
ürün. Türkiye’de bu ürünü de sadece
biz yapıyoruz. Yurtdışında üretilen ithal
benzerlerine göre üçte bir miktarda
daha ucuza satıyoruz. Talep yeni yeni
hızlandı. Özellikle yurtiçi fuarlarda ser-
giliyoruz. İlk ürettiğimiz yıl 500-600
adet satarken, bu sayı 2 bin adetlere
kadar çıktı. Şu anda kapasitemiz 3-4 bin
civarında. Talep giderek artıyor. Son 2
yıldır ocak ayında düzenlenen Demos
kapı fuarlarına katıldık. Fuarlarda özel-
likle kapı imalatçılarının büyük beğeni-
sini topladı. Bunun da ihracatına
başladık. Bu üründe ithalatın önünü
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Sektörün Sesi

“Sektörde otomasyona geçmeyen
ayakta kalamaz”
Otomasyona ilgi sektörde her yıl artıyor. Özel-
likle ara eleman ve kalifiye operatör personelden
kaynaklanan sıkıntı yaşanıyor.  Bu problem hemen
hemen bütün sektörlerde var fakat müşterileri-
miz olan mobilya, kapı, panel gibi  imalatçılarda
bu sıkıntıyı sıkça görüyoruz. Otomasyon proje-
lerimize olan yaklaşımları çok iyi. Ancak henüz
çok yeni bu bilinç. Sektörde Türkiye’nin yüzde
10 -15 i hazır gibi görünüyor diyebiliriz. Bizim
kurduğumuz sistemler belli bir büyüklüğün üze-
rindeki firmalar için büyük fayda sağlıyor. Firma-
nın kapasitesi ve büyüklüğü açısından belli bir
ölçeğin üzerine hitap ediyoruz. Görüştüğümüz ve
projelendirdiğimiz firmaların yüzde 90’ını da talep
ediyor diyebilirim. Eğitimli eleman sıkıntısı sek-
törü otomasyona yönlendiriyor. Sektörün geli-
şimi için iş akış otomasyon sistemleri şart. Sektör
bir anlamda otomasyonla büyüyecek. Özellikle
verimlilik ve makineler arasındaki geçişlerle per-
sonel dezavantajını avantaja döndürdüğümüz için
herkes buna yönelmek zorunda kalacak. Sektö-
rün orta vadeli gidişatı otomasyon yönünde. Ağaç
işleme sektöründeki belli bir ölçek üzerindeki fir-
maları arasında 20 yıl içinde otomasyona geçme-
yenin kalmayacağını düşünüyorum. Kalmayan da
ayakta kalamaz. Biz bile firma olarak otomasyona
geçtik. Biz bu otomasyon sistemlerinin ilkini 2005
yılında bir panel imalatçısına yapmıştık. 2010-
2011’lerden sonra senede 1 tane proje kurarken,
zamanla 5 ila 10 çıktı. Şu anda bizim firma olarak
yıllık otomasyon kurma kapasitemiz 18-20 proje.
Şu anda tasarımı veya imalatı devam eden, yürü-
yen 4 projemiz var. Firmalar makineleşme ve yeni
yerleşim ihtiyaçlarını hissedip hayata geçirmeye
giriştiğinde bize mutlaka yöneliyorlar. Görüştü-
ğümüz firmaların da yaklaşık yüzde 90’ına oto-
masyon hattını monte ediyoruz. 
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kestik, ayrıca ihracatını yapıyoruz.
KRAF’ta ilk ihracatımızı geçen yıl Azer-
baycan’a yaptık. Bu yıl Türkmenistan’a
ve İran’a da gönderdik. Yurtdışından
yeni talepler gelmeye devam ediyor. 

Siz firma olarak ilkleri seviyorsu-
nuz galiba?
Geçmişten gelen yedek parça imalat-
çılığının vermiş olduğu tecrübeyi,
şimdi yurtdışında yaptığımız ince-
leme ve gözlemlerle birleştiriyoruz.
Piyasayı tanımamızdan kaynaklanan,
ihtiyaçları belirleme ve gözlemleme
yeteneğimiz var. Tecrübelerimizle bu
gözlemleri birleştiriyoruz ve bu ilk
ürünler ortaya çıkıyor. İlk dediğimiz
bu ürünlerin hepsi firmamızın özgün
ürünleri... 

Üzerinde çalıştığınız sektörde ilk
diyebileceğimiz başka ürün çalış-
malarınız var mı?
Yine orman ürünleri sektörüne tasar-
ladığımız birkaç farklı ürün daha var.
Tasarım aşamasında olan projelerimiz
mevcut. TEPKEM’in gelişmiş yeni
bir versiyonunu yaptık. Müşteriler-
den biraz daha komplike ve büyük
versiyonuna yönelik talepler geldi. Şu
anda deneme aşamasındayız. Muhte-
melen ekim ayındaki TÜYAP fua-
rında sergileyeceğiz. Ayrıca mayıs
ayında Ligna fuarına götüreceğiz.
Müşterilerimizden gelen taleplere
göre ürünlerimizi geliştiriyoruz ya da
ürün gamını artırıyoruz.  Biz firma
olarak ayrıca kerestecilere, mobilyacı-
lara, kapı ve panel imalatçılarına genel
anlamda orman ürünleri sektörüne
otomatik yükleme, boşaltma, trans-
fer ve otomasyon sistemleri, kontinü
sistemleri ve hatlar üretiyoruz. Çalış-
tığımız firmayı bizzat yerinde ziyaret
edip keşif yapmamız gerektiği için bu
tür hizmetlerimizi daha çok yurtiçin-
deki firmalara veriyoruz. Firmaya ve
üretimine özel makinelerle butik üre-
tim yapıyoruz. Fabrikadaki mevcut

makineleri inceliyoruz, mevcut maki-
neleri senkronize şekilde birbirine
bağlayarak hat kuruyor ve projelen-
dirmesini yapıyoruz. Makineler ara-
sındaki geçişleri sağlıyoruz, aradaki
geçiş kayıplarını önlüyoruz. Makine-
ler birbirleriyle senkronize ve uyumlu
bir şekilde çalışıyor. Bunun sonu-
cunda da üretimdeki kayıplar mini-
mize ediliyor. En son projesini
yaptığımız firmada 4 makineyi birbi-
rine bağladık. Projemizi kurmadan
önce o hatta 6 kişi çalışırken şimdi o
bölümde 2 kişi çalışır hale geldi. Ay-
rıca bu otomasyon yatırımı kendini
15-16 ay gibi kısa bir sürede amorti
ediyor. Otomasyon işçi maliyetinin
yanı sıra üretim ve kaliteyi de artırı-
yor. Özetlemek gerekirse yurtiçine
transfer sistemleri ve otomasyon pro-
jeleri, yurtdışına ise TEPKEM,
KRAF ve diğer ürünlerimiz ile hiz-
met veriyoruz.

Yeni yatırımlarınız olacak mı?
En son büyük yatırımımızı 2015 yılı
içinde hayata geçirdik. 1 milyon
TL’lik makine ve teçhizat yatırımı ya-
parak kapasitemizi artırdık. Personel
sayımız da arttı. Şu anda 32 persone-
limiz var. AR-GE ekibimizi büyüttük.
AR-GE ekip sayısını 3 kişiden 8 ki-
şiye çıkardık. Otomasyon sistemleri
kurmamız ve proje tasarlıyor ve üre-
tiyor olmamızdan kaynaklanan bir
mecburiyet bizim için AR-GE’ye ya-
tırım yapmak. Bundan sonra yeni ya-

tırımlarımızı proje ekibi üzerine ya-
pacağız. Yeni ürün ve tasarım çalış-
malarımız hiç durmayacak. Devamlı
mevcut ürünlerimizi geliştiren ve yeni
ürünler tasarlayan çalışmalar yapıyo-
ruz.  Öte yandan ihracatımızı artır-
mak da bir hedef bizim için. Şu anda
üretimin yüzde 50’si ihracata yöne-
lik. Ama her yıl yaklaşık yüzde 10 ar-
tıyor. İhracatta hedefimiz yüzde 90’a
ulaşmak. Bunun için de her yıl Tür-
kiye’de ve yurtdışında 2-3 fuara mut-
laka katılıyoruz. 

Peki firmayla ilgili bilgileri aldık-
tan sonra biraz da sektörle ilgili
görüş ve yorumlarınızı öğrenmek
isteriz. Oktay Bey sizden de sektö-
rün gelişimini dinleyebilir miyiz?
Sektöre girdiğiniz günden bugüne
neler değişti, sektör sizce başarılı
bir noktaya ulaştı mı?
19 yaşında şirketin yönetimini dev-
raldım. Bugün 40 yaşındayım. Ben
sektörle ve şirketle birlikte büyüdüm
bir anlamda. Eğitimimi yarım bırak-
tım ve işin başına geçtim. Gözümü
açtığımda İnegöl’de sunta ve kap-
lama fabrikalarının içindeydim. İne-
göl’de olmamız nedeniyle sektörün
büyük tesislerindeki üretimi ve işle-
yişi yakından izledim. Mobilyanın ve
kerestenin bir yere gelmesinde
büyük marka olmuş firmaların büyük
katkısı oldu. Sektörün önünü açtı.
Bazı firmalar sektörün okulu gör-
evini üstlendi. İnegöl’de 90’lı yılların
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sonlarına doğru 2000’li yılların ba-
şında mobilya sektörü çok ilerledi.
Küçük sanayi sitesinin kurulmasıyla
birlikte başladı her şey. Önce 50-60
metrekarede üretim yapan firmalar
zamanla bin metrekarelik atölyelere
taşındılar. Seri imalata yönelik üretim
yapan firmaların sayısı arttı. Yurtdışı
fuarlardan gördüklerini uygulamaya
başlayan firmalar çoğaldı. Üretim
maliyetlerini düşürüp ihracatı artır-
maları ile sektörün önü açıldı.

