






2 AİMSADDERGİSİ

AİMSAD Mesajı

Ağaç İşleme Makine ve 
Yan Sanayisi İş Adamları 
Derneği (AİMSAD) 
Genel Sekreteri
Arif Onur KAÇAK

Değerli Sektör Paydaşları, 

2015 yılı Ocak ayından itibaren Genel Sekreter Yar-
dımcısı olarak görev yapmakta iken, 18 Kasım 2016
tarihinde AİMSAD Yönetim Kurulu’nun takdiriyle
devralmış olduğum Genel Sekreterlik görevi ile
AİMSAD Dergisi’nin 9. Sayısında ilk defa sizlerle bu-
luşuyor olmanın sevincini yaşamaktayım.
Öncelikle, AİMSAD Yönetim Kuruluna şahsımı bu
göreve layık gördükleri için teşekkürlerimi sunarak
yazıma başlamak isterim.
Bildiğiniz üzere, sektörümüzün en büyük fuarı olan
İstanbul Ağaç İşleme Makinesi Fuarı bu yıl Reed
Tüyap Organizatörlüğü ve AİMSAD desteği ile 22-
26 Ekim 2016 tarihleri arasında TÜYAP Büyükçek-
mece Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Bu yılki fuarımız toplamda 71 bin 500 profesyonel
ziyaretçi ağırlayarak yeni bir rekora imza attı. Profes-
yoneller içerisindeki yabancı ziyaretçilerin ise 7 bin
700 kişilik bir hedef kitleyi oluşturduğu bilgisini pay-
laşmak isterim. Katılımcı firmalarla yapılan görüşme-
lerde 2016’da yaşanan birçok sıkıntıya rağmen
fuardaki ziyaretçi ilgisinden memnun olduklarını
ifade eden AİMSAD üyesi firma temsilcileri, fuarın
başarılı ve geleceğe umut veren bir performans ser-
gilediğini söylediler. Yurt dışına yapılan etkin tanı-
tımlar ile 1000’e yakın yabancı profesyonel ziyaretçi
kendi imkanları ile fuara gelmesi sağlanmıştır. 
Gelen tüm yabancı ziyaretçilerin konakladığı otel
odalarına AİMSAD Üye Kataloğu bırakıldı,      AİM-
SAD Üyesi firmaların etkin tanıtımı yapıldı. Bunlara
ek olarak, Ana Fuaye ve 13. Hol girişlerine tesis edi-
len AİMSAD Lounge Salonları’nda      AİMSAD
Üyeleri ve misafirleri nezih bir ortamda ağırlandı.
AİMSAD olarak bu yıl yine Ana Fuaye’de; 50 met-
rekare standımızı ile yer aldık. Ayrıca 7. Hol ve 12.
Hol girişlerinde yer alan info standlarımızdan da zi-
yaretçilere fuar boyunca AİMSAD Üye Kataloğu,
AİMSAD Dergisi, AİMSAD Üyelerine Özel Hol
Planı ve Tanıtım Broşürleri olmak üzere yaklaşık 5
bin adet yayının dağıtımı yapıldı. Dolu dolu içe-riği
ile AİMSAD Dergisi’nin fuar özel sayısının çok ilgi
gördüğünü söylemeden geçemeyeceğim.
Öte yandan, fuar sırasında organize edilen etkinlikler,
sektör temsilcileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Orman Mühendisleri Odası ve Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisleri Derneği’nin katkılarıyla “Ahşabın Ta-
sarım Serüveni” konulu panel ile sektör bir araya
geldi. Orman Sanayi İşadamları Derneği’nin organi-
zasyonuyla “Orman Sanayi Sektörünün Geleceği Fo-
rumu’’ başlıklı panel ise sektör profesyonellerini

ağırladı. AİMSAD’ı temsilen her iki panele de ko-
nuşmacı olarak katılarak, gerek AİMSAD Faaliyetleri
gerekse sektörün durumu ve sorunları hakkında ka-
tılımcılara bilgi paylaşımında bulundum.
Hazır söz konusu fuar iken, sizlere Anadolu’da dü-
zenlenecek fuarlarımız hakkında da bilgi vermek is-
terim. Derneğimiz AİMSAD ve TÜYAP Fuar ve
Fuarcılık A.Ş. arasında 2017, 2018 ve 2019 yıllarını
kapsayan Anadolu illerinde düzenlenecek fuarlar için
işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır. Her yıl farklı bir
ilde yapılması düşünülen fuarların ilki, 11-15 Nisan
2017 tarihleri arasında İzmir Yeni Fuar Alanı’nda
(Fuarizmir) gerçekleştirilecektir. Ağaç İşleme Maki-
nesi fuarının yanı sıra eş zamanlı olarak düzenlenecek
Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri
ve Ahşap Teknolojisi Fuarları ile elde edilecek olan
sinerjiyle ham ürünün işlenmesinden son tüketiciye
ulaşımına kadar tüm ağaç işleme – mobilya yan sa-
nayi sektörü bir araya gelecek.
Son olarak sizlere, 18 Ekim 2016 tarihinde gerçek-
leştirilen Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Mec-
lisi toplantısı hakkında bilgi vermek isterim.
Toplantıda Makine ve Teçhizat İmalatı Sektörü Gün-
cel Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu istişare
edildi. Yapılan toplantıda, girdilerde dışa bağımlılık
ve yurt içi üretimlerinde yetersizlik, KDV uygulama-
larındaki çeşitliliğin yarattığı finansman yükü, sek-
törde tesislerin yetersizliği ve yatırım maliyetlerinin
yüksekliği, teknoloji ve uzman transferinde özendirici
uygulamaların eksikliği ve yerli malını desteklemek
üzere çıkarılan mevzuatta kapsam ve uygulama zaafı
konularının üzerinde duruldu. Tüm bu faaliyetlere
ilişkin ayrıntıları bu sayımızın ilerleyen sayfalarında
okuyabilirsiniz. 
AİMSAD Dergisi’nin bu sayısında sizler ile paylaştı-
ğımız daha birçok önemli konumuz, işlediğimiz bir
dizi sektörel dosyamız, ülke ve pazar analizlerimiz
bulunuyor. Bu sayıda sizler için “Sandalye Üretim
Makineleri”ni inceledik. Kapak dosyası ve sektör in-
celemesinin ardından, bu alanda faaliyet gösteren
başlıca firmalardan birisi olan Leta Sandalye’nin Yö-
netim Kurulu Başkanı Levent Özcan ile gerçekleşti-
rilen röportaja yer verdik. Alternatif pazar olarak sizi;
Polonya’ya, dünya turu kapsamında ise Kamboçya’ya
götürüyoruz. Keyifle okumanızı diliyorum.
Son olarak, yeni yılınızı kutlar, sağlıklı ve bol kazanç-
lı yeni bir yıl dilerim.

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

yazıların sorumluluğu ise yazarlara aittir. 

Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar AİMSAD’ın izni alınarak, 

kaynak belirtilerek, alıntı yapılarak kullanılabilir.

AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

Son 5 yılda hızla büyüyüp üretim 
kapasitesini ve kalitesini artırarak
bugün İtalya standartlarına yakın 
üretim yapar hale gelen Türk sandalye
sektörü, bu gelişiminde en büyük gücü
ağaç işleme makineleri sektöründen
alıyor. Türkiye’de Avrupa kalitesinde
çok daha uygun fiyatlarla makine 
alabilen sandalye üreticileri, dünyanın
birçok ülkesine yaptığı ihracatı her yıl
artırıyor. 
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Ahşap ve mobilya yan sanayi
endüstrilerinin Avrasya’daki
en büyük buluşma platformu

olan Ağaç İşleme Makinesi ve İnter-
mob fuarları, 22-26 Ekim 2016 ta-
rihleri arasında eş zamanlı olarak
TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçek-
leştirildi. 30 ülkeden 861 firma ve
firma temsilciliğini, 120 bin metre-
kare kapalı alanda buluşturan fuarlar,
sektör katılımcılarından tam not aldı.

Ahşap ve mobilya yan sanayi üreticileri, ithalat ve ihracatçılarıyla sektörün yerli ve yabancı
profesyonellerinin bir araya geldiği Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob fuarları, bu yıl ziyaretçi
akınına uğradı. Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İşadamları Derneği (AİMSAD) desteğiyle
22-26 Ekim 2016 tarihleri arasında eş  zamanlı olarak gerçekleşen fuarlar, 30 ülkeden 861 firma
ve firma temsilciliğinin katılımıyla 103 ülkeden toplamda 71 bin 581 ziyaretçi ağırlayarak yeni
bir rekora imza attı. 

Haberler

Ağaç İşleme Makinesi ve 
İntermob fuarları ziyaretçi
rekoru kırdı 



AİMSADDERGİSİ 15

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Kapıları 22-26 Ekim tarihleri arasında açık kalan 29. Ağaç İşleme Makinesi ve 19. İntermob
Fuarları,  ağaç işleme makineleri ve mobilya yan sanayinin dünya devlerini, İstanbul TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi'nde bir araya getirdi.“ “

REED-TÜYAP Fuarcılık ev sahipliği
ve Ağaç İşleme Makine ve Yan Sana-
yisi İşadamları Derneği (AİMSAD)
desteğiyle düzenlenen fuarlara,
AİMSAD üyesi 48 firma, stantları
ve en yeni ürünleriyle katılım gös-
terdi. 2016’da yaşanan birçok sıkın-
tıya rağmen fuardaki ziyaretçi
ilgisinden memnun olduklarını
ifade eden AİMSAD üyesi firma
temsilcileri, fuarın başarılı ve gele-
ceğe umut veren bir performans
sergilediğini söylediler. 
Toplamda 71 bin 581 ziyaretçiyi
ağırlayan fuarlar, 2016 yılında kendi
rekorlarını bir kez daha kırdı. Bu yıl,
30 ülkeden 861 firma ve firma tem-
silciliğinin katılımıyla 103 ülkeden
toplamda 71 bin 581 ziyaretçi ağırla-
yarak yeni bir rekora imza atan fuar-
lara, Türkiye’nin yanı sıra yurt
dışından da büyük katılım gerçekleşti.
Yurt dışından büyük ilgi gören ve
103 ülkeden 7 bin 698 yabancı pro-
fesyonelin ziyaret ettiği fuarlara,

sektörün önde gelen yerli yabancı
firma ve firma temsilciliklerinin
yoğun katılımı oldu. Ağaç İşleme
Makinesi Fuarı’nın 29.  kez, İnter-
mob Fuarı’nın ise 19. kez düzen-
lendiği bu yılki organizasyonda;
Avusturya, Belçika, Kanada, Çin,
Çek Cumhuriyeti, Danimarka,
Fransa, Almanya, Yunanistan, İran,
İsrail, İsveç, İtalya, Hollanda, Slo-
venya, İspanya, Tayvan, Türkiye, İs-
viçre, Ukrayna, İngiltere, Amerika,
Bulgaristan, Güney Kore, Rusya,
Finlandiya, Polonya, Portekiz,
Samoa ve Kanada’dan gelen katı-
lımcılar, ürünlerini 5 gün boyunca
ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu.

Fuarlara 28 ülkeden ve
46 ilden alım heyeti geldi
Sektörün gelişimine katkı sağlamak
için TÜYAP’ın davetlisi olarak fuara
gelen; Azerbaycan, Bosna Hersek ve
Rusya’nın aralarında bulunduğu top-
lamda 28 ülkeden gelen alım heyeti,
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Türkiye’nin 46 ilinden gelen alım
heyetiyle Ağaç İşleme Makinesi ve
İntermob fuarlarında bir araya
geldi. 
Fuar kapsamında yurt içi ve yurt dı-
şından gelen sektör profesyonelleri,
sektörün gelişimi için önemli iş bir-
liklerine imza attılar. Fuarlarla sek-

törde ve üretimde küresel fırsat ka-
pılarını aralayan katılımcı ve ziya-
retçiler, birbiriyle doğrudan ilişkili
iki sektörün tek bir çatı altında ol-
ması nedeniyle hem üretici hem ih-
racatçı hem de ithalatçı firmalara
aynı alan içinde ulaşma şansı yaka-
ladılar.

