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AİMSAD Mesajı

Ağaç İşleme Makine ve 
Yan Sanayisi İş Adamları 
Derneği (AİMSAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sabri EROL

Değerli Meslektaşlarım, 

Sizlere geçen 1 senenin ardından yine bir fuar sa-
yısında sesleniyor olmaktan büyük bir mutluluk
duyduğumu belirtmek istiyorum. Fuar sayımız ol-
ması sebebiyle, sizlere fuarımız ve AİMSAD’ın
fuar çalışmaları hakkında bilgiler vermek isterim.
Bu yıl, 29’uncusu gerçekleştirilen Ağaç İşleme
Makinesi Fuarı’nı, REED TÜYAP işbirliğiyle ve
ciddi bir katılım beklentisiyle organize ettik. Tanı-
tımıyla ilgili yoğun çalışmalar yaptığımız fuarımız,
hem mobilya sektörü hem makine sektörü hem de
bu sektörlerin yan sanayisi için yerli ve yabancı fir-
maların ilgi odağı haline geldi. 
Ağaç İşleme Makinesi Fuarı, birçok özelliğinden
ötürü dikkat çekiyor. Her şeyden önce Türkiye
mobilya sektörü uluslararası pazarda çok önemli
bir konumda. Avrupa’da mobilya sektöründeki
büyüme oranlarına baktığımızda en hızlı gelişim
gösteren ülkeyiz.  Fuarın her yıl düzenleniyor ol-
ması pazarın bu hızına yetişmek anlamında sek-
töre büyük fırsatlar sunuyor. 
Fuarın bir diğer önemli özelliği ise, makine ve mo-
bilya yan sanayisinin bir arada düzenleniyor olma-
sıdır. Dünyada hiçbir sektör fuarında olmayan bu
özellik, alıcılar için çok büyük imkanlar sunuyor.
Aynı tarihlerde yapıldığı için çok başarılı geçiyor.
Mobilya ve ahşapla ilgili üretimde kullanılan her
malzemenin A’dan Z’ye bulunduğu sektördeki tek
fuarız. Sektörün lideri durumundaki Almanya’da
böyle örnek bir fuar bulunmamaktadır. Hatta Av-
rupa ve Asya’da bile makine ve mobilya yan sanayi
ile birlikte aynı anda düzenlenen başka bir sektör
fuarı yoktur. Bu yapı alıcılara çok büyük artı sağla-
makla beraber, ziyaretçiler hem makinesini hem
malzemesini tek bir fuarda ziyaret edebiliyor.
Fuarımızı geçen yıl REED TÜYAP ile birlikte ilk
kez düzenledik. Bu işbirliğinin etkisiyle fuara yö-
nelik aktivite ve tanıtımlara daha çok yoğunluk
verdik. Geçen yıldan bu yana 15 ülkede bilfiil yada
dolaylı olarak lehtar ülkelerin derneklerini ve üye
firmalarını ziyaret edip fuara davet ettik. Yaptığı-
mız bu ziyaretlerin neticesinde bu yıl fuarımıza
ciddi bir katılım bekliyoruz. Öte yandan yaşanan
siyasi ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle birçok
fuarda yaşanan sıkıntılar, bizim fuarımızda yaşan-
madı. Bu durumun sektörümüzün diğer sektörler-
den daha aktif olduğunun bir göstergesi olduğunu
düşünüyorum. Özellikle ihracat ve kentsel dönüm
projeleri sektörümüzü canlı tutuyor. 

AİMSAD, bu yıl Ağaç İşleme Makinesi Fuarı’nda
sektörün ele alınacağı platformlarda da yer alacak.
Orman Endüstri Mühendisleri Odası ve ORSİAD
tarafından organize edilen iki ayrı panele konuş-
macı olarak katılım sağlayacak. Ayrıca AİMSAD
Üyesi firmaların önemli misafirleri için organize
ettiğimiz VIP salonumuz ve standımızla ziyaretçi-
lerimizi ağırlayacağız. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl
da REED TÜYAP’la birlikte fuarımızda yabancı
heyetleri misafir ediyoruz. 
Biz fuarımızı diğer sektörlerdekilere nazaran her yıl
yapmak durumundayız. Çünkü ürün verdiğimiz
mobilya sektöründe trend çok çabuk değişmekte-
dir. Bu sebepten dolayı, ağaç işleme makinelerinin
teknolojileri de çok hızlı değişiyor. Mobilyadaki
hıza yetişmek ve her sene yeniliklerini sergilemek
için bu fuarın yapılması gerekiyor. Sektörümüz sü-
rekli kendini yenileyen bir yapıya sahip.  
Ağaç İşleme Makinesi Fuarı katılımcıların tekno-
lojilerini gösterdikleri bir fuardır. Sektördeki tek-
nolojileri ve yenilikleri görmek açısından bir vitrin
özelliği taşıyor. Biz de bu kanıyı daha da güçlen-
dirmek ve tüm dünyadaki imalatçıların ilk ürünle-
rini sergileyecekleri bir fuar haline getirmek için
çaba sarf ediyoruz.  
Fuarla ilgili son olarak, AİMSAD Fuar Komite-
mize ve REED TÜYAP yetkililerine teşekkür
etmek istiyorum. Ayda en az iki kez bir araya ge-
lerek, fuarla ilgili tüm hususları birlikte organize
ettiler.  
AİMSAD Dergisi’nin bu sayısında sizler için “Ti-
cari Mekan Dekorasyonu ve Mağaza Ekipmanları
Sektöründe Ahşap Uygulamaları”nı inceledik.
Sektör incelememizi takiben dergimizde, Terminal
Design Şirketi Kurucusu Akın Nalça ile gerçekleş-
tirilen röportajımızı okuyabilirsiniz. Bu sayımızın
Gezi bölümünde İzmir, alternatif pazar son dö-
nemde ülke olarak birçok işbirliğine gittiğimiz
Suudi Arabistan olurken, dünya turumuzda ise
Çin’i ziyaret ediyoruz. Öte yandan, Sektörün Sesi
ve Eskimeyen Markalar bölümlerimizde yine üye
firmalarımıza konuk oluyoruz.
Sözlerime burada son verirken, fuarımızda katı-
lımcı olan firmalara başarılar diliyor, yaklaşmakta
olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı yürekten
kutluyorum.

Saygılarımla.
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Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar AİMSAD’ın izni alınarak, 

kaynak belirtilerek, alıntı yapılarak kullanılabilir.

AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

Türkiye’de son yıllarda fuarcılık
alanında yaşanan hızlı büyüme ve
mağazacılık sektöründeki gelişim, 
hem firma stantlarında hem de
mağaza dekorasyonlarında ahşabın
daha çok yer bulmasını sağlıyor.
Ahşabın doğal bir ürün olması ve 
özel üretim için işlenebilirliğinin 
kolaylığı, kullanımda tercih 
sebeplerini oluşturuyor. 
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AİMSAD, ağustos ve eylül aylarında
Amerika, Polonya ve Rusya’da ger-
çekleştirilen 3 farklı fuara katılım
sağladı. AİMSAD, ilk olarak 24-27
Ağustos 2016 tarihleri arasında
Amerika’nın Atlanta şehrinde ger-
çekleştirilen IWF 2016 Fuarı’na ka-
tılım sağlayarak, Türk Ağaç İşleme
Makineleri ve Yan Sanayisinin etkin
tanıtımını gerçekleştirdi. Yaklaşık bin
firmanın katılım sağladığı ve 16 bin
profesyonel tarafından ziyaret edilen
fuara, AİMSAD’ın yanı sıra üye fir-
malarından ABM Group, AES
CNC, Canmaksan, Unimak, Üstün-

karlı, Vermak Makine ve sektör fir-
malarından EDDA Makine ile Mox-
Sabır Makine katılım sağladı.
Katılımcı Türk firmalarla yapılan gö-
rüşmeler neticesinde fuarın iyi geç-
tiği ve bir sonraki fuarda
AİMSAD’ın daha etkin ve büyük bir
stantla katılması yönünde görüşme-
ler gerçekleştirildi.
AİMSAD’ı temsilen fuarda yer alan
Genel Sekreter Yardımcısı Arif Onur
Kaçak, Amerikan distribütör firma-
ların üye olduğu Amerika Ağaç İş-
leme Makinesi Sanayicileri Derneği
(WMIA), Amerika Ağaç İşleme Ma-

kinesi Üreticileri Derneği (WMMA),
İtalya Ağaç İşleme Makinesi Üreti-
cileri Derneği (ACIMALL) ve
Meksika Mobilya Aksesuarları ve
Ağaç İşleme Sanayicileri Derneği
(AMPIMM) ile çeşitli görüşmeler
gerçekleştirerek, AİMSAD faaliyet-
leri, Türk Ağaç İşleme Makinesi
Sektörü ile İstanbul Ağaç İşleme
Makinesi 2016 Fuarı hakkında bil-
giler vererek, distribütör konumun-
daki firmaları REED TÜYAP
işbirliği ile organize edilen ziyaretçi
promosyonu kapsamında fuara
davet etti.
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Haberler
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AİMSAD’ın ikinci durağı 
Drema Poznan Fuarı oldu
AİMSAD, 13-16 Eylül 2016 tarih-
leri arasında Polonya’nın Poznan
şehrinde gerçekleştirilen ve hem
genel hem de ağaç işleme makine-
leri hususunda Polonya’nın en
büyük fuarı olan DREMA 2016’ya
katılım sağladı. Fuara AİMSAD’ın
yanı sıra üye firmalardan ABM
Group, Dinçmak, Turanlar ve Üs-
tünkarlı firmaları da katılım sağladı.
AİMSAD’ı temsilen fuarda Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri
Erol ile Genel Sekreter Yardımcısı
Arif Onur Kaçak yer aldı.
Fuarda, AİMSAD Heyeti Polonya

Ağaç İşleme Makinesi ve Yan Sana-
yisi Üreticileri Derneği (DROMA)
ile bir görüşme gerçekleştirilerek,
iki ülke dernekleri arasında işbirli-
ğinin arttırılması ve karşılıklı
çözüm ortaklıklarının kurulması
yönünde fikir birliğine varıldı. Fua-
rın dördüncü günü fuar yetkilileri
ve DROMA Derneği tarafından
organize edilen B2B toplantısına
da katılım sağlayan AİMSAD he-
yeti, derneğin faaliyetleri, Türk
ağaç işleme makinesinin genel du-
rumu ve karşılıklı yapılan ticaretler
hakkında detaylı bilgi sundu. Top-
lantıda konuşan Mustafa Sabri
Erol, “Türkiye ve Polonya’nın

yakın gelecekte çok iyi bir konuma
gelecek. Sektörümüz açısından ba-
kıldığında Polonya’nın masif konu-
sunda, Türkiye’nin ise panel
konusunda makine üretimleri var.
Bu noktada birbirini tamamlayan
süreçler ile ilgili karşılıklı çözüm
ortaklıkları kurulması gerekir”
dedi.
DROMA Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Andrzej Półrolniczak ise,
AİMSAD Heyeti’nin fuarı ziyaret
etmesinden duydukları memnuni-
yeti dile getirerek, her türlü işbirli-
ğine açık olduklarını ifade ederek,
Polonya pazarı hakkında bilgiler
verdi.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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AİMSAD ve Türkiye'nin 
makinecileri Lesprom Ural Fuarı 
ile yeniden Rusya'da
Türkiye'nin makinecileri, 2015 yı-
lında Rusya'da katıldığı Metallobra-
botka ve Innoprom fuarlarından
sonra Rusya'daki faaliyetlerine Les-
prom Ural Fuarı ile devam etti.
20-23 Eylül 2016 tarihleri arasında
Ekaterinburg'da düzenlenen fuara
Makine Tanıtım Grubu stantla ka-

tıldı. Fuarda Türkiye'nin makineci-
lerinin standında İklimlendirme,
Soğutma, Klima İmalatçıları Der-
neği (İSKİD), Araç ve Araç Üstü
Ekipman ve İş Makinaları Üretici-
leri Birliği Derneği (ARÜSDER),
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi
İş Adamları Derneği (AİMSAD)
temsilcileri yer aldı.
Fuarda sektörel derneklerin temsil-
cileri, sektörlerini ve derneklerini

anlatan birer sunum yaptı ve 21
Eylül 2016 tarihinde fuar alanında
ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
İkili ilişkilerin geliştirilmesi için ya-
pılan faaliyetlerin yanı sıra Türk ma-
kine sektörünün tanıtımı için fuar
alanında reklamlar da verildi. Türki-
ye'nin makinecileri 2017 yılında
Metallobrabotka Fuarı ve belirleye-
ceği diğer faaliyetler ile Rusya'daki
tanıtım aktivitelerine devam edecek.

Haberler
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Haberler

Son 15 yıllık dönemde üreti-
mini yüzde 200, ihracatını
yüzde 760, ithalatını ise

yüzde 370 oranında yükseltecek
kadar başarılı bir grafik çizen Tür-
kiye ağaç işleme makineleri sektörü,
uluslararası meslek örgütlerindeki
söz sahipliğini üstlen- diği yeni gö-
revlerle artırıyor. 
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi
İş Adamları Derneği (AİMSAD),
2014 yılı Ekim ayı sonunda üye ol-
duğu Avrupa Ağaç İşleme Makinesi
İmalatçıları Federasyonu’na (EU-
MABOIS), iki yıllık üyelik süresinin
ardından, Yönetim Kurulu Üyesi
olarak girme başarısı gösterdi. Avru-
pa’daki ağaç işleme sektörüne yöne-
lik faaliyet gösteren 14 ülke derneği
ile 2 firmayı bünyesinde bulunduran

EUMABOIS,  Genel Kurul toplan-
tısını 8 Eylül 2016 tarihinde İsviç-
re’nin Luzern şehrinde gerçekleş-
tirdi. Toplantıya Türkiye ağaç işleme
makineleri sektörünü temsilen üye
dernek olarak katılan AİMSAD, su-
nulan yeni Yönetim Kurulu listesinin
üyelerin çoğunluğuyla kabul edil-
mesi sonucu EUMABOIS Yönetim
Kurulu Üyesi oldu. EUMABOIS’in
seçilen üç Yönetim Kurulu Üye-
si’nden biri olan AİMSAD’ı temsil
eden Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Sabri Erol, bu görevini 3 yıllık
bir dönem için sürdürecek.  

“EUMABOIS’te yer almamız sektör
ve AİMSAD için çok önemli”
1999 yılında Belçika’nın Brüksel
kentinde kurulan EUMABOIS

hakkında bilgi veren AİMSAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa
Sabri Erol, kâr amacı gütmeyen
EUMABOIS’in, ağaç işleme maki-
neleri ve yan sanayisi imalatçıları ta-
rafından Avrupa ülkelerindeki sivil
toplum kuruluşlarının bir araya
geldiği, federatif yapıda bir çatı
meslek örgütü olduğunu açıkladı.
Avrupa genelinde temsil ettiği top-
lam 850 imalatçı firma ile dünya
üzerindeki sektörel üretim ihtiyacı-
nın yüzde 56’sını karşılayan
EUMABOIS’in; üyelerinin ticari
çıkarlarını gözetmeyi, teknik ve
ekonomik sıkıntılartına, fuarlara
katılım ve pazarlama faaliyetlerine
ilişkin sorunlarına uygun çözümler
geliştirmeyi ilke edindiğini hatırla-
tan Erol, “Tecrübeli girişimcilerin
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bir araya geldiği, interaktif bir bilgi
paylaşım platformu olmayı hedefle-
yen EUMABOIS ayrıca, sektör
adına muhtelif istatistiki çalışmalar ve
pazar araştırmaları yürütüyor.  Kon-
ferans ve panel gibi etkinlikler dü-
zenleyerek bilimsel çalışmalara ev
sahipliği yapan EUMABOIS’in Yö-
netim Kurulu Üyeleri arasında yer al-
mamız, sektörümüz ve AİMSAD
için çok büyük önem taşıyor. 
EUMABOIS bünyesindeki tüm faa-
liyetlerin içinde yer alarak tecrübe
edineceğiz ve faydalı olan tüm bilgi-
leri üyelerimizle paylaşma imkanı
sağlayacağız” dedi. 

“Yeni işbirliklerine zemin 
hazırlayacak”
EUMABOIS’te yer almanın Türkiye
ağaç işleme makineleri sektörüne
önemli avantajlar getireceğine dikkat
çeken Mustafa Sabri Erol, en fazla
üretim ve ihracat gerçekleştiren Al-
manya ve İtalya’nın tecrübelerinden
istifade edeceklerini ve AİMSAD’ın
hedeflerinden biri olan modern üre-
tim teknolojileri alanında gelişme
sağlayacaklarını vurguladı. Erol, söz-
lerine şöyle devam etti:
“Ülkemizde yaşanan standardizas-

yon, gümrük gibi konuları doğrudan
ilgili yerlere ulaştırarak, daha kısa sü-
rede çözüm bulmayı hedefliyoruz.
Ülkemizin yaşadığı sorunlar ara-
sında, Avrupa Birliği’nin yapmış ol-
duğu Serbest Ticaret Anlaşma-
ları’ndan ülke olarak faydalanamıyor
olmamız da yer alıyor. Avrupa Birliği
ile Amerika arasında başlayan Serbest
Ticaret Anlaşması görüşmeleri
olumlu sonuçlansa dahi Avrupa Bir-
liği ile Türkiye arasında yapılan söz-
leşme gereği ülkemiz bu anlaşmadan
faydalanamayacak. AİMSAD’ı tem-
silen EUMABOIS aracılığıyla gerek
Avrupa nezdinde gerekse Türkiye ta-
rafında bu sorunun giderilmesi hu-
susunda girişimlerde bulunacağız.
Son olarak, bu vesile ile diğer ülke
dernekleriyle olan ilişkiler artacağın-
dan, üreticilerimizin yeni pazarlara
açılması ve yurtdışında bu derneklere
üye olan firmalarla çözüm ortaklık-
ları kurulması hususunda da yeni iş-
birliklerinin oluşacağını düşünü-
yorum.”

“Önerilerimizi EUMABOIS’in 
gündemine taşıyacağız”
EUMABOIS Yönetim Kurulu
Üyesi olarak yeni dönemdeki he-

defleri hakkında da açıklama yapan
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sabri Erol, “Türkiye’yi tem-
silen 3 yıllık bir dönem için Yönetim
Kurulu Üyeliği’ne seçildik. Bu dö-
nemde; hali hazırda yürüyen faali-
yetlere ilave olarak özellikle mesleki
ve teknik eğitim, markalaşma, akre-
ditasyon, basın-yayın çalışmaları gibi
yeni konuları gündeme alacağız.  Ay-
rıca, hem Yönetim Kurulu’muzdan
hem de üyelerimizden gelen tüm
önerileri de EUMABOIS’in günde-
mine taşıyacağız” diye konuştu. 

EUMABIS Genel Kurulu’nda
seçilen Yeni Yönetim Kurulu şu
şekilde oluşmuştur:
Juergen Köppel  
(VDMA – Almanya) Başkan
Luigi De Vito 
(ACIMALL - İtalya) Başkan Yard.
Samuel Hanni 
(HBT - İsviçre) Yönetim Kurulu
Üyesi 
Wolfgang Rohner 
(FMMI - Avusturya) Yönetim
Kurulu Üyesi
Mustafa Sabri Erol 
(AİMSAD - Türkiye) Yönetim
Kurulu Üyesi 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 























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

ra’da ikinci kez üyeleriyle buluştu. 
AİMSAD Yönetim Kurulu ve Genel
Sekreterliği, 29 Eylül 2016 tarihin-
deki Ankara programı kapsamında,
önce Netmak Kesici Takımlar firma-
sının fabrika binalarını ziyaret etti.
Daha sonra, Ankara’da sektör tem-
silcileri ile bir buluşma gerçekleşti-
rildi. Ankara organizasyonu
kapsamında MAKFED ve MİB’in
ev sahipliğinde yönetim kurulu top-
lantısını da yapan AİMSAD, Ankara
ve çevre illerdeki üyeleri ve sektör
temsilcileriyle bir araya geldi.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Fuaye
Salonu’nda gerçekleştirilen AİM-
SAD Ankara Sektör Temsilcileri Bu-
luşması’na yönetim kurulu üyeleri ve
üyeler dışında kamu kesiminin önde
gelen temsilcileri katıldı. Etkinlik
kapsamında 22-26 Ekim 2016 ta-
rihlerinde TÜYAP Büyükçekmece
Fuar ve Kongre Merkezi’nde ger-
çekleştirilecek olan Ağaç İşleme Ma-
kinesi 2016 Fuarı ile ilgili yapılan
faaliyetler hakkında da üyelere bilgi
sunuldu.
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Sabri Erol, etkinlik kapsa-
mında yaptığı açılış konuşmasında
sektörün Türkiye ve dünya ekono-
misindeki önemine dikkat çekti. 
AİMSAD Sektör Temsilcileri Bu-
luşması ile amaçlarının İstanbul
dahil olmak üzere Ankara, İzmir ve
Bursa’daki üyeler ile bir araya gele-
rek sektörü ve sorunlarını değerlen-
dirmek olduğunu söyledi. Erol,
“Amacımız bu etkinliklerde tanışıp
kaynaşmak, üyelerimizin sıkıntılarını
dinlemek. Ayrıca üyelerimizin
TÜYAP ile ilgili sıkıntıları varsa bu
sorunlarını da çözmek istiyoruz”
dedi.

“Ankara bizim için çok önemli”
Sektör buluşmaları kapsamında yö-
netim kurulu toplantısını MAKFED
ve MİB’in ev sahipliğinde Ankara’da
yaptıkları ifade eden Erol,  bu ko-
nuda her iki kuruma da teşekkür
ederek, “Biz yine Ankara’ya gelece-
ğiz. Burada sizlerle olmaktan çok
memnununuz. Ankara bizim için
çok önemli. Türkiye’deki mobilya-
cılığın önemli bir merkezidir. Bura-
daki mobilyacılarda sorunlarını dile
getiriyorlar. Üretici arkadaşlarımızın
da ciddi sorunları var.  Devlet ve
diğer resmi kuruluşlarla olan sıkıntı-
larını dinledik” diye konuştu.
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Haberler

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen AİMSAD Ankara Sektör Temsilcileri 
Buluşması’nda sektörün dünya pazarındaki yeri, ihracat konusundaki
hedefleri ve bu alanda yapılması gerekenler konuşuldu.
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“Daha gidecek çok yolumuz var”
Dünya ve Türkiye’deki ağaç işleme
makinaları pazarındaki mevcut
durum ve pazardaki gelişmeler hak-
kında katılımcılara bilgi veren Erol,
2015 yılı sonu itibarıyla dünyadaki
ihracat pazarının 7 milyar dolara
ulaştığını söyledi. Türkiye’nin bu
pazardan 65 milyon dolar pay aldı-
ğını ve ülke sıralamasında 13’üncü
olduğunu belirten Erol, şu bilgileri
verdi: “Dünyada 2015 yılı sonu iti-
barıyla 7 milyar dolarlık bir ağaç iş-
leme makinaları ihracat pazarı var.
Bu 7 milyar pazarın 3 milyar dolar-
lık bölümünü Alman ve İtalyan fir-
maların ihracatı oluşturuyor.
Türkiye 65 milyon dolarlık ihracatı
ile 13’üncü sırada yer aldı. Ayrıca ih-
racat yapan ülke sıralamasında ilk 5
ülke bu 7 milyar dolarlık pazarın
yüzde 70’lik bölümüne hakim.
Daha gideceğimiz çok yolumuz var.
Ne yapacaksan bir an evvel yapma-
mız lazım. İşbirlikleri ve ortaklıklar
yapmamız gerekiyor.”

Hedef, 650 milyon dolar ihracat
Türkiye’deki ağaç işleme makinaları
sektörünün 2011 yılında 90 milyon
dolarlık ihracat yaptığını hatırlatan
Erol, “Pazar 2011 yılında 90 milyon
dolarlık ihracatı gördü. Önceliğimiz
2011 rakamlarını geçmek ve 100
milyon dolarlık ihracata ulaşmak. 15
Temmuz Darbe Girişimi sonrasında
piyasalarda durgunluk yaşandı. Kur-
ban Bayramı’ndan sonra piyasalarda
biraz hareketlenme var ama bizim
sektörümüzün daha çok siparişe ih-
tiyacı var. Üyelerimize yurtdışı pa-
zarlara konsantre olmasını öneri-
yoruz. Birbirimizi rakip görmeden
ihracata odaklanmalıyız. 65 milyon
dolar olan ihracatımızı 650 milyon
dolara çıkarttığımız günleri görmek
istiyoruz. Bunu yapabileceğimize
inanıyoruz. Dünya pazarından daha

fazla pay almayı umut ediyorum”
diye konuştu.

“2017 yılında 24 fuara katılacağız”
Üyelerinin ihracat konusunda daha
hızlı yol alabilmesi için fuar katılım-
larını önemsediklerini ve bu konu-
daki çalışmalara ağırlık verdiklerini
anlatan Erol,  “AİMSAD olarak son
18 ayda 8 fuara gittik. 2017 yılındaki
hedefimiz 24 fuara gitmek. Yani her
ay iki fuara gitmeyi hedefliyoruz.
Nerede fuar AİMSAD orada olacak.
Bu konuda TÜYAP’ta bize çok des-
tek veriyor. Onlara da teşekkür edi-
yoruz. Ayrıca yurtdışındaki diğer
imalatçı dernekler ile ortak projeler
yapıyoruz. Üyelerimizin envanterle-
rini onlara gönderiyoruz. Onların
envanterlerini de kendi üyelerimiz ile
paylaşıyoruz.  En güzel ortaklıklar
çözüm ortaklıklarıdır. Biz çalışıyoruz.
Üyelerimize yoğun bir bilgilendirme
yapılıyor. Yeni bir derneğiz ama Av-
rupa Ağaç İşleme Makinecileri Fede-
rasyonu’nun (EUMABOIS) yöne-
tim kuruluna girdik.  7 gün 24 saat
çalışacağız” bilgilerini verdi.

Fuar dünyaya ‘güven’ verecek
Reed TÜYAP Fuarcılık A.Ş. Proje
Grup Başkanı Ediz Tok da 22-26
Ekim 2016 tarihlerinde TÜYAP
Büyükçekmece Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan
Ağaç İşleme Makinesi 2016 Fuarı ile

ilgili yapılan faaliyetleri paylaştı.
Fuarın tamamının dolu olmasıyla
Türkiye’nin dünya pazarına güven
verdiğine vurgu yapan Tok, üyeleri
bekleyen yenilikler hakkında şunları
söyledi:
“Fuar için az vakit kaldı. Fuarın he-
yecanını yaşıyoruz. Üyeleri ve katı-
lımcıları güzel sürprizler bekliyor.
Avrupa’daki fuar içi navigasyon sis-
temini bu fuarda kullanmaya başla-
yacağız. Böylece fuar alanı
büyüdüğü için firmaların buluna-
mama sıkıntısını çözeceğimizi düşü-
nüyoruz. Ayrıca elektronik ortamda
varız. Katılımcılar ile birebir ileti-
şimde olmamız lazım. Üyelerde biz-
lerle temasta olsun. Katılımcı
firmalarımız yeni getirdikleri ürün-
leri bizimle paylaşsın ki bültenleri-
mizde bizde paylaşabilelim. Hedef,
yabancıların burada güvenli bir
pazar olduğunu görmelerini sağla-
mak. Fuarımız dolu. Bu dünya pa-
zarına güzel bir mesaj. Gelen
ziyaretçiler ürünlerimizi gördükçe
zaten daha hızlı yol alınacaktır.”