Şu anda İnegöl mobilyada nasıl
bir konumda?
Ben İnegöl Ticaret ve Sanayi
Odası’nda Yönetim Kurulu Üyesi-
yim. Mobilyacı değiliz ama tedarikçi
olmamızdan dolayı mobilyada moda
nereye doğru gidiyor diye yakından
takip ediyoruz. İnegöl’deki mobilya-
cının tarzı daha çok fantastik olduğu
için Arap pazarına hitap ediyor. Şu
anda İnegöl’de 1 milyar dolarlık mo-
bilyada işlem hacmi var. Dışarıdan
çok ciddi işçi göçü alıyoruz. Bölgede
ihracat da çok arttı ve Türkiye’deki
pazar payını artırıyor. Hiç ithalatımız
olmadığı için dış ticaret fazlası veri-
yoruz. Bu gelişim İnegöl’de 2. Mo-
bilya ihtisas sanayi bölgesinin
kurulmasını sağladı. Bu da sektöre
artı destek kattı. Mobilya sektöründe
3 bine yakın irili ufaklı üretici firma
var. İnegöl Mobilyacı ve Sanayicileri
Derneği mimar ve tasarımcı yetiştir-

meye yönelik eğitimler veriyor. Ay-
rıca yılda 2 kez MODEF fuarı İne-
göl’deki sektör açısından büyük
avantaj sağlıyor. Özellikle yurtdışın-
dan gelen fuar ziyaretçileri mobilya
imalatçılarını, tesisleri ve modelleri
yerinde görüp inceleme şanslarını
elde ediyorlar ve bu ziyaretler alıcı
firmalar için güzel bir etken oluyor.
İnegöl her zaman sektörün gelişimi
için altyapıyı oluşturmaya ve güçlen-
dirmeye devam etmektedir.

Mobilya sektörünün ve ona üre-
tim yapan makine sektörünün ge-
lişimi için sizce neler yapılmalı? 
Herşeyden önce mesleki eğitimin
özendirilmesi ve güçlendirilmesi
gerek. Çalışan personelin eğitimi çok
önemli. Şu anda Türkiye’de bu an-
lamda çok ciddi bir sıkıntı var. ‘Mes-
lek Lisesi memleket meselesi’ fikri
çok önemli.  Biz firma olarak her
hafta düzenli eğitimler veriyoruz.
Yalın üretim, Kaizen gibi konularda
personelimiz koçlardan eğitim alıyor.
Ayrıca üretimdeki sıkıntıları aşmak
için Almanya’dan mekatronik mü-
hendisi getirdik. Bize çok büyük fay-
dası oluyor. 
Türkiye potansiyeli çok yüksek bir
ülke.  Avrupa çok yaşlı. Türkiye genç
ve dinamik, aynı zamanda üretimle
ilgili belli bir tecrübeye de ulaştı.
Yakın zamanda Avrupa’daki Alman,
Fransız, İtalyan firmalar bize gelecek

ve ortaklık teklifleri sunacak. Onların
bilgisi bizim dinamizmimizle birle-
şecek ve ortaklıkların sayısı artacak.
Çoğalmazsa sektör bir yere kadar
gelip tıkanabilir. Makine sektörünün
büyümesi adına uluslararası ortaklık-
lar olmalı, doğal bir süreç ve büyü-
mek için bir gereklilik. Ağaç işleme
makinelerinin büyümesini tetikleye-
cektir. Ayrıca sektörün sıkıntısı çev-
remizdeki komşularımızla hiçbiriyle
ticaret yapacak uygun bir ortama
sahip değiliz. Sektörün ihraç pazar-
larının yönünü değiştirmek zorun-
dayız.

Son olarak AİMSAD’ın iki yıllık
çalışmalarını değerlendirmenizi is-
teyeceğim. Derneğin faaliyetlerini
başarılı buluyor musunuz?
Ben AİMSAD’ın ilk kurucuları için-
deyim. Derneğin hem kurulmasın-
dan hem de çalışmalarından çok
memnunuz ve destekliyoruz. STK
üyesi olarak her zaman sektörlerde
kümelenmeden yanayım. Dernek-
teki çalışmalarla sektör daha iyi ola-
cak ve zamanla bizim yaşadığımız
birçok soruna da çözüm üretecek.
Bize verilen görevleri de yapmaya
hazırız. Firmalarda diyalog ve ileti-
şim çok önemli. Eskiden firmalar bir-
birini tanımazdı. Şimdi dernek
sayesinde yaratılan sinerji ile bir iç ile-
tişim doğdu. Birçok arkadaşla ta-
nışma fırsatımız oldu. 

Sektörün Sesi

“Altın yakalı personelin sayısının artması sektörün gelişimine hız katar” 
Sektörde eğitimden sonra yapılacak en büyük çaba AR-GE ve inovasyona yönelik olmalı. Büyümenin ol-
mazsa olmazları bunlar. Yetişmiş beyaz ve altın yakalıları yetiştirerek AR-GE ve inovasyonla sektörün ge-
lişimi artacaktır. Altın yakalı pek kullanılmaz ama ben özellikle söylemek istiyorum bunu. Mavi ve beyazdan
sonra artık dönem altın yakalıların dönemi. Eğitimini bitirip yurtdışını tanıyan, altyapısını doldurmuş, ana-
litik düşünebilen, değişimi takip eden ve uygulayan, sisteme hızlı adapte olan, bilgiyi sisteme çabuk entegre
eden özelliklere sahip olmalı. Bizim firmamızda bir tane adayımız var, şu anda onu yetiştirmeye devam
ediyoruz. Sektörün büyümesi için altın yakalı personel eğitimine yönelmeli. Firmalar kendi içlerinde bu
tür personellerin sayısını artırmalı. Bu tür çalışanları kendi içlerinden çıkarma çalışması yapmalı ve bu tür
özellikteki çalışanlara fırsat vermeli. Neticede çalışan kalitesinin artması firmaları ve sektörü de daha iyi
yerlere taşıyacaktır.
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Kuzey Afrika’da Cezayir ve
Batı Sahra arasında yer alan
Fas, Atlantik Okyanusu’na

ve Akdeniz’e kıyısı bulunması itiba-
rıyla bir anlamda Akdeniz’in okya-
nusa açılan kapısı olma özelliğini
taşıyor. Geçmişi 9. yüzyıla kadar da-
yanan, 1956 yılına kadar ise Fransa
hakimiyeti altında kalan Fas, 1956 yı-
lında bağımsızlığını ilan ederek, ana-
yasal demokratik monarşi sistemine
geçti. Fas'ın Batı Sahra'ya haksız yere
girmesini gösteren Afrika Birliği ne-
deniyle Fas, Afrika’da bulunduğu
halde Afrika Birliği’ne üye olmayan
tek ülke özelliğinde.  
Orta gelir düzeyinde bir ülke olarak
kabul edilen Fas, dış borç yükünün
fazla olmaması nedeniyle yaşanan kü-
resel ekonomik krizlerden göreceli
olarak daha az etkileniyor. Orta va-
dede ekonominin güç kazanması

beklendiği, Gayri Safi Yurtiçi Ha-
sıla’nın yaklaşık üçte ikisinin hizmet-
ler sektörüne dayandığı ülkede,
dünyanın en büyük fosfat yatakları
bulunuyor. Fas Ulusal Fosfat Ajansı
(OCP) tarafından yapılan açıklamaya
göre fosfat kaynaklı ürünlerin üreti-
minde 2050 projeksiyonlarına para-
lel olarak artışa gidilmesi planlandı.
Açıklamada aynı zamanda Fas’ın
2017 yılına kadar dünyanın en büyük
üreticisi konumuna geleceği ve şu
anda tüm dünya rezervlerinin yüzde
75’inin Fas’da bulunduğuna da
vurgu yapıldı.
1980’li yıllardan itibaren IMF ve
Dünya Bankası ile işbirliği içinde ba-
şarılı bir ekonomik reform sürecine
giren Fas, bu çerçevede dış ticaret re-
jiminin liberalleştirilmesi, yeni yatırım
kanunu, özelleştirme programı ve
bankacılık sisteminin iyileştirilmesi

gibi birçok yapısal çalışmayı hayata
geçirdi. Fas ekonomisinde son 10
yılda tarım ve fosfat sektörlerine olan
bağımlılık azalarak imalat ve hizmet
sektörlerinin GSYİH’daki payları ar-
tırıldı. Öte yandan hükümet, ülkede
ekonomik aktivitenin Kasablanka ve
Rabat etrafında yoğunlaşması nede-
niyle az nüfuslu bölgelerdeki iş im-
kanlarını geliştirmek amacıyla yatırım
teşvikleri uyguluyor. 

Bu yılki büyüme beklentisi
yüzde 2’nin altında
Fas Yüksek Planlama Komisyonu ta-
rafından yapılan açıklamaya göre Fas
ekonomisi 2015 yılında yüzde 4,5’lik
bir büyüme gerçekleştirdi. Söz ko-
nusu büyüme rakamında yaşanan iyi-
leşmede,  2015 yılı dördüncü
çeyreğinde tarım sektöründe yaşanan
büyüme ve tarım dışı sektördeki dü-

Akdeniz’in okyanusa açılan kapısı, FAS

Türkiye ile arasındaki dış ticaret hacminin son yıllarda artarak 2 milyar doların üzerine çıktığı Fas,
ağaç işleme sektörü için de giderek önemini artırıyor. İnşaat sektörünün hızlı ilerleyişi, özellikle
yeni konut ve turizm alanında yeni yapılar ile birlikte, modaya uygun revizyonların yoğunlukta
olması ağaç işleme makineleri sektörünü ön plana çıkardığı gibi, temel ticari ihtiyaçlar listesinde
üst sıralara taşıyor. Bununla beraber 32 milyonluk nüfusun çoğunlukla gençlerden oluşması da
ülkeyi ağaç işleme makineleri sektörü için hedef ülkelerden birisi haline getiriyor.
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zelmenin etkili olduğu açıklandı.
Ekonomisinin önemli bir kısmı ta-
rıma dayalı olan ülkede, söz konusu
sektördeki gelişmeler büyümeyi de
direkt etkiliyor. Fas Ekonomi ve Fi-
nans Bakanı Mohamed Boussaid ta-
rafından yapılan açıklamada, tarımda
yaşanan negatif gelişmelerden dolayı,
2016 yılında Fas ekonomisinin yüzde
2’nin altında büyümesinin beklendiği
açıklandı. 2015 yılı ile kıyaslandığında
tarımdaki büyüme oranının yüzde
7,3 düştüğü belirtildi. Ülkenin dış ti-
caretine baktığımızda ise ithalatında
sanayi ürünlerinin öncelikli sırada yer
aldığını görüyoruz. En fazla ithal edi-
len ürünler ham petrol, petrol yağları,
makine ve ulaşım araçları, tekstil
ürünleri ve kimyasallardan oluşuyor.
Fas’ın en önemli ticaret ortağı ise Av-
rupa Birliği. İthalatın yaklaşık yarısı ve
ihracatın yüzde 70’ten fazlası Avrupa
Birliği ülkeleri ile yapılıyor. Fransa en
önemli tedarikçi ülke, İspanya da
ikinci en büyük tedarikçi konu-
munda. Fransa aynı zamanda Fas’ın
en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke
durumunda bulunuyor. Dış ticaret ra-
kamlarına baktığımızda ise Fas 2014
yılında 44 milyar dolar ithalat yapar-
ken, 25,5 milyar dolar ihracat gerçek-
leştirdi. Toplam ticaret hacmi ise 69,5
milyar dolar oldu. 