Yeniliklerle açıldı
29. Ağaç İşleme Makineleri ve 19.
İntermob fuarları, 2016’da katı-
lımcı ve ziyaretçilerin fuar deneyim-
lerini zenginleştirecek yeniliklere de
sahne oldu. Gerçek zamanlı iç
mekan yönlendirmesi yapan kişisel
cep fuar asistanı MyTÜYAP, üze-
rinde barındırdığı detaylı katılımcı
araması, fuar etkinlik takvimi ve
elektronik yaka kartı gibi özellikleri
ile büyük ilgi çekti. Ziyaretçinin fuar
alanında ulaşmak istediği noktaya
en uygun rotayı oluşturan uygu-
lama ile katılımcılar ve ziyaretçiler,
zamanı verimli kullanarak daha çok
iş görüşmesi yapabildi. 
Ayrıca Promatt, yatak imalatı yan sa-
nayi, ekipman hammadde ve maki-
neleri özel bölümü bu yıl İntermob
Fuarı bünyesi içinde ziyaretçiler ile

Haberler

Fuarlarla sektörde ve üretimde küresel fırsat kapılarını aralayan katılımcı ve ziyaretçiler, birbiriyle doğrudan ilişkili iki sek-
törün tek bir çatı altında olması nedeniyle hem üretici hem ihracatçı hem de ithalatçı firmalara aynı alan içinde ulaşma şansı
yakaladılar.

Eş zamanlı olarak düzenlenen Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob fuarları sırasında organize
edilen etkinlikler, sektör temsilcileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Orman Mühendisleri Odası
& Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri Derneği’nin ortak çalışmasıyla düzenlenen ‘Ahşabın Tasarım
Serüveni’ etkinliklerine yoğun katılım gerçekleşti.
“ “
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buluştu. Promatt Özel Bölümü ile
birlikte, yatak     yan sanayi sektörü-
nün de nabzı TÜYAP’ta attı. 

Paneller sektöre ışık tuttu
Öte yandan, eş zamanlı olarak dü-
zenlenen Ağaç İşleme Makinesi ve
İntermob fuarları sırasında organize
edilen etkinlikler, sektör temsilcileri
tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Katılımcı ve ziyaretçilere daha ve-
rimli bir fuar deneyimi yaşatmak
için zengin bir etkinlik programı
sunan fuarlar, önemli toplantılara da
ev sahipliği yaptı.
Orman Mühendisleri Odası ve Ağaç
İşleri Endüstri Mühendisleri Der-
neği’nin katkılarıyla “Ahşabın Tasa-
rım Serüveni” konulu panel 24-25
Ekim tarihlerinde 13.00-18.00 sa-
atleri arasında sektörü buluşturdu. 
Orman Sanayi İşadamları Der-
neği’nin organizasyonuyla “Orman
Sanayi Sektörünün Geleceği Fo-
rumu’’ başlıklı panel ise 25 Ekim
2016 tarihinde 13:00-15:00 saatleri
arasında sektör profesyonellerini
ağırladı. AİMSAD her iki panele de
konuşmacı olarak katıldı.

Bir sonraki buluşma
14-18 Ekim 2017’de
Sektöre yeni pazarlar sunmak için
pazarlama ağını genişleten Ağaç İş-
leme Makinesi ve İntermob fuarları,
gelecek yıl 14-18 Ekim 2017 tarih-
lerinde önemli iş bağlantılarına ev
sahipliği yapmaya ve yeni pazarlara
açılmak ve mevcut pazar paylarını
artırmak isteyenler için etkin bir ti-
caret platformu olmaya hazırlanıyor.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

REED-TÜYAP Fuarcılık ile Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İşadamları
Derneği’nin (AİMSAD) işbirliğinde gerçekleşen Ağaç İşleme Makinesi ve İnter-
mob fuarları, katılımcılardan tam not aldı. Fuara katılan AİMSAD üyesi 48 firma,
zor bir süreç yaşayan ülke ekonomisine rağmen fuarın başarılı geçtiğini ifade etti.
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Haberler

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

SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AİRPAK HAVALANDIRMA VE FİLTRE
SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

AKEMSAN AĞAÇ MAK. İMALATI SAN.
TİC. VE PAZ. LTD.ŞTİ. 

ALTERNATİF MAK. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ALTERSAN ENERJİ TESİSLERİ 
TAAH.TUR.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 

ANKES KESİCİ TAKIM SANAYİ VE
TİC. LTD.ŞTİ.

AS METAL AĞAÇ
MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

BALA MAKİNE SANAYİ BIESSE TÜRKİYE

BSA MAKİNE İNŞAAT VE BİLGİSAYAR
TİC. LTD.ŞTİ.

BUP KESİCİ TAKIMLAR SAN. TİC.
LTD.ŞTİ.

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

EMİN TOSUN MAKİNE SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

FENİŞ AHŞAP PVC.AL.İŞL.MAK.TAS.
İML.SAN.TİC.A.Ş.
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Haberler

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

FORM MAKİNA YUSUF DİLEK

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

HASMAK EL MAKİNALARI 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

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

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

KLK GRUP MAK.İNŞ.KUY.NAK.GIDA
HAYV.SAN.TİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ

LEİTZ KESİCİ TAKIMLAR 
SAN.TİC. A.Ş.
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

LİGNO MAKİNE SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
MAKEL MOBİLYA MAKİNALARI SAN.

VE TİC. A.Ş.

MİM-ÇEKO MAKİNA İMALATI VE
TİCARETİ / FATİH ATALAY

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

NETMAK KESİCİ TAKIM
İML.PAZ.LTD.ŞTİ

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

ORENT ORMAN ÜRÜNLERİ MAK.İNŞ.
SAN.LTD.ŞTİ.

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

SONAR ELEKTRONİK VE MAKİNA
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TEKNOMAK MOB. MAK. KESİCİ
TAKIMLAR SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.

TERVELLİ END. ÜRÜNLER DIŞ.
TİC.LTD.ŞTİ.

TİMSAN TEKNİK İNS.VE
MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

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

TURHAN MAK.SAN.VE TIİCARET 
LTD. STİ.

UNİMAK MÜH.HİZ. VE MAKİNA
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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UV TEKNOLOJİ KİMYA MAKİNA SAN.
TİC.İTH.İHR.A.Ş.

ÜNALSAN METAL VE AĞAÇ İŞL. MAK.
TOZ TALAŞ EMME SİS. LTD.ŞTİ.

ÜNVER MAKİNA İMALAT VE TİCARET
- FARUK ÜNVER

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

VMM VAROL MAKİNA SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ.

VERMAK MAKİNE PLASTİK
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE 
YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE 
YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
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Orman Sanayi İş Adamları
Derneği (ORSİAD) Ga-
zetesi tarafından düzenle-

nen “Orman Sanayi Sektörünün
Geleceği Forumu 2016” başlıklı
organizasyon, 25 Ekim 2016 tari-
hinde katılımcılarını ağırladı. Sek-
törün sorunları ile gelecek
senaryolarının tartışıldığı platform,
önemli açıklamalara ev sahipliği
yaptı. Bu sene ikincisi düzenlenen
forum, hem sektör üreticilerini,
hem toptancılarını, hem de pera-
kende satıcılarını bir araya getire-
rek, tüm sektör sıkıntılarının
çözümlendiği bir ortam fırsatı
sundu.

Moderatörlüğünü ORSİAD Gaze-
tesi İmtiyaz Sahibi Fikret Demir’in
üstlendiği foruma, Orman Genel
Müdürlüğü adına OGM İşletme ve
Pazarlama Daire Başkanı Kenan
Akyüz, Türkiye Orman Ürünleri
İhracatçıları, İthalatçıları ve Sanayi-
cileri Derneği adına Mahir Arın,
MDF ve Yonga Levha Sanayicileri
Derneği adına Hakan Zengin ve
Tevfik Dedebaş, Orman Sanayi İş
Adamları Derneği adına Mehmet
Karahasanoğlu, Ağaç İşleme Ma-
kine ve Yan Sanayisi İş Adamları
Derneği (AİMSAD) adına Genel
Sekreter Vekili Arif Onur Kaçak ko-
nuşmacı olarak katıldı.

“İç pazar kan kaybetti, 
hedef ihracatı artırmak” 
Forumda yaptığı konuşmada, ağaç iş-
leme makineleri sektörünün 2000 yı-
lında sadece 9 milyon dolar olan
ihracatını 2014 yılı sonunda 83 mil-
yon dolara ulaştırdığını dile getiren
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi
İş Adamları Derneği (AİMSAD)
Genel Sekreter Vekili Arif Onur
Kaçak, sektörün ihracatta en yüksek
büyümeyi 2013 yılında 94 milyon
dolarla yaptığını açıkladı. 2015 so-
nunda sektör ihracatının 65 milyon
dolara düştüğünü aktaran Kaçak,
“Makine sektörlerinin hemen hemen
tamamında TÜİK üretim rakamlarını

Haberler
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“İtalya’ya ihracat yapacak 
noktaya geldik”
Yılın ilk 8 aylık döneminde İtalya’nın sektör
ihracat listesinde ilk defa ilk beşte yer aldığına
dikkat çeken Arif Onur Kaçak, “Yani İtalya’ya
ihracata başladık ve bunu yapacak noktaya
kadar geldik. Ayrıca Cezayir, Bulgaristan,
Özbekistan gibi yeni pazarlara da girdik” diye
konuştu.

alamıyoruz, bu nedenle sadece üretim
tahmininde bulunabiliyoruz. Buna
göre geçen yılın sonunda 165 milyon
dolarlık makine ürettiğimizi var sayı-
yoruz. İthalatımızın da 96 milyon
dolar olduğunu hesapladığımızda
aşağı yukarı 160 milyon dolarlık yurt
içinde bir satışın gerçekleştiği ortaya
çıkıyor. Diğer tarafta 2016 yılının
resmi açıklanan 8 aylık verilerine bak-
tığımızda, ihracatımız 47 milyon
dolar, ithalatımız 56 milyon dolar se-
viyesine ulaşmış. 2016’da en büyük
pazarlarımızdan biri olan Rusya’yı
kaybetmemize rağmen yıl sonunu or-
talama 65-70 milyon dolar civarında
ihracatla tamamlayacağımızı düşünü-
yoruz” dedi.
Sektörün son 15 yılda yüzde 200 ci-
varında bir büyüme gerçekleştirdi-
ğini söyleyen Kaçak, “Mobilyanın ve
diğer ağaç ürünleri sektörünün bü-
yümesinden tabii ki etkileniyoruz
ama ülkenin bazı süreçleri de bizi et-
kiliyor. Yurt içinde maalesef kan kay-
betti sektörümüz. Dolayısıyla şu
anki hem dernek hem sektör olarak
hedeflerimiz daha çok yurt dışı pa-
zarlara açılıp ihracatımızı artırmaya
yöneliktir” açıklamasında bulundu.