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
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Haberler

‘Orman Sanayi Sektörünün Gele-
ceği Forumu 2016’ başlığı ile dü-
zenlenen büyük organizasyon,
sektörün sorunları ile gelecek senar-
yolarının tartışılacağı bir platform
olarak önemli açıklamalara ev sahip-
liği yapacak. Intermob fuarının
4’üncü gününde Tüyap Kongre ve
Fuar Merkezi’ndeki Karadeniz Sa-
lonu’nda saat 13.30’da başlayacak
olan foruma, Ağaç  İşleme Makine
ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği
adına Arif Onur Kaçak konuşmacı

olarak katılacak. Her yıl düzenlenen
forum, hem sektör üreticilerini,
hem toptancılarını, hem de pera-
kende satıcılarını bir araya getirerek,
tüm sektör sıkıntılarının çözümlen-
diği bir ortam fırsatı sunuyor. Fo-
rumda ayrıca, bir sonraki yılın
hedefleri ve yenilikleri masaya yatı-
rılıyor. Orman Sanayi Sektörünün
Geleceği Forumu sayesinde, sektö-
rün aktörleri görüşlerini belirtme
şansı bulurken, sektör için gerekli
çözüm yöntemlerinin geliştirilme-
sine de imkan yaratılıyor.
Konuşmacılarının sektörlerine
hakim ve sektörde söz sahibi olan
kişilerden oluşan Orman Sanayi
Sektörünün Geleceği Forumu
2016, toplamda altı konuşmacı ve
bir moderatör eşliğinde yürütüle-
cek. Bu yılki forumun konuşmacı-

ları arasında Orman Genel Mü-
dürlüğü adına OGM İşletme ve
Pazarlama Daire Başkanı Kenan
Akyüz, Türkiye Orman Ürünleri
İhracatçıları, İthalatçıları ve Sana-
yicileri Derneği adına Mahir Arın,
MDF ve Yonga Levha Sanayicileri
Derneği adına Tevfik Dedebaş,
Orman Sanayi İş Adamları Der-
neği adına Mehmet Karahasa-
noğlu, Ağaç  İşleme Makine ve
Yan Sanayisi İş Adamları Derneği
adına Arif Onur Kaçak  ile MDF ve
Yonga Levha Sanayicileri Derneği
adına Hakan Zengin bulunurken,
moderatörlüğü  ORSİAD Gaze-
tesi İmtiyaz Sahibi Fikret Demir
üstlenecek. 
Katılımın ücretsiz olduğu forum
için info@orsiad.com.tr adresine
mail atılması gerekiyor. 

Orman Sanayi Sektörünün Geleceği Forumu 2016’nın konu başlıkları:
n Yonga Levha, MDF ve Laminat Parke sektörlerinde geçen yıldan bu yana neler değişti? 
n Rakamlar ve finansal sonuçlarla sektör değerlendirmeleri
n 2017 yılı hakkındaki olası tahminler
n Temsil edilen kurumların sektörden beklentileri
n Temsil edilen kurumların 2017 yılı planları ve yenilikleri
n Yonga Levha, MDF ve Laminat Parke sektörlerini 2017 yılında neler bekliyor?
n Olası riskler nelerdir? Riskleri bertaraf etmek için öneri ve görüşler
n 2017 yılında olası satış rakamları ne olur? Sektör büyür mü, daralır mı? 
n Sektörde ne gibi yenilikler bizi bekliyor?

Kenan Akyüz Mahir Arın Tevfik Dedebaş Mehmet Karahasanoğlu Arif Onur Kaçak  Hakan Zengin
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Türkiye’deki kamuya ait çeşitli
varlıkların belirli kurumsal
yönetim ilkelerine bağlı ola-

rak yönetilebilmesi amacıyla kurulan
Varlık Fonu Kanunu’ndaki düzenle-
meleri KPMG Türkiye Vergi Bö-
lümü Başkanı, Şirket Ortağı
Abdulkadir Kahraman yorumladı.
Kahraman, diğer ülke uygulamala-
rında olduğu gibi, Türkiye Varlık
Fonu (TVF) ile ‘kalkınmanın loko-
motifi olan reel sektör yatırımlarına,
stratejik sektör, şirket ve projelere
uzun vadeli kaynak sağlanması yo-
luyla kalkınmanın hızlandırılması,
ekonomide sürdürülebilir büyüme
oranlarının yakalanması ve ekonomik
istikrarın sağlanmasının’ amaçlandı-
ğını hatırlattı. 
Varlık Fonu düzenlemesiyle önemli
bir istihdam hedefi ortaya kondu-
ğunu vurgulayan Kahraman şöyle
konuştu: “Daha somut bakıldı-
ğında, TVF ile gelecek 10 yılda her
yıl ilave yüzde 1,5 büyüme katkısı
vermesi, sermaye piyasalarının bü-
yüme ve derinleşmesinin hızlandı-
rılması, yapılacak yatırımlar ile
istihdam sağlaması ve büyük altyapı
projelerine kamu kesimi borcu artı-
rılmadan finansman sağlanması he-
defleniyor. İstihdam açısından bakıl-
dığında; her bir yıldaki ilave yüzde
1,5 büyüme her yıl için yaklaşık
100-150 bin arasında yeni istihdam
demektir. Bu, 10 yılda 1-1,5 milyon
yeni istihdam anlamına geliyor.” 

Muafiyet ve istisnalar
6741 sayılı Kanun ile çok önemli
‘vergi muafiyet ve istisnaları’ getiril-
miş durumda. Buna göre, kurulan
şirket, Türkiye Varlık Fonu, ’şirket
tarafından kurulacak şirketler ve alt
fonların hepsi;
n Gelir ve kurumlar vergisinden
muaf tutuluyor. Söz konusu muafi-
yet sadece elde edilen safi kazanca
değil, aynı zamanda safi kazancın
elde edilmesi sırasında yapılacak
Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar
Vergisi Kanunu kapsamındaki stopaj
veya kesintileri de kapsıyor.
n Belediye Gelirleri Kanunu gere-
ğince alınan vergi, harç, katılma payı
ile tasdik ücretlerinden, sahip olduğu
taşınmazlar dolayısıyla emlak vergi-
sinden, satın alınan ve satılan taşın-
mazlar ile ilgili olarak tapu ve
kadastro döner sermaye bedellerin-
den ve her türlü dava ve icra işlemle-
rinde teminat yatırma mükelle-
fiyetlerinden muaf. Ancak, bu mua-
fiyet, elektrik ve havagazı tüketim
vergisi ve yangın sigortası vergisini
kapsamıyor.

n Kuruluş ve tescil işlemleri ile esas
sözleşmesinin tescil ve ilan işlemleri
de dâhil olmak üzere faaliyetleri kap-
samında gerçekleştirdikleri işlemlerle
ilgili düzenlenen tüm kâğıtlar damga
vergisinden, tüm iş ve işlemleri her
türlü harçtan istisna.
n Nakden veya hesaben BSMV mü-
kelleflerine ödedikleri tutarlar ile lehe
aldıkları paralar BSMV’den istisna.
n Her türlü kredi kullanım işlemleri
KKDF’den istisna.
n Şirket tarafından kurulacak varlık
kiralama şirketleri Kamu Finansmanı
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun kapsamında kuru-
lan varlık kiralama şirketlerine tanı-
nan tüm hak, istisna, indirim ve
muafiyetlerden yararlanacak.
n Kurulan varlık kiralama şirketleri,
ihraç etmiş oldukları menkul kıy-
metlere ilişkin, ihraççıların tabi ol-
duğu Borsa İstanbul A.Ş.’ye
ödenmesi gereken kayıt ücreti ve ko-
tasyon ücretinden muaf.
n Varlık ve hakların, Türkiye Varlık
Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık
ve hakların Türkiye Varlık Fonu Yö-
netimi Anonim Şirketi tarafından yö-
netilmesi suretiyle yapılan teslim ve
hizmetler KDV’den istisna.
n KDV’den istisna edilen işlemler
bakımından bu kurumlar tarafından
alış vesikalarında gösterilen veya bu
mal ve hizmetlerin maliyetleri
içinde yer alan KDV’nin indirimine
imkan veriliyor.

Haberler
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Türkiye Mobilya Sanayicileri
Derneği (MOSDER) Yöne-
tim Kurulu Başkanı İsmail

Doğan, bankaların faizlerini yüzde
13 bandından yüzde 10 seviyelerine
çekmesinin mobilya sektöründe
yüzde 15-20 oranında bir büyü-
meye sebep olduğunu söyledi. İs-
mail Doğan, mevcut durumunda
yüzde 13’ün üzerinde bulunan yılık
konut faizlerinin yüzde 10’a düşü-
rülmesinin ardından mobilya sektö-
rünün de canlandığını belirtti. 
İndirilen konut faizleri sayesinde va-
tandaşın cebinde kalacak parayla yeni
evine yeni mobilyalar alarak girece-
ğini aktaran Doğan, “Türkiye'nin
2023 hedefleri doğrultusunda tasar-
ruf ediyor olması çok önemli. Tasar-
ruf oranının artırılmasının en önemli
yolu da insanların konut sahibi olma-
sından geçiyor. Bu yüzden de konut
kredilerinin indirilmesini mobilya
sektörü olarak çok önemsiyoruz.
Artık insanlar yeni evlerine yeni mo-
bilyalar alarak girebilecekler”  dedi. 

Sektör 2008'deki gibi 
KDV indirimi bekliyor
Türkiye Mobilya Sanayicileri Der-

neği (MOSDER) Başkanı İsmail
Doğan kredi kartı taksitlerine yöne-
lik kararı da değerlendirdi. Mobilya
sektöründe kredi kartı taksitleri
geçen yılın sonlarında 9’dan 12’ye
çıkarılmıştı. O dönem atılan bu adı-
mın piyasada beklenen büyümeleri
sağladığını kaydeden Doğan, beyaz
eşya ve hazır giyim sektörü için de
12 ay taksitin piyasaya olumlu yan-
sımaları olacağını dile getirdi.
Doğan, iç piyasanın hareketlendiril-
mesi için taksit kararı kadar KDV in-
diriminin de gerekli olduğunu ifade
etti. Şu an mobilyada yüzde 18
KDV uygulaması var. 2008 krizin-
den sonra da alınan tedbir kararıyla
KDV oranı dayanıklı tüketim malla-
rında yüzde 18’den geçici süreyle

yüzde 8’e indirilmişti. O dönem
mobilya sektörünün KDV indiri-
miyle iç pazarda yüzde 50 büyüme-
leri gördüğünü hatırlatan İsmail
Doğan, benzer bir kararın alınma-
sıyla aynı etkinin yeniden görülebi-
leceğini söyledi. KDV’nin yüzde 8’e
sabitlenmesi konusuna kamunun
sıcak bakmadığını gözlemlediklerini
ifade eden Doğan, önce indirim ar-
dından kademeli yükselişle
KDV’nin yeniden yüzde 18’e çeki-
lebileceğini belirtti. Hükümetin
buna sıcak baktığını söyleyen
Doğan en yakın zamanda bununla
ilgili adımların atılması gerektiğini
vurguladı.

Sektör yüzünü Avrupa'ya döndü
Sınır ülkelerde ve Ortadoğu pazar-
larında yaşanan sıkıntılara da deği-
nen Doğan, özellikle Irak, İran,
Suriye ve Libya’daki kaybın ağır ol-
duğunu ifade etti. Bu konjonktürün
Türk mobilya sektörünün yüzünü
Avrupa’ya dönmesine neden oldu-
ğunu söyleyen Doğan, Avrupa ül-
kelerinin ihracattaki payını yıllar
içinde daha yukarılara çıkaracakla-
rını sözlerine ekledi.

Haberler

Mobilyacılardan ilk yarıyılda 1,1 milyar dolarlık ihracat
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde mobilya sektörünün ihracat ve ithalat verilerini açıkladı.

30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla açıklanan finansal sonuçlara göre; mobilya sektörü yılın ilk yarısında ihracatını yüzde 1 oranda artırarak

1.100.923.808 dolara yükseltti. İthalat rakamı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 54 oranında gerileyerek 304.208.720 dolar oldu.
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Türkiye’nin yüzey boyama
sistemlerindeki öncüsü UV
Teknoloji, hali hazırda üret-

mekte olduğu ahşap boyama ve ku-
rutma sistemlerine bir yenisini daha
eklemenin heyecanını yaşıyor. Yeni
devreye alınacak olan UV High-
Gloss panel üretim hattı ile Türki-
ye’nin ultra parlak ürün ihtiyacının
büyük bir bölümü karşılanacak. 
Son dönemlerin trendi olan High-
Gloss yüzeylerin özellikle mutfak
ve banyo mobilyalarında aranılan
hem estetik hem de çizilme,
aşınma ve güneş ışınlarına karşı da-
yanıklılık gibi özellikleri bir arada
karşılayabildiğini dile getiren
UvTek Teknoloji Satış Pazarlama
Sorumlusu Münevver Çiloğlu, bu
estetik ve dayanıklı yüzeyleri elde

edebilmenin ancak çok özel hat
konfigürasyonu ile mümkün ola-
bildiğini kaydetti. Devreye alınacak
olan UV High-Gloss panel üretim
hattı hakkında bilgi veren Münev-
ver Çiloğlu, “Türkiye’de sayılı mik-
tarda bulunan UV High-Gloss
hatlarına eklediğimiz bir yenisi ve
aynı zamanda en büyüklerinden
biri olan hattımız 165 metreyi bu-
luyor. 1220x2800 ölçülerindeki
panellerin yüzey UV lak kaplaması
yapılabilecek olan UV High-Gloss
hattı 12m/dk üretim hızı enerji ta-
sarrufu sağlayan teknolojisi ve ileri
düzey otomasyonu ile entegre, ve-
rimli bir sistem oldu. Teknolojinin
ve trendlerin takipçisi, sektörün li-
derlerinden olan kapak, panel ve
kapı ürünleri üreten müşterimiz,

bu özel üretim hattı için UV Tek-
nolojiyi tercih ederek bizi onurlan-
dırdı. Öte yandan ithal hat
alternatiflerine karşılık yüzde 100
Türk sermayeli yerli firmamızı ter-
cih ederek, yerli sanayimizi destek-
leme konusundaki duyarlılığını da
gösterdi” dedi. 
UV Teknoloji firmasının 25 yıllık
tecrübesi ile ahşap, cam, matbaa ve
mermer sektörlerine özel, anahtar
teslim yüzey boyama ve kurutma
sistemleri tasarlayıp ürettiğini ha-
tırlatan Münevver Çiloğlu, firma
tasarımları ve hizmetleri hakkında
daha detaylı almak isteyen sektör
paydaşlarını Ağaç İşleme Makine-
leri (İntermob) fuarında 11. Salon
1134A no’lu stantta ziyarete bek-
lediklerini vurguladı. 

Üyelerden
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Üyelerden

Teknomak, hizmet kalitesini
arttırmak amacıyla mobilya
imalat makineleri, kesici ta-

kımlar, yedek parça ve teknik servis
hizmetlerinde alternatif oluşturulmak
ve çeşitlilik getirilmek için yaptığı ça-
lışmalara hız veriyor. Sektörde 2002
yılından bu yana faaliyet gösteren
Teknomak, 2016 Mayıs itibarıyla
ağaç işleme makinaları sektörünün
söz sahibi firmalarından İtalyan SCM
Group ailesinden Casadei Busellato
ile Türkiye’de tüm ürün grubunun
tek ve tam yetkili satış ve satış sonrası
hizmetlerinin sağlanması üzerine
mümessillik anlaşması yaptı. 
2015 Haziran itibarıyla İtalyan
SCM Group ile tüm ürün grubunun
satış ve satış sonrası hizmetlerinin
sağlanması üzerine mümessillik an-
laşmasına imza atan Teknomak,
SCM Group kalitesini, yenilikçi çö-

zümlerini, daha ekonomik ve özel-
leştirilmiş çözümlerle sunan Casadei
Busellato ile pazardaki etkinliğini art-
tırmayı hedefliyor. SCM Group’un
her tür imalata dönük makine gru-
bunu yine SCM Group kalitesiyle
bünyesinde bulunduran Casadei
Busellato, Teknomak Makine ile
oluşturduğu iş birliği ile her iki fir-
manın da ortak vizyonu olan ‘doğru
müşteriye, doğru çözümü’ ilkesi de
hayata geçirmeyi amaçlıyor. 
Bir mobilyanın ve ağacın işlenme-
sinde gereksinim olan her türlü ma-
kine ve kesici takımın ithalatını
yapan Teknomak, her türlü makine-
nin tekil alımlardan makine parkuru
proje teslimine kadar her ürün ga-
mında çözüm kolaylığı sağlamak ve
grup firmasının esnekliğini müşteri-
lerine yansıtmayı hedefliyor. Tüm
SCM Group makine ürün gamını

Casadei Busellato markası ile mü-
mesillik anlaşmasının ilk gününden
itibaren müşterilerine salt satış ye-
rine,  ‘en doğru çözüm’  odaklı yak-
laşımı sunuyor.
‘Her zaman yeniliğin takipçisi’ olma
parolasıyla daha iyi hizmet verebil-
mek için yola çıkan Teknomak, sek-
törde sıfır ve ikinci el mobilya imalat
makineleri ithalatı, yedek parça ve
teknik servis hizmetleri, her türlü
kesici takımlar konusunda dünyada
öncü firmaların temsilciliğini yap-
maya ve ithal ettiği markalara yeni-
lerini eklemeye devam ediyor. En
küçüğünden en büyüğüne son tek-
nolojili profesyonel hatlara kadar
çözümler sunan ve mühendislik
bakış açısıyla çalışmalar yapmayı
prensip haline getirdiğini bildiren
Teknomak, gün geçtikçe artan refe-
ransları ve onlardan aldığı destekle
sayısı giderek artan dünya lideri fir-
malar ile çalışmaya ve bayi ağını bü-
yütmeye devam etmeyi hedefliyor.
Yalnızca teknik servis kökenli olma-
yan ve bünyesinde ayrıca saha satış
ekibi ve güçlü stoğuyla kesici ta-
kımlar departmanı da barındıran
Teknomak, müşterilerinin ihtiyaç
duyabileceği tüm kesici takımlar
ürün gamında dünyaca tanınan
markalarıyla direkt satış, bayi ağıyla
yerinde satış ve teknik destek hiz-
metleri veriyor.
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Geçen yıl 29 ülkeden 861
firma ve firma temsilciliği,
7 bin 594’ü yabancı top-

lam 65 bin 828 ziyaretçi ve 27 ül-
keden seçkin alım heyetleri ile rekor
kıran fuarlar, hazırlıkları tüm hızıyla
devam eden fuarlar 2016 yılında da
yenilikleri ile farkını ortaya koymaya
devam edecek. 

Doğru ve nitelikli ziyaretçiler
Ağaç İşleme Makinesi-İntermob
Ekibi, Ağaç İşleme Makinesi ve Mo-
bilya Yan Sanayi üreticilerini daha
fazla sayıda ve nitelikli sektör profes-
yoneli ile buluşturabilmek amacıyla
yıl boyu roadshow çalışmalarına ara
vermeksizin devam ettiler. Tür-
kiye’den ve dünyadan sektör profes-
yonellerini fuar alanımızda buluş-

turmak için Ticaret Odaları gibi ku-
rumlara, mimarlar, mühendisler ve
sektörün önde gelenlerine fuarlar ilgili
tanıtımlar yapıldı. Yurt içi ve yurt dı-
şında önemli fuarlarda potansiyel katı-
lımcı ve ziyaretçiler ile temas kuruldu. 

Fuar yeniliklerle açılacak
Ağaç İşleme Makineleri ve İnter-
mob Fuarları 2016’da katılımcı ve
ziyaretçilerimizin fuar deneyimlerini
zenginleştirecek yeniliklerle açıla-
cak. “My Tuyap” platformumuz ile
katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz
tüm yıl boyunca birbirlerine erişim
imkanı bulacak. Ayrıca dünyada bir
ilki gerçekleştirdiğimiz fuar içi alan
navigasyon uygulamamızla hedef
ziyaretçilerin katılımcıları bulmasını
kolaylaştıracağız. 

İntermob 2016 Fuarında  
“PROMATT Özel Bölümü” 
Ağaç İşleme Makineleri ve İnter-
mob Fuarları,  sektörün ihtiyaçla-
rına cevap verebilecek şekilde
kapsamını genişletmeye devam edi-
yor.  Promatt, yatak imalatı yan sa-
nayi, ekipman hammadde ve
makineleri özel bölümü bu yıl İn-
termob Fuarı bünyesi içerisinde zi-
yaretçiler ile buluşacak. Yatak
üretim hatları, yatak sanayi makine-
leri, yazılımlar, CAD/CAS sistem-
leri, tekstil ve dolgu malzemeleri,
yaylar ve yay sistemleri, süngerler,
yatak aksesuarları ve parçalar, test la-
boratuarları gibi ürünlerin görücüye
çıkacağı Promatt Özel Bölümü ile
birlikte yatak yan sanayi sektörünün
de nabzı TÜYAP’ta atacak.

Ağaç işleme makinesi ve 
mobilya yan sanayi fuarları için 
geri sayım başladı

Haberler
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Ağaç İşleme Makineleri Fua-
rı’nı düzenlerken ortak fay-
dayı ve “ülkemiz için varız”

sloganını ilke edindiklerini dile geti-
ren AİMSAD Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı ve Fuar Komitesi
Başkanı Sami Tarlabaşı, ülkenin her
bireyinin, biriminin ve topluluğunun
ülkeyi ileriye taşıyacak, varlığına ve
birliğine hizmet edecek şekilde çalış-
mak zorunda olduğunu kaydetti.
AİMSAD olarak bu amaç için çalış-
tıklarına dikkat çeken Tarlabaşı, “Ül-

kemiz için varız ve ülkemizin yara-
rına oluşabilecek faydaları bütüne
yaymak için azami gayretle Ağaç İş-
leme Makineleri Fuarı’nı yapmaya
çalışıyoruz. Bunun için de sonuna
kadar çaba sarf edeceğiz. Ülkemiz
varsa biz de varız. Biz de ülkemiz
için varız” yorumunda bulundu.
AİMSAD Fuar Komitesi’nin amaç-
ları hakkında bilgi veren Tarlabaşı,
fuarın hem hizmet sağlayıcılar hem
de hizmetleri satın alan firmalar açı-
sından tüm kesimleri kapsaması fik-
riyle yola çıktıklarını kaydetti.
Komitenin bu düşünceyle ortak
fayda ilkesiyle hareket ettiğini söyle-
yen Tarlabaşı, “Düşündüğümüz, ko-
nuştuğumuz, yaptığımız her şey
sektörün tüm paydaşlarının faydasına
olsun istedik. Burada oluşturacağı-
mız ortak fayda ülkemize ve sektö-
rümüze de fayda sağlayacaktır. Ayrıca
komite olarak katılımcıların ve fuar
organizasyon firmasının en iyisini ya-
pabilmelerine destek olmayı amaçlı-
yoruz” dedi.
Fuar komitesinin yola çıkarken ‘nasıl
bir fuar hayal ettiğini’ de aktaran
Tarlabaşı, şunları söyledi: “Fuarımız
bir ihtisas fuarı olmak zorunda. Zi-
yaretçilerin o yılın o dönemin ihti-
yaçlarını değil sektörün gittiği yeri
görebileceği, genel bir bilgilendirme

edinebileceği bir fuar olmalıyız. Aksi
bir strateji, fuara olan katılımı ve zi-
yareti zayıflatacaktır. Fuarın hayatı-
mızın bir parçası, sektörün buluşma
noktası, kilometre taşlarından biri ol-
ması hedefi üzerine çalışıyoruz. Satın
alma ihtiyacı veya niyeti içinde olma-
yan bir firmanın bile sektördeki tek-
nolojilerden haberdar olacağı, sek-
törün nereye gittiğini anlayacağı ve
ayrıca fiziki olarak da makineleri gö-
rebileceği bir mecra oluşturmaya ça-
lışıyoruz. Fuarın olması gereken şekli
budur. Birçok fuarda bu amaçtan
sapma olduğu için bunu vurgulama
gereği duyuyorum. Bu ana amaç
doğrultusunda önemli mesafe kay-
dettiğimize inanıyorum.”

“Birbirimizden aldığımız destek
bizi çok daha ileriye götürecek”
Rekabetin, doğru amaçlara yönlen-
dirildiğinde büyük faydalar sağladı-
ğını ifade eden Sami Tarlabaşı, “Bu
gücün kullanılması ve faydaya çevril-
mesi gücün yeteneğine bağlı. Biz re-
kabeti birbirimizi ileriye, daha iyiye
ve başarılıya yönlendirmek amacıyla
itici güç olarak kullanıyoruz. Tüm
sistemi bunun üzerine organize edi-
yoruz. Bu çok keyifli oluyor. Her bi-
rimiz bilgi ve gelişim gösterdiğimiz
konuları diğerlerinin faydasına sunu-

“Ağaç İşleme Makineleri Fuarı’nı
‘Ülkemiz için varız’ 
sloganı ile düzenliyoruz”

Röportaj
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yoruz ve burada kazanan ülkemiz
oluyor” dedi. 
AİMSAD’ın kuruluşundan bu yana
geldiği noktayı değerlendiren Sami
Tarlabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Birbirimizden aldığımız destekler
bizi çok daha ileriye götürecektir. Bu
büyük sinerjinin ortasında da AİM-
SAD var. Bir arada olmanın bize neler
getireceğinin farkındalığıyla başlayan
Bu sinerjiyi bizi birlikte ileriye itecek
yeni fikir ve projelerle destekliyoruz.
Bu kadar genç bir derneğin bunu
yapması çok da kolay değildi. Sektö-
rün böyle bir derneğe çok önceden
ihtiyacı olması ve sektörün altyapısı-
nın sağlamlığı başarıyı yakalamamızda
faydalı oldu. Buna hazır olmasaydık
bu kadar başarılı olunamazdı. Şahsen
dernek benim tahminimden daha ba-
şarılı bir noktaya geldi. Gücümüzü
olgunlaştırırken bizi destekleyen,
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Eko-
nomi Bakanlığı, TÜBİTAK, üniver-
siteler ve KOSGEB ile pek çok
konuda ortaklaşa çalışmalarımız var.
Onların desteklerinden faydalanıyo-
ruz. Birlikte ortak çözüm üreterek ül-
keye döviz getirecek ülkenin yurtiçi
kaynaklarını kullandığımız makineler
üretiyoruz. Bunları da büyük bir ifti-
harla fuarımızda sergiliyoruz.”