Yatırımcılar için Afrika'da 
ikinci en güvenli ülke
Bir Fransız danışmanlık şirketi tara-
fından yayımlanan yeni bir çalışmada,
yatırımcılar için Afrika'da yer alan
ikinci en güvenli ülkenin Fas olduğu
belirtilirken;  Fransız dış ticaret si-
gorta şirketi Coface, ülke risk değer-
lendirmesi veya iş ortamı değer-
lendirmesi içinde, yatırımcılar için
Fas'ın risk değerlendirmesini A4 se-
viyesinde bildirdi. 2014 yılında da
gerçekleşen 67 proje ile Fas, doğru-
dan yabancı sermaye yatırımları açı-
sından Afrika’daki 3’ncü ülke

olmuştu. Yatırımcılar için Fas; uygun
düşük riskli, Ortadoğu ve Kuzey Af-
rika (MENA) bölgesinde güvenli
ülke olarak tanımlanıyor. Coğrafi ko-
numu, Avrupa pazarına yakınlığı,
strateji ve ürün çeşitliliğinin (otomo-
tiv, havacılık, elektronik, offshore,
kimya, ilaç, tekstil, gıda vs.) yanı sıra,
makroekonomik ve siyasi istikrar,
Fas'ın güçlü yönlerini oluşturuyor.
Fas Dış Ticaret Ofisi tarafından yapı-
lan açıklamaya göre Nisan 2016 iti-
barıyla doğrudan yabancı yatırım
miktarı 6.77 milyar dirhem (yaklaşık
677 milyon euro) olarak gerçekleşti.
Öte yandan Ernst and Young tara-
fından Haziran 2015 yayımlanan ya-
bancı yatırım çalışmasına göre 2011
Arap Baharı’nın etkilerinin kaybol-
masından sonra Mısır ve Fas’ın doğ-
rudan yabancı sermaye miktarlarını
artırdıkları vurgulanırken, 2014 yı-
lında Fas’a özellikle finansal hizmet-
ler sektöründe yapılan yatırımlarda
yüzde 52’lik çarpıcı bir artış olduğu
ifade edildi. Bu yatırımların önemli
bir kısmının Fransız firmalarından
geldiği açıklanırken söz konusu artış-
larda Avrupa’ya yakınlık, pro-aktif ya-
tırım politikaları ve yetişmiş
işgücünün etkili olduğu vurgulandı.

Türk firmalarının 
Fas’a ilgisi yoğun
Fas ile Türkiye arasındaki dış ticaret
hacmi ise son yıllarda artış göstererek
2 milyar doların üzerine çıktı. Türki-
ye’nin Fas’dan ithalatı 2015 yılında
711 milyon dolar, ihracatı ise 1.338
milyon dolar oldu. Fas’dan ithal etti-
ğimiz başlıca ürünleri otomobil, iş-
lenmemiş altın, difosfor pentaoksit,
işlenmemiş kurşun, tabii kalsiyum ve
gümüş; ihraç ettiğimiz başlıca ürün-
leri de demir çelik, mücevherci eşyası,
otomobil ve buzdolabı oluşturuyor.
Fas’ın Türk firmaları açısından önemi
sadece karşılıklı ticaret hacmimizde
yaşanan artışla sınırlı değil. Afrika’nın

Sürekli irtibatta kalın, ikili ilişkiye önem verin!
Fas pazarını geliştirmenin, bu pazarda yer bulmanın temel
noktası ülkenin ticaret şekillerini ve gereksinimlerini yerel
yatırımcılardan daha iyi bilmektir. Ülkeye ihracatı hedefleyen
firmaların her şeyden önce bankacılık kurallarını kabul etmiş
olması gerekmektedir, çünkü bu kurallar katı ve katidir, 
pazarlığa açık değildir. Fas ile ticari ilişkileri geliştirmenin
yolu sürekli irtibatta kalmak, fuarlar ve müşteri ziyaretleridir. 
Gönülleri gözlerinin gördüğünden yana oluyor, kurumsal 
yapıdan ziyade ikili ilişkileri önemsiyorlar ve bu konuda çok
hassaslar. Bütün bu ziyaretler ve tanıtımlar sırasında zorla-
yıcı ve/veya iş mantığı ile çelişen çeşitli komplikasyonlar ile
karşılaşılması diğer Mağrip ülkelerine oranla daha fazladır.
Ancak sabır ile doğru bilgi aktarımı bölgede her zaman tak-
dir uyandırmakta, tercih nedenlerinde belirleyici olmaktadır.



en istikrarlı ekonomilerinden biri
olan Fas, bölgedeki konumu itiba-
rıyla da Afrika’ya ve Avrupa’ya açıl-
mak isteyen Türk firmaları için ideal
bir üs teşkil ediyor. Fas’da faaliyet
gösteren yaklaşık 61 Türk firmasının
toplam yatırımlarının 245 milyon
dolar düzeyinde olduğu tahmin edi-

liyor. Hem ticari hem de yatırım iliş-
kilerini artırmanın amaçlandığı iki
ülke arasında ekonomik ilişkilerin ge-
liştirilmesi için üzerinde durulması
gereken sektörlerin başında tekstil ve
hazır giyim, otomobil sektörü, tarım
ve tarım sanayisi, turizm, müteahhit-
lik sektörleri geliyor.  
Türk firmalarının Fas’a ilgisi bu yıl da
sürüyor. Fas’ta yayımlanan önemli
ekonomi gazetelerinden birisi olan
L’E conomiste’de, Doğtaş ve Kele-
bek Mobilya’nın 2016 yılı içinde
Fas’ta faaliyet göstermeye başlaya-
cakları yönünde bir haber yayım-
landı. Aynı haberde özetle, iki
firmanın da ilk olarak Fas’ın Kazab-
lanka şehrinde faaliyetine başlayacağı
ve burada iki mağaza açacakları,
2017 ve 2018 yıllarında mağaza sa-
yılarının artırılmasının planlandığı
açıklandı. Öte yandan geçtiğimiz ay-
larda Kazablanka Tramvayı ihalesini
bir Türk firması kazandı.
Türk müteahhitlik firmalarından Yapı
Merkezi, Kazablanka tramvayının
2.’nci hattını inşa edecek. Proje 900
milyon dirhem (yaklaşık 90 milyon
euro) karşılığında gerçekleştirilecek.
Söz konusu hattın ilk aşamasını da
adı geçen firmamız konsorsiyumla
birlikte gerçekleştirmişti. 

Kazablanka hem kültürün 
hem ekonominin merkezi
Kazablanka, Fas’ın batısında bulu-
nan, başkentten sonraki en önemli
şehir. Atlas Okyanusu’nun kıyısında

yer alması nedeniyle oldukça önemli
bir liman kenti olma özelliğini taşır-
ken, Fas’ın da en büyük şehri. Ka-
zablanka şehrinin popülaritesini
arttıran en önemli şey şüphesiz ki bu
şehirde 1942 senesinde çekilmiş olan
efsanevi Hollywood filmi. 
İsmi İspanyollar tarafından verilen
Kazablanka’nın ekonomik anlamda
en büyük noktası limanıdır. Bu liman
ve çevresinde ticaret oldukça hızlı bir
şekilde gelişiyor. Sanayi sektöründe
de işgücünün yüzde 60’ı, toplam
üretimin ise yüzde 39’u bu şehir ta-
rafından sağlanıyor. Kazablanka,
2015 Afrika Şehirleri Büyüme En-
deksi’ne göre en hızlı büyüyen 2.’nci
şehir oldu. Kişi başına GSYİH, elek-
trik ve suya ulaşım, sağlık, eğitim,
bankacılık sistemi, doğrudan yabancı
sermayeye katkı ve hane halkı harca-
malarındaki artış gibi kriterlerin uy-
gulandığı endekste Kazablanka
büyüme oranlarının yanı sıra iş yapma
kolaylığı yönünde attığı adımlar ve is-
tikrarı ile de sıralamada 2.’nci sırada
yer aldı. Kazablanka’da görülecek
önemli noktaların birçoğu Eski Şehir
ve Yeni Şehir denilen bölgelerde bu-
lunuyor. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde
inşa edilmiş olan yeni şehir bölgesi-
nin merkezinde Place des Nations
Unies ve Place Mohammed V Mey-
danları var. 100 metre uzunluğunda
olan 2 kuleden oluşan bir yapı olan
Kazablanka Twin Center ise Kazab-
lanka ekonomisinin merkezi konu-
munda bulunuyor. 
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İşadamlarının pazarda dikkat etmeleri gereken hususlar 
Dil konusundan bahsetmezsek kesinlikle eksik bilgi vermiş oluruz, kendilerine has bir dilleri olduğunu kabullenip, buna uygun hareket etmek
gerekiyor. Arapça etkili olsa da kullandıkları Arapça, Fransızca ve Osmanlıca karışımı olduğu için, en etkili iletişim Fransızca olacaktır. Evrensel
dil olan İngilizceyi bilen sayısı oldukça az, fakat yeni nesiller ile birlikte hızla artmakta.
Ülkenin resmi dili Arapça olmakla birlikte iş ilişkilerinde güneyde Fransızca, kuzeyde İspanyolca ve Fransızca konuşulmaktadır. Devlet memurla-
rının çoğunluğu da Fransızca kullanmaktadır. İngilizce giderek yaygınlaşmasına rağmen ülkede yaygın olarak Fransızca konuşulması bazen bir 
dezavantaj olabilmektedir. İş yazışmaları ve ticari materyalin Fransızca olması gerekmektedir.
Başka ülkelerde olduğu gibi Fas ile iş yapan firmalarımızın alıcılarını 1 yıldan kısa sürelerde değil, daha uzun bir zaman içerisinde tanıması gerek-
mektedir. Alıcı firmaya güven duygusu oluşana kadar peşin veya gayrikabilirücu akreditif gibi riski düşük ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi
çok önemlidir.