“100 milyon dolar ihracat 
hedefini aşmak istiyoruz”
Sektördeki ithalat hakkında da yo-
rumlarını dile getiren Arif Onur
Kaçak, “65 milyon dolar ihracatın
olduğu bir yerde 100 milyon dolara
yakın ithalat var. Bu bizim de bir ya-
ramız. 2017’de 30 ülkeyi ziyaret et-
meyi, yeni pazarlar açmayı hedef-
liyoruz. Hiç çalışmadığımız ülkeleri
ziyaret ederek neler üretebildiğimizi
onlara gösterip çözüm ortağı bul-
mak istiyoruz” dedi. 2,5 yıl önce ku-
rulan AİMSAD’ın 2017 yılında sektör
derneklerini ziyaret ederek ortak çalış-
malar yürütme niyetinde olduğunu
vurgulayan Kaçak,  AİMSAD’ın ve
sektörün hedefleri hakkında şunları
söyledi: “Türkiye olarak ilişkilerimi-
zin bozulduğu Rusya’yı birkaç aydır
kazanma çabası içindeyiz. Rusya’ya
10-12 milyon dolar civarında ihra-
cat yapıyorduk, bunun yarısını bile
kazansak bizim için çok önemli. Bu-
nunla birlikte 80 milyon dolar civa-
rında ihracat, 200 milyon dolar
seviyelerinde bir üretimi yakalaya-
bileceğimizi düşünüyoruz. 2020 yı-
lına kadar 100 milyon dolar ihracat
hedefimizi aşmak istiyoruz.” 
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Haberler

Orman Mühendisleri Odası
(OMO) İstanbul Şubesi,
TÜYAP Ağaç İşleme Ma-

kinesi ve İntermob Fuarı 2016 kap-
samında “Ahşabın Tasarım
Serüveni” başlıklı uluslararası katı-
lımlı bir sempozyuma ev sahipliği
yaptı.  24 Ekim tarihinde TÜYAP,
AEMDER, İstanbul Üniversitesi,
Biesse ve Crescope gibi sektöre
gönül vermiş kurum ve kuruluşların
katkıları ile gerçekleşen sempozyum
çerçevesinde, ahşabın tasarımından
üretimine ve ürün haline gelişine
kadarki tüm süreç sanayiden, sivil
toplum kuruluşlarından ve üniversi-
telerden sektör paydaşları tarafından
masaya yatırıldı.
Sektörde yaşanan sorunların bilim-
sel platformda tartışılmasını ve sa-
nayi ile birlikte çözümler üretil-
mesini amaçlayan sempozyumla,
üniversitelerin yaptığı çalışmaları sa-
nayi ile buluşturmanın yanında sa-
nayinin yaptığı çalışmaların üni-
versitelerle paylaşılmasına zemin ha-

zırlanması hedeflendi. Sempoz-
yumda Türkiye’de tasarım konu-
sunda marka olmuş isimlerin
yaptıkları konuşmalarla, mobilya ta-
sarımı konusunda ülkemizdeki du-
rumun neler olduğu ve daha neler
olması gerektiği ele alındı. Yurtdı-
şından özellikle tasarım konusunda
dünyada iddialı isimler yetiştirmiş
olan İtalya’dan da konuşmacıların
katıldığı sempozyumda, farklı bakış
açılarının gündeme taşınması sağ-
landı.
Sempozyumda konuşan Organizas-
yon Komitesi Başkanı ve OMO İs-
tanbul Şube Başkanı Yüksel Yüksel,
bu organizasyonu her yıl seminer ve
panel şeklinde TÜYAP’ın işbirliği
ve destekleri ile yaptıklarını hatırla-
tarak, “Bu sene ise çıtayı biraz daha
yükselterek AEMDER ve Biesse’nin
katkılarının yanı sıra, birçok üniver-
sitenin bilimsel katkı sağlayarak ver-
dikleri desteklerinin sonucunda
gerçekleştiriyoruz” dedi.
AEMDER Başkanı Mahir Alp,

TÜYAP Genel Müdürü Ali Mah-
mutoğlu ve Biesse temsilcisinin
birer protokol konuşması yaptığı
sempozyumda, ilk oturum Prof. Dr.
Aynur Aydın moderatörlüğünde
mobilya tasarımına yönelik yaptığı
konuşma ile başladı. İstanbul Üni-
versitesi Orman Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Yeşil, geçmişten
günümüze Orman Fakültesi,
Orman Mühendisliği ve Orman
Endüstri Mühendisliği’nin vizyonu
ve geleceğine dair önemli bilgiler
aktardı. Oturumun devamında Se-
lami Cilan, orman ürünlerinin ülke-
mizdeki durumu ve sektörün
hammadde ihtiyaçlarından, Metin
Kahveci ise tasarımın maliyeti ve
bunların tasarım sürecine etkilerin-
den bahsetti. 
Sempozyuma AİMSAD adına katı-
lan Genel Sekreter Vekili Arif Onur
Kaçak ise, sektörün genel duru-
muna kısaca değinip yerli makine
üreticilerinin sorunları ve çözüm
önerilerini içeren bir sunum yaptı.
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Türkiye Makine ve Teçhizat
İmalatı Meclisi, sektörün
güncel gelişmelerini görüş-

mek üzere 18 Ekim 2016 tarihinde
bir araya geldi. Meclis Başkanı Kutlu
Karavelioğlu başkanlığında gerçek-
leştirilen toplantıda, Meclis tarafın-
dan hazırlanan ve her toplantıda
güncellenen ‘Makine ve Teçhizat
İmalatı Sektörü Güncel Sorunları ve
Çözüm Önerileri Raporu’ istişare
edildi. AİMSAD adına Genel Sekre-
ter Vekili Arif Onur Kaçak’ın katıl-
dığı toplantıda ayrıca, IX. Türkiye
Sektörel Ekonomi Şurası hazırlık ça-
lışmaları kapsamında sektörün sorun
ve çözüm önerileri değerlendirildi.
Meclis üyeleri, girdilerde dışa ba-
ğımlılık ve yurt içi üretimlerinde ye-

tersizlik, KDV uygulamalarındaki çe-
şitliliğin yarattığı finansman yükü,
sektörde tesislerin yetersizliği ve ya-
tırım maliyetlerinin yüksekliği, tek-
noloji ve uzman transferinde
özendirici uygulamaların eksikliği ve
yerli malını desteklemek üzere çıka-
rılan mevzuatta kapsam ve uygulama
zaafı konularının üzerinde durdu.

Toplantının ikinci bölümünde De-
loitte Kıdemli Müdürü Aysun
Özen tarafından Sektörel Strateji
Planı konusunda bilgilendirme su-
numu yapılırken, sonuç bölü-
münde ‘Uluslararası Kıyaslamalar
ve Yol Haritası’ raporuna ilişkin
Meclis Üyelerinin görüş ve öneri-
leri alındı.

Mobilya Aksesuar Sanayi-
cileri Derneği (MAKS-
DER), TÜYAP Ağaç

Makineleri ve İntermob Fuarı kap-
samında düzenlediği “Birliktelik
Kokteyli”nde sektörü bir araya ge-
tirdi. 24 Ekim 2016 tarihinde
TÜYAP Palas Oteli’nde gerçekleş-
tirilen kokteyle, mobilya sektörün-
deki kuruluş ve dernek başkanları ile
temsilcilerinin yanı sıra üyeleri ve
misafirleri de katıldı. Kokteyle AİM-
SAD’ı temsilen ise Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Sabri Erol, Genel
Sekreter Vekili Arif Onur Kaçak ve

Mali ve İdari İşler Sorumlusu Ezgi
Kurt katılım sağladı.
Davette MAKSDER Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tekin Çınar yaptığı ko-
nuşmada, ülkemizin son dönem-
lerde yaşamış olduğu sıkıntılı gün-

lerden dolayı fuara beklenen ilginin
olmayacağı endişesini taşıdıklarını,
fakat fuarın ilk iki gününde gelen zi-
yaretçi sayısının gelecek için umut-
larını güçlendirdiğini belirtti. Aynı
çatı altında, birlikte tüm bu zorluk-
ları aşarak ülkemizi 2023 yılı hedef-
lerine ulaştıracaklarına olan inancını
ifade ederek tüm konuklara katılım-
larından dolayı teşekkür etti. Ko-
nuşmasından sonra Tekin Çınar,
İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı
Rıdvan Mertöz ve TÜYAP Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent Ünal’a birer
plaket sundu.

MAKSDER’in kokteyli 
sektörü bir araya getirdi

Haberler
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Ekin Yayın Grubu ve Mobilya
dergisi, sektörde 25 yılı ge-
ride bırakmaları adına Ağaç

İşleme Makinesi ve İntermob 2016
kapsamında TÜYAP’ta bir kutlama
gerçekleştirdi. Sektör paydaşlarının
yoğun katılımının olduğu kutlamaya,
AİMSAD da Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Üyeleriyle birlikte katılım
gösterdi. 
Organizasyon kapsamında yaptığı
konuşmada 25 yıl boyunca sektör-
deki gelişmeleri sayfalarına aktardık-
larını dile getiren Mobilya Dergisi
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Nesip Uzun, “Anılar yüklü bu uzun
yol, iş ilişkilerini  aşan samimi dost-
luklara, arkadaşlıklara varan bir se-
rüvene dönüştü. 25 yılın her
sayısında fuarlar, yatırımlar, araştırma
raporları, sektör haberleri, bilimsel
akademik yazılar, dünya haberleri
yaptık. İlk fuarlar, derme çatma
standlar, ilk yurtdışı deneyimleri ve
katılımlar, ilk acemi reklamlar, röpor-
tajlar bu sektörün 25 yıllık hikayesi-
nin ve tarihinin bir belgesi oldu. 25
yılda 60 milyon dolar ihracattan 3

milyar dolara ve 10 milyar dolarlık bir
imalat hacmine sahip bir  sektör var
artık karşımızda” dedi.
Kutlamaya katılarak bir konuşma
yapan AİMSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Erol, bu yıl yaşanan
olumsuz olaylar nedeniyle fuarın
kötü geçeceğine ilişkin endişelerinin
olduğunu söyleyerek, “Ancak fuarı-
mızın daha ilk gününden itibaren bu
kaygılarımızın boş olduğunu gördük.
AİMSAD olarak 53 üyeye sahibiz ve
bu fuarın makine katılımcılarının
yüzde 90’ı derneğimizin üyesi. Bu
fuarı çok önemsiyoruz, dernek olarak
pek çok ülkede tanıtım yaptık. Tüm
bu çalışmalarımızı yaparken Mobilya
dergisi ile birlikte bu sektörde
yürüyoruz. Gelecek dönemde de bu
iş birliğimize devam etmek istiyoruz”
diye konuştu. 
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sami Tarlabaşı konuşma-
sında, bu değerli topluluğun bir par-
çası olmaktan dolayı mutlu
olduğunu ifade ederek, “Ömrümün
25 yıl gibi yarısını geçirdiğim bu sek-
törü, bir 25 yıl sonra görebilmeyi

arzu ediyorum. Umutluyum ve her
şey daha güzel olacak” yorumunda
bulundu. 
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Nizamettin Coşkun ise,
Mobilya dergisinin hazırladığı 25. Yıl
Almanağı’nı çok beğendiğini belirtti
ve bu tür çalışmalardan dolayı dergi
ekibine sektör adına teşekkür etti. 
Yaşanan pek çok olumsuzluğa rağ-
men ülkede taşların yerine oturdu-
ğunu, artık daha stratejik düşünen
işadamlarının yatırımlarını aksatma-
dan sürdürdüklerini ifade eden
AİMSAD Üyesi Nuri Baylar, “Bu
buluşmada sektörümüzün çok de-
ğerli şahsiyetlerini gördüm ve ina-
nın bu etkinlik beni çok heyecan-
landırdı. Mobilya dergimizin 25. yı-
lını kutluyorum” dedi.
AİMSAD Üyesi Mustafa İştotan da,
“Huzurlarınızda bizleri bir araya
getirerek bu güzel davranışı göste-
ren Nesip Bey’e teşekkür ederim.
Burada yıllardır birlikte olduğum ve
birlikte çalıştığımız dostlarımızı
görmek beni hem duygulandırdı
hem de mutlu etti” diye konuştu.

Haberler
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İZWOOD 2017 İzmir Ağaç İş-
leme Makineleri, Kesici Takım-
lar, El Aletleri ve İZMOB 2017

İzmir Mobilya Yan Sanayi, Aksesuar-
ları, Orman Ürünleri ve Ahşap Tek-
nolojisi fuarları, TÜYAP ve
AİMSAD işbirliği ile 11-15 Nisan
2017 tarihleri arasında Fuarİzmir’de
gerçekleşecek.
İZWOOD 2017 İzmir Ağaç İşleme
Makineleri, Kesici Takımlar, El Alet-
leri Fuarı’nın kapsamında orman en-

düstrisi için makine, teknik donanım
ve hizmetler, ağaç işleme makineleri,
yüzey işlemleri makineleri, ağaç
kesme makineleri, elektrikli ve meka-
nik el aletleri, mobilya üretim maki-
neleri Ege Bölgesi, bölge ülkeleri ve
yakın coğrafyaya birinci elden tanıtı-
lacak. Fuara sektörün önde gelen fir-
maları, sektörel dernek, yayın ve
kuruluşlar da katılacak. 
Aynı alanda eş zamanlı olarak düzen-
lenen İZMOB 2017 İzmir Mobilya
Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman
Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı
kapsamında ise ahşap orman ürün-

leri, mobilya aksesuarları, kimyasal
malzemeler, boya, vernik, cila ve ren-
klendiriciler, oturma grubu ve yatak
üretim malzemeleri, üretim alet,
ekipman ve yardımcı ürünler sergile-
necek. Aynı anda yapılacak iki fuar-
dan elde edilecek sinerjiyle ham
ürünün işlenmesinden son tüketiciye
ulaşımına kadar tüm ağaç işleme-mo-
bilya yan sanayi sektörü bir araya ge-
lecek. Ayrıca söz konusu tarihlerde
diğer salonda da PLASTPAK Plastik
ve Ambalaj Teknolojisi Makine ve
Malzemeleri Fuarı gerçekleşecek.
Fuar kapsamında plastik makineleri,
kimyasal ve hammaddeler, kalıp, ısı ve
kontrol cihazları, makine yan ve ara
sanayi, hidrolik ve pnömatik sistem-
ler, ambalaj makineleri, ambalaj
ürünleri, ambalaj üretimine yönelik
yardımcı cihaz, donanım ve sistem-
ler, hammadde ve ara ürünler, hiz-
metler ve geri dönüşüm ile ilgili
ürünler sergilenecek.