“İki fuarın aynı zamanda düzen-
lenmesi büyük avantaj”
90’lı yılların ortasına kadar TÜYAP
Tepebaşı’nda büyük başarıyla devam
eden Ağaç İşleme Makinesi Fua-
rı’nın 1996 yılı itibarıyla TÜYAP’ın
Beylikdüzü’nde modern standart-
larda inşa edilen ve 2 salondan olu-
şan yeni fuar alanında düzen-
lenmeye başlandığını hatırlatan Sami

Tarlabaşı, 1990 yılında Tepebaşı İs-
tanbul Sergi Sarayı’nda 1630 met-
rekarede 100 katılımcısıyla düzenlen
Ağaç İşleme Makinesi Fuarı’nın
1999 yılında 2 salonda 7 bin metre-
karede düzenlendiğini belirtti. 1997
yılında ise İntermob Fuarı’nın deği-
şen dünya düzeni içinde Türk
orman ve ahşap sektörünün yanı sıra
mobilya aksesuar ve yan sanayinin
de ortaya çıkan yeni pazarlardan
daha fazla pay alabilmesine katkı
sağlamak amacıyla Ağaç İşleme Ma-
kinesi Fuarı ile eş zamanlı olarak dü-
zenlenmeye başlandığını vurgulayan
Sami Tarlabaşı,  “Tasarım ve esteti-
ğin öne çıkmaya başladığı 2000’li
yıllara gelindiğinde Ağaç İşleme
Makinesi ve İntermob fuarları yeni
eklenen salonlarla eşzamanlı olarak
25 bin metrekare alanda 500’ün üs-
tünde katılımcısıyla 30 binin üze-
rinde ziyaretçiye ev sahipliği
yapmaya başladı. 2015 yılında ise 7
bin 600’ü yabancı toplam 65 bin
800 ziyaretçi ve 27ülkeden seçkin
alım heyetleri ile fuarın rekor ziya-
retçi sayılarına ulaştı” dedi.
Dünya için üretmeye başlayınca
standartların Türkiye’nin ihtiyaçla-
rını karşılayacak hale geldiğini belir-
ten Tarlabaşı, ülkenin kaynak-
larından temin edilecek çözümlerle
üretilen ürünlerin dünyanın pek
çok pazarında yer bulabileceğini
belirtti. Fuar yapılanmalarında tek-
noloji çağına girişten itibaren bek-
lentilerin nereye gittiğini iyi
görmenin gerekliliğine işaret eden
Sami Tarlabaşı, “Bir ülkenin kendi
ürettiği makineleri uluslararası bo-
yutta tanıtması lazım. Bu da fuarın
önemini artırıyor. 

Biz uluslararası fuar konusunda it-
halatçılarımızın, üreticilerimizin ve
ihracatçılarımızın katkılarıyla çok ile-
riye gittiğimizi söyleyebiliriz. Dün-
yada yeni gelişen teknolojiler
fuarımızda sergileniyor. Makine ve
yan sanayinin Ağaç İşleme Makine-
leri Fuarı ve İntermob Fuarı ile aynı
zamanda bir çatı altında olması, gelen
ziyaretçinin malzeme ve makine ko-
nusunda güncel teknolojiye ulaşabil-
mesini sağlıyor. Bu da fuarımızın
tercih edilmesine neden oluyor. Öte
yandan Avrupa’da düzenlenen büyük
fuarların iki yılda bir olmasına rağ-
men bizim fuarımız her yıl düzenle-
niyor. Her yıl düzenlenmesi fuarımızı
yakın zamanda dünyada liderlik ko-
numuna getirecek. Öte yandan
Türkçe’nin geniş bir coğrafyada ko-
nuşuluyor ve biliniyor olması, 3.
Köprü’nün açılması ve 3. havalima-
nının yakın gelecekte hayata geçiril-
mesi ile İstanbul ulaşımının
rahatlayacak olması ve Reed-
TÜYAP işbirliğinin dünya pazarla-
mamızdaki olumlu etkisi bizi sek-
törde dünyanın en büyük fuarı haline
getirecek” öngörüsünde bulundu.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

“Anadolu fuarları İstanbul’daki fuarı tamamlayacak özellikte olacak”
AİMSAD ve TÜYAP’ın İstanbul’daki fuarı desteklemek amacıyla Anadolu’da düzenleyeceği yeni fuar organizasyonu
hakkında konuşan Sami Tarlabaşı, “Anadolu fuarları İstanbul’daki fuarımızı tamamlayacak özellikte olacak. Hedefleri yük-
sek tutuyoruz. Bu zincirin ilkini 2017’de İzmir’de yapacağız. Anadolu fuarlarıyla; oralardaki müşterilerimize olabildiğince
yakın olmayı, ilkbahar fuar ihtiyacını karşılamayı, bölgesel pazara yakın olup gelemeyen ziyaretçilerimize hitap etmeyi
amaçlıyoruz” diye konuştu.
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Robotlar sanayideki kullanımlarının
yanında,  gelişmiş ülkeler başta
olmak üzere artık günlük hayatı-
mıza da girmeye yüz tutmuştur.
Teknolojisi uzun zaman önce geliş-
tirilmiş olmasına rağmen robotların
kullanım yaygınlığının nispeten geri
kalmış olması dikkat çekicidir.
Bunun başlıca sebeplerinden biri el-
bette robot sahibi olmanın maliyeti,
diğer biri ise onu randımanlı bi-
çimde işletmenin güç olması dersek
yanlış olmaz sanıyorum. Son yıllara
bakıldığında ise robot kullanımının
her sene hızla artmakta olduğu gö-
rülür. Çünkü bugün bir robot, fi-
nansal açıdan gayet erişilebilir hale
gelmiştir. Fakat bunu işletebilmek
için hala nitelikli personele ihtiyaç
duyulmaktadır.

Robotları devreye alma işi ülke-
mizde genellikle uygulayıcı (enteg-
ratör) firmalar aracılığıyla yapıl-
maktadır. Bu firmalar, işletmelerin
ihtiyaçlarına uygun bir robotu (ne-
redeyse tamamı yabancı diyebilece-
ğimiz) üreticisinden temin eder ve
genellikle bünyesinde bulundur-
duğu personel ile işletmeye yerleşti-
rir, kurar ve çalışır halde teslim eder.
Devreye alma işi çoğunlukla günler,
hatta bazen haftalar sürer. Çünkü
bir robotu yapacağı işe göre donat-
mak ve programlamak basit bir iş
değildir. Devreye alma tamamlan-
dıktan sonra robotun operatörü,
çoğunlukla başlatma ve durdurma
ile temel parametrelerin girilmesi
gibi basit görevleri yerine getirir ve
robotu randımanlı biçimde kullanır.

İleride aynı robot farklı bir iş için
veya bazen aynı iş için ama farklı şe-
kilde kullanılmak istendiğinde, yine
uygulayıcı firma çağırılır ve ücreti
karşılığında robotun yeniden ayar-
lanması ve/veya programlanmasını
gerçekleştirir. Hal böyle olunca, ro-
botların sanayide kullanıldığı alanın
büyüklüğü,  çoğunlukla aynı gör-
evin sürekli ve uzun süreli tekrar-
landığı işlerle sınırlanmış olur.
Doğal olarak bu durum, günü-
müzde robotların ağırlıkla kullanıl-
dığı sektörleri de (otomotiv, gıda,
ambalaj, vs.) belirlemiştir. 
Oysa robot kullanımına açık olan
daha çok alan vardır. Bunlardan biri
de ağaç işleme sektörüdür. Bazı istis-
naları saymazsak, bugün ağaç işleme
sektöründe ancak parmakla sayılabi-
lecek kadar az sayıdaki büyük çaplı
işletmelerde robot kullanılmaktadır.
Oysa bundan çok daha fazla sayıda
firma finansal güç anlamında robot
satın alabilecek durumda olduğu
gibi, işletmesinde robot kullanımına
gerçekten ihtiyaç da duymaktadır.
Bu tip işletmelerin çoğunu robot
kullanmaktan alıkoyan unsurun, ge-
nellikle robotu kullanacak nitelikte
personeli istihdam etmekte karşılaşı-
lan güçlükler olduğunu görüyoruz.
Çünkü büyük işletmelerde yaşanan-
dan farklı olarak, bu tip işletmelerde
robotun yapacağı işlerin çeşitliliği

Makale
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daha çok, adetleri ise daha az oldu-
ğundan, robotun sıklıkla yeni yapıla-
cak işe göre ayarlanması ve
programlanması gerekir. Bu iş için
diğer sektörlerde olduğu gibi uygu-
layıcı firmalardan destek almak yük-
sek maliyetler nedeniyle makul
olmaz. Oysa kalitede sürekliliği sağ-
lamak, standardı tutturmak, işçilik
maliyetlerini azaltmak ve hataları en
aza indirmek için robot kullanmak
pek çok işletme sahibinin gözlerini
parlatan bir çözümdür.
O halde ihtiyaç bellidir. Firma sa-
hipleri ve/veya yöneticilerinin kafa-
sındaki “peki şimdi bu robotu kim
çalıştıracak” sorusunu ve endişesini
ortadan kaldırmak gerekir. Daha
kullanıcı dostu, daha kolay prog-
ramlanabilen ve ayarlanabilen bir
robot, bu tipteki her işletmenin ka-
pısından içeri girmek için kuvvetli
bir adaydır. Bu noktada öğrenebilen
(self-learning veya teach-in olarak
da bilinen) robotlar devreye girer.
Son yıllardaki AR-GE faaliyetleri so-
nucunda AS METAL Ağaç Maki-
neleri Sanayi, böyle kullanıcı dostu
bir robotu tam manasıyla üretmeyi
Türkiye’de bir ilk olarak başarmış
olup, 22-26 Ekim 2016 tarihleri
arasında Tüyap Ağaç Makineleri
Fuarı’ndaki standında (2. Salon,
221-A) sergileyecektir.
Bu robotun en belirgin farkı, stan-
dart yöntemlerle programlanabil-
mesinin yanında, yapacağı işi
operatörden öğrenebilmesidir. Ör-
neğin, programlaması saatler süre-
cek bir masa veya sandalye boyama
işini düşünelim. Operatör robotun
ucundaki boya tabancasını önce
kendi tutarak parçayı boyar. Bu es-
nada robot operatöre uyumlu bir
halde onunla beraber hareket ede-
rek yapılacak işi birkaç dakika içinde
öğrenir. Öğrenme işlemi tamamlan-
dıktan sonra robot bu işi hafızasına

yerleştirdiği hareketleri kullanarak
tek başına yapar. Burada esasen rob-
otun iki modu vardır. Biri öğrenme
modu diğeri ise çalışma modudur.
Robotun beyni mevcut moda göre
akıllı bir şekilde ne yapacağını bilir
ve eksenleri ona göre kumanda
eder. Böylece robotun (yeri geldi-
ğinde taşınan cismin de) ağırlğını
hissettirmeden insanla işbirliği içe-
risinde çalışabilir. Bu sayede karma-
şık programlama işi ortadan kalkmış
olur ve farklı işler için öğrenme me-
toduyla herhangi bir operatör tara-
fından robot kolayca hazırlanıp, çok
hızlı bir biçimde çalışır hale getirile-
bilir. Bu metot sadece boyama işleri
için değil, aynı zamanda zımpara-
lama, parlatma, temizleme, taşıma,
kaldırma ve yerleştirme (pick and
place), evirip-çevirme, istifleme
(palletizing) gibi işler için de kolay-
lıkla uygulanabilir. Böyle bir robot,
ucuna takılacak çeşitli aparatlarla
pek çok amaç için kullanılabilir.
Özellikle AS METAL’in partnerle-
rinden BOSSO’nun patentli ürünü
olan “parça yerleştirme aparatı”, iş-
leme merkezleri vb. bir makineye
işlenecek parçayı yerleştirirken da-
yamaları otomatik olarak bulur ve
hatasız bir yerleştirme sağlar. Bu
aparat herhangi bir robot üreticisi-
nin uygun boyuttaki bir robotuna

bağlanıp uyarlanabilir (bkz. As
Metal Robot Kol @YouTube).
Böylece işletmelerin halihazırda el-
lerinde bulunan robotlar, herhangi
bir işleme merkezine parça yükleyip
boşaltacak hale kolaylıkla getirilebi-
lir. 
Robot kullanımıyla ilgili tecrübe sa-
hibi olmayan işletme sahibi ve/veya
yöneticilerin sıklıkla düştüğü yanıl-
gılardan biri, robotun yaptığı işi bir
insanın da yaklaşık aynı sürede ya-
pabileceğini sanmalarıdır. Evet, bir
insan bir tane parçayı işleme merke-
zine bir robotla aynı sürede yerleşti-
rebilir. Fakat o insan daha yirminci
parçaya gelmeden performansı
düşer ve çoktan robotun gerisinde
kalmış olur. Eninde sonunda bir
robotun normal çalışma saatleri içe-
risinde bir insanın yaptığı işi ikiye,
üçe hatta yerine göre dörde katla-
dığı bilinmektedir. Buna bir de rob-
otun fazladan çalışma saatleri
eklendiğinde aradaki fark çok büyük
olur. 
Robotları kullanıcı dostu hale geti-
ren ve çalıştırılmasını kolaylaştıran
bu ve benzeri yöntemlerin artma-
sıyla, ağaç makineleri sektörü gibi
pek çok sektör robot kullanımına
ısınacak ve geleceğin kaçınılmaz ge-
reksinimlerinden birine bir adım
daha yaklaşmış olacaktır.   
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Mobilya ve dekorasyon; iş-
levsel özellikleri ile me-
kânları kullanışlı hale

getiren, estetik değeriyle de yaşadığı-
mız ya da çalıştığımız mekanların
sıcak, sevimli ve renkli ortamlar haline
gelmesini sağlayan bir alan. Sanatın,
estetiğin ve tekniğin bir araya gelme-
siyle hayat bulan bu alanın birçok ko-
lundan biri de ticari mekan deko-
rasyonu ve mağaza ekipmanları sek-
töründe kendini gösteriyor. 
Türkiye’de son yıllarda fuarcılık ala-
nında yaşanan hızlı büyüme ve mağa-
zacılık sektörünün gelişimi, hem
firma stantlarında hem de mağaza de-
korasyonlarında ahşabın daha çok yer
bulmasını sağlıyor. Ahşabın doğal bir
ürün olması ve özel üretim için işle-
nebilirliğinin kolaylığı, kullanımda
tercih sebeplerini oluşturuyor.
Sektördeki firmalar butik mağazacılı-
ğın olmazsa olmaz malzemelerinden
biri olan ahşapla ilgili dünyadaki farklı

Ahşap, doğallığı  ve özgünlüğüyle
ticari mekanların tercihi oldu
Türkiye’de son yıllarda fuarcılık alanında yaşanan hızlı büyüme ve mağazacılık sektöründeki
gelişme, hem fuar stantlarında hem de mağaza dekorasyonlarında ahşabın daha çok 
yer bulmasını sağlıyor. Ahşabın doğal bir ürün olması ve özel üretim için işlenebilirliğinin
kolaylığı, kullanımda tercih sebeplerini oluşturuyor. Ahşabın daha çok ticari mekan 
dekorasyonu ve mağaza ekipmanları sektöründeki payının artması beraberinde bu alanda
üretilen ahşapların işlenmesinde kullanılan makinelere olan ilgiyi de artırıyor.
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ve yenilikçi uygulamaları, trendleri
yakından takip ediyor. Ticari ve kül-
türel yapılardan ofis mekanları, fuar
stantları, mağaza, showroom gibi ti-
cari mekanların gereksinimini karşı-
layabilecek mekan sistemleri, özel
ürünler ve çözümler sunan Türki-
ye’deki firmalar arasında sadece yur-
tiçine hizmet verenlerin yanı sıra
yurtdışına hizmet vererek projeler

üretenler de var. Her markanın kon-
septinin farklı olması, ahşabın ma-
ğaza konseptine göre metal, cam,
pleksi, deri gibi malzemelerle birlikte
kullanılmasına neden oluyor. Bu
mağazalarda kullanılan her bir mal-
zemenin en kaliteli ve en dayanıklı
şekilde seçilmesi ve en estetik şekilde
uygulanması ise kilit noktaların ba-
şında geliyor.

Ahşap stantlarda özel imalat müm-
kün. Özel stantlar daha çok firma-
nın kendine özgün tasarımını ön
plana çıkarıyor. Genelde ahşap mal-
zemenin işlenmesiyle oluşan bu özel
stantların modüler stantlara göre
avantajı daha esnek ve estetik olma-
ları. Özel stantların maliyetleri ise
modüler stantlara göre daha fazla.

Fuarlara artan önem 
stantlara da ilgiyi artırdı
Fuar standı tasarımının özünü ileti-
şim oluşturuyor. Modüler sistemler
ya da özel üretim çözümlerle özgün,
benzerlerinden ayrışan ve kimliğiyle
öne çıkan mekanlar ve hacimler ya-
ratılmasının amaçlandığı stantlarda,
ahşabın da giderek tercih edildiği
dikkat çekiyor. 
Stant yeri seçimi ve dizaynı, katılımcı
firmalar için büyük önem taşıyor ve
fuar katılımından elde edilecek ba-
şarı üzerinde önemli bir rol oynuyor.
Firmalar fuar alanında ziyaretçilere
kendilerini ve ürünlerini tanıtarak
onlarla ilişki kurabilmelerinin ilk
adımı olarak onların ilgisini toplaya-
rak standa çekmek olduğunu son
yıllarda daha çok algılamış durum-
dalar. Bu da ancak stant için doğru
yer seçimi ve uygun dizaynla müm-
kün oluyor. Stant, bir fuarda katı-
lımcının ürün ve hizmetlerini
sergilemek amacı ile kiraladığı alan
ve bu alan üzerinde kurduğu sergi
tasarımından oluşan bir sistem sis-
temi içeriyor. Stantlar, sergilenen
ürünler ile katılımcı işletmenin çeki-
ciliğini bir arada yansıtabilmek için
hem büyüklük hem dizayn hem de
görüntü olarak belirli standartlara
sahip olmak durumunda. Bu ne-
denle standın yeri ve şekli kadar
standın nasıl dekore edileceği, bu
dekorasyonun firma amaçlarına, viz-
yonuna uygunluğunun nasıl sağla-
nacağı ve ziyaretçilerin dikkatini
çekip çekemeyeceği de önem taşıyor.
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Stant düzenlenirken, firmayı tama-
men yansıtmasına dikkat edilmesi
gerekiyor. Mimari, grafik ve teknik
fikirlerin uygulamaya konulmasıyla
gerçekleşecek bu ilgi ile fuarları
gezen kişilerin kuruma yönelik ilgi-
sini artırmak mümkün. 

Ahşap, mağaza ve 
showroom çözümlerinde  
kullanım alanı buluyor
Farklı konfigürasyonlara ve değişen
mekan gereksinimlerine göre uyar-
lanabilen sistemler, yüksek teknolo-
jinin olanaklarıyla kalıcı bir altyapı
oluşturuyor ve değişime açık mekan
düzenleri yaratıyor. Modüler raf sis-
temleri, display üniteleri ve grafik
alanlar ile ürünün potansiyelini or-
taya koyan, alıcıyla doğru iletişim
kurarak alışverişi yönlendiren ve kısa
zamanda dönüşebilen mekan çö-
zümleri, perakende sektörünün en
önemli unsurlarından biri.

2015 yılında ithalat 
arttı, ihracat azaldı
Ahşabın daha çok ticari mekan de-
korasyonu ve mağaza ekipmanları

sektöründeki payının artması bera-
berinde bu alanda üretilen ahşapla-
rın işleyen makinelere olan talebi de
artırıyor. Ticari mekan dekorasyonu
ve mağaza ekipmanları sektöründe
kullanılan ahşap ve mobilya makine-
lerinin 2014 yılı sonunda toplam it-
halatı 336 milyon dolar, ihracatı ise
101 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2015 yılında ise ihracat gerileyerek
85 milyon dolar, ithalat ise artış gös-
tererek 344 milyon dolar oldu.
Toplam rakamlar içerisinde en
büyük payı ağaç işleme presleri ile
boya hatları alıyor. Ağaç işleme pres-
lerinin 2014 yılı sonunda ithalatı 38
milyon dolar, ihracatı ise 1.5 milyon

oldu. 2015 yılında ise ithalat rekor
bir büyüme gerçekleştirerek 129
milyon dolar, ihracat ise 2.2 milyon
dolar olarak gerçekleşti.
Boya hatlarında ise 2014 yılı so-
nunda ihracat 40 milyon dolar, itha-
lat ise 193 milyon dolar oldu. 2015
yılı sonunda boya hatları sektör ge-
nelinde olduğu gibi gerileme kay-
detti ve ihracatı 35 milyon dolar,
ithalatı ise 144 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Boya hatları ticaretinde
en büyük paya, püskürtmeli / sprey
boya makineleri ile konveyörler
sahip bulunuyor. Hem ihracatın
hem de ithalatın yüzde 80’ini bu
makineler oluşturuyor. 
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“Tasarım ve pazarlamaya
verilen destekler 
pazarı 
büyütecek”



Profesyonel tasarım yaşamın-
daki 35 yıllık tecrübeyi 8 yıl
önce Terminal Design mar-

kasını yaratarak yeni bir modele
döndüren Akın Nalça, mekan çö-
zümleri merkezi olarak yaptığı pro-
jelerle Türkiye’deki mekânsal
tasarım hizmetleri sektörünün bü-
yümesini sağlayan önemli isimlerin
başında geliyor. 
1996’ya kadar mekan ve iletişim
ağırlıklı özgün projeler ve üretimler
gerçekleştiren Akın Nalça, bu yıldan
sonra modüler ya da tamamlayıcı
profesyonel mekan sistemlerini pro-
jelerinde kullanarak özgün fuar ve
sergileme projeleri hayata geçirdi.
2008 yılından bu yana da Terminal
Design adıyla sektörlerin ihtiyaçla-
rına dönük farklı markaları içeren bir
ürün ailesi oluşturan Nalça, ürünle-
rini fuar, kültürel sergi, müze, ofis ve
showroom, mağazacılık gibi sektör-
lerde profesyonellerin kullanımına
sunuyor.
Türkiye’de mekansal tasarım hiz-
metleri sektöründeki değişimi yo-
rumlayan Akın Nalça, büyümenin
istikrarlı olduğuna ve mekan tasa-
rımı konusunda iş üreten başarılı ta-
sarım ve mimarlık ofislerinin
Türkiye’de çok güzel işlere imza at-
tığına dikkat çekiyor. Bu gelişim
içinde ahşabın da kendine yer bul-
duğunu vurgulayan Nalça, son yıl-
lardaki görsel algıyı içeren ekolojik
estetik anlayışının ahşaba yönelimi
artırdığını söylüyor. Bunun da
büyük adetli üretimler, teknolojik
üstünlüğe sahip firmalar ile sağlana-
bildiğini kaydeden Nalça, “Ahşap
yerine göre kullanıldığı zaman nere-
deyse rakipsiz bir alan. Öncelikle or-
ganik bir malzemeden bahsedi-
yoruz, bu da ahşabın ara malzeme-
lere ihtiyaç duymadan daha kom-
pakt bir üretimle kendi formlarını
yaratmasına olanak veriyor. Tek ama
özgün formların olduğu noktalar,

ahşap ile herhangi bir malzemeye
oranla kolayca yapılabiliyor. Özel-
likle iç mekanlarda istediğimiz renk,
doku ve görsel farklılıkları ahşapla
yaratmak mümkün” diyor.
Türkiye’de mekan dekorasyonu ve
mağaza ekipmanlarında ahşap kulla-
nımındaki artışı sağlayan itici güçle-
rin başında AR-GE, tasarım ve
uluslararası markalaşmaya istikrarlı
yatırımın sürdürülmesinin geldiğini
aktaran Nalça, “Önümüzdeki sü-
reçte tasarım destekleri, yurt dışı pa-
zarlama faaliyetlerine verilen
destekler, Turquality projesi gibi teş-
vik ve destekler sürdükçe bunun le-
himize etkilerini göreceğiz” yoru-
munda bulunuyor. 
Dergimizin bu ayki kapak konusuna
istinaden ticari mekan dekorasyonu
ve mağaza ekipmanlarında ahşap uy-
gulamalarına ilişkin röportaj yaptığı-
mız Terminal Design’ın kurucusu
Akın Nalça ile sektördeki gelişimi ve
ahşap kullanımında yaşanan değişi-
min yanı sıra firma olarak verdikleri
hizmetleri ve gelecek hedeflerini ko-
nuştuk. 

Mekansal tasarım hizmetlerinde
Türkiye ve dünyada önemli pro-
jelere imza atan bir firma olmanız
nedeniyle, Türkiye’de bu alandaki
gelişimi sizden dinlemek istedik.
Türkiye’de ticari mekan dekoras-
yonu ve mağaza ekipmanlarında
ahşap uygulamalarında ne za-
mandan bu yana nasıl bir değişim
yaşanıyor?
Türkiye’de bu konuda istikrarlı bir
büyüme olduğunu söyleyebiliriz.
Artık mesleki örgütlenmeler var ve
en önemlisi ihracat söz konusu
olunca destekler de gündeme geli-
yor. Makine parkı ve teknolojiye ya-
tırım yapanlar insan gücü ve diğer
avantajlar nedeniyle bu pazarda son
20 yılda gözle görülür bir büyüme
içine girdi. Orta ölçekli atölyelerin
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Terminal Design’ın kurucusu
Akın Nalça, Türkiye’de 

mekansal tasarım hizmetleri
sektöründeki gelişim içinde
görsel algıyı içeren ekolojik

estetik anlayışının ahşaba
yönelimi artırdığını söylüyor.

Türkiye’de mekan 
dekorasyonu ve mağaza

ekipmanlarında ahşap kulla-
nımındaki artışı sağlayan itici

güçlerin başında AR-GE, 
tasarım ve uluslararası 

markalaşmaya istikrarlı 
yatırımın sürdürülmesinin

geldiğini de aktaran Nalça,
“Tasarım destekleri, yurt dışı

pazarlama faaliyetlerine 
verilen destekler, Turquality

projesi gibi teşvik ve destek-
lerin lehimize etkilerini 

önümüzdeki süreçte 
göreceğiz” diye konuşuyor. 



sayısı arttı. Mekan tasarımı konu-
sunda iş üreten başarılı tasarım ve
mimarlık ofisleri Türkiye’de yapı ve
eğlence sektörünün geçtiğimiz dö-
nemdeki yükselişine paralel çok
güzel işlere imza attı. Birkaç mobilya
markamız uluslararası sularda mar-
kalarını var etme savaşında başarılı
adımlar attı. Bu istikrarlı diyebilece-
ğim gelişime karşın makine üreti-
minde de yerli üreticilerin katılımıyla
yerel ölçekte rekabetçi bir pazar
oluşturmakla yurt dışına açılmakta
zorluklar yaşıyor. Üretimde insan
gücü hâlâ çok önemli.  

Ahşap kullanımının artışında son
yıllarda yaşanan en önemli geliş-
meler neler? Gelişimin itici güçle-
rini neler oluşturuyor?
Son yıllardaki ekolojik estetik anla-
yışı; burada sadece görsel bir algıdan
bahsediyorum, ahşaba yönelimi art-
tırmakla büyük volümlü üretimler,
teknolojik üstünlüğe sahip firmalar

ile sağlanabiliyor. Ahşap tamamlayıcı
unsurlar ile katma değer kazanıyor.
Malzeme çeşitliliği eskiye nazaran
daha fazla ve önemli. Ahşap sektö-
rünün örgütlenmesi ve pazarlama
mecralarının artması bu pazarın daha
bütüncül davranmasını getiriyor. Ge-
lişimin itici güçlerini; AR-GE, tasa-
rım ve uluslararası markalaşmaya
istikrarlı yatırımın sürdürülmesi
oluşturdu. Ayrıca tasarım destekleri,
yurt dışı pazarlama faaliyetlerine ve-
rilen destekler, Turquality projesi
gibi destekler sürdükçe bunun lehi-
mize etkilerini göreceğiz.