Fas, Kuzey Afrika’da gelişmekte olan
ve yeni yatırımlara açık bir pazar ola-
rak Türk yatırımcılara imkanlar su-
nuyor. İnşaat sektörünün hızlı
ilerleyişi, özellikle yeni konut ve tu-
rizm alanında yeni yapılar ile birlikte,
modaya uygun revizyonların yoğun-
lukta olması hem mobilya sektörü
hem de ağaç işleme makineleri sek-
törü için oldukça cazip. Sektörlerin
doğal ve direkt bağlantısı ağaç iş-
leme sektörünü ister istemez ön
plana çıkarıyor. Ağaç işleme sektö-
rünü, temel ticari ihtiyaçlar listesinde
üst seviyelere taşıyor. Bununla bera-
ber 32 milyonluk nüfusun çoğun-
lukla gençlerden oluşması ve çalışma
istekliliği ülkeyi ağaç işleme sektörü
için hedef ülkelerden birisi haline
getiriyor.
Şu anda gelişme aşamasında olan Fas
ağaç işleme sektörü, temel üretim
şartlarını bilse dahi özellikle makine-
leşme ve uluslararası ticaret konula-
rında çok yeni. Durum böyle olunca
ilk sağlıklı ilişkileri kurup gerekli im-
kanları sunan ülkeler pazarda yerini
uzun süreli olarak alacaktır. Ancak
Fas da diğer Diyar-ul Magrib (Ku-
zeybatı Afrika) ülkeleri gibi kültürel
bir harmoniye sahip. Ortadoğu sı-
caklığına, Avrupa kalite anlayışına sa-
hipmiş gibi görünse de kendine has
alışması zaman alan bir kültürü var.
Burada en önemli noktayı ise ülke-
nin kültürünü iyi tanıyıp buna
uygun hizmet verebilmekte yatıyor.

Tercih sebebi; Türklere olan 
sempati ve maliyet avantajı 
Ekonomik nedenlerle Uzakdoğu
ürünlerinin etkisi altında kalmış
olan Fas, yetersiz servis, kalite ve
satış sonrası hizmet eksikliğinden
ötürü uygun maliyetli kalite arayı-
şına girdi. Uzun zaman boyunca
Fransız hegemonyasında kalması
ise ülkenin Avrupa ürünlerine daha
sıcak bakmasına olanak veriyor. Bu
noktada geçmişten gelen Türk mil-
letine duyulan sempati, ürünlerimi-
zin maliyet olarak Avrupa ürünlere
karşı avantajı, Türk ürünlerini ter-
cih sebebi haline getiriyor.
Öte yandan mobilya sektörü, ül-
kede sürekli olarak gelişmekte
ancak bu gelişim ülke sınırları dâ-
hilinde kalmakta. Batı Sahra ve Ce-
zayir, ülkenin iki sınır komşusunu
oluşturuyor. Ancak Batı Sahra ile
toprak/tanıma anlaşmazlıkları ya-
şanırken, Cezayir, Batı Sahra’yı her
anlamda destekliyor. Bu durum sa-

dece iki sınır komşusuna sahip
Fas’ın komşu ülkeler ile ticaretini
çok zor bir hale getiriyor.

Gelecek vaad ediyor
Fas potansiyeli yüksek ve hızla ge-
lişmekte olan bir ülke. İkili komşu
ülke ilişkilerini düzeltmek için ciddi
çabalar sarf etmesi, ayrıca ülkenin
ucuz işçilik giderleri ve düşük ma-
liyet teşvikleri, Fas’ı gelecek için
umut vaad eden ülkeler arasında
tutuyor. Bununla beraber unutul-
mamalıdır ki, ülkede katı yönetim
anlayışı ve oldukça katı bankacılık
kanunları bulunuyor. Bu şartlar
yerel küçük yatırımcıların ve/veya
uluslararası ticareti çok fazla bilme-
yen yerel esnafın ithalattan çekin-
mesine neden oluyor. 
Fas, emek ve sabırla işlendiği tak-
dirde uzun süreli, sağlıklı ticari iliş-
kilerin kurulma olasılığı, diğer
birçok ülkeye oranla daha yüksek
olan bir ülke. İki ülke arasında ağaç
işleme makineleri ticaretinde ger-
çekleşen rakamlara bakıldığında da
potansiyelin ne kadar yüksek oldu-
ğunu görmek mümkün. Fas’a yapı-
lan ihracatla potansiyel ihracat
rakamları arasındaki büyük fark
sektörün bu ülkeye daha yoğun ça-
lışmalar yapması gerektiğini de or-
taya koyuyor. Gerekli çalışma ve
tanıtımlarla Türk ürünlerinin ve şir-
ketlerinin hak ettiği yeri almasının
mümkün olduğunu söylenebilir.
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İnşaat ve turizmdeki gelişmeler Fas’ın cazibesini artırıyor
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“Önceden üretmek zordu, şimdi satmak zor 

Bundan sonraki adım 
inovasyon olmalı…”

Eskimeyen Markalar



Turanlar Makina, 1958 yı-
lında şirketin birinci jeneras-
yonu Ahmet Turan

tarafından Ankara’daki 24 metreka-
relik küçük bir atölyede kurulmuş.
Atölyede üretim ilk yıllarda kamyon
karasörleri ve kriko tamiri üzerine
gerçekleşmiş. Zamanla işlerin yo-
ğunlaşması ile atölyenin 1963 yı-
lında Siteler bölgesine taşınması ise
Turanlar Makina için bir dönüm
noktası olmuş. Mobilya üreticisi ve
marangozların arasındaki 50 metre-
karelik bu atölyede gelen talepler
üzerine zamanla mobilya makineleri
üretmeye başlayan firma, bugün sa-
dece Türkiye’nin değil Avrupa’nın
sektördeki en büyük üretim nokta-
larından biri haline geldi. 20 bin
metrekarelik kapalı alanda yıllık bin
adetten fazla delme,  pres, kesme ve
kenar bantlama makineleri üreten
Turanlar Makina, dünyanın 93 ül-
kesine de makinelerini satma başa-
rısı gösterdi.
Küçük yaşlardan itibaren babasının
atölyesinde bulunan ve zamanla şir-
ketin yönetimini devralan İbrahim
Turan ise ikinci jenerasyon olan 5
kardeşten en büyüğü olarak şirke-
tin Onursal Başkanı konumunda
bulunuyor. Kendi deyimiyle “şir-
ketle birlikte büyüdüm” diyen İb-
rahim Turan, yönetimi kardeşleri
İrfan ve Aytekin Turan beylere dev-
retmiş kendisi de artık yavaş yavaş
emekliliğe geçiş yapmış. Babasın-
dan aldığı bayrağı kardeşleri ile
diğer üçüncü kuşak temsilcilerine

devreden İbrahim Turan, tecrübe-
siyle yeni jenerasyona yol gösterici-
lik yapıyor. 
Turanlar Makina’nın ihracat şirketi
olan AAC Makina’nın İstan-
bul’daki satış ofisinde görüştüğü-
müz İbrahim Turan ile hem
şirketin ilk kuruluş yıllarını ve bu-
günlere gelişini hem de gelecek dö-
neme ilişkin sektör öngörülerini
konuştuk. Geçmişte üretimin zor-
luklarını ve talep yoğunluğunu an-
latan, şimdi ise üretmekten ziyade
satışın daha zor olduğunu vurgula-
yan İbrahim Turan,  edindiği tec-
rübeyle geleceğe yönelik gençlere
tavsiyelerini şöyle aktardı: “Bizim
zamanımızda üretmek zordu.
Şimdi satmak için uğraşıyoruz.
Bunun için de yenilikçi olmak ba-
şarının anahtarını oluşturuyor.
Dönem de şartlar da değişti. Gele-
cek dönemde fark yaratıcı katma
değeri yüksek ürünler üretip sat-
mak gerekiyor. Bugüne gelirken
bizim makinelerin ağırlığı azdı, fi-
yatı pahalıydı. Artık bizden sonraki
neslin yapacağı şey, bunu bir ka-
deme daha ileriye taşımak olmalı.
Yani birim başına düşen kilo fiyatını
artırmak gerekiyor. 

İstikrarlı firma her zaman kazanır.
Türkiye’nin şartlarına rağmen
ayakta kalmak için sürekli alternatif
planlar içinde olmak da gerekiyor.”

Siz ikinci jenerasyon olarak şir-
ketin kuruluş ve büyümesine bir
anlamda şahitlik ettiniz. Şirketin
geçmişini biraz sizden dinleyebi-
lir miyiz?
Şirketi babam 1958 yılında kurdu.
Ben de okul hayatımdan arta kalan
tüm vakitlerimde babamın yanında
çalıştım. Şirketle birlikte büyüdüm
diyebilirim aslında. Bizim bir başka
işimiz ağaç kaplama üzerineydi ve
babam onunla da ilgilenirdi. Bu ne-
denle makine işini yürütmek için
1974 yılında lise 2. sınıftayken
okulu bırakmak zorunda kaldım.
Ankara’da 24 metrekarelik küçük
bir atölyede kiriko tamiri yapılarak
kuruldu şirket. İlk yıllarda makine
üretimi yapmıyorduk. Kamyon ka-
rasörleri imal ediliyordu. 1963 yı-
lında atölyemiz Ankara’nın Siteler
semtine taşındı. Orada marangozla-
rın içinde çalışıyorduk. 50 metreka-
relik bu atölyede marangoz
makinelerinin tamirini yapmaya baş-
ladık ilk önce. O dönemde Türki-
ye’de ağaç işleme makinelerinin
üretimini yapan çok az firma vardı.
Daha çok yeni konsept makineler
ithal ediliyordu. Makineleri tamir
ederken mobilyacılardan makine
üretimi yapmamıza yönelik talep
geldi. Biz de bu şekilde mobilya sek-
törüne makine üretmeye başladık.
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Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin ve 93 ülkenin ahşap sanayisi için on binlerce ağaç
işleme makinesi üretip satan Turanlar Makina, bugün 3. jenerasyonun yönetime kattığı güç
ve enerjiyle büyümesini sürdürüyor. “Şirketle birlikte büyüdüm” diyen ailenin ikinci
jenerasyonu ve Onursal Başkanı İbrahim Turan, bayrağı devrettiği gençlere “Bizim
zamanımızda üretmek zordu. Şimdi satmak için uğraşıyoruz. Bundan sonraki dönemde ise
fark yaratıcı katma değeri yüksek ürünler üretip satmak, birim başına düşen kilo fiyatını
artırmak gerekiyor” mesajını veriyor.