Haberler

“Terzi işi teşvik” olarak adlandırılan,
proje bazlı teşvik sistemine ilişkin as-
gari yatırım tutarı 100 milyon dolar
olarak belirlendi. Kilit personelin
maaşından lisans ve izinler gibi diğer
unsurların tek noktadan çözülmesi
gibi kapsamlı bir teşvik politikasını
içeren yeni modele ilişkin Bakanlar
Kurulu kararı Resmi Gazete’de ya-
yınlandı. Buna göre, kamu yatırım
istediği alanlara yönelik bir veya bir-

den fazla şirkete çağrı yapabilecek. 
Bir yatırımın proje bazlı teşvikten
yararlanabilmesi, Ekonomi Bakanlı-
ğı’nın onayının ardından Bakanlar
Kurulu’nda kabul edilmesine bağlı
olacak. Bu kapsamda sürece başvu-
rabilecek yatırımlar, “Ülkemizin
mevcut veya gelecekte ortaya çıka-
bilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz
güvenliğini sağlayacak ve dışa ba-
ğımlılığını azaltacak yatırımlar ile sa-

nayimizin dünyada yaşanan tekno-
lojik gelişmelerin ardında kalmasını
engelleyecek, orta-yüksek teknoloji
üreten bir ülke olmaktan çıkıp yük-
sek teknoloji üreten ülkeler arasına
girmesini sağlayacak yani teknolojik
dönüşümünü sağlayacak, uluslar-
arası rekabet gücümüzü artıracak,
yenilikçi, AR-GE yoğun ve katma
değeri yüksek olma niteliklerini haiz
yatırımlar” olarak sıralandı. 

Proje bazlı teşvikte yeni model
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Yatırım yönünden kamu har-
camalarında artışı içeren
2017 bütçesi ve 2017-2019

Orta Vadeli Program (OVP) Başba-
kan Binali Yıldırım tarafından açık-
landı. Programa göre 2017 yılında
bütçe açığının GSYH’ye oranının
1,9’a kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
Bu yıl sonu itibariyle revize tahmin
ise 1,6 seviyesinde. OVP içinde,

büyüme hedefindeki revizyon dikkat
çekti. 2016 için yüzde 4,5 olan
büyüme tahmini, yeni tahminle
yüzde 3,2’ye indirildi. 2017 için
büyüme tahmininde de değişiklik
yapıldı. Önceki OVP’de yüzde 5
olan büyüme, yüzde 4,4’e çekildi. 

“Bütçe açığı
artışının arkası dolu”
Bu arada Başbakan Binali Yıldırım,
merkezi yönetim bütçe açığının
2017’de GSYH’nin yüzde 1,9’una
kadar çıkacağını açıkladı. Bütçe baş-
langıç ödeneklerine göre bu 49,6
milyar TL açık anlamına geliyor. Baş-
bakan Yıldırım, artışın ana nedeninin
yatırım bütçesindeki artış olacağını
ve “bilerek” planlandığını kaydetti.
Yıldırım, “Arkası sağlamsa bütçe
açığı vermekten korkmamak gere-
kir” diye konuştu. “Yatırımlar için
kaynak sorunumuz yok” diyen Binali

Yıldırım, “Her şeyin tasarrufu olur,
yatırımın olmaz. Altyapı, istihdam
oluşturan, büyümeye katkı veren ya-
tırımlar devam edecek” dedi.

“Disiplinden vazgeçilmeyecek”
Aynı konuda Maliye Bakanı Naci
Ağbal da “2017 bütçesinin har-
cama kaleminde de gelirler kale-
minde de ciddi düzenlemeler
yaptık. Mali disiplinden vazgeçme-
yeceğiz. Önemli düzenlemeler yap-
tık. Bu nedenle yüzde 2’nin altında
tutmayı başardık” dedi. Kalkınma
Bakanı Lütfi Elvan ise yatırım
odaklı bir harcama artışı gerçekle-
şeceğini belirterek, “Sermaye gi-
derlerinde 67 milyar TL, sermaye
transferlerinde 11 milyar TL baş-
langıç ödeneği planladık. Başlangıç
ödeneği itibariyle yatırım ödeneğini
2017’de GSYH’nin yüzde 2,8’ine
yükselteceğiz” dedi.

Haberler

2017-2019 OVP dönemi duz̈enleme başlıkları 
n İş uyuşmazlıkları arabuluculuk muëssesesine getirilecek. Hangi uyuşmazlıkların arabulucuya gidebileceği belirlenecek.
n Bilirkişilik müessesesi ve noterlik sistemi yeniden yapılandırılacak. Noterliğe AB standartlarındaki yetkiler verilecek.
n Finans ve bilişim başta olmak üzere ihtisas mahkemeleri kurulacak.
n Rekabet Kurumu’nun kararlarına yönelik uzlaşma müessesesi kurulacak.
n İstanbul Finans Merkezi Kanunu çıkarılacak. Mevzuat ve altyapı olarak İFM tamamlanacak
n Küçük esnafın işyeri açmasına yönelik işlem azaltılacak. Düşük maliyetli tek durak hizmet oluşturulmaya çalışılacak.
n Taşınır Rehni Kanunu çıkarılacak. Firmaların makine-teçhizat, demirbaş vb. taşınırlarını teminat göstermesine imkan sağlanacak.
n Vergi Usul Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunu birleştirilecek.
n Patent Kanunu çıkarılacak.
n Sanayide yerli üretimin kamu alımları yoluyla destekleyecek programları devam edecek.
n Sağlık endüstrilerinin yerlileştirilmesine yönelik programlar devam edecek.
n Türkiye Uzay Ajansı kurulacak.
n Enerji verimliliğine yönelik uygulamalar artırılacak.
n Genişbant altyapısı yaygınlaştırılacak.
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“Yapısal önlemler hızla
hayata geçirilecek”
Başbakan Yıldırım, OVP döne-
minde yapısal önlemlerin hızla ha-
yata geçirileceğini vurguladı.
Türkiye’nin büyümesini sürdür-
düğünü ancak yeterli görülemeye-
ceğini belirten Başbakan Yıldırım,
büyüme hızı kaybında ihracattaki
gerileme, turizm, 15 Temmuz
darbe girişimi ve terörle mücadele-
nin etki ettiğini kaydetti. Buna kar-
şılık yapısal önlemleri sürdür-
düklerini, işgücü piyasası esnekleş-
mesi, yeni teşvik paketi ve ihracat
desteklerini hayata geçirdiklerini be-
lirten Yıldırım, yapısal önlemlere
devam edeceklerini kaydetti.

Temel amaçlar
Başbakan Binali Yıldırım, 2017-
2019 OVP’nin temel amaçlarını; is-
tikrarlı ve kapsayıcı büyüme,
enflasyonun düşürülmesi, cari açık-
taki azalma eğiliminin kuvvetlen di-
rilmesi, ekonominin rekabet
gücünün, istihdamın ve verimliliğin
artırılması ile mali disiplinin kuvvet-
lendirilmesi olarak açıkladı.
Mali disiplinden taviz verilmeye-
ceğini belirten Başbakan Yıldırım,
“Vatandaşa tasarruf edin derken
önce biz başlayacağız. Gereksiz
kamu binası kiralama ve yapımını,
araç alımını durduruyoruz. Perso-
nelde de eğitim-güvenlik dışında
alım sınırlı olacak. Gereksiz araç
alımı, gereksiz yurtdışı seyahat-
lerini durdurma kararı aldık”
dedi.

Öncelikli sektörler
Başbakan Yıldırım, istikrarlı ve kap-
sayıcı büyüme başlığı altında, ileri
teknolojilere dayalı üretim, havacılık
ve savunma, ilaç, bilişim ve kimyasal-
lar sektörlerindeki yatırımları önce-
likli gördüklerini kaydetti. Bu
sektörlerde yerlileştirme ve millileş-
tirme programlarının devam edece-
ğini açıkladı.

Büyüme stratejisi
Türkiye’nin büyüme stratejisinde
kalkınma planındaki temel unsur-
ların ve 25 öncelikli dönüşüm
programının devam edeceğini be-
lirten Başbakan Yıldırım, bu kap-
samda 5 ana başlık belirlediklerini
kaydetti. 
Başbakan Yıldırım bunları; beşeri
sermayenin geliştirilmesi, işgücü
piyasasının etkinleştirilmesi, tek-
noloji ve yenilik geliştirme kapasi-
tesi, fiziki altyapının güçlen-
dirilmesi ve (kamu) kurumsal kap-
asitesinin iyileştirilmesi olarak sıra-
ladı.

Turizm gelirlerinde sert düşüş
OVP hazırlıkları kapsamında seyahat
gelirleri (turizm gelirleri) için bir baş-
lık da açıldı. Tablolarda, seyahat ge-
lirlerinin 2016 yılı sonu itibariyle
18,6 milyar dolar olacağı tahmini yer
aldı. 2015’te gelir 26,6 milyar do-
lardı. Tahminlere göre, 2017’te tu-
rizmden 23,5 milyar dolar gelir
bekleniyor. Türkiye turizm gelirle-
rinde, 2015 seviyesine 2018’de 27
milyar dolar ile ulaşabilecek.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

Mesleki eğitim reforme edilecek
Başbakan Binali Yıldırım, OVP dönemini kapsayan üç yıl içinde eğitim alanında köklü değişiklikler olacağını
açıkladı. Mesleki eğitimin reforme edileceğini belirten Başbakan Yıldırım, çıraklık eğitiminin zorunlu hale
getirileceğini, eğitimde özel sektörun̈ ağırlığının artırılacağını vurguladı. Genel eğitim alanında, 5. sınıfların
zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı haline getirileceğini kaydeden Başbakan Yıldırım, okul öncesi eğitimin de
zorunlu hale getirilmesinin gun̈demde olduğunu belirtti. Başbakan Yıldırım, eğitime altyapı yatırımlarının
artırılacağını da aktararak, 2019’a kadar ikili eğitim (sabahçı-öğlenci) eğitimin sona erdirileceğini söyledi.