Mekansal tasarımlarda ahşabın
kullanımının avantajları, sağladığı
kolaylıklar neler? Öte yandan
müşteriler tarafından tercih
edilme sebeplerinin başında neler
geliyor?
Yerine göre kullanıldığı zaman nere-
deyse rakipsiz bir alan ahşap kulla-
nımı. Öncelikle organik bir malze-

meden bahsediyoruz, bu da ahşabın
ara malzemelere ihtiyaç duymadan
daha kompakt bir üretimle kendi
formlarını yaratmasına olanak veri-
yor. CNC uygulamaları ile hata or-
tadan kalkıyor ve yüksek miktarlara
ulaşılabiliyor. Endüstriyel üretimin
ön koşulu olan kalıp ve ağır sanayi
yatırımlarına ihtiyaç duyulmadan
farklı ölçeklerde üretilebiliyor. Tek
ama özgün formların olduğu nokta-
ları herhangi bir malzemeye oranla
kolayca çözebiliyor. Özellikle iç me-
kanlarda istediğimiz renk, doku ve
görsel farklılıkları yaratabiliyoruz.
İnsani bir malzeme, gerektiğinde
tek bir marangoz ustasının elinden
bile tüketiciyi memnun etmeye ye-
tebiliyor.

Türkiye’deki ticari mekan deko-
rasyonu ve mağaza ekipmanla-
rında ahşap uygulamalarının
yoğunluğunu/sayısını/çeşitlili-
ğini, dünya ile karşılaştırdığımızda
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ülkemizi hangi noktada görüyor-
sunuz?  Dünya ile karşılaştırdığı-
mızda Türkiye bu konuda yolun
neresinde?
Türkiye’de mekan dekorasyonu ala-
nında tüketimin biraz hoyratça ol-
duğunu düşünüyorum. Ahşap
kullanımı yukarıda bahsettiğim
avantajların dışında dönüşüme fazla
açık olmadığı için ticari dekoras-
yonda özellikle ülkemize has bir
tutum olan mekânsal tüketim, hare-
ketli ve ucuz olmayı zorunlu kılan
bir ortam yaratıyor. Ticari mekan-
larda mağaza ekipmanı deyince işe
metal bazlı üretimlerin tamamlayıcısı
olarak ahşap katılıyor. Dünya de-
yince Almanya’da gezdiğim bir
ahşap üretim fabrikasında insan kul-
lanımındaki verimlilikten malzeme-
nin ve zamanın firesiz kullanımına,
iş programlamada kullandıkları yazı-
lımlara ve ölçülebilir bir performansı
nasıl sağladıklarına hayran olmuş-
tum. Böyle bir tesisin metalden
boya, laminasyon gibi üretimlerle
buluşması ahşabı diğer tamamlayıcı
malzemelerle kardeşleştiriyor. Bu da
toplamda akıllı üretimi getiriyor.
Ama dünyanın başka yerlerine baktı-
ğımızda da Türkiye’nin pek çok ül-
keyle kıyaslandığında üstün ve güçlü
yanlarını görebiliyorsunuz. Sanıyo-
rum Türkiye ahşap sektöründe 200
bin kişiye yakın bir istihdamdan bah-
sediliyor. Mesela Malta’nın 400 bin
nüfuslu bir ülke olduğunu düşünür-
sek bu alanda ülkemizdeki üretim
geleneğinin ve küçükten büyük öl-
çeğe bir nitelik ve nicelik tasviri ya-
pılabilir.  Bu potansiyelin yurt dışı
pazarlara açılımı ile eminim çok daha
iyi noktalara gelebileceğimize inanı-
yorum. Bu aşamaya çok yakınız sa-
nırım.  

Mekansal tasarımlardaki ahşap uy-
gulamalarına ilişkin gelecek öngö-

rülerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Ahşap kullanımının bu alanda ar-
tacağını düşünüyor musunuz?
Eğer evetse, bunu sağlayan koşul-
lar ve nedenler neler olacaktır?
Ahşap tekrar söylemeliyim ki so-
nuçta doğal bir malzeme. Ülkemizin
sınırlı kaynakları nedeniyle şu anda
masif ahşabın türevleri daha çok ithal
edilerek temin ediliyor. Yonga, sunta
gibi üretimleri ise yüksek olmakla
birlikte doğada sınırlı olan bu mal-
zemenin gelecekte bu kadar ucuza
temin edilebileceğini sanmıyorum.
Gereksiz sarfiyat dikkat çekiyor,
zaman içinde daha optimumların ya-
kalanması şart. Evet ahşaba ihtiyaç
artarak olacak, buna cevap vermeyi
de mümkün kılan ara malzeme çe-
şitliliği ve ahşabın teknolojik olarak
akustikten direnç gerektiren koşul-
lara cevap verecek düzeyde arzı ak-
lıma geliyor. 

Ahşap konusunda yapılan üreti-
min nitelikli olabilme koşulu ne
oranlarda ithalatla başarılabiliyor?
Yan sanayiler ve katma değer sağla-
yan malzeme ve ürünlere ne kadar
bağımlı bir sektör olduğumuzu dik-
katle analiz etmeliyiz.

Sektörün ardından biraz da fir-
manızla ilgili bilgi almak isteriz.
Terminal Design’i daha yakından
tanımak adına kurulduğunuz ta-
rihten bugüne kadarki süreci kı-
saca anlatıp sektörde ne gibi
farklar yarattığınızı aktarır mısı-
nız?
Terminal Design markasını 35 yıl-
lık profesyonel tasarım yaşamımda
geçici mekan tasarımı ve mekansal
iletişim konusunda yeteneklerimi-
zin sektörel olarak ayrıştığı alanları
belirlemek ve yeni bir organizasyon
ile daha kurumsal bir çatıda gele-
ceğe yürümek için yarattık. 
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Gelecek kısa ve orta vadede büyümeye yönelik
stratejiniz nedir? Yatırım planlarınız hakkında
detaylı bilgi verir misiniz?
Burkhardt Leitner Modular Spaces firması ile ge-
lişmeler çok hızlı gerçekleştiğinden insan ve altyapı
çalışmaları kısa vadede öncelikli konular. Orta va-
dede sektörün beklentilerini anlayıp yeni ürün ai-
leleri ve tedarik, satış gibi konuları hızlandırmamız
gerekiyor. İçinde bulunduğumuz sektör zor bir
sektör, büyük cirolar ve satış hedefleri kolay değil.
Ancak zaman içinde bu spesifik alanda farklı açı-
lımlar ile başarılı bir tırmanış öngörüyorum. Stutt-
gart ofisimiz önümüzdeki ayın sonunda açılacak,
bu bizim bir iletişim noktamız olacağı gibi
AR-GE’yi destekleyen bir üssümüz de olacak. Al-
manya gibi büyük endüstriler tasarım alanındaki
emeğinizin karşılığını daha kolay ödüyor. Sürtün-
meler daha az oluyor. Daha cesur oldukça bu köp-
rünün bize katacağı çok şey olacağı düşüncesin-
deyim. Ancak Avrupa artık Polonyalıların, Macar-
ların, Hırvatların da katıldığı bir oyun alanı. Onla-
rın bazı nitelikleri de hiç yabana atılmamalı.
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Bu yüzden bundan 8 yıl önce yeni
bir iş modeli olarak öne çıkan bu
marka bir mekan çözümleri mer-
kezi olarak farklı markaların ürün-
lerini fuarlar, kültürel sergiler,
müzeler, ofis ve showroom, mağa-
zacılık gibi sektörlerde profesyonel-
lerin kullanımına sunuyor. 
Aynı zamanda tasarım ve proje
hizmetlerini de üstlenebilen ekibi-
miz konseptüel aşamadan üretime
kadar uzanan deneyimli bir kad-
roya sahip.
Sektöre en büyük katkımız kimlikli
mekanların, tasarımın da katkısıyla
nitelikli mekanlara dönüşümü se-
bebiyle çevreci bir tasarım ve servis
anlayışının oturmasına katkıda bu-
lunmak oldu. Bulunduğumuz sek-
törde ISO kalite belgesi ile daha
kurumsal bir yapıda örnek bir iş
modeli oluşturduğumuzu söyleye-
bilirim.

Firmanızın kurulduğu günden
itibaren başarılı bir gelişim sür-

dürerek bugünlere gelişinde ne
gibi faktörler etkili oldu? Başarı-
nızın sırlarını bizimle paylaşır mı-
sınız?
Bir başarıdan bahsediyorsak bunda
en büyük payın ilkeli bir tasarım an-
layışıyla problemi iyi anlayıp ona
uygun çözümü tutkuyla aramaktan
geçtiğinden bahsetmeliyim. Bu nok-
tada müşterilerimizin bize olan gü-
venini istismar etmemek, zaman
içinde kalıcı ama değişikliklere izin
verecek tutarlı bir dil oluşturmak,
kendi doğrularımızı savunurken kar-
şımızdakini iyi anlamak ve tasarımda
yalan söylememek, yaptığımızın so-
rumluluğunu taşımak ve bunu
ekipçe paylaşmak gibi ilkelerimiz var.
Tasarım bireysel bir mesleki alan ol-
makla birlikte zaman içinde çalıştı-
ğınız insanların yetiştirilmesine
önem verince  kolektif ve daha ku-
rumsal bir yapıya dönüşebiliyorsa bu
sahip olduğunuz know-how’ın bü-
yümesi ve paylaşılması demek olu-
yor. Ayrıca yurt dışından temsil

ettiğimiz markaların bize sağladığı
olanaklar dışında onların kullanı-
mında özenli ve saygılı bir yaklaşımla
bu firmalarla olan uzun süreli ilişki-
lerimiz yaklaşık 20 yıllık sarsılmaz bir
güven ortamını oluşturdu. Bizlerle
tecrübelerini büyük bir açıklıkla pay-
laştılar. Bu da global ölçekte stan-
dartlarımızın oluşmasına katkı
sağlarken bizim her anlamda gelişi-
mimize destek verdi.

Kuruluşunuzdan bu yana yaklaşık
kaç projeye imza attınız? İç paza-
rın yanı sıra yurtdışına yönelik ça-
lışmalarınız, projeleriniz var mı?
Kısaca örnekler vererek yurt dışı
faaliyetlerinizi aktarır mısınız?
Bu soruya iki nedenle cevap vermek
çok zor. Her tasarım problemi benim
için küçük de olsa büyük de aynı
önemi taşır. Böyle bakınca son on
yılda ortalama yılda 300 iş gerçekleş-
tiğini düşünürsek bir ayrım yapamı-
yorum. Bunlardan bazıları küçük bir
alanda gerçekleşirken bazıları daha

Kapak Röportajı

Yerine göre kullanıldığı zaman
neredeyse rakipsiz bir alan ahşap 
kullanımı. Öncelikle organik bir 
malzemeden bahsediyoruz, bu da
ahşabın ara malzemelere ihtiyaç 
duymadan daha kompakt bir üretimle
kendi formlarını yaratmasına olanak
veriyor. CNC uygulamaları ile hata 
ortadan kalkıyor ve yüksek miktarlara
ulaşılabiliyor. Endüstriyel üretimin ön
koşulu olan kalıp ve ağır sanayi 
yatırımlarına ihtiyaç duyulmadan farklı
ölçeklerde üretilebiliyor. Tek ama özgün
formların olduğu noktaları herhangi bir
malzemeye oranla kolayca çözebiliyor.
Özellikle iç mekanlarda istediğimiz renk,
doku ve görsel farklılıkları yaratabiliyoruz.
İnsani bir malzeme, gerektiğinde tek bir
marangoz ustasının elinden bile tüketiciyi
memnun etmeye yetebiliyor.

“

“ 
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büyük ve kapsamlı olabiliyor. Proje-
lerimizin finansal olarak yurt dışında
gerçekleşenleri zaman içinde büyü-
meye başladı.  Dünyada pek çok ül-
kede uzun yıllara dayanan partner
ağımız var ve bu bize burada tasarla-
dığımız bir projeyi dünyanın başka
bir yerinde hayata geçirebilmemiz
için güç veriyor. Transporttan insan
gücüne bu paylaşımın verimliliği tek-
liflerimize yansıyor. Örneğin Ameri-
ka’da, Dubai’de ya da Avrupa’da iş
yapabilme reflekslerimiz çok oturdu.
Her ülkenin teknik ve güvenlik stan-
dartları ve onay mekanizmaları var
bunları aşmak artık bizim için çok
daha kolaylaştı. 
Gümrük ve transport iyi bir lojistik
organizasyon gerektiriyor. Burada
yapılacak hatanın affedilmez sonuç-
larını tahmin etmek zor değil. Tabii
bu anlattıklarım daha çok yurt dışın-
daki fuar stantları veya sistemleri-
mizle gerçekleştirdiğimiz bazı
ünitelerin satışı gibi anahtar teslim
bir servis hizmetini tanımlıyor.

İç pazar ve yurt dışına yönelik ge-
lecek dönem hedefleriniz, yapı-
lanma planlarınız nelerdir?
Önümüzdeki dönemde büyüme
ağırlığınız hangi pazar üzerinde
olacak?
Geçtiğimiz yılda Almanya’da açılan
şirketimiz ile daha önce temsil etti-
ğimiz Burkhardt Leitner Modular
Spaces markasının tüm üretim,
marka ve  patent hakları ile uluslar-
arası vizyonumuz farklı bir noktaya
taşındı. Artık bu şirketle modüler ve
geçici mekan sistemleri alanında
dünyanın saygı duyduğu bir markaya
sahibiz, bunu sürdürmek ve ürün ai-
lemizi geliştirmeye dönük bir yapı-
lanma içindeyiz. Bu sektörde
Türkiye’de Avrupa dışındaki ülkele-
rin merkezi konumunda olan şirketi-
mizle faaliyetimizi sürdürürken
Sttutgart’taki şirketimiz ile de Avru-

pa’daki ilişkilerimizi geliştireceğiz.
Bunu sadece satış ve servis olarak dü-
şünmeyelim. Ayrıca sağlam ilişkiler
ve güven vermek firmanın geleceğini
inanılmaz derecede değiştirebileceği
için çok önemli. Avrupa genelde tok
ve sağlam adımlarla yürüyen bir
pazar, bizlerse gereksiz sürtünmeler-
den gelen inanılmaz enerjimizle çok
daha agresif yapıdayız. Bunun avan-
tajını temkini elden bırakmadan kul-
lanmalıyız ama süreklilikle. Hata
yapmanın getireceği hayal kırıklıkla-
rının herşeyi bozabileceği bilincinde-
yim. Tasarım üssümüz, tedarik ve
üretim organizasyonumuz Türkiye
merkezli olurken Avrupa ofisimiz
pazar dinamikleri ve satış için önemli
bir üs olacak. Bu yıllara kadar ihmal
edilmiş olan Amerika’da da bazı
kontaklarımız başladı. Bu şirketimiz
ile de daha çok sistem tasarımı ve bu
sistem ailelerinin yurt dışındaki pa-
zarlara satışı ve servisini başarmaya
çalışacağız. Ancak daha yolun ba-
şında olduğumuzu hatırlatmalıyım.     

Yeni ürün çalışmalarınız hakkında
bilgi verir misiniz? Bu konuda
AR-GE’ye ne kadar bütçe ayırı-
yorsunuz? Yeni ürün çalışmaları-
nız önümüzdeki dönemde hangi
alan ve konularda olacak?
Yeni ürünlerimiz ilk olarak Euroshop

Fuarı’nda müşterilerimiz ile buluşa-
cak. Çıkış noktamız, mevcut ürün ai-
lelerimizin devamı olan ve yeni
beklentilere cevap veren ilave ürünler
doğrultusunda oldu. Bu yenilikler
daha büyük akslarda birleşen parçalar
ve aydınlatılabilen grafik yüzeyleri
sağlayan ürünler diyebilirim. Bir
ürün gamı yaratmak o kadar kolay
değil. Bu, uzun süreler gerektiren bir
çaba. Sadece tek bir ürüne odaklan-
mış ve yıllardır o ürünü minör deği-
şikliklerle sürdüren çok firma
tanıyorum. Herkesin oyun alanı belli
ve herkes o alandakine saygılı olunca
işler daha kolaylaşıyor batıda. Bizde
ise yeni diye yapılanın kopyalarını
yapma cesareti çok yüksek. Kopya
olan ne yaparsa yapsın kendini kopya
olarak tescilleyeceği için ucuzlamaya
mahkum. Bu orijinal olana da zarar
veriyor. Ve nicelik yerini tutarsızlığa
bırakabiliyor. Yeni ürün evet önemli
ama onun sürekliliğini sağlayabilmek
ve gelecekte sorunsuz bir ürün oldu-
ğundan emin olmak çok daha
önemli. Burada yapılacak hatanın be-
deli iyi bir marka için çok ağır olabi-
lir. Spesifik olarak bir AR-GE
departmanımız yok ama bu olguyu
ihmal ettiğimiz anlamına gelmesin.
Sonuçta bu konu için ben ve tüm ta-
sarım departmanımız önemli bir
mesai harcıyor.
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Ege’nin incisi, çağdaş yaşamın
simgesi, ilklerin kenti; İzmir…
İzmirli büyük ozan Home-

ros’un ‘gök kubbenin altındaki en
güzel şehir’ olarak betimlediği, Aris-
to’nun İskender’e “görmezsen eksik

kalırsın” diyerek önemini vurgula-
dığı, coğrafyacı Strabon’un

‘bütün kentlerin en güzeli’
olarak tanımladığı, büyük

yazar Victor Hugo’nun onu hiç gör-
meden adına şiir yazıp bir ‘prenses’e
benzettiği;  Ulu Önder Atatürk’ün ise
“Ben, bütün İzmir’i ve bütün İzmir-
lileri severim. Güzel İzmir’in temiz
kalpli insanlarının da beni sevdiklerin-
den eminim” diyerek sevgisini belirt-
tiği İzmir, kurulduğu günden bu yana
birçok medeniyetin de ev sahibi.
Farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının,

inançların binlerce yıldır bir arada barış
içinde yaşadığı kavimler kapısı; Doğu
Akdeniz’in merkezi İzmir’in adı söy-
lencelere göre ‘Smyrna’ isimli bir Ama-
zon kraliçesinden geliyor.  Uzun tarihi
boyunca kullanılan Smyrna adı, bu ken-
tin Türkler tarafından fethedildikten
sonra “İsmir” biçiminde söylenmeye
başlanmasıyla bugün kullandığımız
“İzmir” şekline dönüşüyor.

Özgürlüğe, deniz ve 
lezzete çağıran şehir;  

Gezi

İZMİR
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Bilinen tarihi MÖ 3000 yıllarına
kadar uzanan İzmir, binlerce yıl bo-
yunca kralların, imparatorların, padi-
şahların hep gözdesi oldu. Türlü
uygarlıklar tanıdı, Roma egemenliği-
nin seçkin kentlerinin arasına girdi.
Bizans İmparatorluğu’nun önemli
dinsel merkezlerinden biri durumuna
geldi, başkent düzeyinde ayrıcalıklarla
donatıldı. Sonunda Türk dünyasıyla
tanıştı, Türk Beylikleri dönemi sonra-
sında, Osmanlı İmparatorluğu’nun
bir kıyı kenti durumuna geldi. Ufak
bir kasabayken, dönemin koşulları ve
coğrafî konumunun sağladığı olanak-
lar sonucunda, Akdeniz dünyasının
en önemli liman kentleri arasına ka-
tıldı. 

17. yüzyıl başlarında, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun dünyaya açılan ihraç
kapısı olma niteliğini kazanan kentte,
çoğunluğu oluşturan Türkler dışında,
kendi mahallerinde yaşayan ve Os-
manlı Devleti’nin tanıdığı ayrıcalıklar
sayesinde ticaret yapan Fransız, İngi-
liz, Hollanda, Venediklilerle hem kül-
türel hem ticari zenginliğini artırdı.
Zamanla batılı şirketlerin ve onların
aracısı konumundaki levanten aile iş-
letmelerinin sayısının artması kentin
sosyolojik yapısını ve mekânsal görü-
nümünü değiştirdi ve İzmir’de uzun
yıllar farklı kültür ve yaşam biçimleri
bir arada barış içinde yaşadı. 19. yüz-
yılın bütün yolculuk güncelerinde
‘Küçük Paris’ olarak adlandırılan
İzmir, farklı dillerde yayınlanan gaze-
teleriyle, Avrupa’dakileri aratmayan
kafeleri, tiyatro binaları ve konser sa-
lonlarıyla; kültürel olarak da Doğu
Akdeniz liman kentleri içinde ayrıca-
lıklı bir konum edindi.
Şehir, Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
ruluş yıllarında da önemli olaylara
sahne oldu. I. Dünya Savaşı’ndan
sonra 15 Mayıs 1919’da işgal edilen
İzmir, aynı gün gazeteci Hasan Tah-
sin’in Yunan ordusuna karşı sıktığı ilk
kurşun ile Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın
da ilk kıvılcımını yaktı.  9 Eylül
1922’de işgalden kurtulan şehir, Baş-
komutan Mustafa Kemal’in Kurtuluş
Savaşı’nın nihai hedefini İzmir’in düş-

man işgalinden kurtulması olarak be-
lirlemesi nedeniyle hem kurtuluşun
hem de kuruluşun simgeleri olarak
akıllarda kaldı.

Kültür ve turizm iç içe
Tarih boyunca limanı, ticaret hayatı-
nın zenginliği ve çok kültürlü yapı-
sıyla öne çıkan İzmir, geçmişten
getirdiği bu zenginliği turizmi ile bir-
leştirmeyi başarabilmiş bir şehir. Bir-
çok sanat etkinliğine ev sahipliği
yapan tarihi mekanları, her yıl yerli ya-
bancı sayısız sanatseveri kucaklıyor.
Özellikle yaz aylarında yapılan müzik
ve sanat festivalleri, İzmir turizmi için
önemli bir itici güç. Öte yandan üç
kıtaya ve 48 ülkeye, 1.5 milyar insanın
bulunduğu bir destinasyona üç saatlik
mesafede yer alması, 300 gün güneşi
görmesiyle kente gelen yabancı turist
sayısını da her yıl artırıyor.  
Kıyılarındaki deniz-güneş-kum turiz-
mine şehrin cazibesini artıracak alter-
natif turizm çeşitlerini ekleme
çabasındaki İzmir, bu yıl iç turizmini
canlandırmak için yeni bir tanıtım

İZMİR’İ FARKLI KILANLAR
n Batı tarihinden günümüze ulaşan en eski ve en tarihi kenti olan Tepekule, İzmir’de keşfedilmiştir.
n Tarihte bilinen en eski köprü; Meles Çayı üzerindeki köprüdür.
n Homeros ünlü eseri İlyada’yı İzmir’de yazmıştır.
n Türkiye’nin en büyük açık hava çarşısı olan Kemeraltı Çarşısı, İzmir’dedir.
n Dünyanın 7 harikasından birisi olan Artemis Tapınağı Efes’tedir.
n Bugün sağlıklı kalmanın ön koşullarından birisi olarak önümüze sunulan Hijyen kelimesi İzmir’de doğmuştur. Hijyen 

kelimesi; Akslepios’un kızı Hygeia’dan gelmektedir.
n Tıbbın sembolü yılan figürünün doğduğu yer Bergama topraklarıdır. 
n Parşömen kağıdı ilk kez Bergama’da keşfedilmiştir.
n Türkiye’nin ilk hayvanat bahçesi 1937 yılında İzmir Kültürpark’ta kurulmuş, burası daha sonra; Çiğli Sasalı’daki 425   

dönümlük Doğal Yaşam Parkı’na taşınmıştır. 
n Türkiye’nin en eski fuar alanı olan Kültürpark, İzmir’dedir. 
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Gezi

kampanyasına imza attı. İzmir Tu-
rizm ve Tanıtma Vakfı (İZTAV) tara-
fından “İzmir'e Doyamazsın” teması
altında gerçekleştirilen kampanya ile
kültürünü, tarihini, denizini ve lez-
zetlerini henüz keşfetmeyenleri ken-
tin güzellikleriyle tanıştırmanın
amaçlandığı kampanyayla, yerli turist-
lerin seyahat rotalarında İzmir’in ilk
sıraya yükselmesi hedefleniyor. 

Körfez’de vapur keyfi ve 
Kordon, Kemeraltı, Karşıyaka…
Eğer tam anlamıyla “İzmir’e geldim”

demek istiyorsanız mutlaka gitmeniz
gereken pek çok nokta bulunuyor.
Ancak özellikle Kordon, Kemeraltı ve
Karşıyaka görülmesi gerekenler liste-
sinin başında geliyor. Şehrin kıyı şeri-
dini takip edeceğiniz yol üzerinde yer
alan bu üç noktaya, araçla gidebilece-
ğiniz gibi, Körfezin martılarına simit
atıp çayınızı içeceğiniz keyifli bir
vapur gezintisiyle de ulaşabilirsiniz. 
Alsancak Kordon; eski Türk filmleri-
nin vazgeçilmez mekanı, eğlence ha-
yatının kalbi ve İzmir’in simge-
lerinden biri. 
Kordon’u yürüdükten sonra sıra sıra
dizilmiş kafelerden birine oturup de-
nizin kokusunu içinize çekebilir, por-
takal gibi bir güneşin denize batışını
izleyebilirsiniz.  Yunanistan’ın Sela-
nik’i, Mısır’ın İskenderiye’si gibi ge-
lenleri büyüleyen havası olan
Kordon’un geniş ve ferah sahilinin
arkasında da keyifli sokak ve mekan-
lar keşfetmeniz mümkün. 
7 bin yıl önce İpek Yolu'nun en batı
ucundaki ticaret merkezi olan İz-
mir’in en tarihi yerlerinden Kemeraltı
Çarşısı bugün de alışverişin kalbi du-
rumunda. Eski görüntüsü tamamen
kalmasa da hala bakırcılar çarşısının
kendine has sesleri, Şadırvan Cami ya-
nındaki Sebil'in şırıltısı, Kestane paza-
rındaki balıkçıların ıslak önlükleriyle
bağrışmaları, Kemeraltı'nın pek de-
ğişmediğini gösteren belirtileridir.
Yerli yabancı turistlerin ilgi odağı olan
Kemeraltı’nda her türlü hediyelik eşya
alabilirsiniz.  Kemeraltı Çarşısı’nın so-
nunda karşınıza çıkan, İzmir’in Os-
manlı-Türk çehresini yansıtan
Kızlarağası Han’ında ise otantik takı-

lar ve eşyalar satan çok sayıda dükkan
bulunuyor. Hanı biraz dolaştıktan
sonra burada fincanda pişen Türk
kahvesini denemenizi tavsiye ederiz.
Kahve içerken hanın o telaşlı ama tatlı
seslerini dinlemek yorgunluğunuzu
alacaktır.
Karşıyaka ise 18. yüzyılın sonunda
yerleşimin başladığı, zamanla şehrin
zengin ve kültürlü ailelerinin ikamet
ettiği bir ilçe olmasının etkisiyle İz-
mir’in görülmesi gereken ilçelerinin
başında geliyor. Yerleşim alanı İzmir
şehir merkezinin karşısında bulunması
sebebiyle Karşıyaka adını alan ilçe, bu-
rada vefat eden Atatürk’ün annesi
Zübeyde Hanım’ın  mezar anıtı, Ata-
türk'ün eşi Latife Hanım’ın ailesine
ait olan ve yakın geçmişte bir anı evi
olarak restore edilen köşküyle tanını-
yor. Karşıyaka sahilinde gezerken le-
vantenlerin yaptırdığı daha pek çok
köşkü de görmeniz mümkün. Deniz
kenarında yürüme imkanı veren sahili,
hareketli çarşısı ve Konak-Alsancak
manzarasıyla Karşıyaka’ya mutlaka
uğramanızı öneririz. Ayrıca İzmir
manzarasını doyasıya yaşamak iste-
yenlere bir de Tarihi Asansör’e git-
melerini öneririz. Dario Mareno
sokağının sonundaki İzmir tüccarla-
rından Nesim Levi tarafından1907′de
yaptırılan asansörle çıkacağınız resto-
randa, Ege’nin lezzetlerini tadarak
şehrin güzelliğini keyifle izleyebilirsi-
niz.