Şu anda her gün işe gelsem
de emekli gibiyim. Bütün sorum-
luluklarımı oğullarıma bıraktım.
Evde oturmaktan ziyade fab-
rikada olmak daha çok mutluluk
veriyor bana.

“ “ 
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İlk olarak arabalı yatar daire testere
makinesi ürettik. Türkiye’de ilk
üretenlerden biri olduk. Daha
sonra bant zımparalama makineleri
ürettik. 
O makineyi yaparken Ankara’daki
bir teknik okulda Alman makinesi
vardı, ondan yararlandık. O za-
manlar işletmemiz çok ufaktı. Tür-
kiye gelişmeye başlayınca üretim
şekilleri de değişti. İşte o dönemde
kenar bantlama makineleri üret-
meye başladık. 

Bu bahsettiğiniz değişim neydi?
Türkiye’nin gelişiminde ve ko-
şullarında neler değişti? 
Ondan sonraki yıllarda da fuarlara
katıldık. Yurtiçine üretim yapıyor-
duk. Yine böyle bir fuarda yine rah-
metli Özal standımızı ziyaret
etmişti. “İşler nasıl delikanlı” dedi.
Ben de sadece “İyi efendim”

dedim. Çok zeki bir insandı Özal.
Yanındaki Halk Bankası eski Genel
Müdürü Rahmi Önen’e beni gös-
tererek, ‘Kibarlığından söyleyemi-
yor demek ki işler iyi değil. Bunlara
kredi vermeyin, bunların makine
sattığı mobilyacılara kredi verin. O
zaman onların krediye zaten ihti-
yacı kalmaz” dedi. İnanır mısınız o
bizim için bir milat oldu.  O dö-
nemde o kadar makine sattık ki…
Halk Bankası her mobilya üretici-
sine 5 bin TL kredi verdi o yıllarda.
Onlar da üzerine çek, senet koyup
bizden makine satın aldılar. Bu şe-
kilde ülkede üretim arttıkça reka-
bet de arttı. 
Ankara’da klasik üretim çok olma-
sına rağmen levhadan panelden
üretim o kadar yaygın değildi. Bu-
nunla birlikte evlere mobilya gir-
meye başladı. Atölye ve üretim
arttıkça mobilya ürünü de satışı da

arttı. Ayrıca o dönemde devlet
güney sahillerine 49 yıllığına arazi
kiralamaya başladı. Bu da Tür-
kiye’de turizm sektörünün ve otel
yatırımlarının başlamasına neden
oldu. O otellerdeki mobilyalar
bizim üretip sattığımız makinelerle
yapıldı.  Firmamızın büyümesinde
hem mobilyaların evlere girmesi
hem de otel yatırımlarının artması
çok etkili oldu. Bu süreç mobilya
sektörünü dolayısıyla bizi büyüttü. 

Sıkıntılı, zor günleriniz de ol-
madı mı?
Tabi ki oldu, Türkiye süprizlerle
dolu bir ülke. Ambargolar, siyasi
krizler, yüksek enflasyon, hükü-
metlerin istikrarsızlığı gibi olumsuz
durumlara maruz kaldık hep. Ama
tüm bunlara rağmen büyüyüp
ayakta kalmamızın en önemli ne-
deni o dönemde üretici sayısının

Eskimeyen Markalar

Sizin dönemin koşulları ile şimdiki dönem
arasında çok büyük farklar vardır eminim.
Sizce gelecekte başarılı olmanın anahtarı
nedir? Bugünün firmaları neler yaparak ayakta
kalabilirler?
Bizden sonraki 3. neslin pek çok avantajı var, ama de-
zavantajları da var. Bizim zamanımızda üretim çok az
olduğu için talep çok fazlaydı. Çin ve Hindistan daha
devreye girmemişti. O zaman biz üretmeye yetişemi-
yorduk. Öyle ki fabrikanın teşhir salonuna makine ko-
yamıyorduk, çünkü teşhire koyamadan makinenin
alıcısı çıkıyordu. Daha boyasını yapmadan müşterinin
makineyi alıp gittiği zamanların olduğunu biliyorum.
Şimdi çok gelişmiş Avrupa ayarında makinelerimiz var.
Şimdi biz bunları satmanın mücadelesini veriyoruz.
Gençlerin yapması gereken ise yeni inovatif ürünler
yapmak olmalı. İlk ve yepyeni makineler yaptığında
katma değerden ötürü kazanç oluyor. 20 bin metreka-
relik üretim alanımızı büyütmeyeceğiz. Ama düzenli
şekilde yeni ürün çalışmalarına devam edeceğiz. Biz
firma olarak bir TÜYAP fuarından diğer bir TÜYAP
fuarına mutlaka farklı bir ürün koyarız standımıza. Bu
da bizim firma olarak en önemli özelliğimizi oluşturu-
yor. Müşteri beklentisi de bu şekilde zaten.Ali Can Turan İbrahim Turan Ahmet Turan



fazla olmamasıydı. 1977’de yılında
ilk kez Almanya’ya Hannover Fua-
rı’na ziyaretçi olarak gittim. Onlar-
dan teknik olarak büyük fayda
sağladım. O dönemde bizim maki-
neciler Almanya’yı bilmiyordu. Fu-
arda ilk standı ise 1991 yılında
kurduk. İlk ihracatımızı da 1992
yılında yeni fabrikamıza taşınınca
yaptık. Fabrikayı ilk kurduğu-
muzda 3 bin metrekarelik bir ka-
palı alanda üretim yapıyorduk. Şu
anda bu alan 20 bin metrekareye
kadar çıktı.  

Hep iç pazara çalışmış bir üretici
olarak ihracata başlamanız nasıl
oldu? İlk ihracatınızı hangi ül-
keye yaptınız?
Benim o dönemde biraz İngiliz-
cem biraz da Almancam vardı. Bir
gün telefon çaldı, Kanada’dan bir
makine alıcısı arıyordu. “Sizin iki
makinenizden almak istiyorum.
Bana kataloğu gönderir misiniz?”
dedi. Katalog olmadığı için ben de
bilgilerini faksla gönderdim. Müş-
teri tekrar aradı, “bir fotoğrafını
koysaydın keşke, ben bunu nasıl sa-
tacağım?” dedi. Nasıl gönderirim
falan düşünürken, neyse ki anlaştık.
Makinelerin parasını peşin gön-
derdi. Meğer malı bizden alan bu
Kanadalı firma, makineleri Bulga-
ristan’a satmış. Bizden makineleri
Bulgaristan’a göndermemiz için
nakliye konusunda destek istedi, o
dönemde böyle bir organizasyon
imkanımız olmadığı için sıkıntı ya-
şadık. O zaman anladım ki bizim
İstanbul’da satış organizasyonu ya-
pacağımız bir mağazaya ihtiyacımız
var. Bunun üzerine AAC’yi kurduk.
Turanlar Makina üretim, AAC ise
ihracat çalışmaları üzerine hizmet
veriyor. İstanbul’da satış birimi ku-
rulunca hem makineleri teşhir etme
hem de yurtdışından gelen ziyaret-

çileri misafir etme, ürünleri görüp
kontrol etmelerini sağlama imkanı-
mız oldu. 

Şu anda üretim yaptığınız maki-
neler neler?
Delme makineleri,  pres makine-
leri, kesme makineleri, kenar ban-
tlama makineleri ana grubumuz
var. Bunların büyüklüğü ve küçük-
lüğüne göre, manuelden çok kap-
samlı hızlı bant makinelerine kadar
birçok çeşidimiz var. Ürettiğimiz
makinelerle ufak bir atölyeden
büyük bir fabrikaya kadar her üre-
ticiye hitap edebiliyoruz.

İhracat yelpazenizde hangi coğ-
rafyalar var?
Son birkaç yıla kadar yüzde 50 ih-
racatımız vardı. Ama son yıllarda
ihraç pazarlarında çok düşme var.
Örneğin Rusya alımı çok azalttı.
Biz dünyaya yayılarak değişik ülke
ve coğrafyalara mal satıyoruz. Şu
anda 30-35 ülkeye mal satıyoruz.
İhracata başladığımız ilk günden
beri ise toplam 93 ülkeye mal sat-
mışız. İngiltere, İran, Güney Af-
rika, Avusturalya, Arap ülkeleri,
Vietnam, Afrika ülkeleri, Gürcis-
tan, Endonezya, Kamboçya gibi
çok geniş bir yelpazemiz var. Yıllık
üretim miktarımız ise bin adetin
üzerinde. 

Üretimi büyütmeyi düşünüyor
musunuz?
Fabrikanın yanına yeni bir yatırım
yapmamız gerekirse, makine dı-
şında hammadde ürünleri üzerine
olabilir. Mobilya sektörüne yönelik
yarı mamullerin üretimini yapmayı
düşünebiliriz. Ama makine üreti-
miyle ilgili yeni bir yatırımı pek dü-
şünmüyoruz. Çünkü son yıllarda
yurtdışında işler çok düşmeye baş-
ladı.

Neden?
Bizim son 5 yıl önceye kadar
önemli pazar dediğimiz pazarlarda
şu anda çok ciddi sıkıntılar var.
Libya ve Suriye’de yıllardır savaş
var. Arap Baharı süreci bizim asıl
pazar dediğimiz ülkeleri vurdu.
Hollanda, Yunanistan, Romanya,
Polonya, Bulgaristan bizim için çok
iyi pazarlardı. Eskiye göre Türkiye
satışta üst sıralardayken, şimdi daha
aşağılara düştü. Bugün İtalya’da
bile sektör o kadar eridi ki, yüzde
25’ler seviyesine kadar küçüldü.
Almanya’da ise yüzde 50’lik kayıp
var. Güney Afrika eskiden çok mal
çekerken, şimdi bu oran yüzde
30’lara kadar düştü. Çin ve Hin-
distan yeni üretim merkezi olma
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“Özal’ın talimatıyla Ankara’ya fuar alanı 
yapıldı”
1980’li yıllarda Türkiye’de fuar alanları çok yoktu.
Mobilya sektörüyle ilgili bir fuar o dönemde Anka-
ra’da bir spor salonunda yapıldı. Mobilyacılar içinde
bir tek biz makineci olarak katıldık. Fuarın açılışına
başbakan ve bakanlar, devlet yetkilileri de katıldı. 
Mobilya fuarında tek bir makineci olarak bizi gören-
ler şaşırıyorlardı. Hatta o dönemin başbakanı olan
rahmetli Turgut Özal da fuarı gezerken standımıza
uğradı. Bizi görünce şaşırarak “Sizin bu fuarda ne işi-
nizi var?” dedi.  Ben de “Ankara’da fuar alanı yok, o
yüzden biz de mobilyacıların arasında katılıyoruz”
dedim. O zaman yanındaki o dönemin Ankara Bele-
diye Başkanı Mehmet Altınsoy’a dönerek, “Ankara’da
fuar alanı nasıl olmaz, hemen fuar alanı yapın” dedi.
Altınpark bu dönemden sonra böylece yapılmış oldu. 



konusunda çok etkili. Bu ülkelerde
ucuz iş gücü olduğu için Avrupalı
firmalar artık bu ülkelerde mal üre-
tiyor. Tüm dünyada bir sıkıntı var. 