n OVP’de GSYH büyüme oranı 2016 yılı için yüzde 4,5’ten
yüzde 3,2’ye, 2017 için yüzde 5’ten yüzde 4,4’e revize edildi.
n 2018 için bütçe açığı/GSYH yüzde 0,8’den yüzde 1,6’ya re-
vize edilirken, 2019 için yüzde 1,3 olarak belirleniyor.
n OVP’de 2016 yılı enflasyon tahmini yüzde 7,5 olarak ko-
runurken 2017 hedefi yüzde 6’dan yüzde 6,5’a yükseltildi.
2018-2019 hedefi ise yüzde 5.
n OVP tahmin tablosunda Brent petrol fiyatının 2016’da 43.3
iken 2017-2019 döneminde sırasıyla 50.7 dolar, 53.5 dolar ve
55.6 dolar olarak tahmin edilmesi dikkat çekici.
n 2017’den başlayarak 2019’a kadar büyümenin yukarı çe-
kilmesi ve yüzde 5’in altına düşürülmemesi.
hedefi var. 2018 ve 2019’da büyüme hızının yüzde 5 olarak
hedeflendiği görülüyor.
n 2016’da yalnızca yüzde 0,1 artan (önceki tahmin: yüzde 8)
özel yatırımların 2017’de yüzde 4 artması öngörülüyor. 2017
için daha önceki OVP’de yüzde 8,9 özel yatırım artışı bek-
leniyor.
n Bütçedeki gevşeme 2017 yılında da görülüyor. Bütçe açığı /
GSYH yüzde 1’den yüzde 1,9’a çıkarılıyor.
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Türkiye’nin imzaladığı, ülke-
ler arası ticareti etkileyen bir-
takım engellerin kaldırılarak,

taraflar arasında serbest ticaret alanı
oluşturulmasını sağlayan Serbest
Ticaret Anlaşması (STA) sayısı 19’a
yükseldi. Lübnan, Kosova, Faroe
Adaları ve Singapur ile imzalanan an-
laşmalara yönelik iç onay sürecinin
tamamlanmasıyla bu sayı 23’e çıka-
cak.
Türkiye’nin, İsviçre, İzlanda, Norveç
ve Lihtenştayn’ın oluşturduğu Av-
rupa Serbest Ticaret Bölgesi
(EFTA), İsrail, Makedonya, Bosna
Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Mısır,
Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sır-
bistan, Şili, Ürdün, Morityus, Güney
Kore, Malezya ve Moldova olmak
üzere, yürürlükte 19 STA’sı bulunu-
yor. Suriye ile imzalanan STA ise şu
anda uygulanmıyor. Lübnan, Ko-
sova, Faroe Adaları ve Singapur ile

imzalanan 4 STA için de iç onay sü-
reci devam ediyor.
Öte yandan Türkiye, ABD, Kanada,
Tayland, Hindistan, Endonezya, Vi-
etnam, Orta Amerika Topluluğu,
Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeleri,
Cezayir ve Güney Afrika Cumhuri-
yeti nezdinde de STA müzakerele-
rine başlama girişiminde bulundu.

Türk ihracatçıları, 
gümrük vergisi ödemeden 
Moldova pazarına girecek
Türkiye ile Moldova arasında imza-
lanan STA’ya yönelik iç onay süre-
cinin tamamlanmasıyla, yürürlüğe
giren STA sayısı 19’a çıktı. Anlaş-
mayla, sanayi ürünlerinde Moldo-
va’ya karşı uygulanan gümrük
vergileri sıfırlanırken, Moldova ta-
rafı da gümrük tarife satırı bakımın-
dan söz konusu ürünlerin yüzde
97’sinde Türkiye’ye sıfır gümrük

vergisi uygulamaya başladı. Bölgede
gelişen ekonomilerden olan Mol-
dova ile Türkiye arasındaki ekono-
mik ve ticari ilişkiler açısından bir
dönüm noktası teşkil eden STA ile
Türk ihracatçıları, gümrük vergisi
ödemeden Moldova pazarına giriş
imkanına sahip olacak. Anlaşmayla,
iki ülke arasında yalnızca ticaret hac-
minin değil, karşılıklı yatırımların ve
ortak teşebbüslerin de artması bek-
leniyor.
İhracatının yaklaşık yüzde 60’ını
Gümrük Birliği ve STA’larla tesis
edilen tercihli pazarlara yapan Tür-
kiye’nin, 2015 yılı itibarıyla Moldo-
va’ya ihracatı 202 milyon dolar, bu
ülkeden ithalatı ise 217 milyon
dolar olarak gerçekleşmişti. 2016 yı-
lının 9 ayında ise Moldova’ya 189
milyon dolarlık ihracat yapılırken,
bu ülkeden 124 milyon dolarlık it-
halat gerçekleştirildi.

Haberler
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Yoğun olarak irsaliye düzenle-
yen şirketleri ilgilendiren en
yeni e-Dönüşüm uygulaması

e-İrsaliye, 1 Ocak 2017 yılı itibarıyla
kullanıma giriyor. Gerekli hazırlıkları
tamamlayan mükellefler bu tarih iti-
barıyla e-İrsaliye düzenleyebilecekler.
Kağıt irsaliye süreçlerini dijital ortama
taşıyacak olan uygulama, Gelir İdaresi
Başkanlığı (GİB) tarafından, kayıt dışı
ekonomi ile mücadele kapsamında
hayata geçiriliyor. Ancak her seferinde
birkaç nüsha basılması ve arşivlenmesi
gereken irsaliyelerin dijitalleştirmesi
sayesinde şirketlere önemli bir mali-
yet avantajı da sağlayacak. 

2017’de 1000 mükellef 
e-İrsaliye’ye gönüllü geçecek
e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet

gibi uygulamalara ek olarak hayata
geçirilecek olan e-İrsaliye sistemine
geçiş için zorunluluk aranmayacak.
e-İrsaliye kağıt çıktılar, arşivleme,
saha kontrolleri ve benzeri maliyet-
lerin dijital ortama taşınması ile iş-
letmelere büyük oranda tasarruf
ettirecek. Bu durum şimdiden pek
çok kurumu cezbetmiş durumda.
Öngörülere göre, 2017 yılında
1000'e yakın mükellef gönüllü ola-
rak e-İrsaliye’yi kullanmaya başla-
yacak.

e-Fatura’daki gibi kapalı 
devre içinde kullanılacak
Uygulama e-Fatura uygulamasında
olduğu gibi kapalı bir sistem olarak
hayata geçecek. Bu kapsamda yal-
nızca uygulamaya kayıtlı olan kulla-

nıcılar birbirlerine elektronik or-
tamda irsaliye düzenleyebilecekler.
Yapının merkezinde ise GİB olacak.
Oluşturulan e-İrsaliye üzerinde, ol-
ması gereken tüm irsaliye bilgileri-
nin yanında, malı taşıyacak şoföre
ait TCKN bilgisi ve araç bilgisi de
yer alacak. Sahadaki kontrol ise bu
bilgiler ile dijital ortamda yapılabi-
lecek. Satıcı tarafından oluşturulan
e-İrsaliye, mali mühür ile onaylanıp,
GİB’e iletilecek. Teknik kontroller-
den sonra ilgili irsaliye, GİB tarafın-
dan alıcısına dijital ortamda
ulaştırılacak. İlgili belge ile malın ta-
mamına kabul yada ret verilebilecek.
Böylece teslimat işlemlerindeki
kısmi kabul, iade ya da hatalardan
kaynaklı aksaklıklar satıcıya iletilebi-
lecek.

Geçtiğimiz günlerde nüfus
cüzdanları yerine geçecek
çipli kimlik kartları proje-

sinde sona gelindiği açıklandı. Önü-
müzdeki üç yıl içerisinde bütün
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına
dağıtılması planlanan çipli kimlik kart-
ları ile e-Devlet hizmetlerine interne-
tin bulunduğu her yerden
erişilebilecek. Ayrıca, kimlik beyanı
gerektiren otel, banka, okul gibi ku-
rumlarda kolaylık sağlayacak, emniyet,

noterler gibi kamu işlemlerinde bü-
rokrasiyi ortadan kaldıracak. Sahte ya
da çalıntı kimlikle GSM hattı çıkarma
riski sona erecek. Seyahat belgesi ola-
rak kullanılabilecek. Biyometrik veri
kaydı özelliği, sahtecilik ve dolandırı-
cılık nedeniyle oluşabilen mağduriyet-
lerin önüne geçecek.

Usulsüzlükler asgariye inecek
Türkiye’de önümüzdeki üç yıl içeri-
sinde çipli kimlik kartlarına tamamen

geçilmiş olması planlanıyor. Nüfus
cüzdanı yerine geçecek yeni kartlar,
vatandaş için güvenlik ve kolaylık ge-
tirecek, bürokrasiyi ortadan kaldıra-
cak. Bununla birlikte yeni çipli kimlik
sistemi ile vatandaşlar kimliklerine
elektronik imzalarını yükleyebilecek ve
imza gerektiren işlemlerde kullanabi-
lecek. 
e-İmza uygulamasının iş dünyası ve
kamu tarafından yüzde 100 güvenli
olarak kabul ediliyor. 

Yeni yılın e-Dönüşüm gündemi 
e-İrsaliye ile açılacak

50 milyon kişi için e-İmza dönemi 
çipli kimlik kartlarıyla başlıyor

Haberler
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KOBİ’lere AB Fonlarından 
yararlanmak için 10 ipucu

Haberler

Ateş Öztan, Horizon 2020 desteğiyle hayata geçen projelerinden ve tecrübelerinden yola çıkarak, 
destekten yararlanmak isteyen KOBİ’lere ve genç girişimcilere şu önerilerde bulundu:
1. Destek alacak projeyi oluşturmak için ekip çalışması yapın. 
2. Ekibin temel aktörlerinin, SME (KOBİ) programının şartnamelerini en az projeyi yazacak sorumlular kadar 
anlamalarını sağlayın.
3. Proje fikrini teknik ve teknolojik detaylarıyla, net olarak ortaya koyun. 
4. Proje fikrinin yenilik içermesine, artı değer yaratmasına yani inovatif olmasına dikkat edin.
5. Projenin yaratacağı istihdamı, katma değeri, ciroyu ve rekabetçi yanlarını açık olarak ortaya koyan "iş mo-
deli" oluşturun.
6. Projenin TRL (olgunluk) seviyesinin en az 6 civarında olmasına dikkat edin ve prototipini yapın.
7. Projenin patent araştırmasını dünya ölçeğinde yapın ve patent başvurusunu gerçekleştirin.
8. Projenin mükemmelliğini, pazara etkisini ve uygulanabilirliğini anlaşılabilir bir dille anlatın.
9. Tüm bu hazırlıklardan sonra, TÜBİTAK desteklerinden yararlanarak, proje yazımı için profesyonel 
danışmanlık alın.
10. Acele edin! Çünkü başka ülkelerdeki rakipleriniz sizden önce fonları tüketebilirler.

Endüstriyel tasarım ve mühen-
dislik şirketi Alfanorm’un
Başkanı Ateş Öztan, Avrupa

Birliği’ne üye ve aday ülkeler ara-
sında farklı alanlarda işbirlikle-
rini geliştirmek amacıyla
yürütülen Horizon 2020
Programı’nın, gelece-
ğin teknolojilerine ulus-
lararası ortaklıklar yoluyla yön
verme amacı taşıdığını, KOBİ ve
genç girişimcilere destekte bulun-
duğunu belirtti. 
Yeni dönem AB fonlarından biri
olan Horizon 2020 Programının
önemli fırsatları içerdiğini belir-
ten Öztan, “Avrupa Birliği,
katma değer üretecek inovatif       

projelerin hayata geçmesi için 80
milyar Euro’luk bir fon ayırdı. Bu
fonun 616 milyon Euro’sunu ise

sadece KOBİ’lere tahsis edildi.
Katılım için konu ve baş-

vuru tarihi gibi nokta-
larda sınırlamalar bulun-
muyor. 

SME (KOBİ), Faz 1
başlığındaki fonlar, KOBİ

ve özellikle genç girişimcilere
çok önemli yatırım fırsatları
barındırıyor. Ülke olarak ino-
vatif projeleri hayata geçirmek
için KOBİ’lerimiz ve genç gi-
rişimcilerimiz bu fonlardan
daha yoğun olarak yararlanma-

lıdır” dedi. 
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Türkiye Cumhuriyeti ve Av-
rupa Birliği mali işbirliği ile
finanse edilen, Bilim, Sa-

nayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan yürütülen Rekabetçi Sektörler
Programı kapsamında yaklaşık 10
milyon Euro yatırımla Kastamo-
nu’da hayata geçirilen Endüstriyel
Orman Ürünleri İçin Ortak Kulla-
nım İşleme Tesisi’nin kurulmasıyla
ilgili projede sıcak gelişmeler yaşa-
nıyor. Organize Sanayi Bölgesi’nde
yer alan fabrikada, Kastamonu Ti-
caret Borsası Yönetim Kurulu ve
çalışanları, Teknik Yardım Ekibi ve
Danışmanların katılımı ile bir et-
kinlik gerçekleştirildi ve fabrikada
ilk işe alım süreci başladı. 
Sorunlara köklü çözüm bulmak
amacıyla Kastamonu Ticaret Bor-
sası tarafından Rekabetçi Sektörler
Programına sunulan Endüstriyel
Orman Ürünleri İçin Ortak Kulla-

nım İşleme Tesisi Kurulması Pro-
jesi, üretim sürecini tek çatı altında
toplayarak sektördeki yerel KO-
Bİ’lerin var olan becerilerinin geli-
şimine katkı sağlamayı ve geniş bir
tüketici pazarında söz sahibi ola-
bilmelerini hedefliyor. Proje kapsa-
mında oluşturulacak ortak
kullanıma açık tesis, verimliliğe da-
yalı üretimle yerel ekonominin dö-
nüşümüne katkı sağlayacak. Tesiste
gerekli tüm araç ve makine alanla-
rının yanı sıra bilişim ve iletişimde
son teknolojileri barındıran bilgi ve
danışma ofislerini de yer alacak.