Saat Kulesi’nin önünde
fotoğraf çekilmeyi unutmayın
İzmir tarihi mekanlar açısından çok
şanslı. Bayraklı semtinde yer alan ve

Kabak çiçeği dolması sevmeyen var mı?
Girit’e özgü bir lezzet olarak İzmir mutfağına giren kabak çiçeği dolmasının
bilinirliği ve sevenleri giderek artıyor. Bazı restoranlarda meze olarak da sunulan
kabak çiçeği dolması, hem atıştırmalık hem de zeytinyağlı yemek olarak
yenebiliyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte çiçekler kapanmadan toplanan ve suya
konulan kabak çiçekleri, kolay yırtıldığı için büyük bir özen ve dikkatle dolduru-
luyor.  Özellikle güveçte pişirildiğinde lezzeti bir kat daha artıyor.

YAPMADAN DÖNMEYİN!
n İzmir Kordon’da gezmeden,
n Boyoz ve kumru, Tire köftesi, Ödemiş
kebabı ve lokma yemeden, 
n Şirince Köyü’nün sokaklarında gezmeden, 
n Asansör’den İzmir manzarasını izlemeden,
n Efes ve Bergama Antik Kentleri ile
Meryem Ana Evi’ni görmeden,
n Kemeraltı’nda alışveriş yapıp, Kızlar-
ağası Hanı’nda fincan kahvesi içmeden,
n Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri’ne
gitmeden,
n Foça ve Çeşme’de balık yemeden, 
n Kozbeyli Köyü’nün tarihi camisini gezip,
ünlü dibek kahvesini içmeden,
n Kuru incir, üzüm, Görece’den nazar
boncuğu, Bergama’dan tulum peyniri al-
madan,
n İzmir Enternasyonel Fuarı ile Selçuk
Festivali'ni görmeden...
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Tepekule olarak bilinen ören yeri,
eski İzmir’in kuruluş yeri olarak bi-
liniyor. Bayraklı’da yapılan kazılarda
elde edilen buluntular şehrin kuru-
luşunun İÖ. 3000 yıllarına kadar in-
diğini gösterirken, şehrin  tarihiyle
ilgili de önemli ipuçları veriyor. Bir
diğer tarihi tepe ise Kadifekale. İz-
mir’in en üst noktalarından biri olan
Kadifekale, Büyük İskender’in İz-
mir’i yeniden kurması nedeniyle ya-
pılmış. M.Ö. 334 yılında Büyük
İskender’in isteği üzerine Pagos Da-
ğı’nda inşa edilen tarihi Kadifekale,
surlarının ayakta kalan kısımlarının
restore edilerek burçlarının onarıl-
masıyla bu dönemin bir hatırası ola-
rak bugün kentin üzerinde bir taç
gibi duruyor.
İzmir’in en önemli simgelerinden
biri olan Saat Kulesi ise Konak mey-
danında 116 yıldır gelenleri selamlı-
yor. Osmanlı Sultanı II. Abdül-
hamit’in 25. tahta çıkış kutlamaları
çerçevesinde 1 Eylül 1901 tarihinde
törenlerle açılan kule, İzmirlilerin ve
İzmir’i ziyaret eden yerli ve yabancı
turistlerin mutlaka önünde hatıra fo-
toğrafı çektirdiği,  müdavimi olan
kuşların yem atılarak beslendiği, in-
sanların randevulaşıp buluştuğu en
önemli noktalardan biri. 
İzmir’in tarih zenginlikleri içinde
Efes Antik Kenti çok ayrı bir özelliğe

sahip. Dünyanın 7 harikasından birisi
olan Artemis Tapınağı’nın da bulun-
duğu, yerleşik yaşamın izlerinin M.Ö
6000 yılına uzandığı Efes Antik Ken-
ti’nde ortaya çıkarılan yapıtlar, bize
dönemin hayatını anlamamız açısın-
dan çok büyük bir imkan sunuyor.
Efes’i İzmir şehir merkezi ve Kuşa-
dası’na yakınlığının da etkisiyle yılda
yaklaşık 1.5 milyon turist ziyaret et-
mekte. Sizin de en kısa sürede bu sa-
yıya dahil olmanızı, hatta Efes’e
kadar gitmişken mutlaka Şirince Kö-
yü’nü gezip Meryem Ana’nın evini
ziyaret etmenizi öneririz.

Çeşme’nin plajları, Foça’nın balıkları, 
Kozbeyli’nin dibek kahvesi...
Dikili, Çandarlı, Yeni Foça, Eski
Foça, Urla, Çeşme, Seferihisar,
Mordoğan, Balıklıova, Karaburun,
Gümüldür, Özdere… Hepsi tatili-
nizi deniz-kum-güneşe doyarak ge-
çireceğiniz tatil beldeleri olarak Ege
kıyılarında sıralanmış durumda. 
İzmir’deki tatil merkezleri arasında
akla ilk olarak tabii ki Çeşme geliyor.
Özellikle Alaçatı, her yaz gece haya-
tını ve sörfü sevenlerin akınına uğ-
ruyor. İnce ve bembeyaz kumları ile
Çeşme’deki Ilıca Plajı’nın ünü ülke-
miz sınırlarını aşarken,  Aya Yorgi,
Pırlanta, Paşa Limanı, Tur Site, Çift-
lik gibi 20 civarındaki koyla çevrili

Çeşme, balığı ile ünlü Dalyan gibi
doğa güzellikleri ve canlı eğlence
hayatıyla da turistlerin ilgisini çeki-
yor.
Bakir bir doğaya sahip Karaburun ve
Mordoğan yöresi ise turistik altyapı
bakımından henüz gelişmemiş ol-
makla birlikte, sakin ve doğa ile baş
başa bir tatil yapmak isteyenler için
ideal. Eski Foça ise,  dünyada nesli
tükenmekte olan Akdeniz Fokları,
Siren Kayalıkları, kalesi, tarihi eser-
leri, muhteşem doğası, barbun ve çi-
purası ile tatilcilerin uğrak
yerlerinden. Yaklaşık yarım saat uza-
ğındaki Yeni Foça, son yıllarda res-
tore edilen taş evleri, butik otelleri
ve yeni tamamlanan sahil düzenle-
mesiyle yıldızını parlatıyor. Eski
Foça ile Yeni Foça arası birbirinden
güzel ve çam ağaçları ile kucaklaşan 
koylarla bezenmiş durumda. Eski
Foça ya da Yeni Foça’daki balık ve
mezeleriyle ünlü restoranlarda yiye-
ceğiniz yemekten sonra eğer canınız
güzel bir Türk kahvesi isterse o
zaman rotanızı Kozbeyli Köyü’ne
çevirmenizi öneririz. Her iki Foça’ya
da yakın mesafede olan Kozbeyli; ta-
rihi camisi, taş evleri, çam ve zeytin
ağaçları, deniz manzarası, otantik
yemekleri ve en önemlisi de ünlü
dibek kahvesiyle eminiz kendisini
size de sevdirecek.
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Zeytinyağlı yemekler ve otlar, 
mutfağın olmazsa olmazları
Geçmişte 36 medeniyeti barındırmış
olan İzmir’in mutfağı tahmin edebi-
leceğiniz gibi oldukça zengin. Bu top-
raklar üzerinde yaşayan çeşitli insan
topluluklarının kültürel etkileşimi,
coğrafi koşullar, doğanın sunduğu ni-
metler ve en önemlisi de zeytinyağı…
İşte İzmir mutfağına biçim veren et-
kenlerin başında bunlar geliyor. 
Lezzetli balıklarının yanı sıra otları ve
zeytinyağlı yemekleri de İzmir mut-
fağının olmazsa olmazlarından. İzmir
mutfağında neredeyse 2500 yıldır
zeytinyağı kullanılıyor. Bunun en
önemli kanıtı, Urla’daki Klazomenai
İyon antik kentinde bulunan ve dün-
yadaki zeytinyağı fabrikalarının en
eski örneği olan ‘Zeytinyağı İşliği’.
Hal böyle olunca yemeklerin tadına

doyum olmuyor; özellikle de ot ye-
meklerinin. Sarmaşık, ebegümeci,
ısırgan, cibez, stifno, turpotu, ısırgan,
kenger, hindibağ, şevket-i bostan, ge-
lincik, labada, kuşotu, sinirotu, helva-
cık, radika, deniz börülcesi,
kuşkonmaz, arapsaçı, marata, tarlaça-
kısı, tarla çivisi, su teresi İzmir ve kıyı
Ege’de en çok tüketilen otlar arasında
yer alıyor. Bu yemeklerin sırrı, otların
mümkün olduğunca az haşlanıp yeşil
rengini koruması ve limon suyu ve
sızma asidi 0.5’ten az olan zeytinyağı
ile tatlandırılarak ılık yenmesi. 
İzmir denince sütlü balık yemeden
dönmek olmaz. İzmir’de balık ve
deniz ürünleri üzerine müthiş bir
menü çıkıyor karşınıza. Tuzda lagos,
subye yumurtası güveci, balık köftesi,
sardalya buğulaması, asma yaprağında
barbunya, midye kızartması, midye
dolması, dilbalığı fileto şiş, kâğıtta sar-
dalya, kefal balığıyla hazırlanan ka-
kavya, papalina balığından yapılan
papalina tavası, bu menünün başlıca-
larını oluşturuyor. Aslında İzmir'in
mutfak kültürünün tam anlamıyla ra-
fine olduğunu söylememiz pek de
mümkün değil.  Çünkü İzmir mutfa-
ğında Osmanlı yemek geleneklerinin
yanı sıra, Musevi, Ermeni ve Rum
lezzetleri de görülüyor. Ayrıca İtalyan
ve Fransız etkileri de oldukça fazla.
Selanikliler İzmir’de özellikle paça-
çorba kültürünü yaygınlaştırırken, Gi-
ritlilerden de birçok tat İzmir
mutfağına girmiş. Kabak, börülce, se-
mizotu, radika ve arapsaçı ile yapılan
ve zeytinyağlı bir yemek olan Kipo-
horta (Çiporta); gelincik otu, ısırgan
ve tere ile yapılan Gelincik böreği,
kuzu etli şevket-i bostan, Trança çor-
bası, Dalgan (ısırgan) salatası, Girit pi-
lavı, mantarlı karides güveç, kabak
pabucaki, haşlama kalamar dolma,
kabak çiçeği dolması, zeytinyağlı
turpotu yemeği, midyeli pilav bunla-
rın en önemlilerini oluşturuyor. 

İzmir kahvaltısının farkı; 
boyoz ve gevrek… 
İzmir’e geldiyseniz kumru, gevrek,
boyoz ve kelle söğüşü mutlaka tatma-
lısınız. Kelle söğüş kuzu kellesinin et-
lerinden yapılan bir sakatat karışımıdır.
İzmir ve yöresindeki ünü sebebiyle
“İzmir söğüş” olarak da bilinir.  İzmir
söğüşte, diğer kelle söğüşlerden farklı
olarak etler taze yeşillik ve soğanın ya-
nında domatesle harmanlanır. Baharat
etlere iyice yedirilir ve karışım lavaş
üzerine konulup dürüm haline getiril-
meden katlanıp sarılarak servis edilir.
İzmir’e özgü bir börek olan boyozu
ise unutmamak gerek. Musevilerin
yöre mutfağına ekledikleri bu nefis
böreği hâlâ İzmir’deki her fırında bul-
manız mümkün.  Ancak en ünlüsü
hangisi derseniz herkes size Alsan-
cak’taki Dostlar Fırını’nı gösterir.
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi du-
rumundaki boyozun yanında yumurta
yenmesi de yine geçmişten gelen bir
alışkanlıktır.  
Türkiye’de nereye giderseniz gidin,
mutlaka simit bulursunuz. Ama gev-
reği sadece İzmir’de yersiniz. Görü-
nüşleri aynı olsa da simit ile gevreğin
tatları birbirinden farklıdır, zira ya-
pılma teknikleri değişiktir. 
İzmir gevreği mayalı hamurdan açıla-
rak oluşturulur ve sıcak pekmezli su
karışımı dolu havuzlarda bir süre pişi-
rildikten sonra üzerleri susamlanır.
Sonra da fırına verilerek yeniden pişi-
rilir. Yani aslında gevreğe iki kez pi-
şirme işlemi uygulanır. Bu yüzden de
İzmir gevreği çıtır çıtırdır.
Unutmadan bir de gevreğin bir üst
modeli olan kumrudan bahsetmek
gerek. Kumru, içine bir parça beyaz
peynir, iki-üç dilim ince dilim domates
ve bir yeşil biber koyulmuş gevreğin
oval şekilde, tombul olanıdır. Çeşme,
Alaçatı ve civarında oldukça ünlenen
kumrucular, kumrunun sıcak olanını
servis eder. 

Gezi

Fuarcılıkta yeni bir dönem
başladı
Türkiye’nin en eski fuar alanı olan
Kültürpark İzmir’in kimliğinin oluş-
masındaki önemli bir kilometre taşıdır.
Türkiye’nin ilk fuarını 84 yıl önce savaş
ve krizlere rağmen düzenleyen İzmir,
fuarcılık alanındaki deneyimini yeni
yatırımlara dönüştürdü. Mart ayında
açılışı gerçekleşen Fuar İzmir ile Avru-
pa’nın önde gelen fuar komplek-
slerinden biri hayata geçirilirken, kentin
bu alandaki çok önemli bir eksikliği
giderilmiş oldu. 330 bin metrekare
alanı, 119 bin metrekare açık ve kapalı
sergi alanı, 12 bin metrekare fuar sokağı
ve 400 milyon TL’yi aşan yatırım
maliyetiyle yapılan Fuar İzmir’in, kent-
teki hizmet sektörüne yıllık yaklaşık 800
milyon TL’lik katkı sağlaması bekleniyor. 





4 milyonun üzerindeki nüfusuyla
Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan
İzmir, hayata geçirmeye başladığı
kentsel dönüşüm projeleriyle yeni
kimliğine kavuşuyor.  Tamamı dep-
rem kuşağında bulunan İzmir’de Bü-
yükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yeni
inşaat projelerinin yapımına hızla
devam ediliyor.
Kentsel dönüşümün mobilya sektö-
ründe hareketliliğe neden olduğu
kentte, ahşap tüketimini artırıcı yeni
projeler de gündemde. Tekne ve yat
üretimini artırmaya yönelik bin 200
dönümlük arazide 130 firmanın faali-
yet göstereceği Yat Üretim Mer-
kezi’nin kurulduğu İzmir’de, turizm
yatırımlarına her yıl yenileri ekleniyor.
Tüm bu gelişmeler ise İzmir’in ağaç
işleme makineleri pazarını büyütür-
ken, gelecek döneme ilişkin yükselen
satış grafiği beklentisini artırıyor.

Kentte büyük dönüşüm başladı
İzmir'de kentsel dönüşüm projelerine
hız verilmesi büyük inşaat şirketlerinin
ilgisini çekiyor. Arsa sıkıntısı nedeniyle
inşaat sektöründe ülke genelindeki
gelişim hızını yakalayamayan İzmir'de
kentsel dönüşüm projelerine hız ve-
rilmesi ulusal ve uluslararası grupları
harekete geçirdi.  Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın tahminlerine göre sa-
dece İzmir ve ilçelerinde 315 bin ci-
varında yıkılması gereken yapı var.
Gecekondular dışında çoğu bina eski
ve yıpranmış durumda.  Öte yandan
ruhsatlı binaların da önemli bölümü-
nün deprem yönetmeliğine göre güç-
lendirilmesine ihtiyaç duyuluyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin 18 kentsel
yenileme program alanı tespit ettiği
İzmir’de yeni konut inşaası ve kentsel
dönüşüm projeleriyle birlikte ağaç iş-
leme makinelerine talebin artıracağı
tahmin ediliyor. 

Mobilyada hedef; inovatif ve
katma değeri yüksek ürünler
İzmir ve çevresindeki mobilya tesis-
lerinde yapılan üretim göz önüne
alındığında, ağaç işleme makineleri
sektörü açısından önemli bir satış
noktası olduğu hemen dikkat çeki-
yor. Türkiye’nin mobilya üretim ve
ihracatının yapıldığı en önemli iller
içinde İstanbul, Bursa, Kayseri, An-
kara’dan sonra ilk beş arasında yer
alan İzmir, gelişen bir mobilya kenti.
Tasarımıyla, inovatif, fonksiyonel
ürünleriyle mobilyadaki potansiye-
lini yükselten İzmir’de Karabağlar ve
Kısıkköy bölgeleri üretimin yoğun-
laştığı merkezlerin başında geliyor.
Özellikle şehrin sahip olduğu liman
ve ulaşım kolaylığı,  üretim kapasite-
sinin ve ihracatın artmasına itici güç
oluyor. Azerbaycan, Cezayir, Fas,
Kazakistan, Mısır, Suudi Arabistan,
Yunanistan ve ABD başta olmak
üzere hedef pazarlarda odaklanarak
potansiyelini harekete geçirmeyi
planlıyor. 

Tatil beldeleri geliştikçe
turizm tesisleri de artıyor
Türk turizminin başlangıç yerlerin-
den olan İzmir’e yerli ve yabancı tu-
ristlerin giderek artan ilgisi,
kıyılarındaki turizm tesislerinin sayı-
sında da artışa neden oluyor. 2006
yılında işletme belgeli 130 tesis, 24
bin 639 yatak sayısı bulunan İzmir'de
bu rakam 2015 yılında 50 bine yak-
laşan yatak sayısına ve 250’ye yakın
konaklama tesisine ulaştı. Dokuz yıl

önce yatırım belgeli 42 tesis ve 10
bin 483 yatak sayısı da 2014'de 48
tesis, 12 bin 140 yatak sayısına çıktı.
Nüfusu ve elindeki potansiyeli dik-
kate alındığında İzmir'de Kültür ve
Turizm Bakanlığı'na bağlı tesislerin
yatak kapasitesinin en az 100 bini
bulması gerektiğine dikkat çeken tu-
rizm yetkilileri, İzmir’de aynı za-
manda turizmde çeşitlendirme
faaliyetlerinin de arttırılması gerekti-
ğini vurguluyorlar. Turizmde görü-
len hareketlilik ve gelecek döneme
ilişkin hedefler, İzmir’de otel mobil-
yası ve dış cephe düzenlemesinde
kullanılan ahşap yoğunluğunun da
artmasına neden oluyor. Tüm bu ge-
lişmeler ise ağaç işleme makineleri
pazarı açısından İzmir’in cazibesini
artırıyor.

Çaltıdere'den Avrupa’ya 
yat üretilecek
Yat turizminin gelişmesine paralel
olarak tekne inşa, bakım-onarım ve
çekek faaliyetlerinin hızla arttığı İz-
mir’de, yıllardır altyapısı süren Çaltı-
dere Yat Üretim Merkezi Projesi
artık yatırımcılarını beklemeye baş-
ladı. Tekne ve yat sektöründe İzmir'i
bir merkez haline getirecek projede
son aşamaya gelindi ve Milli Emlak
ile Çaltıdere Yat Kooperatifi arasında
ön izin sözleşmesi yapıldı. Tekne ve
yat bölgesi sayesinde İzmir'de ve ci-
varında dağınık ve kısmen de kıyıdan
uzak iç kesimlerde faaliyet gösteren
tekne inşa, bakım onarım ve çekek
yerleri, artık düzenli bir alana kavu-
şacak. Aliağa ilçesindeki Çaltıdere'de
bin 200 dönümlük araziye kurula-
cak. Merkezde yat ve tekne inşa ve
bakımı yapacak 130 firma faaliyet
gösterecek. Çaltıdere’de 2 metre ile
80 metreye kadar yatların ve teknele-
rin bakımı ve üretimi yapılacak. 

Yenilenen İzmir’de sektöre gün doğacak
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Dinçmak Makine Sanayi Genel Müdürü Mevlüt Dinç:

“Makine sektörü üretimdeki
esnekliğini kaybetmemeli”
Firmaların sektördeki gelişim sürecinde seri üretimi sürdürürken ürün çeşitliliğine de önem vermeleri
gerektiğini vurgulayan Dinçmak Makine Sanayi Genel Müdürü Mevlüt Dinç, “Tek bir ürünü üretmeye
odaklanıp sadece onu satmak için ısrar etmemek gerek. Ürün çeşitliliği,  firmayasıkıntılı dönemlerde
değişik çıkış yolları sunuyor. Bu esneklik büyük avantaj. Türkiye’deki hiçbir firma bu avantajını 
kaybetmemeli” mesajını vurguladı.



AİMSADDERGİSİ 147

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Bursa’da babası ve amcaları-
nın 1979 yılında kurduğu
Dinçmak’ın ikinci jeneras-

yonu olarak Genel Müdür koltu-
ğunda oturan Mevlüt Dinç, 18
yıldır hem mobilya hem de ağaç iş-
leme makineleri sektöründeki deği-
şimi yakından takip ediyor.
Kurulduğu günden bu yana ağaç iş-
leme makineleri üreten firmanın
ürün yelpazesine, sektördeki trend-
lere ayak uydurarak sürekli yeni
ürünler eklediklerini söyleyen Mev-
lüt Dinç, şerit testere ile üretim hi-
kayesine başlayan firmanın bugün 4
ana grupta, 30’dan fazla çeşit ma-
kine ürettiğini belirtiyor. Doğal ağa-
cın mobilya sektöründe yoğun
olarak kullanılmaya başlamasıyla fir-
masının üretim gamında bulunan
makinelere ilginin arttığına dikkat
çeken Dinç, önümüzde 10 yıllık sü-
reçte doğal ağaç kullanımının daha
da yoğunlaşacağını, bunun ise doğal
ağaç işleyen makinelerdeki çeşitliliği
arttıracağını belirtiyor. Sektördeki
firmaların bu süreçte seri üretimi
sürdürürken ürün çeşitliliğine de
önem vermeleri gerektiğini vurgu-
layan Dinç, “ İşler iyiyken nasıl olsa
gidiyor diye aynı üründe ısrar ede-
rek kapasiteyi buna göre büyütme-
mek gerekiyor. Üretim yelpazesinin
geniş olmasıyla sağlanan üretim es-
nekliği, seri üretim açısından bir
sorun gibi görünse de kriz anlarında
en önemli kurtarıcı haline geliyor.
Ürün çeşitliliği, firmaya sıkıntılı dö-
nemlerde değişik çıkış yolları sunu-
yor. Bu esneklik büyük avantaj. İşte
bu esnekliği kaybettiğiniz anda sek-
törümüzün öncü ülkelerindeki fir-
maların durumuna düşersiniz. Pazar
daraldığında üretimi başka bir yöne
çeviremezsiniz. Bu durum ise kriz-
den çok çabuk ve büyük etkilenme-
nize neden olur. Bu yüzden
Türkiye’deki hiçbir firma bu avan-
tajını kaybetmemeli” diyor. Türki-

ye’de ağaç işleme makineleri üretimi
yapan firmaların büyük çoğunluğu-
nun bu esnekliğe sahip olduğunu
düşündüğünü açıklayan Mevlüt
Dinç, sektördeki firmalara, “Üretim
hattındaki çeşitliliği geniş tutun.
Her zaman B planınız olsun. Esnek
yapınızı kaybetmeden seri üretim
yapın. Ve en önemlisi bu ikisinin
arasında bir optimal nokta bulup
denge oluşturun” tavsiyelerinde bu-
lunuyor. Bursa Çalı Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki fabrikalarında yaptı-
ğımız röportajda Dinçmak’ın üre-
tim faaliyetleri ve hedeflerini anlatan
Mevlüt Dinç, sektörün gelişimine
ve sorunlarına ilişkin yönelttiğimiz
sorulara da şu yanıtları verdi:

Mevlüt Bey, bize öncelikle Dinç-
mak’ın kuruluş ve bugünlere geliş
hikayesini kısaca anlatır mısınız?
Dinçmak, 1979 yılında babam ve iki
amcamın ortaklığıyla Bursa’da ku-
ruldu ve hep ağaç işleme makineleri
üretti. Daha önce ağaç işleme maki-
neleri üretimi yapan bir atölyede ça-
lışan babam, oradan ayrılıp iki erkek
kardeşini de yanına alarak kendilerine
ait 150 metrekarelik bir atölyede üre-
time başlamışlar. Kuruluş yıllarında
şerit testere, kalınlık, planya gibi kla-
sik makineler üretmişler. 1990’lı yıl-
lara kadar bu böyle devam etti. İlk
yıllarda ürettiğimiz bütün makineleri
Dinç Makine markası ile satıcı tüccar
firmalara veriyorduk. Daha endüstri-
yel makineler üretmeye başlayınca di-
rekt müşteri ile tanıştık. Kendi
satışımızı kendimiz yapmaya başla-
dık. 1997 yılındaki şirketleşme ile bu-
günkü Dinçmak markası oluştu.
Sonra zamanla büyüdük ve üretim
alanımız küçük gelmeye başladı.
Daha büyük metrekarelere taşındıkça
üretim miktarımız da arttı. Önce
Bursa Küçük Sanayi Sitesine taşındık,
ardından son 6-7 yıldır da Çalı
OSB’deki mevcut fabrikamızda 2 bin

500 metrekare kapalı alanda üretim
yapıyoruz.

Kapasitenizi büyütmek amaçlı yeni
bir yatırım düşünceniz var mı?
Şu an üretim kapasitemizi tama-
mıyla kullanıyoruz. Talebe yetiş-
mekte zorlandığımız için kapasiteyi
artırmak zorundayız. Makine parkı-
mız büyüyor ve çalışan sayımız sü-
rekli artıyor. Şu anda fabrikada 4 aile
üyesi dışında 30 kişiyiz. Üretim ala-
nımız dar geliyor. Kısa dönemde
daha geniş bir üretim alanına ihtiya-
cımız var.

Şu anda fabrikada hangi makine-
lerin üretimini yapıyorsunuz?
Bizim en bilinen ürünümüz ağaç
tornalar. Manuel ağaç torna ile baş-
layan serüven bugün 4 eksen CNC
kontrollü otomatik ağaç torna ile
devam ediyor. Bunun yanı sıra
kopya frezeler, zıvana makineleri,
zımparalar ve çeşitli yardımcı maki-
neler üretim gamımızı oluşturuyor.
Dört ana başlıkta 30’dan fazla çeşit
ürünümüz var. Ama hepsine birden
sandalye koltuk üretim makineleri
diyebiliriz.