Siz bütün dünyayı, tüketim nok-
talarını tarıyorsunuz. Dünyada
yeni pazar alanları nereleri?
Bizim elemanlar 1 ay içinde makine
kurmak ya da pazarlamak için en az
4 kez seyahate çıkıyor. Pazarlama
departmanımız dünyanın tüm böl-
gelerinde satış için detaylı çalışma
yapıyor. Bu nedenle dünyada sek-
törün nabzını yakından tutuyoruz.
Gelecek döneme ilişkin gelecek

vaad eden ülkelerin başında İran ve
Mısır geliyor. İran’ın makineye çok
ihtiyacı var. Türkiye’ye sattığımız
kadar mal satma şansımız var. Ama
orada da çok ciddi rekabet var. 

Sektörde yaşanan sıkıntıların ba-
şında neler geliyor?
Türkiye’de merdivenaltı üretim
çok var, sayısı çok fazla. Bu hem
bizim iç pazarda haksız rekabete
neden oluyor, hem de yurtdışın-
daki imajımızı olumsuz etkiliyor.
Keşke onlar birleşse de daha güçlü
üretim ve marka haline gelseler.
Bizim yanımızdan ayrılan eleman-

ların kurduğu nerden baksanız 30
farklı firma var. Onlar kaliteyi de fi-
yatı da düşürdükleri zaman pazarda
haksız rekabet oluşuyor. Rusya’da
fuarda bir firma ile tanışmıştık.
Firma yetkilisi Türk olduğumuzu
duyunca ‘aman sakın bana Türk
ürünü’ demeyin diyerek isyan etti.
Meğer aldığı bir Türk makinesi yü-
zünden başı çok ağrımış. Bu ne-
denle de bir daha Türk malı
almıyor. Bu tür olaylar Türk ima-
jına ve markasına zarar veriyor.  

Yıllardır bu firmanın ayakta kal-
masının elbet sırları vardır.

Eskimeyen Markalar
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AİMSAD çok önceden
olması gereken bir yapılanma
idi. Çok geç kalındı. Çek
Cumhuriyeti’nde bile 3-5
üreticinin birliği var. Zaten 
İspanya’yı, Tayvan’ı, İngiltere,
ABD’yi saymıyorum bile. 
Yurt dışında Türk marka ve
imajını tanıtmak için olması
gerekiyor. AİMSAD’ın çalış-
malarını yakından izliyorum,
çok yoğun bir çalışma 
içindeler. Verdikleri çabayı 
da takdir ediyorum.

“

“

“Mobilya üretiminin Anadolu’ya taşınmasına vesile olduk”
Kayserili bugün mobilya sektörünün dev üreticilerinden biri olan bir firma o dönemde bize geldiler. ”Biz mobilya
alım satımı yapıyoruz, şimdi üretim yapacağız. Ne gibi makineler almamız gerekir?” diye bize sordular. Bizden ge-
rekli olan makineleri satın aldılar. Ayrıca bizden mobilya ustası, döşeme ustası, polyester boyama ustası bulmamızı
istediler.  Anadolu’da seri mobilya üretimi bu firmayla bu şekilde başladı. O güne kadar Türkiye’de mobilya üreti-
minin yapıldığı Siteler, İnegöl, Eskişehir ve kısmen de İstanbul Çağlayan vardı. Anadolu’da mobilya yapılmazdı.
Büyük firmaların ilk kuruluşlarına ilk biz vesile olduk.
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Nedir bu sırlar, bizimle de pay-
laşır mısınız?
Dededen üçüncü nesile geçen bir
firmayız. İnşallah onlardan da to-
runlara emanet edeceğiz firmayı.
Bugüne kadar aile olarak 4 erkek 1
kız kardeş içinde ben, en büyük
kardeşim. Hepimiz de şirkete or-
tağız. Bir gözünüz kör bir kulağı-
nız sağır olacak ki aile ilişkilerini
bu süreçte devam ettirebilelim. Bu
çok önemli. Biz baştan beri bu
kadar dengesiz ülke koşullarına
rağmen ayakta kaldık. Başarı tem-
kinli iyimser olarak bugünlere
kadar geldik. 
Asla karamsar olmadık. Kredi kul-
lanmadık hiç. 1977 yılında şirketin
yönetimini devraldım babamdan.
Kurulduğumuz günden beri bir
gün çalışanımızın maaşını ödemeyi
aksatmadık. Çalışanlarımıza maaş-
larını ödemek için rahmetli babam
gerektiğinde senet kırdırıyordu.
Öz sermayemizle büyüdük, geliş-
tik. Ülkenin çalkantılı dönemlerine
karşı da kendimizi bu şekilde ko-
ruduk. Kazandığımız parayı da sü-
rekli yatırım ve mal alımı için
kullandık. 

Siz babanızdan ne öğrendiniz ve
yeni kuşaklara neler öğreteceksi-
niz? 3. jenerasyona bırakacağınız
manevi mirasınız ve aktaracağı-
nız önemli tavsiyeleriniz nedir? 
Biz 5 kardeşiz, aramızda para ko-
nusunda güvenimiz tamdır. Şimdi
şirket yönetiminde hak sahibi olan
3. nesil sayısı çok daha fazla, ço-
cuklarımla birlikte birçok kuzen var
şirket yönetiminde. Genç yönetici-
lerimizin işine sahip çıkması, ken-
dilerini tam anlamıyla işe vermeleri
gerek. Büyük oğlum Ahmet Koç
Üniversitesini bitirip ABD’de mas-
ter yaptı. Küçük oğlum Ali Can ise
endüstriyel tasarımcı oldu.  Ali Can

Turanlar Makina’nın İstanbul Şube
Müdürü, Ahmet de AAC Ma-
kina’nın Müdürü olarak görev ya-
pıyor. Ankara’daki fabrikada ve
Siteler’deki satış mağazasında da
diğer 3. jenerasyon temsilcileri yer
alıyor. Bizim zamanımızda üret-
mek zordu. Şimdi satmak için uğ-
raşıyoruz. Bunun için de yenilikçi
olmak başarının anahtarını oluştu-
ruyor. Dönem de şartlar değişti.
Gelecek dönemde fark yaratıcı

katma değeri yüksek ürünler üretip
satmak gerekiyor. Bugüne gelirken
bizim makinelerin ağırlığı azdı, fi-
yatı pahalıydı. Bizim neslin yapa-
cağı şey bunu bir kademe daha
götürmek olmalı. Birim başına
düşen kilo fiyatını artırmak gereki-
yor. İstikrarlı firma her zaman ka-
zanır. Türkiye’nin şartlarına
rağmen ayakta kalmak için sürekli
alternatif planlar içinde olmak da
gerekiyor. 
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“Bürokrasi bizi çok yordu”
Biz Ankara’da şu anda da üzerinde üretim yaptığımız fabrikanın ünitelerini alıp hazır etmemize
rağmen sürekli değişen hükümetler yüzünden 11 yıl boyunca kuramadık. İl İmar Müdürlü-
ğü’nün yönlendirmesiyle Ankara Eskişehir yolu üzerinden 60 kilometre şehrin dışında arazi
aldık. Fabrikamızı kurmak için planlarımızı çizdik. Ama İl İmar Müdürlüğü ruhsatımızı vermeyi
sürekli geciktiriyor. Baktık zaman geçiyor ve biz ruhsat alamıyoruz, bir şekilde başladık inşaata.
Yine bir fuarda rahmetli Turgut Özal beni görünce “Ne yapıyorsun fabrikayı kurdunuz mu?”
diye sordu. Ben de “Yapılıyor ama ruhsatla ilgili sıkıntılarımız var” dedim. Ankara Valisi Saffet
Arıkan Bedük’e dönerek, konuyla ilgilenmesini söyledi. İl İmar Müdürlüğü’ne konu gitti tabi.
Yaptığımız görüşmeler sonucunda bir müddet sonunda işlerimiz yürüdü ve 1992 yılında fab-
rikayı kurmayı başardık. Bürokrasi bizi çok yordu. Sanayici olarak elektriği, suyu, yolu fabri-
kaya getirmek zordu. Fabrikanın kullanma suyunu çıkarmak için 3 kilometre uzaklıktaki 6
dönüm arazi aldık, kuyular açtık, oradan çıkarıp borular döşeterek fabrikaya taşıyoruz. 
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Avrupa’nın 3. büyük ekono-
misi olan İtalya’da hem
bütçe açığı, hem de kamu

borç stoku önemli bir noktaya ulaştı.
Ekonomik kırılganlığın arttığı, siyasal
polarizasyonun şiddetlendiği İtal-

ya’da, 2016 yılı önemli gelişmelere
gebe. Durgunluk ve da-

ralma, İtalyan

ekonomisinde gündelik hayatın
üzücü bir parçası haline geldi. 2008
yılında patlak veren küresel ekonomik
krizin ardından, Gayri Safi Yurtiçi
Hasılası oranı gerileyen, sanayideki
gücünü kaybeden, kamu borçları bü-
yüyen İtalya, son yıllarda yaşadığı
ekonomik durgunluk, siyasi çalkantı-
lar ve reform programlarını uygula-

madaki aksaklıklar nedeniyle basın
tarafından ‘Avrupa'nın hasta adamı’
biçiminde anılıyor. Uzmanlara göre
bu sıkıntının aşılması için yapılması
gerekenler var. Bunların başında da
köklü yapısal değişikliklere ihtiyaç
duyan İtalya’nın ekonomik yapısının
çözüm odaklı reformlara gerekliliği-
nin yanı sıra kemer sıkma politikala-
rında ısrarcı olmaktan vazgeçip
bunun yerine büyümeyi destekleyen
girişimleri teşvik etmesi geliyor. 