Yerel ekonominin dönüşümüne
katkı sağlaması bekleniyor 
Ortak kullanım tesisi KOBİ’ler ta-
rafından verilecek siparişler üzerin-
den işleyecek. Tesise sipariş veren
işletmelere doğrudan hammadde
temini, masif ve lamine ahşap mal-

zemelerin birinci sınıf yarı mamul-
lerinin üretilmesi, yarı mamul
ürünler üzerindeki teknik işlemle-
rin yapılması gibi hizmetler sunu-
lacak. Proje ile fırınlanmış kereste,
kapı pencere doğramaları, lamine
masif parke, lambri döşeme, bina
dış ahşap kaplama, masif mobilya
ve eskitme mobilya yarı mamulleri,
iskele, kamelya, veranda, havuz ke-
narı ahşap ve zemin döşemeleri,
sauna imalatı, tomruk ev, ahşap ev,
ahşap el oymacılığı yarı mamulü,
çocuk ahşap oyuncak yarı mamul-
leri gibi üretim alanlarının destek-
lenmesi hedefleniyor. 
Proje kapsamında KOBİ’lere ayrıca
yeni üretim yöntemi ve teknik
çizim gibi alanlarda danışmanlık
desteği verilecek, çalışanlar işletme
sermayesi yönetimi, ürünlerin çe-
şitlendirilmesi ve rekabet konula-
rında eğitim alacak. Projenin

Haberler
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tamamlanmasının ardından tesisten
yararlanacak mobilya üreticilerinin
üretim giderlerini ortalama yüzde
10-20 arasında düşürmesi de he-
defler arasında yer alıyor. Bu sayede
işletmelerin rekabet gücü artırılır-
ken istihdamın da artması ve Kas-
tamonu’nun sosyo - ekonomik
gelişimine katkı sağlanması bekle-
niyor.

Yeni pazarlara 
açılma şansı sunacak
Türkiye’nin ekonomik olarak yeni
gelişmekte olan bölgelerinde faali-
yet gösteren işletmelerin, gerek iç
gerekse dış piyasada rekabet gü-
cünü artırmaya yönelik olarak ta-
sarlanan Rekabetçi Sektörler
Programı, Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı ile Avrupa Birliği
ortak girişimi olarak hayata geçiri-
liyor. Türkiye ve Avrupa Birliği
mali işbirliği anlaşması çerçeve-
sinde 2007 yılından bu yana, top-
lam 551 milyon Euro bütçe ile
yürütülen Rekabetçi Sektörler
Programı, 43 ilde imalat sektö-
ründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin
daha rekabetçi olabilmek için belir-
lenen ihtiyaçlarının karşılanması,
ortak kullanım tesislerinden, yeni-
likçi teknolojilerin kullanımına
kadar birçok alanda geliştirilmiş
projelere mali kaynak sağlıyor. 
Bu önemli yatırım programı, yüz-
lerce KOBİ ve işletmeye teknik alt-
yapı, AR-GE, dış ticaret, pazarlama
ve işletme yönetimi, lojistik ve de-
polama gibi alanlarda kendisini ge-
liştirme ve bu sayede iş ve rekabet
edebilme gücünü artırarak yeni pa-
zarlara açılma şansı sağlayacak.
Artan iş ve rekabet gücüyle, yaratı-
lan yeni iş imkanlarıyla Programın
hedef bölgelerinde ekonomik ve
sosyal refahın da artırılması hedef-
leniyor. 

“Bu tesis büyük bir sabrın 
göstergesi oldu”
Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı
Sedat İşeri, 2009 yılından beri
üstün gayretle sürdürdükleri bu
projede mutlu sona ulaşmanın he-
yecanı ve mutluluğunu yaşadıkla-
rını belirterek, “Bu tesis, sadece
Kastamonu Ticaret Borsası’nın
değil, Kastamonu’nun ve Türk
Milletinin bir malıdır, dolayısıyla 

kutsal bir yerdir. Burayı Kasta-
monu için yaptık ve Kasta-
monu’ya armağan ediyoruz” diye
konuştu. Kastamonu CUF Projesi
Teknik Yardım Takım Lideri Ja-
vier Casanova ise, 2009 yılında
çalışmalarına başlanan ve AB pro-
sedürleri nedeniyle ancak 7 yılda
tamamlanabilen tesisi; “Bu büyük
bir sabrın göstergesidir” cümle-
siyle özetledi. 
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Türkiye Mobilya Sanayicileri
Derneği (MOSDER) tara-
fından bu yıl dördüncü kez

Tarabya Otel’de düzenlenen
MOSDER Tasarım Buluşmaları,
Türkiye’den ve dünyanın önde
gelen kentlerinden İstanbul’a gelen
birçok tasarımcıya ev sahipliği
yaptı. Buluşmanın ilk günkü gün-
dem maddesinin en önemlilerin-
den biri ‘Tasarımın Önemi,
Markalaşma ve Tasarımın Markalaş-
maya Etkisi’ adlı panel oldu. Açılış
oturumunda yer alan MOSDER
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail
Doğan, Yıldız Entegre Ağaç Sanayi
ve Ticaret A.Ş. Satış Müdürü Sel-
çuk Ormancı ve dünyaca ünlü İtal-
yan mimar ve tasarımcı Federico
Delrosso, bilgi birikimlerini ve tec-
rübelerini paylaştı. 

Doğan: “Mobilya sektörü, 
tasarımcılarla büyümeli”
MOSDER Tasarım Buluşmala-
rı’nda konuşan MOSDER Yönetim
Kurulu Başkanı İsmail Doğan,
Türkiye mobilya sektörünün ve-
rimliliğini artırarak gelişmişlik sıra-
lamasında üst sıralarda yer bulması
için, inovatif ve AR-GE destekli ça-
lışmalara imza atması gerektiğini
belirtti. Günümüzde, dernek
ve/veya sivil toplum örgütleriyle
üniversiteler arasındaki işbirlikleri-
nin, şirketler için büyük bir önem
taşımaya başladığını söyleyen
Doğan, “Ekonomik refah ancak

eğitim, tasarım ve inovasyonun bir
bütün olarak ele alınmasıyla ger-
çekleştirilebilir. İşte tam bu nok-
tada, MOSDER, Tasarım Buluş-
maları ile her yıl sektörümüze
katkı sağlamaya devam edecektir”
dedi.

Delrosso: “Gelenekselliği çağdaş
detaylarla harmanlayın”
Tasarımın Önemi, Markalaşma ve
Tasarımın Markalaşmaya Etkisi ko-
nulu panelde konuşan dünyaca
ünlü mimar ve tasarımcı Federico
Delrosso ise, tasarımcıların ve mi-
marların global bir kimliğe sahip
olmaları gerekliliğinden bahsetti.
Türkiye’nin çok köklü bir geçmişi
olduğunu ve bu geçmişe sağdık ka-
lınarak tasarımların şekillenmesi
gerektiğini aktaran Delrosso, “Ta-
sarımda her şeyin uyum içinde ol-
ması gerektiğini düşünüyorum.
Onun için ben,  360 derecelik
bakış açısıyla çalışıyorum. Bildiği-
niz gibi dünya değişiyor. 5 yıl ön-

ceki çalışma şeklimizle bugün ve 5
yıl sonraki sistemimiz aynı olmaya-
cak” diye açıkladı. 
Dizayn yaparken değerli objelerle
farklı bir atmosfer yaratmanın
mümkün olduğunu aktaran Del-
rosso, “Işık ve gölge oyunları
bence tasarıma çok yakışıyor.
Bunun için çalışmalarımın birço-
ğunda bu öğeleri kullanıyorum.
Hatta bazı tasarımlarımda fizik ku-
rallarını yıkıyor, milimetrik hesap-
lamalar yapıyorum.  Yaşayan
mekanlar tasarladığımız için, me-
kanların sahiplerinin kimliği değil,
mekanın kendi kimliği olmalı. Bu
nedenle tasarımcıların global bir
bakış açısıyla hareket etmeleri ge-
rekiyor” yorumunda bulundu. 
Öte yandan firmaların; tasarımcılar,
mimarlar ve sanat yönetmenleriyle
birlikte çalışması gerektiğini söyle-
yen Federico Delrosso, tasarımcıla-
rın firmaları yönlendirmesi ve
markanın bir tasarım kimliği oluş-
turması gerektiğinin altını çizdi.
Delrosso, “Benim için bir tasarım-
daki uyumluluk çok önemli. Klasik
ve/veya çağdaş olabilir. Bir tasarı-
mın bulunduğu ülkenin dilini ve
yaşam biçimin yansıtması lazım.
Mimari açıdan da bu bölge kadim
uygarlıklara ev sahipliği yaptı.  Do-
layısıyla bu bölgedeki genç tasa-
rımcıların, gelenekselliğe çağdaş bir
yorum katıp, tasarımlarını bu
yönde şekillendirmeleri gerekiyor”
diye konuştu. 

Haberler
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Kapak Dosyası

Türk makineleriyle üretilen 
sandalyelere dünyanın 
her kıtasından talep var

Son 5 yılda hızla büyüyüp üretim kapasitesini ve kalitesini artırarak bugün İtalya standartlarına yakın
üretim yapar hale gelen Türk sandalye sektörü, bu gelişiminde en büyük gücü ağaç işleme makineleri
sektöründen alıyor. Ürün geliştirme ve çeşitlendirme yatırımlarına ağırlık veren ağaç işleme makineleri
sektörü sayesinde ihtiyacı olan makineleri, Türkiye’de Avrupa kalitesinde çok daha uygun fiyatlarla bulabilen
sandalye üreticileri, dünyanın birçok ülkesine yaptığı ihracatı her yıl artırıyor. 
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Mobilya sektöründe ol-
duğu gibi masa ve
sandalye üretiminde

de her yıl trend ve çizgiler deği-
şiyor. Dünya pazarında binlerce
model sandalye var ve her geçen
gün bunlara yenileri ekleniyor.
Geçmiş yıllarda daha zor üreti-
len, maliyetli ve çok işçilik gerek-
tiren ürünler şu anda daha
ekonomik olarak endüstriyel hale
getirilebiliyor. Öte yandan sek-
tördeki üretici firmalar her yıl
kreasyonlarını değiştirmek zo-
runda olduklarının bilinciyle
ürün çeşitliliğini artırıcı yatırım-
lar yapıyorlar. Müşterilerin de-
vamlı yenilik istemesi sektördeki
masa ve sandalye üreticilerinin de
model zenginliği, AR-GE çalış-
ması ve kalite standartlarını artır-
masını zorunlu kılıyor.  
Trend ve yeni ürün beklentisi
kadar, pazar pastasının büyük-
lüğü de sektörün en önemli özel-
liklerinden biri. Masa ve
sandalyenin kullanıldığı alanların
fazla olması sektörün satış potan-
siyelini dinamik tutuyor. Sandal-
yeler sadece evlerin salon ve
mutfaklarında değil sağlık ku-
rumlarından otellere, alışveriş
merkezlerindeki kafelerden eği-
tim kurumlarına kadar çapı çok
geniş bir alanda kullanılıyor. İn-
sanlar her nerede olursa orada
sandalyeye ihtiyaç var. Bu şekilde
dinamik olan sektörde sigara
içme yasağı bile sandalye sektö-
rünü hemen etkileyebiliyor. Bu
da firmaların üretici kimliğiyle
farklı ihtiyaçlara dönük çalışmalar
yapmasında itici güç oluyor. 
Sandalye üretimine yönelik ahşap
kullanımında ve tüketicilerin ta-
leplerinde yıllar itibarıyla değişim-
ler yaşanmakta. Özellikle son
dönemde sandalye üretiminde
farklı ağaç türlerinin kullanılma-

sıyla ilgili tüketiciden gelen talep
dikkat çekiyor. Eskiden pazarda
kayının hakimiyeti, yerini ceviz,
meşe, Afrika ülkelerinde yetişen
farklı ağaç çeşitleri gibi daha do-
kulu, doğal görünümlü ağaçlara
bıraktı. Özetle sektörde tüketici-
nin beklentisi değiştikçe ürün için
kullanılan ağaç çeşitliliği de arttı.