Peki bu geniş ürün gamı nasıl
oluştu?
Türkiye’de üretilmeyen hangi makine
varsa onu üretelim’ ana fikri ile önce
manuel ağaç tornalar yaptık, bu bizi
kopyalı ağaç tornalara götürdü, o da
bizi kopya makineleri ile tanıştırdı.
Kopya frezeler yaptık, kopya frezeler ile
sandalye koltuk iskelet üreticileri ile ta-
nıştık. Sonra da bu alanlardaki boşluk-
ları doldurmaya başladık. Yani sandalye
koltuk iskelet üretiminde ne lazımsa
onu yapmaya başladık. En başta çok
fazla bir müşteri portföyü ve talebi
yoktu. Çünkü ülkemizde sandalye ve
koltuk endüstriyel olarak yapılmı-
yordu. Ama zamanla endüstr- iyelleşti.
Bize olan talep de arttı. Bir anlamda



Türkiye’nin gelişim hikayesi bize de
yansıdı. Türkiye mobilya sanayisi bizi,
bizde onları endüstriyelleştirdik.

Ürünlerinize yönelik yatırımları-
nız var mı?
Bu bizim en güzel özelliğimiz.
Bizde AR-GE bitmez. Sürekli daha
iyiyi arama çalışmaları. 30 kişi ile
üretim yapan bir fabrikada dört ta-
sarımcı olması durumu anlatıyor sa-
nırım. Bununla birlikte makineleri-
mizin teknolojik seviyesini artırarak
katma değeri daha yüksek hale ge-
tirmeye çalışıyoruz. CNC kontrollü
makine sayımızı artırmaya çalışıyo-
ruz. Ve bu ürünleri satabilmek için
dünya fuarlarını dolaşıyoruz. Strate-
jik ve doğru satış kanalları yaratmaya
çalışıyoruz.

Yurtdışında yeni pazar çalışmala-
rını hangi ülkelere yönelik yapı-
yorsunuz?
Öncelikli olarak yakın coğrafyamızla
ilgilendik. Başta Komşu ülkeler
Azerbaycan, İran, Irak, Bulgaristan
olmak üzere yakın ülkeler Mısır,
Romanya ile ilgili çalışmalar yaptık.
Ardından daha uzak ama daha ha-
reketli Rusya pazarında çalışmalar
yaptık. İran’da çok güçlüyüz. Yüz-
lerce makinemiz 10 yıldır İran’da
çalışıyor. Hatta 20 civarında anahtar
teslim bütün makineleriyle bizim
danışmanlığımızda ve ağırlıklı bizim
makinelerimizle kurulmuş sandalye
fabrikası var. Bugün İran’da Dinç-
mak markasının bilinirliği var. Beş
yıldır emek verdiğimiz Polonya pa-

zarı var. Orada da güzel işler yapı-
yoruz. Avrupalı rakiplerimize iyi bir
alternatif olduk. Lehçe web sitemiz
var. Bütün makinelerimizde Lehçe
menü var. İran’da olduğu gibi Po-
lonya’da da çok iyi bir partnerimiz
var. Son birkaç yıldır ise Amerika pa-
zarı ile ilgileniyoruz. Çok zor bir
pazar. Standartları bizden farklı. Bir-
iki partner ile yürümeye çalışıyoruz.
Henüz emekliyoruz orada. Kendi-
mize üs olarak Meksika’yı
seçtik.Tabii bunlar özel emek verdi-
ğimiz pazarlar. Bunların dışında
40’tan fazla ülkeye makinemizi
gönderdik. Bazılarının haritada ye-
rini bile bilmiyoruz. Ancak bazen
ekonomik ve politik etkenler bütün
emeklerinizi alıp götürüyor. Örne-
ğin çok emek verip bir seviyeye ge-
tirdiğimiz Mısır pazarı, Arap baharı
ile yok olup gitti. Yıllardır uğraştığı-
mız Rusya pazarı geçen yılki politik
durumlardan durdu. Ve kendi ile
birlikte Türki Cumhuriyetler paza-
rını da etkiledi.

Üretimin yüzde kaçını ihraç edi-
yorsunuz?
Tabiki bu durum dönemsel olarak
farklılık gösteriyor. Örneğin geçen
yıl ihracatımızın toplam satış için-
deki oranı yüzde 35 seviyelerinde
iken bu yıl henüz yüzde 20’lerde-
yiz. Hedefimiz ihracat oranımızı
yüzde 50’nin üzerine taşımak. Buna
bazen çok yaklaşıyoruz bazen de
böyle uzak kalıyoruz. Ne yazık ki
dış piyasada sadece bizim perfor-
mansımız etkili olmuyor. Siyasi kon-

jonktür, hedef pazarla ülkenizin po-
litik durumu, ülkenizin ekonomik
ve siyasi durumu, dünyanın ekono-
mik durumu gibi pek çok etken var.

18 yıldır sektörün içindesiniz.
Türkiye ağaç işleme makineleri
sektöründe nasıl bir değişime şahit
olduğunuz bu süre içinde? Bu de-
ğişime neler rüzgar etkisi yaptı?
Ben 6-7 yaşımdan beri sektörün için-
deyim bir anlamda. Evet profesyonel
olarak 18 yıl ancak babam “dolayı-
sıyla ben sektörün içinde büyüdüm.
80’li yılları da biliyorum biraz yani.
Biz ne üretirsek alan tüccarlar vardı.
Tüccar ne satarsa alan müşteri vardı.
Kısacası ülkemizde mobilya üretecek
makine yoktu. Pazar o kadar açtı ama
endüstriyel makineler yurt dışından
özellikle Almanya ve İtalya’dan ge-
lirdi. Ve bu makinelerden birinin de-
ğeri bizim aylık üretimimize denkti.
Ayrıca güzel mobilyalar da yurtdışın-
dan gelirdi. Artık “İthal Mobilya”
yazan mağazalar neredeyse yok.
Bugün 150’den fazla ülkeye mobilya
satan mobilya markalarımız, bir o
kadar ülkeye de makine satan makine
markalarımız var. Değişim siyah ve
beyaz kadar net. Hem kendi mobilya
üreticimize hem de dünyanın nere-
sinde olursa olsun onun rakibine ma-
kine satabiliyoruz. Demek ki belli bir
standardı yakalamışız. Aslında bu hi-
kaye Türkiye’nin hatta dünyanın hi-
kayesi ile üst üste. 80’lerde artan
ülkeler arası ticaret, 90’larla birlikte
değişen siyasi denge ve 21. yüzyılla
globalleşen dünya. İletişimin, ulaşı-
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Teşvik düzenleyiciler mobilya sektörünü yok sayıyorlar
Türkiye’deki mobilya sektörü üvey evlat muamelesi görüyor. İnegöl’de bu sektöre ait çok çılgın başarı hikayeleri var. Kim-
senin bilmediği ülkelere mobilya satıyorlar. Devletten bu firmalar ne kadar destek aldı merak ediyorum. Devlet istatis-
tiklerine güvenmeli. Üretimini ve ihracatını son 10 yılda çok ciddi artıran bir bölgeye, sektöre daha özel teşvikler,
destekler hazırlanmalı. Sektörlerin üretim merkezlerine özel çalışma yapmalı. Devlet bu anlamda bölgesel kalkınma
ajansları oluşturdu. Ancak hem biz hem müşterilerimiz buradan da faydalanamıyoruz. Bursa’daki kalkınma ajansı sa-
vunma ve otomotiv sanayinde faaliyet gösteren firmaları destekleyip, mobilya sektörüne destek vermiyor, yok sayıyor.
Bursa’daki hiçbir mobilya firması kalkınma ajansına proje veremiyor, çünkü kapsam dışındayız. Teşvik düzenleyicilerin mo-
bilya sektörünü yok saymaması gerektiğini düşünüyorum.
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mın Kolaylaşması, internet çağı, bilgi
çağı... Ve bizim Türkiye olarak bu
sistemin içinde olma çabamız. Tam
da sektörümüzü anlatıyor gibi.

Sektörün gelişim sürecinden
Dinçmak nasıl etkilendi?
Az önce özetlediğim süreci aynen
bizde yaşadık. Son yıllarda rüzgar
bizden yana. Mobilyadaki trend
bizim ürettiğimiz makinelere yöne-
lik gelişiyor. Mobilyalar bundan 5 yıl
önceye kadar sadece panel malzeme-
lerin birleşmesinden oluşuyordu.
Ama bugün bir yemek odasının pek
çok kısmında doğal ağaç malzeme
kullanılıyor. Bunları makinelerle şe-
killendirmek gerekiyor. Mobilyanın
birçok noktasına tekrar girmeye baş-
layan doğal ağaç, son yıllarda hem
aksesuar olarak hem mobilya olarak
daha çok kullanılıyor. Daha önce ah-
şabın kullanım alanı sadece sandalye
ve koltuktu. Ama bugün masanın da
dolabın da ayağı ahşap oldu. Ülke-
mizde mobilya Daha önce daha alt
seviyelerde üretildiğinden yemek
odasının ayağı plastikten yapılıyordu.
Şimdi ise ağaçtan yapılıyor. Bu mo-
bilya parçaları doğal ağaçtan yapıldığı
sürece bizim firmamıza yeni pazarlar
yaratıyor. Dolayısıyla bu yeni alanlar
üretim çeşitliliğini, kapasitesini ve
makine kullanımını artırdı.

Mobilyaya ahşabın girişi daha ne
kadar sürecek? Bu trende yönelim
artacak mı?
İnsanlar ekonomik seviyesi yüksel-
dikçe mobilyasında doğal ürünlerin
kullanılmasını istiyor. Bu da ağacın
mobilya ile oluşturacağı kombinas-
yonları artırıyor. İnsanlar mobilya kul-
landığı sürece bu süreç devam
edecektir. Bunu kendimize avantaj
olarak görüyoruz. Doğal malzemeyi
ekonomik sunarsanız o ürün talep
görür. Ancak bunun için de endüstri-
yel üretmeniz lazım. Butik üretim

ekonomik olamıyor malum. Makine-
ler sayesinde artan seri üretim, mobil-
yada ahşaba olan ilgiyi de artıracak.

Üretim geçmişi 40 yıla yaklaşan
bir firmasınız. Rekabete ve büyü-
meye yönelik üretim ve yönetim-
sel açıdan nelere dikkat
ediyorsunuz?
Firmamızın üretim yelpazesinin çok
geniş olması, seri üretim açısından
bir sorun gibi görünse de kriz anla-
rında en önemli kurtarıcı haline ge-
liyor. Bize sıkıntılı dönemlerde
değişik çıkış yolları sunuyor. Bu es-
neklik büyük avantaj. Firma olarak
önümüzdeki dönemde de ne esnek-
liğimizi kaybetmek ne de butik üre-
timde kalıp maliyetlerimizi yükselt-
mek istiyoruz. Bu ikisinin arasında
bir optimum nokta bulup o şekilde
üretim yapmak bizim en önemli

stratejimiz. Esnekliğimizi kaybet-
meden seri üretim yapabilme yete-
neğimizi korumak amacındayız.

Bu stratejiyi sektörün de benimse-
yip uygulaması doğru olur mu?
Ekonomistlere göre Türkiye ekono-
misinin dünyadaki krizlerden daha
az etkilenmesinin nedeni, Türki-
ye’deki firmaların çoğunun KOBİ
niteliğinde ve esnek yapıda olmasıdır.
KOBİ’ler üretimini istediği anda de-
ğiştirebilecek esnekliğe sahip. İşte bu
esnekliği kaybettiğiniz anda sektörün
büyük aktörlerinin durumuna düşer-
siniz. Üretimi azaltamazsınız çünkü
maliyetler yükselir, aynı seviyede üre-
tim stok maliyeti yaratır, bu durum
ise krizden çok çabuk ve büyük etki-
lenmenize neden olur. Bu yüzden
Türkiye’deki hiçbir firma bu avanta-
jını kaybetmemeli.

Bundan sonraki hedefimiz kurumsallaşmak
Firmanın ikinci nesli olarak 1998-99 yıllarında geldim. En büyük kardeşin en büyük ço-
cuğu ben olduğum için ilk işe başlayan da ben oldum. Sonra kardeşim de aramıza katıldı.
Kuzenlerimin ise eğitim hayatları devam ediyor, onları da şirketimizde çalışmaya bekli-
yoruz. Firmamızın ortaklarının üçü de hayatta, amcamlar aktif olarak bizimle çalışıyor.
Babam artık her gün gelip mesai harcamıyor burada. Haftada bir iki gelir, eserine bakar,
bizi ziyaret eder. Hem eski hem genç firmayız. Dinçmak’ın ilk 15-20 yılı tamamen klasik
yöntemlerle yönetildi. Ancak son 10-15 yıldır ikinci jenerasyon ile yenilikler giriyor yö-
netime. Gelecek olan genç jenerasyon üyeleri ile bu yenilikler artacaktır. Bu noktadan
sonra kurumsallaşmayı başarmak amacındayız. Aile firması kimliğimizden kurtulup, ku-
rumsal bir yapıya kavuşmak istiyoruz. Kurumsallaşma ile birlikte firmamıza yerleşecek
olan kültür, firmamızı daha da geliştirecek ve daha fazla istihdam sağlayan, daha fazla üre-
ten, daha fazla ihracat yapan bir firma haline getirecek. İnşallah ikinci neslin çocukları ve
hatta onların çocukları da bu kurumsal yapı içinde yer alacak.
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Sektörde bu tür bir esneklik var mı?
BTürkiye’de üretim yapan ağaç iş-
leme makineleri firmalarının büyük
çoğunluğu bu esnekliğe sahip. Bu
kriz anında avantaj sağlıyor. Kimse
bu esnekliğini kaybetmesin. Firmalar
ürünleri, üretim hattındaki çeşitliliği
geniş tutsunlar. Her zaman B plan-
ları olmalı. Kriz anında satamadığı-
nız zaman firma büyük zarar
görüyor. Esnek yapı korumayı başar-
malı. Seri ve esnek üretim arasında
Optimal dengeyi de sağlamak lazım.

Peki sektördeki olumlu gelişmele-
rin yanı sıra yaşadığınız sorunlar
da vardır mutlaka. Özellikle be-
lirtmek istediğiniz sorunların ba-
şında neler geliyor?
Biz firmalar olarak bugüne kadar ne
yaparsak kendi başımıza yaptık. İtal-
yanlar kadar organize değildik. İtal-
yanlar bir pazara girdikleri zaman
birlikte hareket ediyorlar. Onların
ağaç işleme makineleri sektörünü
temsil eden 50 yıllık bir birliği var.
Biz Türkiye ağaç işleme makineleri
sektörü olarak birlikte hareket ede-
mediğimiz için bir araya gelip ortak
politika üretemedik. Sektörel bir
strateji geliştirip uygulamadık. Ancak
son 2-3 yıldır bu handikabımızı
AİMSAD’ı kurarak kırdık diyebiliriz.
Pazarda rakibiz ama AİMSAD’ta iş
ortağıyız. Sektörün bir stratejisi ol-
mazsa firmaların tek başlarına bir
stratejileri olsa bile bu hiçbir işe ya-

ramaz, istenen etkiyi gösteremez,
anlamlı olmaz. ‘Türk makinesi kali-
telidir’ imajını tek başınıza yarata-
mazsınız. Ortak hareket ettiğinizde
bu imajı yaratırsınız.

AİMSAD ortak hareket etme ko-
nusunda başarılı oldu mu peki?
Çok genç bir derneğimiz var. Bugün
ithalatçı, ihracatçı, üreticilerin bir
arada olduğu dünyadaki tek örneğiz.
Birbirimizin rakibi olmamıza rağ-
men birlikteliğimizi çok iyi sağladık.
Birlikte eylem planları hazırladık.
Yurtdışındaki birçok pazara yönelik
çalışmalar yaptık. Yurtdışındaki irti-
batlarımızı artırdık. Bu işbirlikleri
güzel sonuçlar doğuracak. Sektörün
geleceğini hazırlayacağı eylem plan-
larıyla AİMSAD belirleyecek. ‘Tür-
kiye’de de bu sektör var ve güçlü’
imajını algısını yaratacaktır.

Sektörün sorunlarından biri de
yetişmiş eleman. Firmalar kalifiye
çalışan bulmakta çok zorluk yaşa-
dıklarını ifade ediyorlar. Siz de bu
sorunu yaşıyor musunuz?
Kesinlikle. Bize hazır yetişmiş okulun-
dan mezun olmuş eleman hiçbir şe-
kilde gelmiyor. Bu çok büyük bir
problem. Bu aslında tek ba-
şına sektörün sorunu
değil, bu Türkiye’nin
eğitim sisteminin bir
sorunu. 
O yüzden de fir-

maların bunu çözmesi mümkün değil.
Biz ne kadar teknolojik makine yapar-
sak yapalım piyasada bunu kullanacak
operatör yok. Bu operatörün yetiştiril-
mesi lazım. Türkiye’de meslek liseleri
görevini tam olarak yerine getiremiyor.
Hala 1960 model makinelerle üretim
tekniği görüyorlar. Hiç kullanılmayan
makinelerle bugün nasıl üretim yapa-
bilirler ki? Maalesef vasıfsız elemanlarla
üretim yapmaya çalışıyoruz. Biz kendi
elemanımızı kendimiz yetiştirmek zo-
runda kalıyoruz. Buna mühendisi de
teknik elemanı da ustayı da katabiliriz.
Biz ayrıca her müşterimize de eğit-
menlik yapıyoruz. Makinelerin nasıl
üretim yaptığını gösterip öğretiyoruz.
Üzerimizdeki eğitim misyonumuz,
sorumluluğumuz çok yönlü yani.

Sektörün Sesi

Kaç kiloyu kaça sattığımız önemli
Türkiye’nin bu sektörde iyi bir üretim yaptığını dünyaya anlatmak
gerekiyor. Gerçekten de Türkiye’de çok ciddi bir mobilya ve ağaç
işleme makineleri sektörü, üreticileri var. 7.5 milyar Euro olan
dünya ağaç işleme makineleri cirosundan Almanya yüzde 30 pay
alıyor. Ama adet olarak bakarsak 100 makinenin 30’unu değil
ancak 15-20 adetini Almanlar üretiyor. Yani az yapıp çok kazanı-
yorlar. Aslında bütün espri burada. Türkiye de katma değer 
üretmeli. Çünkü kaç kiloyu kaça sattığımız çok önemli. Hedefimiz
kilogram başına satış fiyatını daha da artırmak olmalı.
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Suudi Arabistan; Asya ile Afrika
ve Akdeniz ile Hint Okyanusu
arasında bulunması, dünyanın

en büyük petrol ekonomisi olması,
İslamiyet’in doğduğu topraklar ile
kutsal beldelere ev sahipliği yapması
nedeniyle stratejik bir konuma haiz.
Dünya üzerindeki en büyük petrol
ihracatçısı konumundaki Suudi Ara-
bistan, dünya genelinde kanıtlanmış
petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde
20’sine sahip. Ülkenin bütçe gelirle-
rinin yaklaşık yüzde 80’i, Gayri Safi
Milli Hasıla’nın (GSYH) yüzde 45’i,
ihracatının ise yüzde 90’ı petrole da-
yalı. Ekonomik faaliyetlerini çeşitlen-
dirmeye ve petrole bağımlı bir
ekonomik model olmanın ötesine

geçmeye gayret eden Suudi Arabis-
tan, son yıllarda başta insan sermayesi
olmak üzere alt yapı yatırımlarına
önem vererek, petrol dışı sektörler ile
özel sektörün ekonomideki payını ve
ağırlığını artırmaya çalışıyor.
Henüz yeraltından çıkarılmamış zen-
gin doğal kaynakları barındıran geniş
topraklara sahip olan Suudi Arabis-
tan, genç nüfusuyla da her daim dik-
katleri üzerine çekiyor. Ayrıca,
bölgesel sorunların çözümü açısın-
dan başat konumu, son yıllardaki
aktif dış politikası gibi unsurlar da
dikkate alındığında Suudi Arabis-
tan’ın bölgesel ve küresel alanda hem
ekonomik hem de siyasi olarak etkin-
liğinin her geçen gün daha fazla

önem kazandığını görüyoruz. 90 yıl-
lık daha petrol rezervleri olduğu tah-
min edilen Suudi Arabistan, petrol
fiyatlarının uluslararası piyasalarda
gösterdiği iniş ve çıkışlardan doğru-
dan etkilenen bir yapıya sahip. Ham
petrol üretimi yanında petrole dayalı
sanayilerin ekonomi içindeki ağırlığı
ile toplam ihracat ve kamu gelirleri-
nin yüzde 90’ının petrol ve ilgili sek-
törlerden oluşması nedeniyle ülkenin
ekonomik performansında, petrol fi-
yatlarının önemli bir etkisi var. Bu et-
kinin ülke ekonomisinde hissedildiği
yıllardan biri de 2015 oldu. 
55 bin doları aşan kişi başı geliriyle
ekonomik refah açısından ön sıralarda
bulunan Suudi Arabistan, petrol fi-

Suudi Arabistan’daki reformlar

Türk firmaları için fırsat olacak
Petrol fiyatlarındaki ani düşüş nedeniyle 100 milyar dolarlık bütçe açığı veren Suudi Arabistan,
petrole olan bağımlılığından kurtulup refahını artırmak için iki önemli projeyi hayata koydu.
2030’a kadar hayata geçirilerek ülkenin gelişmeye açık bir pazar haline getirilmesinin 
amaçlandığı ekonomideki bu yeni dönüşüm programı, Türk girişimciler ve firmalarına yatırım
ve ticaretaçısından önemli fırsatlar doğuruyor. 
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yatlarındaki düşüş nedeniyle 2015 yı-
lını sıkıntılı geçirdi. Ülkede GSYH
2015 yılında 681 milyar dolara dü-
şerken, toplam ihracat 224, toplam it-
halat ise 156 milyar dolara geriledi.
Uluslararası Para Fonu’nun yayınla-
dığı son rapora göre düşük petrol fi-
yatları nedeniyle 2015’te Suudi
Arabistan yaklaşık 73 milyar dolar se-
viyesinde kayba uğradı. Raporda, pet-
rol fiyatlarının 40 dolarlarda seyret-
mesi halinde Suudi Arabistan’ın 5 yıl
içerisinde iflas edebileceği iddia edildi. 

15 yıllık dönüşüm 
için düğmeye basıldı
Bu senaryolara karşı petrole bağım-
lılığını azaltmak, böylece dengeli bir
ekonomik kalkınmayı başarmak iste-
yen Suudi Arabistan hükümeti, çe-
şitli önlem paketlerini devreye aldı.
Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda
‘2030 Vizyonu’ ile ‘2020 Ulusal
Dönüşüm Programı’ kamuoyuna
duyuruldu. 2014 başlarında 100
dolar olan petrolün varil fiyatının gü-
nümüzde 40 dolara kadar düşmesi,
Suudileri bu harekete yönelten en
önemli unsur oldu. Ülke ekonomi-
sinde geçtiğimiz yıl 100 milyar do-
larlık bütçe açığı görmesi de bu

süreci hızlandırdı. Ülkede 15 yıllık
süreci kapsayacak "Ulusal Dönüşüm
Planı" adlı ekonomik reform paketi
ile petrol fiyatlarının düşüşe geçtiği
dönemlerde ülke ekonomisini ayakta
tutabilecek reformlar planlanıyor.
Söz konusu planda petrol şirketi
Aramco'nun özelleştirilmesi, vergile-
rin arttırılması ve harcamalar ile dev-
let desteklerinin kesilmesi onaylanan
stratejik plan kapsamında yer alıyor.
Planda özel sektör yatırımları, eko-
nomide şeffaflık ve istikrarı artırabi-
lecek hukuki düzenlemeler, kamu
yatırımlarının verimliliği, mali re-
formlar ve istihdam piyasası reform-
ları üzerinde duruluyor. Ayrıca,
Suudi Arabistan hükümeti gelecek
beş yıl içerisinde 1 milyon 300 binlik
ek istihdam yaratmayı hedefliyor. 

Petrol şirketi özelleşecek
Aramco'nun yüzde 5 oranında halka
açılmasından yılda 600 milyar dolar-
lık kazanç elde etmeyi hedefleyen
Suudiler, devlet tekelinde olan emlak
ve endüstri alanında yapacakları özel-
leştirmelerle bu rakamı 1 trilyon do-
lara çıkarmayı hedefliyor. Bu şekilde
önümüzdeki yıllarda stres altındaki
Suudi hazinesinin yeniden parayla
dolmasına sebep olacağı düşünülen
plan çerçevesinde 2 trilyon dolarlık
bir Suudi kraliyet bütçe fonu oluştu-
rulması hedefleniyor.  Kral Salman

bin Abdulaziz petrole bağımlı eko-
nominin tehlikelerinin farkında ol-
duklarını, 2020 yılına kadar petrol
olmadan da ayakta kalabilecek eko-
nomik şartları oluşturmayı hedefle-
diklerini her fırsatta vurguluyor.

İlişkiler stratejik boyuta taşındı
Suudi Arabistan, Türkiye’nin en
önemli ticaret ortaklarının başında
gelen bir ülke. 2014 yılında Türki-
ye’nin bu ülkeye olan 3 milyar dolar-
lık ihracatı 2015 yılında toplam 3.5
milyar dolara yükseldi ve en çok ih-
racat yaptığımız 11'inci ülke Suudi
Arabistan oldu. Suudi Arabistan’dan
yaptığımız ithalat ise 2014 yılında 3.8
milyar dolar iken 2015 yılında 2.1
milyar dolar seviyesine düştü. 2004
yılında yalnızca 1 milyar dolar olan ti-
caret hacmimiz bugün 6.5 milyar do-
ları aşıyor. Tüm bu gelişmelere
rağmen 2010 yılında konulan 10
milyar dolarlık toplam ticaret hacmi
hedefi için ürün bazında çalışma ya-
pılması gerekiyor.



Türkiye ile Suudi Arabistan arasın-
daki ilişkilerin artık stratejik boyuta
taşındığını söyleyebiliriz. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın 2015 yılının son günle-
rinde Suudi Arabistan’a gerçek-
leştirdiği resmi ziyaret sırasında iki
ülke arasında ‘Koordinasyon Kon-
seyi’ kurulmasının kararlaştırılması
ve bu husustaki anlaşmanın Kral
Salman’ın 2016 yılı Nisan ayında
ülkemize yaptığı resmi ziyarette im-
zalanmasıyla ilişkilerimiz stratejik
bir boyuta taşındı. İlave itici bir güç
olarak yorumlanan söz konusu Ko-
ordinasyon Konseyi aracılığıyla ikili
ilişkilerimizin siyasi, askeri, ekono-
mik ve ticari alanlarda geliştirilmesi
hedefleniyor. 
Küresel enerji alanının en büyük ül-
kelerinden biri olması, elbette
Suudi Arabistan’ı Türkiye için daha
cazip hale getiriyor. Enerjide dışa
bağımlı bir ülke olarak Türkiye’nin
2015 yılındaki enerji ithalatı 37 mil-
yar dolar seviyesinde. Bu da toplam
ithalatın yaklaşık yüzde18’ine teka-
bül ediyor. Bu oran 2014 yılında
yüzde 23 seviyesindeydi. Bu ba-
kımdan, 2016 yılının başında 28
dolar seviyesine kadar gerileyen
ancak bugün 50 dolar sınırını zor-
layan petrol fiyatlarının Türkiye-
Suudi Arabistan ekonomik iliş-
kilerindeki önemi göz ardı edile-
mez. 