Dünya Turu

İtalya’yı krizden
büyümeyi destekleyen politikalar çıkaracak
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Avrupa Birliği ortalamasına göre yıl-
lık ortalama büyüme oranı düşük
kalan ülkenin, kuzeyinde gelişmiş bir
sanayi ile köklü ve zengin özel şir-
ketler öne çıkarken, ülkenin güney
kesimleri devlet destekli tarım ve
ufak çaplı sanayi alanları ile ayakta
duruyor. İtalya'da genel olarak ülke-
nin coğrafi yapısından kaynaklanan
nedenlerden ileri gelen yapısal so-
runları bulunuyor. Hammadde ek-
sikliği ve enerji kaynaklarının azlığı
da öne çıkan diğer sorunlar arasında
yer alıyor. Ülkenin coğrafi yapısı
genel olarak dağlık olması, yoğun
tarım yapılabilecek toprakları ol-
dukça kısıtlıyor. Öte yandan enerji
sektöründe büyük ölçüde dışa ba-
ğımlılık da yaşanıyor. Sektörel veri-
ler incelendiğinde, 2015 yılında
İtalya’nın enerji sektörü dışındaki

diğer tüm ürün sektörlerinde ticaret
fazlası olduğu görülüyor. Doğal kay-
naklardan yoksun ve uygun enerji
politikaları geliştiremeyen İtalya
ekonomisi için, enerji bir sorun teş-
kil etmeye devam ediyor. Bu doğ-
rultuda, petrol ve yakıt fiyatları
İtalya’nın dış ticaret dengesi üze-
rinde etkilerini hissettiriyor. İtalya
ekonomisi ayrıca altyapı yatırımları-
nın gelişmemesi, pazara yönelik re-
formların uygulanamaması ya da
yapılmaması ve araştırma konusunda
yatırımlar yapılmaması nedeniyle de
güç yitiriyor.

Roma, doğrudan yabancı 
yatırımların hedefi
Öte yandan Dünya Bankası'na göre
İtalya iş kurma, yatırım yapma ve ti-
caret konularında oldukça uygun ül-
keler arasında gösteriliyor. Buna
karşın, ülkede bürokrasi alanında,
mülkiyet haklarının korunması ve
yüksek vergilendirmeler konusunda
sorunlar göze çarpıyor. Uluslararası
denetim ve danışmanlık şirketi EY
tarafından yeni gerçekleştirilen “Av-
rupa’nın Çekiciliği Anketi” kapsa-
mında Roma doğrudan yabancı
yatırımların hedefi olan Avrupa ül-

keleri sıralamasında Brüksel ve Mad-
rid’in ardından ilk 10’a girmeyi ba-
şarırken; Londra ikinci, Paris üçüncü
ve Berlin dördüncü sıraları paylaştı.
Ankete katılan kişilerin yüzde 7’si
doğrudan dış yatırımlar için Ro-
ma’nın çekici olduğu yanıtını verdi. 
Geçtiğimiz yıl İtalya’daki doğrudan
yabancı yatırım (FDI) projeleri 55
adete ulaştı ve her bir proje için or-
talama 20 olmak üzere, toplam
1.383 yeni iş imkanı yaratıldı. Bu ra-
kamların, 2013 yılıyla mukayese
edildiğinde çok daha iyi olduğu gö-
rülüyor. 2013 yılında her bir proje
için ortalama 14 olmak üzere top-
lam 732 yeni iş imkanı yaratılmıştı.
EY Yönetim Kurulu Başkanı (CEO)
Donato Iacovone, anket sonuçlarını,
Avrupa’nın süper güçlerinin çekici-
lik oyunlarını büyük şehirler üzerine
oynadıklarını ve günümüzde dijital
sektördeki ilerlemelerin ve altyapı
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üzerinde yeni bakış açılarının Avrupalı ve yabancı ya-
tırımcılar açısından İtalya’nın güçlü noktaları bulun-
duğu şeklinde yorumladı. Uluslararası şirketlerin,
İtalyan şirketlerin azınlık hisselerini almaları yönün-
deki eğilimin sektörel değerlendirilmesi yapıldığında
ise, özellikle bankacılık, kamu hizmetleri ve teleko-
münikasyon sektörlerinde bu eğilimin ağırlık kazan-
dığı gözleniyor. Kimya, makine, tarım ve inşaat
sektörleri de uluslararası yatırımcıların azınlık hissele-
rini almayı en fazla tercih ettiği diğer sektörler ara-
sında yer alıyor. İtalya’da 2015 yılında, özellikle ABD
ve İsviçreli firmalarca gerçekleştirilen şirket birleşme
ve devralmalar öne çıkıyor. Genel görünüm itibarıyla,
World Dutf Free dışında kalan birleşme ve devralma-
ların azınlık hisseleri satın alımı şeklinde olduğu gö-
rülüyor.

Büyüme oranı 2015’te 
son 3 yılın ardından pozitife döndü
Uluslararası Para Fonu (IMF) 2014 yılı verilerine
göre İtalya dünyanın sekizinci, Avrupa’nın dördüncü
büyük ekonomisi. Avrupa Birliği’nin kurucu üyesi
olan İtalya, aynı zamanda ABD, Almanya, İngiltere,
Fransa, Kanada, Japonya ve Rusya ile birlikte G8 adı
verilen sanayileşmiş ülkeler grubuna dahil bulunuyor.
İtalyan ekonomisi son yıllarda devam eden mali sıkı-

Dünya Turu

Almanya ile rekabeti kaybetti
Euro’ya geçişle birlikte Almanya karşısında önemli rekabet kaybına
uğrayan İtalya, 90’ların başına kadar elde ettiği başarıyı perçinleyemedi ve
Almanya’nın rekabetine yenik düştü. 2000’li yılların başında İtalya dünya
rekabet gücü sıralamasında 26. sırada yer alırken, Almanya’nın 17. sırada
olduğu görülüyor. Fakat ilerleyen yıllarda Almanya ve İtalya arasındaki fark
giderek açıldı ve Dünya Ekonomi Forumu’nun (World Economic Forum-
WEF-)  son raporuna göre Almanya 5. sırada yer alırken, İtalya 49. sıraya
düştü.
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laştırma politikalarının, zayıf iş dün-
yası ve tüketici güveni sonucu olarak
2013 yılında yüzde 1,8, 2014 yı-
lında da yüzde 0,4 oranında daraldı.
Ancak tüm bu gelişmelere bağlı ola-
rak İkinci Dünya Savaşı’ndan son-
raki en uzun durgunluk döneminin
ardından İtalya’da ekonomi az mik-
tarda da olsa iyimserlik havası esiyor.
İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü
(ISTAT) tarafından açıklanan veri-
ler, İtalya’da büyüme oranının
2015’te 3 yıl aradan sonra ilk kez
pozitif rakamlara ulaşmış olduğunu
gösteriyor.
İtalya’da 2015 yılında Ekim-Aralık
ayları arasındaki son çeyreğinde eko-
nomi bir önceki çeyreğe göre yüzde
0.1 büyüdü. 2015 yılı genelindeki
büyüme ise yüzde 0,6 gibi sınırlı da
olsa bir büyüme gerçekleştirdi. 2016
yılı için ise ISTAT tarafından İtal-
ya’da yılın ilk üç aylık dönemine iliş-
kin GSYİH verileri de olumlu
gidişatı yansıtıyor. 2010 yılı baz alı-
narak, mevsim ve takvim etkilerin-
den arındırılarak yapılan hesapla-
malara göre, 2016 yılının ilk çeyre-
ğinde GSYİH bir önceki yılın aynı
dönemine oranla yüzde 1,0; bir ön-
ceki çeyreğe oranla ise yüzde 0,3
oranında artış kaydetti. Uluslararası
Para Fonu’nun tahminine göre ise
2012 yılından itibaren bunalıma
giren ve 2014 yılına kadar üç yıl üst
üste küçülen İtalya ekonomisi, 2016
yılında yüzde 1.3, 2017 yılında ise
yüzde 1.2 oranında büyüyecek.

Ekonomisinin temeli küçük ve
orta ölçekli firmalardan oluşuyor
Diğer AB ülkelerine kıyasla verimsiz
devlet bürokrasisi ve yüksek seviye-
lerdeki yolsuzluğun yanı sıra ağır
vergi yükü ve yüksek oranlı kamu
harcamaları bulunan İtalya ekono-
misinde imalat sektörü aslında ol-
dukça güçlü. Ana sanayiler arasında

otomotiv, gemi yapımı, kimyasallar,
mobilya, giyim ve tekstil, deri eşya
ve ayakkabı, gıda prosesi, seramik
ürünler, parçalar ve makineleri sayı-
labilir.
İtalya güçlü ekonomik yapısını, daha
çok aile şirketi olan ve bu aileler ta-
rafından yönetilen, sanayi grupları
içerisinde bir araya gelmiş olan
küçük ve orta ölçekli firmalara
borçlu. İtalya ekonomisinin büyük-
lüğündeki diğer ülkelerde karşılaştı-
rıldığında İtalya'da oldukça az sayıda
dünya çapında çokuluslu şirket var.
ISTAT’ın İtalya’nın üretim yapısını
inceleyen raporunda, İtalya’da 4,5
milyon şirketin faaliyet gösterdiği,
yüzde 95’inin mikro ölçekli şirket
olduğu ve istihdamın yüzde 46’sına

denk gelen 17,9 milyon kişiyi istih-
dam ettikleri belirtiliyor. Şirket bün-
yesinde çalışan sayısının ortalama 4
kişiden oluşurken, sadece yüzde
0,08’inin 250’den fazla çalışanı bu-
lunuyor. Büyük ölçekli firmalar daha
çok Kuzey ve Orta İtalya’da topla-
nırken Güney İtalya’da daha çok
tarım ve turizm alanında faaliyet
gösteren küçük işletmeler faaliyet
gösteriyor. Bu durum İtalya'da üre-
tim sektöründe tek bir ürünün öne
çıkmasına neden olmuş. İtalya'nın
dışsatımını yaparak ekonomisini
canlı tuttuğu lüks tüketim malları
son dönemlerde Çin  gibi yüksel-
mekte olan ve işgücünün ucuz ol-
duğu ülkelerle rekabet içine giriyor.
İtalya'nın dışarıya sattığı ürünler
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içinde en önde gelenler motorlu araç-
lar (Fiat Group, Aprilia, Ducati, Piag-
gio); kimyasal ve petrokimyasal
ürünler (Eni); enerji ve elektrik mü-
hendisliği sistemleri (Enel, Edison);
elektrikli ev gereçleri (Candy, Indesit);
uzay ve savunma teknolojileri (Alenia,
Agusta, Finmeccanica); ateşli silahlar
(Baretta); moda ve tekstil ürünleri
(Armani, Valentino, Versace, Dolce &
Gabbana, Robert Cavalli, Benetton,
Prada, Luxottica); gıda ürünleri (Fer-
rero, Barilla, Martini & Rossi, Cam-
pari, Parmalat) ve lüks arabalar
(Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pa-
gani, Alfa Romeo) ile yatlardan (Fer-
retti, Azimut) oluşuyor.