Mobilyadaki trendler 
sandalyeye de yansıyor
Sandalyedeki trendlere baktığı-
mızda ise mobilya sektöründe-
kiyle benzerlik gösterdiğini
görüyoruz. Mobilya endüstrisi-
nin trendleri hem toplum hem
kişisel alanda kültürel değişimleri
de yansıtıyor. Artık evlerdeki mo-
bilya dizaynları kişiliğin, mesleki
iddianın ve sosyal algılamaların
ifadeleri olarak görülmeye baş-
landı. İyi dizayn edilmiş ve renk-
leri doğru kullanılmış bir
mobilya, alıcısına sosyal haya-
tında ve özel yaşamında da katkı
sağlıyor. 
Son yıllarda ülkemizde tüketici-
ler, daha çok renk kombinasyonu
ve daha sade tasarımlar talep edi-
yor. Ayrıca mobilyada konfor ve
trend anlayışı daha çok ön plana
çıkıyor. Bu gelişmeler sandalye
üretimine de direkt yansıyor.
Türk mobilya sektörünün bü-
yüklüğünü her geçen yıl artır-
ması, sandalye sektörünün de
markalaşma ve tasarıma verdiği
önemi artırmasına neden oluyor. 

Sandalye ihracatı 
ithalatının iki katı
Sandalye üretimi Türkiye’nin
özellikle birkaç bölgesinde yo-
ğunlaşmış durumda. İnegöl’de
irili ufaklı 100’ü aşkın sandalye
üreten firma var. İzmir, Hatay ve
Ankara'da da önemli sandalye
üreticileri bulunuyor.  Türk hal-

kının girişimciliğiyle özellikle son
5 yılda sektör haline gelen san-
dalyede, bugün İtalya standartla-
rına yakın üretim yapılıyor. Ürün
çeşitliliği ve kalitesiyle yurt için-
deki ihtiyacı karşıladığı gibi yurt
dışı pazarlara da açılan sektör,
Güney Afrika, Japonya, Kanada,
Arjantin gibi dünyanın farklı kı-
talarındaki farklı ülkelere ihracat
gerçekleştiriyor. 
Sandalye dış ticarette fazla veren
bir sektör. Türkiye’nin sandalye
dış ticaret rakamlarına baktığı-
mızda 2014 ve 2015 yıllarında
ihracatın ithalattan çok daha yük-
sek olduğu, hatta yarı yarıya bir
fark oluştuğu dikkat çekiyor.
Buna göre ihracatın 82 milyon
568 bin dolar, ithalatın ise 39
milyon 525 bin dolar olduğu

Yurt içindeki ihtiyacı karşıladığı
gibi yurt dışı pazarlara da açılan
sandalye sektörü; Güney Afrika,
Japonya, Kanada, Arjantin gibi
dünyanın farklı kıtalarındaki farklı
ülkelere ihracat gerçekleştiriyor.
2015 yılında 77 milyon 430 bin
dolarlık ihracata imza atan Türk
sandalye üreticileri, ihracatının
büyük bölümünü 67 milyon 515
bin dolarla, sandalye dahil otur-
maya mahsus diğer mobilyalar bu
ürün grubunda yaptı.



2014 yılında, yüksekliği ayarlanabi-
len koltuk ve sandalyelerin ihracatı-
nın 12 milyon doları aştığı,
ithalatının ise 4 milyon dolara yak-
laştığını görüyoruz. Yine 2014 yı-
lında sandalye dahil oturmaya
mahsus diğer mobilyaların ihracatı

70 milyon 568 bin dolar, ithalatı 35
milyon 740 bin dolar oldu. 
2015 yılında ise sektörün toplam ih-
racatı 77 milyon 430 bin dolar, itha-
latı ise 31 milyon 761 bin dolar
olarak gerçekleşti. Geçen yıl sektör
ihracatının büyük bölümü yine san-

dalye dahil oturmaya mahsus diğer
mobilyalarda yaşandı. Sektör bu
ürün grubunda 2015 yılında 67 mil-
yon 515 bin dolarlık ihracat, 28 mil-
yon 381 bin dolarlık ithalat yaptı.

Makine ve sandalye üreticileri 
bir araya gelmek istiyor
Sandalye sektöründe Türkiye'nin gi-
deceği daha çok yol olduğuna ina-
nan sektör temsilcileri,  henüz yolun
başında olan sektörde imalatçılar ile
tasarımcı ve üniversitelerin birbirine
entegre olamadığına dikkat çekiyor-
lar. Özellikle tasarım konusunda sek-
törün kendini geliştirmesi için bu tür
işbirliklerine ihtiyaç olduğunu vur-
gulayan sandalye üreticileri, birlikte
hareket edebilmek için bir çatı örgü-
tün kurulması gerektiğini de sık sık
dile getiriyorlar. 
Öte yandan yetkililer, sektörde
küçük ve orta ölçekli işletmelerin gi-
derek şirketleştiğine işaret ederek, bu
alanda nitelikli elemana duyulan ihti-
yacın arttığını vurguluyorlar. Meslekî
eğitim ve öğretim sisteminin güçlen-
dirilmesi mobilya ve iç mekan tasa-
rımı gibi ara teknik eleman ihtiyacı
olan alanlara nitelikli iş gücü yetişti-
rilmesi büyük önem taşıyor.
Bu noktada ağaç işleme makineleri
sektörü ile sandalye sektörünün bir-
birini daha iyi anlaması için daha
fazla bir araya gelmesi gerektiğine
değinen firma temsilcileri, sektörel
derneklerin yapacağı organizasyonlar
ve paylaşım toplantılarıyla projeler
yürütülebileceğini, bunun da firma-
ların gelişmesine ciddi katkılar sağla-
nabileceğini vurguluyorlar. 

Ahşap sandalyede 
makine kullanımı artıyor
Sandalye üretiminin ve ihracatının
artması, ahşap sandalye imalatında
kullanılan ağaç işleme makine kulla-
nımını da son yıllarda artırıyor. Bun-
dan 10 yıl önceye kadar sandalye

Kapak Dosyası

Sandalye üretiminin ve ihracatının artması, ahşap sandalye imalatında kullanılan ağaç
işleme makine kullanımını da son yıllarda artırıyor. Sandalye üreticileri satışlarını
artırırken, ağaç işleme makineleri üreten firmaların da sandalye sektöründeki talep ve
ihtiyaçlara bağlı olarak gelişimini sürdürmesi bekleniyor.
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üretiminde ağaç işleme makineleri
yok denecek kadar azken, şimdi sek-
törde birçok ihtiyaç iç pazardaki ma-
kine üreticilerinden karşılanabiliyor.
Sandalye üretimine yönelik CNC ve
mekanik dahil yerli makinelerdeki
ciddi gelişim sayesinde, Avrupa’da
üretilen bir makinenin daha iyisini
Türkiye’de bulmak mümkün. San-
dalye sektörünün Türkiye’de yavaş
yavaş söz sahibi olmasıyla beraber
makine üreticilerinin talep ve ihti-
yaçlara bağlı olarak gelişmesini sür-
dürmesi bekleniyor. 
Nitelikli bir ahşap sandalye için çok
boyutlu CNC makineleri kullanılıyor.
Bu makineler sayesinde ahşap arzu
edildiği gibi işleniyor, böylece hem
ergonomik açıdan hem de stabilizas-
yon ve sağlamlık açılarından çok ka-
liteli ve uygun bir işçilik ortaya
çıkarılıyor. Çok yönlü CNC makine-
leri aynı zamanda delik makinesinin
freze makinesinin ve kısmen ebat-
lama makinelerinin işlemlerini uygu-
larken, bilgisayar destekli koordinat
sistemleri ile istenilen herhangi bir
noktaya gerekli işlem kolayca yapıla-
biliyor. CNC makineleri özellikle
yüksek ahşabın daha fazla ön planda
olduğu, sıradan birleştirmelerin yanı
sıra daha ekstrem birleştirme yön-
temlerinin kullanılabildiği ahşap san-
dalye modelleri için kullanılıyor. 
Ahşap sandalyenin, tomruk halin-
den nitelikli bir sandalye haline dö-
nüşümü için birçok işlemin
yapılması gerekiyor. Öncelikle şerit
testere makinelerinde tomruk halin-
den belirli karkas ölçülere küçültü-
lerek işlenmesi, nitelikli ölçüler
haline getirilmesi gerekiyor. Daha
sonra ahşap işleme makinelerinden
kalınlık makinesinde üst düzey işlem
yapılıyor ve belirli ölçüde Kafkas
ahşap malzeme üretiliyor. Ahşap
sandalyenin şekline ve ölçüsüne
göre daire testere, makinede belirli
zıvana ve kanalları açıyor.

Geçen yıl makine ithalatı 
300 milyon doları aştı
Sandalye üretimi sektöründe kulla-
nılan ahşap ve mobilya makinelerinin
ithalat ve ihracat tablosuna bakıldı-
ğında ithalatın ağırlıkta olduğu gö-
rülüyor. Bu alandaki makinelerin
2014 yılı sonunda toplam ithalatı
275 milyon dolar, ihracatı ise 75 mil-
yon dolar olarak gerçekleşirken,
2015 yılında ihracat gerileyerek 63,5
milyon dolara düştü. 2015 yılında it-
halat ise artış göstererek 308 milyon
dolar olarak gerçekleşti.
Sandalye üretimi sektöründe kulla-
nılan ahşap ve mobilya makinelerin-
deki dış ticarete ait toplam rakamlar
içerisinde en büyük payı, ağaç işleme
presleri ile boya ve cila hatları alıyor.
Boya ve cila hatları makinelerinden
2015 yılında 34 milyon 829 bin
dolar ihracat, 145 milyon dolara
yakın ithalat gerçekleştiren ağaç iş-
leme makineleri sektörü, geçen yıl
ağaç işleme preslerinde ise 130 mil-
yon dolara yakın ithalat yaptı. San-
dalye üretimi için kullanılan
makinelerin büyük kısmını ithal eden
sektör, zımpara makinesi, delik açma
veya zıvanalama makineleri, ağaç iş-
leme presleri, ağaç/kağıt hamuru
için kurutucularla ilgili ihtiyaçlarını
ağırlık olarak yurtdışından karşıladı.
Sektörün ihracat payının ithalata
göre daha fazla olduğu makine
grupları arasında ise, şerit testere ma-
kinesi, daire testere makinesi, planya
makinesi ve freze makinesi yer aldı. 
Boya ve cila hatlarında 2014 yılı so-
nunda ihracat 40 milyon dolar, itha-
lat ise 193 milyon dolar oldu. 2015
yılı sonunda boya ve cila hatları sek-
tör genelinde olduğu gibi gerileme
kaydetti ve ihracatı 35 milyon dolar,
İthalatı ise 144 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Boya ve cila hatları tica-
retinde en büyük payı, püskürtmeli
/ sprey boya makineleri ile konve-
yörler oluşturdu.
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AHŞAP SANDALYE İMALATININ AŞAMALARI
Ahşap sandalye imalatı iskelet, boya, cila, döşeme gibi farklı
bölümlerden geçerek yapılır.
İskelet: Ahşap sandalyelerin üretiminde ilk aşama iskelet-
tir.  Ağacın kesilmesi, kalıplara uygun çizimlerin yapılarak
sandalye iskeletini oluşturan parçaların ortaya çıkması,
sandalyenin iskelet haline gelmesi ve ince ayarlamaların
yapılarak boyaya hazırlanması ‘iskelethane’ de yapılır. Ağaç
lata olarak tabir edilen kesilmiş altılık veya sekizlik parçalar
halinde iskelethaneye getirilir. Sandalyenin ayak, etek, yan
kayıt gibi parçalarının kalıpları ağacın üzerine konarak
çizilir. Çizimden sonra hızar da kesim yapılır. Önce lata
ufak parçalara dönüşür. Sonra sandalye iskelet parçaları
ortaya çıkar. Planya kullanılarak zeminlerdeki eğrilikler
düzeltilir. Çeşitli el aletleri ve makinelerle zımpara, delik
açma, dörtleme işlemleri yapılır. Sandalye iskeleti ortaya
çıktığında ince ayarlarla son şekli verilir.
Boya: Ahşap sandalyeler, iskeleti tamamlandıktan sonra
boyahaneye alınır. Ahşap sandalyelerin boyanmadan
önceki haline ‘ham’ denir. ‘Ham sandalye’ tabiri, hem
iskeletçiler hem de boyacılar tarafından sıklıkla kullanılır.
Ham sandalyeye zemin rengini vermek için pinoteks çek-
ilir. Fıçılara batırılarak sandalyeler zemin rengini alır. Daha
sonra kurumaya bırakılır. Dolgu adı verilen vernik atılır.
Dolgu zımparası yapılır, macun çekilir, macun zımparası ve
patinadan sonra renk atılır. Renkten sonra sünger zımpara
ile pürüz kırma işlemi yapılır. En son kat verniği (cila)
atılarak kurumaya bırakılır.
Döşeme: Ahşap sandalye döşemesi imalatın son aşa-
masıdır. Tabana çakılan sünger, süngerin üzerine deri ya
da kumaş döşenir. Tela beziyle son şekli verilir. 
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Kapak Röportajı