Türk firmaları gelişmeleri 
yakından takip ediyor
Ekonomisinde yeni bir dönüşü-
mün başlaması ve yenilenen yapı-
sıyla gelişmeye açık bir pazar haline
gelen Suudi Arabistan Krallığı’nın,
günümüzde iki ülke arasındaki iliş-
kiler de dikkate alındığında, Türk
girişimciler ve firmaları açısından
enerji, ulaşım ve taşımacılık, ma-
dencilik sektörleri başta olmak
üzere çeşitli fırsat ve imkanlar ya-

ratacağı görülüyor. Suudi Arabis-
tan, Türk müteahhitlerinin dünya
genelinde en çok iş aldıkları ye-
dinci ülke konumunda. Taahhüt
firmalarımız bugüne kadar Suudi
Arabistan’da toplam değeri 17
milyar dolara ulaşan 100’den fazla
proje gerçekleştirdi.
Ağırlıkla Cidde, Medine, Mekke,
Taif ve Riyad’ta altyapı, üstyapı ve
karayolu projeleri tamamlayan Ce-
vahir Holding, aynı zamanda
Mekke Belediyesi ile bir yatırım
projesi için görüşüyor. Suudi Dev-
let Elektrik İdaresi SEC’in onaylı
EPC taahhüt firmaları listesine
dahil olmalarından dolayı güç
santralleri ihalelerinde aktif şekilde
yer alan Gama ise, bu kapsamda
2015 yılından bu yana bin 800
megavatlık Riyadh PP13 Doğal-
gaz Kombine Çevrim Güç Santrali
projesinin yapımını üstlendi. 
Öte yandan Suudi iş insanlarının
Türkiye’de öncelik sırasına göre
yaptıkların yatırımların başında
gayrimenkul, finans, telekomüni-
kasyon, gıda ve tarım, sağlık ve sa-
nayi sektörleri geliyor. Bu
sektörlerde faaliyet gösteren Suudi
firmalarının Türkiye’deki yatırım-
ları 2 milyar doları buluyor.

İş dünyasının talebi, 
vize kolaylığı 
Suudi Arabistan ile halen vize ko-
nusunda sıkıntı yaşandığı bilgisini
veren Türk iş dünyası temsilcileri,
bu konuda yatırımcılara ve sanayi-
cilere yönelik bazı özel statüler ve-
rilmesini talep ediyorlar. Bu
noktada Suudi Arabistan’da Türk
şirketlerinin daha çok iş yapması
için kamunun ön ayak olması ge-
rektiğini vurgulayan yetkililer, başta
teminat mektubu olmak üzere ma-
liyetleri düşürecek adımlar atılması-
nın da büyük önem taşıdığını
söylüyorlar. 
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Başlıca ticaret ortakları: ABD, Çin, G. Kore, Hindistan, Japonya
Başlıca ihracat kalemleri: Mineral yakıtlar ve yağlar, organik
kimyasallar, plastik ve mamulleri 
Başlıca ithalat kalemleri: Tramvay dışında demiryolu araçları,
makine, kazanlar, elektrikli ve elektronik ekipmanlar
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Ekonomisi, bütün Körfez ülkeleri
gibi ağırlıklı olarak ham petrol üreti-
mine dayanan Suudi Arabistan, son
dönemde yaşanan gelişmeler ve
Krallığın kalkınma stratejilerinde or-
taya koyduğu hedefler çerçevesinde,
ham petrol bağımlılığını azaltma yö-
nünde politikalar geliştiriliyor. Uzun
vadede bazı politikalarda radikal de-
ğişiklikler yapma gerekliliğinin far-
kına varan ve ülkenin gelecek 15
yılına ilişkin hazırlanan yol haritasını
tüm dünyaya duyuran ülke yetkili-
leri, "Ulusal Dönüşüm Planı"yla
ekonomiden sosyal hayata kadar bir-
çok alanda amaç ve hedefler ortaya
koydular.  Petrol dışı gelirlerin 530
milyar Suudi Arabistan Riyali düze-
yine çıkmasının planlandığı bu he-
defler içinde, özellikle konut ve
turizm sektöründeki yatırımlar Türk
ağaç işleme makineleri sektörü için
büyük önem taşıyor. Yeni turizm ya-
tırımlarının 171,5 milyar Suudi Ara-
bistan Riyali’ne yükselmesinin
hedeflendiği ülkede, emlak sektörü-
nün GSYH içindeki payının ise
yüzde 10 olması amacıyla yeni dü-

zenlemeler yapıldı. Yeni konut pro-
jeleri için izin süresinin 60 gün ol-
ması, piyasaya sunulan yeni veya
kullanılmamış konut miktarının des-
tek almaya aday potansiyel alıcılara
oranının yüzde 50 seviyesine yüksel-
tilmesi, evi olan Suudili aile oranının
yüzde 52’ye çıkarılması, konut kre-
dilerinin petrol dışı ekonomi içindeki
ağırlığının yüzde 15 olması, bu dü-
zenlemelerin başında geliyor.

Satış sonrası hizmet için
yerel ortaklarla çalışın
Ağaç işleme makinelerinin satışını et-
kileyecek turizm ve konut sektörün-
deki hedefler, bu pazarda Türk
firmalarının payını gelecek dönemde
daha da artırmasına etki edecek. Bu
noktada özellikle satış sonrası teknik
destek gerektiren ürünler satan Türk
makine firmalarının, yaygın servis ağı
altyapısı olan veya oluşturabilecek
yerel ortaklar ile çalışılması tavsiye
ediliyor. Suudi Arabistan'da ticaret
şirketi kuracaksanız, 27 milyon riyal
(yaklaşık 13 milyon lira) sermaye
koyma şartı var. En az 20 milyon ri-

yali yabancı taraf koymak zorunda.
Üretim şirketlerinde böyle ağır ko-
şullar yok. Suudi Arabistan'da daha
önce mümkün değilken, yeni yasal
düzenlemelerle, yabancılara yüzde
100 yabancı sermayeli şirket kurma
olanağı getirildi. Ancak pratikte ne-
redeyse bütün yabancı yatırımcılar,
pazarın inceliklerine nüfuz edebil-
mek ve sorunlarla başa çıkabilmek
için yerli ortak tercih ediyor.
Genel olarak Suudili alıcılar bir
ürünü beğendiklerinde, çok fazla
beklemeden ürünü almayı tercih
ediyor. Bu çerçevede depolama im-
kanı olan ihraç konusu ürünler için
depo imkanı olan distribütörler ile
çalışılması veya kendi deponuzun ol-
ması faydalı olacaktır. Bu pazarla il-
gili Türk firmalarına yapılan diğer bir
tavsiye de akreditifli alışverişin tercih
edilip çekten kaçınılması yönünde.
Ayrıca makine sektörü ihracatında,
makinelerin kullanım kılavuzlarının
özellikle Arapça ve/veya İngilizce
şeklinde olması, makinelerin kurulu-
mundan sonra yaşanacak sorunların
azaltılması açısından önem taşıyor.

Konut ve turizm yatırımları gündemde

35 milyon dolarlık ihracat potansiyeli var
2015 yılında Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki toplam dış ticaret hacmi 6,5 milyar dolara, Türkiye’nin Suudi Arabistan’a
yaptığı ihracatın miktarı ise bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 3,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin söz konusu ülkeye
geçen yılki ihracatı içinde ağaç işleme makinelerinin miktarı ise yaklaşık 2.5 milyon dolar oldu. Suudi Arabistan’ın 2015’te 60
milyon dolara yakın ağaç işleme makineleri ithalatı yaptığı göz önüne alındığında, Türkiye’nin bu ülkeye ihracatının henüz
çok az bir değerde olduğu dikkat çekiyor. Pazar fırsatlarını değerlendiren Türk ağaç işleme makineleri firmaları için Suudi
Arabistan’da 35 milyon dolarlık ihracat potansiyeli bulunuyor. 
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Öz Anadolu'da başarının formülü
Disiplin, Dürüstlük ve Öz sermaye

Eskimeyen Markalar



Öz Anadolu
Grup Makina
Kurucusu

Mustafa Köksal,
büyüme ve başarı-
larında en önemli
faktörün disiplin, dürüst-
lük ve öz sermaye oldu-
ğuna dikkat çekiyor.
Sektörde 40 yıldır yaşanan değişime
de vurgu yapan Köksal, meslekte
genç kuşakların kalmak istemedi-
ğini, bu nedenle personel sıkıntısı
yaşandığını söylüyor. 
Babası gibi ilkokul yıllarında sek-
törle tanışan ve bir anlamda elinin 

hamuru ile erkek işinin de yapılabi
leceğini gösteren Sebahat Köksal
ise devletin kayıtlı-kurumsallaşmış
çalışan firmalara karşı yaptırımla-
rının çok fazla olduğunu vurgulu-

yor. Bu nedenle
haksız rekabet ya-

şadıklarını anla-
tan Sebahat
Köksal, sek-

töre devlet des-
teğinin ve eğitim
ç a l ı ş m a l a r ı n ı n

artması gerektiğini be-
lirtiyor. Mustafa ve Sebahat Kök-
sal ile Öz Anadolu Grup
Makina’nın başarı öyküsü üzerin-
den ağaç işleme makineleri sektö-
ründeki mevcut durumu, yaşanan
sorunları ve yapılması gerekenleri
konuştuk.

Sizi sizden dinleyerek, tanıyabilir
miyiz?
Mustafa Köksal: 1961 yılında An-
kara’da doğdum. İlkokul mezunu-
yum. Çocukluğumdan beri çalışı-
yorum ve hala da işimizin başında-
yım. 1991 yılında bu sektörde ima-
lata başladım. O yıllarda 3 ortak işe
başlamıştık.

Makine ile ilk tanışma ne zaman
oldu?
Mustafa Köksal: Bir aile dostumu-
zun işyerinde ilk yatar daire maki-
nesi ile tanıştım. O zaman 12
yaşında idim. Demircilik, baba mes-
leğimizdi. Öyle olunca makine işine
daha fazla merak duyduk. İlk Tu-
ranlar Makina’da işe başladım. Ora-
dan ayrılınca 3 ortak kendi işimizi
kurduk. 1997 yılında ortaklardan
ayrılarak Öz Anadolu Makina olarak
yolumuza devam ettik. O günden
bugüne kadar yol aldık. 2011 yı-
lında da işleri kızıma devrettim. Bu-
güne kadar sektörde doğru hizmet
vermek için çaba harcadık.

İlk hangi makineyi ürettiniz?
Mustafa Köksal: Cumba makinesi

ürettik. Çünkü o yıllarda piyasada
en fazla o talep ediliyordu. Şu anda
elimizden geldiğince teknolojiyi
takip ederek son sistem makinelerin
üretimine devam ediyoruz. 

Ortaklık sürecinin size kattığı
tecrübeler neler oldu?
Mustafa Köksal: Öncelikle paylaş-
mayı öğrendik. 1997 yılından sonra
tek başımıza yol aldık. 2010 yılında
fabrika yatırımımızı yaptık ve Ka-
zan’daki fabrikamıza taşındık.

Daha önceden nerede üretim ya-
pıyordunuz? İlk üretim hikâyesi
nerede ve hangi koşullarda başla-
mıştı?
Mustafa Köksal: İlk olarak Ankara-
Siteler’deki 120 metrekarelik bir
dükkânda hizmet vermeye başladık.
Sonra ortaklarımızdan ayrılınca biz
600 metrekare alana sahip bir yerde
devam ettik. Şimdi ise Sarayköy-Ka-
zan’daki Keresteciler Sanayi Si-
tesi’nde bulunan 5 bin 400
metrekare kapalı, 6 bin metrekare
açık alandaki fabrikamızda üretim
yapıyoruz. Burası 2011 yılında hiz-
mete girdi.

Yeni fabrika ile birlikte üretim
kapasiteniz ve çeşitlerinizde bir
değişim oldu mu?
Mustafa Köksal: Yılda 500 makine
üretiyoruz. Fonksiyonlarda değişik-
lik yapıldı.

Üretimde ihracatın payı nedir ve
hangi ülkelerle çalışıyorsunuz?
Mustafa Köksal: Kendimiz üreti-
mimizin yüzde 10’luk bölümünü
ihraç ediyoruz. Geri kalan bölü-
münü iç pazara sunuyoruz.

Sebahat Köksal: Ancak bayileri-
miz de ihracat yapıyor. Onların
yaptığı ihracatı da düşünürsek;
üretimin yüzde 40’ı ihraç ediliyor.
Azerbaycan, Irak, Nijerya, İran,
Gürcistan ve Türkmenistan’a ihra-
cat gerçekleştiriyoruz. 

Sebahat Hanım sizi de tanıyabi-
lir miyiz?
Sebahat Köksal: 1990 yılında doğ-
dum. Eğitimimi Çankaya Üniversi-
tesi İngilizce İşletme Bölümü’nde
tamamladım. Ailenin 3 çocuğundan
birisiyim. Erkek kardeşim üniversi-
tede uluslararası ilişkiler bölümünde
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Ömrünü bu mesleğe adamış 
Mustafa Köksal… İlkokulu bitirir bitirmez
makine ile tanışmış ve o günden bu yana

da makine hayatının parçası olmuş. 
Son 5 yıldır ise mesleğine olan tutkusunu

kızı Sebahat Köksal ile paylaşıyor. 
Baba-kızın çabası sayesinde şirketleri

sektörde emin adımlarla büyüyor.
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okuyor ve okul bitince ihracata
odaklanacak. 
Bizim sektörümüzde baba-kız ça-
lışıyoruz. Erkek egemen bir sek-
törde kadın olarak babama destek
oluyorum. Daha ilkokul yılların-
dan itibaren babamın işine gidip
gelirken heveslenip babam ile bir-
likte çalışmayı arzu etmiştim.
Bugün de birlikte çalışıyoruz.
Artık bizim sektörümüze de kadın
eli değdi. İlk, Siteler’deki yeri-
mizde çalıştım. Önce başladı-
ğımda kadın olarak istenmeyen
bir personel iken, bugün babamın
üzerindeki sorumlulukları payla-
şınca artık istenen bir personel
oluyorsunuz. Eskiden erkek ege-
men bir meslek dalında çok da
hoş karşılanmıyordu. Bankaya gi-
derken bile yanıma biri verilirdi.
Babam yalnız kalmasın diye başla-
dığım bir hikâye idi. Ama şimdi

çalışırken mutlu olduğum ve şir-
ket sahibi olduğum bir noktayım.

Hedeflediğiniz ve yeni gireceği-
niz ihracat pazarları var mı?
Mustafa Köksal: Doğu pazarına
odaklandık. Biz üçüncü dünya ül-
kelerine daha fazla odaklanıyoruz.
Geçtiğimiz yıllarda az miktarda
mal gönderiyorduk. Orada yeni bir
yapılanma olacak. Her bir inşaat
yeni bir makine anlamına geliyor.
Mobilya sektörü için orası inanıl-
maz bir potansiyele sahip. Dolayı-
sıyla mobilya sektörü için de
makine talebi olacaktır. Bunun dı-
şında Almanya ile görüşme halin-
deyiz. Almanya’ya bir tane makine
yollamıştık. Şimdi devamı gelecek.  

Neden sadece üçüncü dünya ül-
kelerine odaklanıyorsunuz?
Mustafa Köksal: Diğer ülkeler

zaten kendileri üretebiliyor. Bir
Fransa, İtalya, Almanya’ya bakın.
Bizim malımızın fiyatı uygun ol-
duğu için alıyorlar. Almanya yoksa
bizden neden mal alsın? İhracat
firmalar için büyük avantaj. Sektö-
rün ihracata odaklanması gereki-
yor.

Müşteri talebinde ürettiğiniz ma-
kinelerden hangileri ön plana çı-
kıyor? 
Sebahat Köksal: Bizim asıl uz-
manlığımız kenar bantlama maki-
neleridir. Bantlama makineleri üze-
rine çeşitliliğimiz var. Bu alanda 15
farklı çeşitte üretim yapabiliyoruz.
12 çeşidimizi sürekli olarak üreti-
yoruz. 
Geri kalanını ise müşteriden gelen
talep doğrultusunda ısmarlama üre-
tiyoruz.  Burada 30 kişiye istidam
sağlıyoruz.
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Farklı 
dallarda üretim 
yapmayacağız.
Tek üründe 
uzmanlaşıp en
iyisi olmayı ilke
edindik. 2016 yılı
verimli değildi.
2015 yılına göre
oldukça düşük bir
ihracat
rakamımız oldu.
2017 yılında 
ihracata ağırlık
verip ve
girmediğimiz
pazarlara girmek
istiyoruz.

“ 

“ 

Önceliğimizde
doğu pazarı var.

Üçüncü dünya
ülkelerine daha

fazla odakla-
nıyoruz. 

Çalışmalarımıza
mevcut bayi

ağımız ile devam
edeceğiz. 

Azerbaycan ve
Irak’ta da 

bayilerimiz var.
Toplam 15 

bayimiz var. 
Bayi sayımızı 

arttırmayı 
düşünmüyoruz.   

“ 

“ 
Mustafa KöksalSebahat Köksal



Birinci ve ikinci kuşak birlikte ça-
lışıyorsunuz. Ortak hedefleriniz
ve hayalleriniz neler?
Sebahat Köksal: Son dönemde ku-
rumsallaşma yönünde hareket ettik.
Siteler’de hitap ettiğimiz pazar ile
burada hitap ettiğimiz pazar ara-
sında farklar oluştu. İkinci kuşak
olarak kurallara odaklandık. Sek-
törde geldiğimiz noktada iyi bir yer-
deyiz. Adımızı duyurduk. Bu ismi
daha da yükseltebilmek, kalitemizi
koruyarak ve hizmet sektöründe
ilerlemek istiyoruz. 

Hedeflerinizde neler var?
Sebahat Köksal: Farklı dallarda
üretim yapmayacağız. Tek üründe
uzmanlaşıp en iyisi olmayı ilke edin-
dik. Kurumsallaşmayı tamamlamak
ve ihracatı arttırmak istiyoruz. 2016
yılı verimli değildi. 2015 yılına göre
oldukça düşük bir ihracat rakamı-
mız oldu. 2017 yılında ihracata
ağırlık vereceğiz ve girmediğimiz
pazarlara girmeyi istiyoruz. Doğu
pazarı önceliğimiz.
Amacımız; sadece ürünü satmak
değil.  Bizim için satış sonrası hiz-
met kalitesi çok önemli. Buna
hakim olabileceğimiz bir pazarda
olmak istiyoruz. Doğu aç bir pazar.
Biz imalatımızı en iyi bir şekilde
yapmayı odaklanıyoruz. 15 tane ba-
yimiz var. Onlar üzerinden de ihra-
catımızı arttırmak istiyoruz.

Mustafa Köksal: Çalışmalarımıza
mevcut bayi ağımız ile devam ede-
ceğiz. Azerbaycan ve Irak’ta da ba-
yilerimiz var. Toplamda 15 bayimiz
ile yolumuza devam edeceğiz. Bayi
sayımızı arttırmayı düşünmüyoruz. 

Üretim kapasitesi yeterli mi?
Mustafa Köksal: Şu anda üretim
kapasitemiz yeterli. Yılda 1000 adet
üretim yapabiliriz. Alan ve ürün çe-

şidimiz buna müsait. Personel sayı-
mızı arttırarak bunu yapabiliriz.

Sebahat Hanım ikinci kuşak ola-
rak babanızdan öğrendiğiniz en
önemli iş tecrübesi ve düsturu ne
oldu?
Sebahat Köksal: İnsanı ilk bakışta
tanımak… Müşteri geldiği zaman;
onun gerçekten alıcı mı satıcı mı ol-
duğunu anlayabiliriz. İnsan sarrafı
olduk. Bunu babamdan öğrendim.
Bir ürünü aldığınızda satış sonrası
hizmeti çok önemli. Bir parça aldı-
ğımız yerde bizim için çok önemli.
Dolayısıyla kendi çalıştığım ve ürün
aldığım kişileri de önemsiyoruz.
Babamdan aldığım en önemli tec-
rübe; mevcut personelin verimli
kullanılması. Babam, “Her işi ben
yapacağım demeyin. Paylaşmayı
bilin, organize etmeyi bilin… Yanı-
nızdaki insanları kontrol etmeyi
bilin” der. Bu çok önemli paylaşım-
lardır. Burada denge kurmam ge-
rektiğini ifade eder. Fevri çıkışlarım
olduğunda bunu doğru yönetmem
gerektiğini söyler.

Mustafa Bey 40 yıldan fazla bir
süredir bu sektördesiniz. Peki
sizin başladığınız yıllar ile şimdiyi
karşılaştırdığınızda sektörde
neler değişti?
Mustafa Köksal: Eskiden yokluk
vardı. Herkes imalat yapamazdı. İş
bulamazdı. Şimdi ise çalıştıracak işçi
bulamıyoruz. Biz de işçi arıyoruz
ama bulamıyoruz. Personeli uzun
soluklu tutamıyoruz. İşsizlik yok,
buna inanmıyorum. Türkiye’de tem-
bellik ve iş beğenmeme var. Bizim
zamanımızda ustamızın yanına gi-
derken dizlerimiz titrerdi, şimdi bile
hala yanına giderken hürmetle gide-
riz ve çekiniriz. Ustamız bize ne iş ve-
rirse biz o işi yapardık. ‘Ben bu işi
yapmayacağım’ deme şansımız yoktu. 

Sektörün genelinde bu sıkıntı var.
İşveren; yabancı uyruklu personel
çalıştırmak istiyor. Çünkü işçi bula-
mıyoruz ve bu yasa en kısa zamanda
çıkmalı. Staj yapanlarda bu sektörde
kalmak istemiyorlar. Stajını tamam-
layıp gidiyor. 

Sebahat Köksal: Bizim sektörü-
müzde tecrübe ile yol alınır. Bu iş
sadece okulda öğrenilmiyor. Bura-
daki mutfağı öğrenmek zorundalar. 
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“Şu anda elimizden geldiğince
teknolojiyi takip ederek son sis-
tem makinelerin üretimine
devam ediyoruz. Doğu pazarına
odaklandık. Orada yeni bir
yapılanma olacak. Her bir in-
şaat yeni bir makine anlamına
geliyor. Mobilya sektörü için
orası inanılmaz bir potansiyele
sahip. Dolayısıyla oradaki mo-
bilya sektörü için de makine
talebi olacaktır. Bunun dışında
Almanya ile görüşme halindeyiz.
Almanya’ya bir tane makine yol-
lamıştık. Şimdi devamı gelecek.”



Sektörde güzel şeyler olmuyor
mu?
Mustafa Köksal: Her şeye rağmen
mesleğimi seviyorum. Tabi ki güzel
şeyler oluyor. Müşterinin bir teşek-
kür telefonu ile bütün yorgunluğu-
muz gidiyor.  

Sektörde karşılaştığınız diğer sı-
kıntılarınız neler?
Mustafa Köksal: Firma olarak AR-
GE çalışmaları yapılıyor. Yeni tek-
noloji kullanıyoruz. 

Sebahat Köksal: Biz CE belgeli
üretim yapıyoruz. Standartlarımız
belli. O standartlarda ürettiğimiz
için kalitemizi her geçen gün yük-
seltiyoruz. Ayrıca dünyadaki fuarları
takip ederek bizim dışımızda neler
yapılıyor onları da yakından takip
ediyoruz.  Bizim en büyük kaybı-
mız, devletin sektöre sahip çıkma-
ması. Devlet kanalından çok büyük
baskı altındayız. Üretim maliyetleri-
miz çok yüksek. Sürekli bir dene-
timdeyiz. Biz böyle üretim
yaparken, bir taraftan da merdiven
altı üretim yapılıyor. Biz bunları

yaptığımız için hiçbir artı puan ya
da kolaylık sağlanmıyor. Ama öbür
taraftan merdiven altı üretim yapan
firmalara bu denetimler uygulan-
mıyor. Bu da haksız rekabete
neden oluyor. Bizim gibi işini ku-
rallarına göre yapan firmalara belli
kolaylıklar sağlanmalı. Sektörde
eğitim seviyesini de yükseltmek ge-
rekiyor. Burada devletin personele
bazı şeyleri zorunlu kılmalı. Biz
nasıl işveren olarak kurallara uygun
hareket ediyorsak, personelin kali-
tesini yükseltmek için de devletin
eğitim vermesi gerekiyor. Bize zo-
runlu kurallar uygulanıyorsa, per-
sonelin de içinde aynı zorun-
lulukları olmalı. Eğitime ağırlık ve-
rilmek zorunda…

Teşviklerden sektör yararlanabi-
liyor mu?
Sebahat Köksal: 2015 yılında
KOSGEB’e bir başvurumuz oldu.
Hala çıkmadı. Tek açıklama ise;
‘Ödenek çıkmadı’ oldu. Ayrıca bu
konuda başvurular konusunda pro-
sedürler çok fazla. Özellikle de
evrak prosedürü ile uğraşıyoruz. 
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“Bizim asıl uzmanlığımız kenar
bantlama makineleridir. Bant-
lama makineleri üzerine çeşitli-
liğimiz var. Bu alanda 15 farklı
çeşitte üretim yapabiliyoruz. 12
çeşidimizi sürekli olarak üreti-
yoruz. Geri kalanını ise müşteri-
den gelen talep doğrultusunda
ısmarlama üretiyoruz. 
Son dönemde kurumsallaşma
yönünde hareket ettik. Siteler’de
hitap ettiğimiz pazar ile burada
hitap ettiğimiz pazar arasında
farklar oluştu. İkinci kuşak
olarak kurallara odaklandık.
Sektörde geldiğimiz noktada
iyiyiz. Adımızı duyurduk. Bu ismi
daha da yükseltebilmek, kali-
temizi koruyarak hizmet sek-
töründe ilerlemek en büyük
hedefimiz. Babamdan aldığım
en önemli tecrübe ise mevcut
personelin verimli kullanılması
yönünde oldu. Babam, ‘Her işi
ben yapacağım demeyin. Pay-
laşmayı, organize etmeyi ve
yanınızdaki insanları kontrol et-
meyi bilin’ der. Bu çok önemli
paylaşımlardır.”
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Sektörün en fazla şikâyetçi ol-
duğu konulardan birisi fuar
desteği. Bu konuda neler yapıla-
bilir?
Mustafa Köksal: Fuar destekleri
çok az. Hem yurtdışı ve hem yurti-
çindeki fuarlar için bu durum ge-
çerli. Burada prosedürler gene çok
fazla. 
‘Borcu yok’ kâğıdınız olmadan,
yardım alamıyorsunuz. Bugün sek-
tör için bu büyük bir sıkıntı. 

Sebahat Köksal: Biz üretime
devam ediyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde piyasa açılacak. O döneme
hazırlıklı olalım. Satışlar açıldığında
biz sipariş yetiştirme derdinde ol-
maktansa bu zamanı doğru kullana-
rak yol alacağız.

Siz yılların getirdiği tecrübeleri-
nizle genç kuşağa neler öneriyor-
sunuz?
Mustafa Köksal: Öz sermayesi ile
çalışan firmalar ayakta durabilir. Çek
senet ile ‘geleceği’ ödemeyi düşü-
nenler için zorlu bir süreç var.
‘Hatır çek’lerinin olduğu bir piyasa
gerçeği yaşıyoruz. Bu da sıkıntı ya-
ratıyor. Dolayısıyla piyasadaki arka-
daşlarımızın bu dönemde dikkatli
olmasını öneriyorum.  Sağlam müş-
teri ve tedarik firmaları ile çalışsın-
lar. Çek senet yasasını da devletin
düzenlemesi lazım. Piyasada çok
fazla çek yazılıyor. 