2015’te dış ticaret hacmi 
868 milyar dolar oldu
2008 küresel finans krizi gerçekleş-
tiği sıralarda 1,1 trilyon dolara ulaşan
dış ticaret hacmi, kriz ile birlikte
2009 yılında yaklaşık olarak yüzde 26
azalarak 821,3 milyar dolara düştü.
Aynı dönemde dış ticaret açığı ise bir
önceki yıla göre yüzde 55 azalarak
8,6 milyar dolara geriledi. 2010 yı-
lında dünyada ekonomik koşulların
düzelmesiyle birlikte gerek ihracatın
gerekse de ithalatın artışı sonucu dış
ticaret hacmi kriz öncesi seviyesine
ulaşamasa da yüzde 14 artarak 933,8

milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı
ise yüzde 367’lik rekor bir artışla 40
milyar dolara yükseldi. 2015 yılında
ise bir önceki yıla göre ihracatta
yüzde 13,3, ithalatta yüzde 13,7 ola-
rak görülen azalma, dış ticaret hac-
minin yüzde 13,5 ve dış ticaret
dengesinin yüzde 10,1 düşmesi ile
sonuçlandı. Buna göre İtalya’nın
2015 yılındaki ihracatı 458,9 milyar
dolar, ithalatı ise son 4 yılın en düşük
rakamı şeklinde 409,1 milyar dolar
olarak gerçekleşti. 2015 yılında ülke-
nin dış ticaret hacmi 868 milyar dolar
oldu. 
AB üyesi ülkelerin İtalya’nın ihraca-
tında payı 2001 yılında yüzde 60,5
iken yıllar içerisinde azalarak günü-
müzde yüzde 50'ler seviyesine düştü.
İtalya’nın ihracatında, 56 milyon 372
bin dolar ile Almanya ilk sırada, 46
milyon 874 bin dolar ile Fransa ikinci
sırada,  39 milyon 775 bin dolar ile
ABD üçüncü sırada yer alıyor. İthala-
tında ise  sırasıyla, 63 milyon dolar ile
Almanya, 35 milyon 484 bin dolar ile
Fransa, 31 milyon 264 bin dolarla
Çin ilk üç içinde bulunuyor. 

2016 ve 2017 için 
büyüme tahminleri düşük
Standard and Poor's'un (S&P) eko-
nomistleri, 2016 ve 2017 için İtal-

ya'nın büyüme tahminlerini (Kasım
2015 tarihinde yapılan projeksiyon-
lar ile karşılaştırıldığında) aşağı çeki-
yor. 30 Mart 2016 tarihinde
yayınlanan "Tek bir motor ile uçan
Euro ekonomisi irtifa için savaşıyor"
başlıklı raporda, S&P rating ajansı bu
yıl için büyüme oranını yüzde +1,1
(daha önceden belirlenen oran:
yüzde 1,3) ve 2017 yılı için büyüme
oranını yüzde +1,3 (daha önceden
belirlenen oran: % 1,4) olarak tah-
min ediyor. S&P, GSYİH tahminle-
rini aşağı çeken ilk rating kuruluşu
değil. Fitch rating ajansı da 7 Mart'ta
İtalya için yaptığı büyüme tahminleri
düşürdü. 2016 yılında büyüme oranı
% +1 (Aralık ayında yapılan %+1,3
oranındaki tahminle karşılığında) ve
2017 yılında büyüme oranı %+1,3
(+% 1,5 ile karşılaştırıldığında) bek-
lentiyi düşürdü. Bunun yanı sıra,
şubat ayında AB Komisyonu İtalya
için büyüme tahminlerini 2016 için
%+ 1,4 (%+1,5 oranından) ve 2017
için %+1,3 (%+1,4 oranından) aşa-
ğıya çekti. Ayrıca, Şubat ayında,
OECD 2017 yılı için İtalya’nın bü-
yüme tahminini %+1,4 olarak teyit
ederken, 2016 yılı için büyüme tah-
mini %+ 1 olarak (Kasım ayında ya-
pılan tahminlerden %0,4 daha az)
belirtiliyor.

Dünya Turu

İtalya'da bankaların sorunlu kredileri 360 milyar euro ile Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde
20'sine yaklaşmış durumda. Avrupa'daki toplam sorunlu kredilerin üçte biri İtalya'da bulunuyor. 
İtalya zayıf bankaları kurtarmak için kamunun destek sağlayacağı bir fon planlıyor. Konuya yakın
kaynakların verdikleri bilgiye göre İtalya'da hükümet zor durumdaki bankaları desteklemek için
ellerindeki sorunlu kredileri alacak ve sermaye açıklarını kapatacak kamu destekli bir fon oluşturmayı
değerlendiriyor.









120 AİMSADDERGİSİ

Fuar Takvimi
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Kültürel Ajanda

Doğuş Grubu'nun kurucu destekçisi olduğu 12. Uluslararası D-Marin Klasik
Müzik Festivali, 8 güne uzayan güçlü programıyla bu yıl 20-27 Ağustos tarihlerinde
müzikseverleri Bodrum’da buluşturuyor. Geçtiğimiz yıl sanatsal programlama ve
planlamasını Pozitif'in üstlenmesiyle beraber Turgutreis'in dışına çıkan festival; bu
yıl marinanın yanı sıra Bodrum Kale, Ortakent, Mindos Kapı, adasofra, Gümüşlük
Eklisia Kilisesi ve Şevket Sabancı Parkı'nın yer aldığı buluşma noktalarıyla Bodrum
yarımadasına yayılıyor. İdil Biret, Daniel Kharitonov, Lucienne Renaudin-Vary, Fazıl

Say, Monica Molina, Gautier Capuçon, Patricia Kopatchinskaja, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Londra Oda
Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, Zürih Tonhalle Orkestrası gibi önemli isimler ve orkestraların yanı sıra Berfin
Aksu, Dorukhan Doruk, Iraz Yıldız, Seda Taşpınar, Uğur Okay, Uğur Yılmaz, Trio Pax, Ferhat Can Büyük, Çellis-
tanbul, Emre Engin, Cansın Kara ve Oxana Shevchenko, Aziz Baziki ile "Mavi Quintet", Ayşe Şenogul ve Mehmet
Ariç, Ezgi Anıl Paquito Trio, Lura gibi değerli müzisyenler de yer alacak.  

12. Uluslararası D-Marin Klasik Müzik Festivali

Muhammed Ali’nin boks eldiveninden Michael Jordan’ın imzalı ayakkabısına
kadar çok özel parçalardan oluşan Olimpiyatlar Sergisi, İstanbul’da ziyaretçilerini
bekliyor. Akasya Acıbadem AVM’nin Kuzey Giriş alanında kapılarını açan ve üc-
retsiz olarak gezilebilen P&G Olimpiyatlar Sergisi’nde Muhammed Ali’nin boks
eldiveni, üzerinde taşıdığı Muhammed Ali ve Joe Frazier imzası ile ziyaretçileri, iki
ezeli rakip arasında 8 Mart 1971’de oynanan unutulmaz boks maçına götürecek.
Dünya Şampiyonu ezeli rakipleri karşı karşıya getiren maç, yüzyılın boks maçı ola-
rak biliniyor. Sergisi’nin bir diğer özel parçası ise Michael Jordan’ın Barselona 1992 Olimpiyat Oyunları’nda giydiği
ve sonrasında imzaladığı ayakkabısı. ABD Basketbol Milli Takımı, Barselona Olimpiyatları’nda “Rüya Takım” yakış-
tırmasını kazandı ve Michael Jordan, “basketbolun majestesi” lakabı ile ünlenmeye başladı. 

Türkiye’nin ilk Olimpiyat Sergisi İstanbul’a geldi
Tarih: 31 Ağustos 2016 tarihine kadar  Yer: Akasya Acıbadem AVM - İstanbul

"Aspendos Efsanesi - Aspendos'ta Tarihe Yolculuk" ile geçmişin izlerine tanık olun.
15. yılını kutlayan Anadolu Ateşi, yeni projesi "Aspendos Efsanesi - Aspendos’ta Ta-
rihe Yolculuk" ile karşınızda... 15. yılını kutlayan ve kurulduğu ilk günden beri 97
ülkede 4000 canlı performans ile 40 milyonu aşan izleyiciye ulaşan Anadolu Ateşi
Dans Topluluğu yeni bir proje ile seyredenlerine kendine hayran bırakacak.  As-
pendos Antik Tiyatrosu'nda gösterime giren  "Aspendos Efsanesi - Aspendos'ta Ta-
rihe Yolculuk" sizi 2000 yıl öncesi Roma dönemine götürecek.

Aspendos Efsanesi - Aspendos'ta Tarihe Yolculuk

Resimlerinde Anadolu kırsalındaki emek ve estetik birlikteliğini yansıtmaya çalışan,
kırsal kesim insanlarını tuvaline taşıyan Ressam Süleyman Karakul, doğadan izle-
nimler sunduğu muhteşem resimleriyle sanatseverlerle buluşacak. Süleyman Ka-
rakul’un “Emek, Hareket ve Renk” adlı resim sergisi, Bayındır Levent Tıp Merkezi
ve Şeli Art Project işbirliğiyle 16 Eylül 2016 tarihine kadar İstanbullu sanatsever-
lerin beğenisine sunulacak. Anadolu kırsalındaki emek ve estetik birlikteliğini vur-
gulamaya çalışan Karakul, bu anlayışını yatay çizgisellikle, dikey figür ve manzara
motiflerini kaynaştırarak gösteriyor. Işık-gölgeyi sıcak ve soğuk renklerle, pasajları yoğun bir biçimde kullanarak yan-
sıtıyor. Figürler ve manzara motifleri, toprakla kaynaşarak onun bir parçası olduğunu gösteriyor. Çok sayıda karma ser-
giye katılan sanatçı, 38 kişisel sergi açtı. 

Doğanın Büyüleyen Güzelliklerine Yolculuk
Tarih: 16 Eylül 2016 tarihine kadar  Yer: Şeli Art Project- İstanbul
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