Sebahat Köksal: Bugün bankacılık
sektörü, nefes alan herkese çek ve-
rebiliyor. Bunun önüne geçilmesi

gerekiyor. Gerektiğinde karşılıksız
çek konusunda yeniden hapis cezası
uygulanmalı. Bu yasa devreye gir-
meli. Senet ve çekte yaptırımın art-
tırılması gerekiyor. 

Öz Anadolu Grup Makina’nın
başarısını üç kelime ile özetleme-
nizi istesem, ne derdiniz?
Mustafa Köksal: Disiplin, dürüst-
lük ve öz sermaye ile büyüme…

Sebahat Köksal: Bizde asıl iş ma-
kine satışından sonra başlıyor. Biz
asla kaçak dövüşmüyoruz. Bizden
kaynaklanan bir hata ise düzelt-
mesini biliyoruz. Bu da bizim
markamıza olan güveni arttırıyor.
Bu bütün birimlerimiz için geçer-
lidir. 
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AİMSAD faaliyetlerine yönelik görüşlerinizi ve önerilerinizi paylaşır mısınız?
Mustafa Köksal: Dernekleşme konusunda çok geç kaldık. Ama ağı genişletmeliyiz. Kendi sektörümüzden
üyelerimizi derneğe katmamız lazım.

Sebahat Köksal: Dernek bence sadece kendi sektörümüz değil benim iş alanımda olan kişileri de daha
fazla bir araya getirebilir. Üye olmak da gerekmeyebilir. Dernek sektörü tanıtmaya başladı. Bunlar güzel
faaliyetler. Bu gibi çalışmaların daha da arttırılmasında fayda olduğunu düşünüyorum.



Dünya Turu

Dünya ekonomisinde cevabı merak edilen soru:

“Çin’deki durağanlık daha
ne kadar sürecek?”

Çin, dünya ekonomisinin
tartışmasız en etkin oyun-
cularından biri. 1.3 milyar-

lık nüfusuyla dünya nüfusunun
beşte birine sahip olan Çin, yaklaşık
4 trilyon doları bulan ticaret hac-
miyle 124 ülkenin en önemli ticari
ortağı durumunda. Dünyadaki reel
üretimin yaklaşık üçte birini gerçek-
leştiren devasa bir ekonomiye sahip
Çin, küresel pazarın en büyük ihra-
catçı ve en büyük ikinci ithalatçısı.

Bu da Çin’i bir taraftan diğer ülke-
lerin önemli bir rakibi yaparken,
diğer taraftan birçok ülkenin mal sa-
tabileceği önemli bir pazarı haline
getiriyor. 
Son 30 yılda gerçekleştirdiği ekono-
mik reformlarla dünyanın süper
güçlerinden birine dönüşen Çin,
1980- 2013 yılları arasında ortalama
yüzde 10’la dünyanın en hızlı bü-
yüyen ekonomisi oldu. Ülke bugün
10,3 trilyon dolarlık gayri safi yur-

tiçi hasılası (GSYH) ile ABD'nin ar-
dından dünyanın en büyük ikinci
büyük ekonomisi konumunda bulu-
nuyor. 1980 yılında satın alma pari-
tesine göre dünya ekonomisindeki
ağırlığı yüzde 2’lerde olan Çin’in
payı 2013 yılına gelindiğinde yüzde
15’e kadar yükseldi. 2015 yılında
Çin’in GSYH 500 milyar doları ge-
çerek yüzde 6.9 oranında arttı. Bu
sonuç, ülkenin toplam ekonomik
büyüklüğünü 10 trilyon doların
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üzerine çıkardı. 2015 yılında ithalat
ve ihracat hacmi 1.68 trilyon doları
bularak dünya ülkeleri arasında
ikinci sırada yer aldı. 
Döviz rezervi geçen yıl sonunda
3.33 trilyon dolara ulaşarak, dün-
yada ilk sıraya yerleşti. 
Ülkedeki yatırımları incelediği-
mizde de hızlı bir artışın olduğunu
görüyoruz. 1979 yılında Çin'de sa-
dece 100 yabancı şirket varken,
bugün bu sayı 435 bine yükseldi.
Fortune Global 500'de yer alan şir-
ketlerden 480'inin Çin'de yatırımı
bulunuyor. Yine bu 500 şirketin
46'sını da bizzat Çinli şirketler oluş-
turuyor. 
Büyümesinin en önemli kaynakla-
rından biri olan yabancı sermayeyi
ülkeye çekme konusunda Çin'in
dünyanın en dinamik ülkesi oldu-
ğunu söylemek de yanlış olmaz. Ni-
tekim 2015 yılında yabancılar
tarafından ülkeye yapılan doğrudan
yatırım, 2014 yılına göre yüzde 5.6
artarak, 126.27 milyar dolara ulaştı
ve Çin en çok küresel yatırım çeken
ekonomi oldu. Çin’in yurt dışına
yaptığı doğrudan yatırım da yüzde
10 artarak 127,6 milyar dolara çıktı.

Çin’deki yavaşlayan 
büyüme dünyayı korkuttu
Böylesi devasa bir ekonomi ve po-
tansiyele sahip Çin, şimdilerde ise
yeteri kadar büyüyememe sorunu

ile karşı karşıya. 2 trilyon dolara yak-
laşan ithalat potansiyeline sahip olan
ve iç tüketime dayalı büyüme süre-
cine geçmeye çalışan Çin’de yavaş-
layan büyüme, sadece kendini değil,
gelişmekte olanları da, gelişmiş ül-
keleri de olumsuz etkiliyor.
‘Çin’deki durağanlık daha ne kadar
sürecek?’ ve ‘Acaba bu yavaşlama
hızlanacak mı?’ soruları dünya tica-
retinin aklını kurcalarken, dünya
Çin hükümetinin büyümeyi destek-
leyici yönde alacağı kararlara, yapa-
cağı reformlara kilitlenmiş
durumda. 
Küresel ekonomide adım adım
önemli bir güç haline gelen Çin,
yakın zamanda yaptığı ekonomik
hamleler ve kazandığı ekonomik
gücü sağlamlaştırma çabasıyla göze
çarpıyordu. Gerek nüfus yapısı, ge-
rekse üretim modeliyle dünyanın
ekonomide en önemli aktörlerinden
biri olan Çin, özellikle son yıllarda
yaşadığı büyük dönüşümün etkisiyle
dünyanın pek çok ülkesini kıskandı-
ran bir büyüme performansı gös-
terdi.  2013 yılında yüzde 7.7, 2014
yılında yüzde 7.4 büyüdü. Ancak
2015 yılındaki büyüme rakamının
yüzde 7’nin altında kalması, yavaş
büyüme sürecine giren Çin ekono-
misinde bir durağanlıktan bahsedil-
mesine yol açtı. Çin ekonomisinden
art arda gelen olumsuz haberler ve
Çin’in ekonomide attığı adımlar et-

rafında şekillenen tartışmalar, dünya
ticaret gündeminin ilk sırasına yer-
leşti. Bu süreçte yaşanan bir diğer
gelişme de Çin ulusal para birimi
yuandaki devalüasyon oldu. 
Yaklaşık 30 yıl önce, 1989 yılında
Çin’in yine kendi para biriminin de-
ğerini düşürmesiyle Çin Borsası’nda
yaşanan ve yüzde 30’lara varan

Çin'in doğrudan dış yatırımı 
100 milyar doları geçti 
Çin Ticaret Bakanlığı, yılın ilk yedi ayında, Çin'in
doğrudan dış yatırımlarının yüzde 61,8 artarak 100
milyar doları geçtiğini açıkladı. Bakanlığın verilerine
göre, ocak-temmuz döneminde Çin'den 156 ülke ve
bölgedeki 5 bin 465 işletmeye finans dışı doğrudan
yatırım yapıldı. Yatırımların toplam değeri, geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 61,8 yükselerek 673 mil-
yar 240 milyon yuana (102 milyar 750 milyon ABD
Doları'na) ulaştı. Diğer yandan, Bir Kuşak-Bir Yol
planının ortaya koyulmasından bu yana Çin'in söz
konusu güzergahtaki ülkelere yaptığı toplam yatırım
51,1 milyar doları buldu. Bu miktar, Çin'in bu
süreçteki doğrudan dış yatırımının da yüzde 12'sini
oluşturdu.
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düşüş, Asya krizinin başlangıcını an-
latan 'Kara Pazartesi'ye neden ol-
muştu. Çin’deki devalüasyon bu
kez, Çin ekonomisinin etki alanıyla
doğru orantılı olarak yalnızca Asya
borsalarını etkilemedi. Ayrıca bu uy-
gulama, Avrupa’nın 300 büyük şir-
ketini izleyen FTSE Eurofirst 300
Endeksi’nin yüzde 5’in üzerinde
gerilemesine yol açtı. Bunun yanı
sıra İngiltere’deki FTSE 100’ün ne-
redeyse tamamını kapsayan hisse se-
netlerinde son üç yıldır en düşük
düzeyin yaşanmasına sebep oldu. 
“Dünyanın üretim üssü” ismiyle anı-
lan Çin, küresel piyasalarda kilit bir
oyuncu. Çin’in diğer ülkelerle karşı-
laştırıldığında göreceli olarak yüksek
olan büyüme oranı, ekonomik yapı-
sının taşıdığı riskler açısından dünya
tarafından yeterli görülmüyor. 2015
yılında yüzde 6.9’luk büyüme ra-
kamı tam da bu sebeplerden dolayı
“durgunluk” olarak ifade ediliyor.
Çin ekonomisindeki durağanlık ola-
rak ifade edilen durumdan bu denli
endişe duyulmasının sebepleri,

Çin’in dünyanın en büyük ikinci
ekonomisi olması ve ülkedeki eko-
nomik aktivitenin zayıflamasının
diğer ülkelere olan negatif etkisinden
kaynaklanıyor.

Hükümet reformlarla
endişeleri yatıştırdı
Uluslararası platformda Çin ile ilgili
büyüyen endişeler sonucunda Çin
hükümetinin yaptığı açıklama ve
başlattığı maliye politikası gibi uy-
gulamalar, dünyayı bir nebze yatış-
tırdı. Hükümet, ciddi maliye
politikası uygulamaya başladı ve uy-
gulamaya da devam edileceğinin
sinyallerini verdi. Bu girişimlerin ta-
mamı Çin ekonomisi ile ilgili yavaş-
lamanın ciddiyetle tartışıldığı bir
ortamda dünya ekonomisi için sa-
kinleştirici bir hava yarattı. 
Çin Başbakanı Li Keqiang, ülke
ekonomisine yönelik yaptığı açıkla-
mada, “Çin’in ekonomik durumu
dalgalanıyormuş gibi görünüyor
ama gelişme eğilimi yine de olumlu
sinyaller veriyor” dedi.  

Dünya Turu

Çin, küresel inovasyon 
endeksinde ilk 25'te
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nce
Cenevre'de yayımlanan 2016 küresel
inovasyon endeksi sıralamasında Çin,
ilk kez en çok inovasyon gücüne sahip
25 ekonomi arasına girdi. Son yıllarda,
Çin sıralamada sürekli yükseliş kaydet-
miş, 2013'te 35. sıradayken, 2014 ve
2015 yılları 29. sırada yer almıştı.
Küresel inovasyon endeksi, 2007 
yılından itibaren Dünya Fikri Mülkiyet
Örgütü ile başlıca akademik kuruluşlar
tarafından yılda bir defa yayımlanıyor.
Bu yılki rapor, 82 endeks üzerinden
dünyadaki 128 ekonomi için yapılan
değerlendirmelere dayanılarak 
hazırlandı. Dünya Fikri Mülkiyet
Örgütü, Çin'in ilk 25 ülke arasına
girmesinin, orta gelirli bir ülkenin ilk
defa gelişmiş ekonomilerin arasına 
girişi anlamına geldiğini, Çin'in kalkın-
masının bir yansımasının da ülkenin 
inovasyon alanındaki performansı
olduğunu vurguladı.
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Dünya Turu

Dünyadaki tüm gelişmelere rağ-
men, Çin ekonomisinde başlatılan
reform sürecinin kararlılıkla devam
edeceğine ilişkin mesajlar veren dev-
let yetkilileri, ekonomik gelişmede
mevcut olan dengesizlik, eşgüdüm-
süzlük ve sürdürülemezlik sorunla-
rını çözmek için çalışmalar
yürüttüklerini aktarıyorlar. Ekono-
mik gelişme modelini değiştirmeyi
ve yapısal reformu hızlandırmayı ön
plana çıkardıklarını söyleyen yetkili-
ler, açıklamalarında;  “Ne olursa
olsun Çin, reformu kapsamlı şekilde
derinleştirmek ve dışa açılmayı ge-
nişletmekte ısrar edecek. 
Biz kompleks tedbirlerle büyümeyi
koruyacağız, reformu hızlandıraca-
ğız, halkın yaşam kalitesini yüksel-
teceğiz, riskleri önleyeceğiz, makro
kontrolü kuvvetlendireceğiz. Yaratı-
cılık ve yenilik yapacağız. Ekonomi-
nin istikrarlı ve hızlı gelişmesine
ivme kazandıracağız” mesajına
vurgu yapıyorlar.

GSMH ve kişi başına 
düşen gelir artırılacak
Çin, ekonomide orta ve yüksek bir
büyüme hızının korunması ile kal-
kınmada denge, kapsayıcılık ve sür-
dürülebilirliğin yükseltilmesi teme-
linde 2020 yılında Gayrisafi Yurt İçi
Hasılasını ve kişi başına düşen geli-
rini, 2010 yılına kıyasla ikiye katla-
mayı planlıyor. Ayrıca, tüketimin
ekonomik büyümeye katkısının da
gözle görülür şekilde artırılması he-
defleniyor.
2020 yılında görece refah bir top-
lum inşa edilmesi hedefini belirleyen
Çin, 13’üncü Beş Yıllık Kalkınma
Planı ile önümüzdeki beş yılın yol
haritasını çizdi. Toplumsal hedefler
arasında kentleşmede ve tarımın
modernleşmesinde belirgin ilerleme
sağlanmasının yanı sıra halkın yaşam
seviye ve kalitesinin yükseltilmesi,
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kırsal kesimlerdeki yoksul nüfusun
ortadan kaldırılması yer alıyor. Öte
yandan, 13’üncü Beş Yıllık Kal-
kınma Planı dönemi için belirlenen
hedeflere ulaşılması ve kalkınmanın
önündeki zorlukların giderilmesi
için inovasyona, eşgüdüme, dışa
açıklığa, paylaşıma dayalı yeşil kal-
kınma düşüncesinin hayata geçiril-
mesi üzerinde duruluyor. 

Çin, aktif ithalat politikasına 
geçiyor
Çin Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret
Müdürlüğü'nden yapılan açıkla-
mada, dış ticarette aşağı yönlü bas-
kının artmasına karşın Çin'in aktif
ithalat politikası uygulayacağı belir-
tildi. Açıklamada, bu yılın ilk 7
ayında ülkenin dış ticaretinde görü-
len "çift düşüş" eğiliminin değiş-
mediği, dış ticarette aşağı yönlü
baskının yoğunlaştığı, dolayısıyla bu
yıl dış ticaret durumunun iyimser
olmadığı ifade edildi.
Çin Gümrük Genel Müdürlüğü ta-
rafından açıklanan son verilere göre,
bu yılın ilk 7 ayında Çin'in dış ticaret
hacmi 13 trilyon 210 milyar yuana
ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 3 düştü. Dış talepteki
durgunluk devam ederken, temmuz
ayında ülkenin ihracatı 1 trilyon 220
milyar yuana vararak yüzde 2,9 bü-
yüdü ve ithalatta ise 873 milyar yuan
ile yüzde 5,7 düşüş yaşandı. Çin Ti-
caret Bakanlığı yetkilileri, dış ticaret-
teki sıkıntılı dönemin geçmediğini
açıklayarak, dış ticarette istikrara ka-
vuşma eğiliminin tamamen oluştu-
rulduğunun söylenemeyeceğini ifade
ettiler. 

Dünya Turu

25 nükleer santral yapım aşamasında
1990’lı yıllara kadar petrol ihracatçısı konumunda bulunan Çin, 2009 yılına gelindiğinde dünyanın ikinci büyük petrol ithalatçısı haline
geldi. 2010’da dünya petrollerinin yüzde 10.2’sini tüketen Çin, ABD ve Rusya’nın ardından dünyada en çok petrol tüketen üçüncü ülke
oldu. Ülke, aynı zamanda dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi konumunda bulunuyor. Tek başına dünya kömür üretiminin
yaklaşık yarısını gerçekleştiren Çin, tüketimde de neredeyse aynı oranlara ulaşıyor. Halen 14 nükleer santralin işletildiği ülkede 25 nükleer
santral ise yapım aşamasında. Hidroelektrik alanında da söz sahibi olan Çin, dünyadaki üretimin yüzde 21’ini gerçekleştiriyor. 





Her dört otomobilden biri
Çin’de üretiliyor
Rakamlara şimdi de istihdam üze-
rinden devam edelim. GSMH için-
deki payı yüzde 10 civarında
olmasına rağmen, tarım sektörü
ülke ekonomisinin temel yapı taşla-
rından bir tanesi. İstihdamın yüzde
41’ine karşılık gelen yaklaşık 314
milyon insanın istihdam edildiği
tarım sektöründe, ülke geneline ya-
yılmış seracılık faaliyetleri dikkat çe-
kiyor. Öte yandan madencilik ve
maden cevheri işletmeciliği (özel-
likle demir-çelik ve alüminyum)
başlıca sanayi dallarını oluştururken,
ülkedeki madenlerin yüzde 60’ı
devlet tarafından işletiliyor. Çin,
altın üretiminde son altı yıldır üst
üste dünya birinciliğini elde eder-
ken, 100’ün üzerinde kentte altın
sanayiciliği önemli bir sektör haline
gelmiş durumda.
Pek çok sanayi dalında yetkinliğe
ulaşan Çin’de uçak yapımı, oto-

mobil üretimi, büyük makine par-
çaları, döküm, uzay sanayii, büyük
enerji devreleri, elektronik gibi alan-
lar son yıllarda dikkat çeken bir iler-
leme kaydetti. 2009 yılında motorlu
taşıt üretiminde ABD ve Japonya'yı
geride bırakarak, ilk kez birinci sı-
raya yerleşen Çin, 2010 yılına ge-
lindiğinde en yakın takipçisinden iki
kat fazla araç üretti. Dünya gene-
linde her dört otomobilden birini
üretir hale gelen Çin’de 2014 yı-
lında ise 21 milyon 344 bin mo-
torlu araç üretimi gerçekleştirildi.
Ülkede perakende sektörünün her
geçen yıl büyüyüp küresel pera-
kende pazarındaki payını giderek
arttırması beklenirken, 2020 yılına
gelindiğinde Çin’in küresel pera-
kende pazarındaki satışların yüzde
36’sına sahip olacağı öngörülüyor.

İkinci çocuğa izin, 
nüfusu ve tüketimi artıracak
Büyüyen ekonomisi ile dünyanın ikinci devi haline
gelen Çin, 1.4 milyarlık nüfusuyla aslında ciddi bir
tüketim pazarı haline dönüştü. Ülkede nüfus artışını
yavaşlatmak için 1979 yılından beri yasal olarak ik-
inci çocuğa izin verilmiyordu. Ancak Çin hükümeti,
ülkenin hızla yaşlanan nüfusuna ve ekonomiye
destek amacıyla 2016 yılında çiftlere ikinci çocuk
yapma izni verdi. Bu da 10 yılda ilave olarak bir kaç
yüz milyon nüfus artışı demek. Bugün için ülkede
nüfusu 1 milyonun üzerinde olan 100’den fazla
şehir var.

Başlıca İhracat Kalemleri: Elektrikli makine ve
cihazlar, kazanlar, mobilyalar, tekstil
Başlıca İthalat Kalemleri: Elektrikli makine ve
cihazlar, mineral yağ ve yakıtlar, kazanlar, metal cevheri
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Fuar Takvimi
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Kültürel Ajanda

Eşyanın üretimi ve dolaşımına yönelik, araştırma temelli bir sergi olan Tek ve Çok,
Türkiye’de 1955-95 dönemini adım adım gerçekleştirilen sanayileşme ve uzantı-
sındaki tasfiyenin meydana getirdiği nesneler aracılığıyla ele alıyor. Endüstri ürün-
lerinin ilk kez geniş bir alıcı kitlesiyle buluştuğu 80’li yıllarda dolaşımda olan
nesnelerden derlenen bu seçki, dönemin üretim ortamını bağımsız hikâyelerle in-
celiyor. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya, oyuncak, kırtasiye, hazır giyim, tekstil, gıda,
züccaciye ve temizlik endüstrilerinden nesne ve hikayeleri bir araya getiren sergi, dö-

neme ilişkin bilgi edinme imkanı da sunuyor. Türkiye’deki üretim tarihine başka bir açıdan bakmayı sağlayan Tek ve
Çok, kullanıcıları eşyayı başlı başına değerlendirmeye, koşullara özgü icatları teşhis etmeye ve hiçbir yeniliğin öncül-
süz olmadığı dünyamızda bir öğrenme tavrı olarak kopyayı incelemeye davet ediyor.

Türkiye’deki üretim tarihine yeni bir bakış; Tek ve Çok 

İtalyan Barok klasik müzik bestecisi Antonio Vivaldi’nin eserlerini  yeniden yo-
rumlayan  "Vivaldianno City of Mirrors"  seyirciye eşsiz 3 boyutlu bir müzikal de-
neyimi sunuyor. Vivaldianno, özgün ve çağdaş yorumunun yanı sıra teknolojinin
sahne ve ışıklar ile birleşmesiyle izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacak. Vivaldi’nin
klasikleşmiş eserlerini muhteşem bir  özgünlük ile yeniden ele alan "Vivaldianno
City of Mirrors", IEG organizasyonuyla 5 Kasım Cumartesi günü Ülker Sports
Arena'da müzikseverle buluşacak. 
Prodüktörlüğünü ünlü Çek besteci, söz yazarı Michael Dvorak'ın yaptığı "Vivaldianno City of Mirror"ın kemanda
ünlü Çek virtüöz Jaroslav Sveceny yer alıyor. Usta virtüöze muhteşem bir orkestra da eşlik ediyor. 500’den fazla kon-
çerto besteleyen Vivaldi’nin eserlerinin çağdaş düzenlemelerle 3 boyutlu olarak sahnede devleştiği  "Vivaldianno City
of Mirror" klasik müzik severlerin yanı sıra her yaştan müzik severi heyecanlandıracak. 

"Vivaldianno City of Mirrors"  ile 3 boyutlu müzikal deneyim yaşayın
Tarih: 05 Kasım 2016 21:00  Yer: Ülker Sports Arena, İstanbul

2012 yılında yaptığı iddialı çıkış ile tüm ödülleri tek tek toplayan ve sayısız konsere
imza atıp zirveden inmeyerek Türkiye müzik camiasının en saygın isimlerinden
biri olmayı başaran Mehmet Erdem, önceki yıllarda yayınladığı "Herkes Aynı Ha-
yatta" ve "Hiç Konuşmadan" albümlerinden sonra yayımlanan 3. stüdyo albümü
"Hepsi Benim Yüzümden" ile sevenlerinin karşısında. Alper Atakan prodüktörlü-
ğünde Babajım ve Kaya stüdyolarında kaydedilen, mix çalışmaları Alp Çoksoyluer
ve Alper Atakan'a, mastering çalışması ise Barış Büyük'e ait "Hepsi Benim Yü-

zümden" albümünde, 6 adet yeni şarkı, 6 adet de cover şarkı olmak üzere toplam 12 şarkı yer alıyor. 

Mehmet Erdem’den hayranlarına sürpriz düet ve cover şarkılar

Müziğin farklı türlerini sentezleyen, yüzyılları aşıp günümüze kadar gelen müzi-
kal tiyatro şovu "Belcanto the Luciano Pavarotti Heritage" 17 ve 18 Aralık
2016’da tarihlerinde İEG Live ve PIU Entertainment işbirliğiyle Volkswagen Are-
na’da sahne alacak. İzleyiciyi büyülü bir serüvene çıkaran müzikal; 12 şarkıcı, 7
müzisyen ve 7 dansçı tarafından sergilenecek. Müzikalde Belcanto’nun tarihine
damga vuran "Rönesans’tan Barok’a Belcanto","18.yy'dan İtalyan ve Avrupa gül-
dürücü operası", "Giuseppe Verdi", "Giacomo Pucini", "Neapolitan şarkısı" ve
"Dünyadan Belcanto" olmak üzere altı ana tema sahnelenecek. Floransa’nın Lo-
renzo De’Medici’si, Venedik’in Claudio Monteverdi’sinde, Londra’nın Freddie Mercury’sinden Queen’ine uzanan
müzikal serüvenin kapıları İstanbul’da aralanacak. Küratörlüğünü üstlenen Dragone tarafından sahneye konulan "Bel-
canto The Luciana Pavarotti Heritage" müzikal bir şovun yanı sıra görsel olarak da bir şölen vaat ediyor.

“Belcanto The Luciano Pavarotti Heritage”  İstanbul’ a geliyor
Tarih: 17-18 Aralık 2016  Yer: Volkswagen Arena-İstanbul
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Reklam İndeksi

F‹R MA Say fa F‹R MA Say fa

ABM ARKA KAPAK 

AC İTHALAT INSERT - 97 - 98 - 99 

AES 92 - 93 - 94 - 95 

AIRPAK 102 - 103

AKREN AJANS 23

AKSAKAL 169

ALTERMAK 116 - 117

ASMETAL 4 - 5 - 89 - 143

BAY-TES TESTERE 51

BSA 48 - 49

BUP 90 - 91

CANMAKSAN 60 - 61

DİNÇMAK 42 - 43 - 44 - 45

EMİN TOSUN 72 - 73 - 74 - 75

ERMAKSAN 14 - 15

FENİŞ 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113

FNT AHŞAP 151 - 152 - 153

FORM MAKİNE 62 - 63

HİZMET HİM 173

ISMOB 87

KADROMAK 177 - 178 - 179

KRC CNC 159

LEITZ 134 - 135 - 183

LİGNO 10 -  11-  12 - 13

MAKEL 6 - 7 - 144 - 145

MIZRAK 104 - 105

MİMÇEKO 141

NETMAK 52 - 53

NURİ BAYLAR 30- 31-32 - 33-34-35-36-37-38-39

OMAKSAN 59

SAFTEK TEKNİK 175

SARMAK 47

SONAR 171

TEKNOMAK 77-78-79-80-81-82-83-84-85-86

TERVELLİ 181

TİMSAN 56 - 57

TÖRK INSERT - 24 - 25 - 26 - 27 - 96

TURANLAR 16 - 17 - 18 - 19

TURHAN MAKİNE 68 - 69 - 70 - 71

TÜYAP AĞAÇ İŞLEME 3

UNİMAK ÖN KAPAK İÇİ - 1 - 118 - 119

UV TEK 67

ÜNALSAN 114 - 115

ÜNVER 157

ÜSTÜNKARLI 54 - 55 - 184 - ARKA KAPAK İÇİ

VAROL 124 - 125 - 126 - 127

VERMAK 64 - 65