Leta Sandalye Yönetim Kurulu Başkanı Levent Özcan:

“Ahşap sandalyede yeni trend
doğallık ve tasarımın birleşmesi oldu”



Mobilya sektöründe aile-
den gelen tecrübeyi ge-
lişen teknoloji ve yeni

trendlerle harmanlayan Leta Sandal-
ye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Le-
vent Özcan, sektörün genç ve
başarılı girişimcileri arasında yer alı-
yor. Türkiye’de sandalye üretiminin
henüz bir sektör olarak görülmediği
yıllarda çıktığı üretim yolculuğunu
bugün markalaşma düzeyine taşımış
başarılı bir girişimci olan Levent Öz-
can’ın başarısını, sadece aileden
gelen mobilya üretim kültürüyle
açıklamak yeterli olmaz. Hayatının
her alanında farklılıklar peşinde
koşan Levent Özcan’a göre yapıl-
mayanı hayata geçirmeye çalışması-
nın ve en önemlisi de yaptığı işe
gönülden bağlı kalmasının bugünkü
başarısında büyük etkisi var.  
Hedeflerinde çıtayı yüksek tutan Le-
vent Özcan, Yönetim Kurulu Baş-
kanı olduğu Leta Sandalye ile
bugün İnegöl Mobilya Ağaç İşleri
İhtisas OSB’de 52 bin metrekarelik
fabrikasında aylık 20 bin parça san-
dalye, masa, koltuk üretiyor. Üre-
time 2003 yılında 5 kişilik bir
kadroyla 80 metrekarelik bir atöl-
yede başlayan Levent Özcan, İnegöl
Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB’de
yer alan fabrikası ile hali hazırda Av-
rupa’nın üretim kapasitesi ve makine
parkı bakımından dördüncü büyük
tesisine sahip. 
Leta’nın üretiminin yüzde 60’ını
otel, restoran ve kafelere yönelik
özel proje işler üzerine gerçekleştir-
diğini söyleyen Levent Özcan, önü-
müzdeki 5 yılda sandalye, masa ve
koltuk grubunda dünya çapında bi-
linirliği artmış bir proje firması
olmak istediklerini belirtiyor.
Doğru reçeteyle gelen hastaya
doğru ilacı veren bir eczane gibi,
doğru projelere doğru çözümler su-
narak müşteri memnuniyetini üst se-
viyede tutmak için çalışmalar

yaptıklarına değinen Özcan, şirketin
2018 hedeflerini ise yurt içi ve yurt
dışında 15 mağaza açmak ve kendi
markasının dışında hiçbir markaya
üretim yapmamak olarak açıklıyor.
Şirketi hakkında verdiği bilgilerin
yanı sıra sektörle ilgili önemli açıkla-
malar da yapan Özcan’a göre san-
dalyenin üretimi zor, kârlılıkları
mobilya sektörüne göre düşük,
ancak yeniliklerle desteklendiğinde
katma değerli, niş bir pazar. Özel-
likle son 5 yılda sektör olmaya baş-
layan sandalye üretiminde firmaların
kendi kalıplarını oluşturup, farklı
segmentler hazırladıklarını açıklayan
Özcan, “Son yıllarda müşterilerimiz
fiyattan önce ürünün yeni tasarım
olup olmadığını soruyor. Eskiden
insanlar sadece oturacakları bir san-
dalye için fiyat soruyordu. Artık
model sormaya başladılar. Bu deği-
şim gözle görülür bir şekilde yaşanı-
yor” diyor. 

Levent bey, öncelikle Leta San-
dalye’yi daha yakından tanımak
adına kurulduğunuz tarihten bu-
güne kadarki süreci kısaca anlatır
mısınız?
Mobilya sektöründeki geçmişimiz ai-
leden geliyor. Şu anda ikinci jeneras-
yonuz. Okul döneminde ve askerlik
dönüşünde, abimlerin yanında çalışıp
bu işi mutfağında öğrendim. Abim-
lerin emeklilik kararı alması üzerine
2003 yılında yeğenimle birlikte Leta
Sandalye’yi kurduk. 2003 yılında 5
kişilik bir ekiple 80 metrekarelik bir
atölyede üretimlere başladık. Bugün
400 kişilik çalışan ve 25 bin metreka-
resi kapalı toplam 52 bin metrekare-
lik bir üretim alanına ulaştık. Bu işte
başarıya ulaşacağımıza inandıktan
sonra heyecanımız daha da arttı, ku-
rumsallaşma ve markalaşma çalışma-
larını başlattık. İnegöl Mobilya ve
Ağaç İşleri İhtisas OSB’ye ilk taşınan
firmayız. 
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Sandalyede renklerin, kumaş-
ların tarzının yıllar içinde 
değişmesine rağmen ahşap
kullanımına olan ilginin hiçbir
zaman değişmediğini dile 
getiren Leta Sandalye Yönetim
Kurulu Başkanı Levent Özcan,
hatta tüketici eğiliminde
daha da artan bir şekilde
ham ağaç kullanımına dönüş
olduğunu vurguluyor. 
Öte yandan tüketicinin yeni
tasarım ürünlere ilgisinin de
giderek önem kazandığını 
aktaran Özcan, sektördeki bu
iki gelişmeyi, ‘doğallıkla birleşen
tasarım olgusunun öne 
çıkması’ olarak yorumluyor. 



Bu taşınma ile neler hedeflediniz?
OSB’ye taşındığımızda elektrik
yoktu. Fabrikayı jeneratörlerle kur-
duk. Bu fabrikayı kurmamız bir çıl-
gınlıktı. O dönemde herkes bize
çılgın gözüyle bakıyordu. Ama ba-
şarılı olacağımıza inanmıştık. Haklı
da çıktık. Fabrikamızın kapasitesini
100 bin adet/aya göre kurduk.
Çünkü dünyanın ilk üç büyük san-
dalye üreticisi arasında olma hede-
fim vardı. Bugün Avrupa’nın üretim
kapasitesi ve makine parkı bakımın-
dan dördüncü büyük sandalye üreti-
cisiyiz. Şu anda sandalye, masa,
koltuk gibi tüm proje parçalarının da
içinde olduğu aylık 20 bin parça
ürün üretiyoruz. Aslında bize doğru
reçeteyle gelen hastaya doğru ilacı
veren bir eczane gibiyiz. Doğru pro-
jelere doğru çözümler sunarak müş-
teri memnuniyetini üst seviyede
tutuyoruz. 2018’le beraber kendi
markamızın dışında hiçbir markaya
üretim yapmayacağız. 

Firmanızın kurulduğu günden iti-
baren başarılı bir gelişim sürdüre-
rek bugünlere gelişinde ne gibi
faktörler etkili oldu? Başarınızın
sırlarını bizimle paylaşır mısınız? 
3 yıl önceye kadar ayda 50 bin san-
dalye üretiyorduk. Fakat üç yıllık sü-
reçte gördük ki, ekonomik ürünlerin
pazarı tıkandı. Ülkenin gelir düzeyi
yükseldi, milli gelirle beraber tüke-
tici daha üst segmentte ürün iste-
meye başladı. Daha keyif aldığı,
rahat, tasarım ürünü olan, farklı san-
dalye talepleri gelmeye başladı. Bu
da işçiliğe yoğunlaşmayı gerektirdi.
Eskiden daha seri üretim yaparken
artık üretimi 20 bin adet/aya düşü-
rerek katma değeri daha yüksek
ürünler üretmeye başladık. Seri üre-
timle 80 bin adet/ay üreterek ulaşa-
cağımız ciroya, 20 bin adet/ay ama
katma değerli üretimle ulaştık. Yeni

jenerasyonun beklentileri değişince
biz de buna ayak uydurduk ve ürün
gamımızı olan göre yeniledik. Ayrıca
restoran, kafe ve otel proje işlerine
ağırlık verdik. 
Şu anda üretimin yüzde 60’ı proje
bazlı üretim. Projeler kapsamında
sandalyenin yanı sıra masa ve koltuk
üretimi de yapıyoruz. Bize doğru-
dan gelen projelerin yanı sıra iç mi-
marlarımız projede uygulanacak
olan ürünleri müşterilerimizle bir-
likte de tespit edebiliyor. Türkiye ge-
nelinde pek çok özel otel, restoran
ve kafe projelerine konsepte uygun
hizmet veriyoruz. Örneğin son ola-
rak İstanbul Nişantaşı’ndaki Gürkan
Şef’in yurt içi ve yurt dışında açacağı
zincir mağazalarının projelerini
aldık. Proje bazlı katma değerli üre-
tim, ihracat ve mobilya sektöründeki
hareketlilik, yaşanan krizleri az his-
setmemize neden oldu. Tek bir
pazar yerine pazar çeşitliliğine gide-
rek riskimizi dağıttık. Daha rahat
nefes alıyoruz.  

İç pazarda nasıl bir yapılanma
içindesiniz? 
Türkiye genelinde İstanbul, Bursa,
İnegöl’deki Mobiliyum AVM ve
yine İnegöl merkez olmak üzere 4
yerde kendi mağazamız var. Şimdi
İstanbul Anadolu yakasında ikinci
bir lokasyon bakıyoruz. Sektörümüz
daha mobilya gibi profesyonelleş-
medi. Ancak mobilya sektöründeki
kadar rakip de sandalye sektörüne
yok. 10 gün içinde 10 bayilik vere-
biliriz. Bayilikle alakalı talepler var
ama bu konuda daha yavaş ve sağ-
lam adımlarla ilerlemeyi planlıyo-
rum.   

İç pazarın yanı sıra yurtdışına yö-
nelik çalışmalarınız, projeleriniz
var mı? 
Özellikle yurt dışında bayilik açma
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Bundan 10 yıl önceye kadar
ağaç işleme makineleri yok 
denecek kadar azdı. Ama şimdi 
sektörümüzde bütün ihtiyaçları-
mızı iç pazardaki makine 
üreticilerinden karşılayabiliyoruz.
CNC de, mekanik de dahil iç
pazarda ciddi bir gelişim oldu.
Artık Avrupa’da üretilen bir 
makinenin daha iyisini Türkiye’de
bulma şansımız var. 
Türk girişimcisine imkan ve
destek verildiği sürece bu sektör
de gelişmeye devam edecektir.

“

“ 



hedefimiz var. İlk mağazamızı Er-
bil’e açacağız. Yunanistan’da çalıştı-
ğımız bir firma ve Almanya’da bir
firma ile bayilik görüşmemiz var.
Ama aceleci davranmıyoruz. Olgun-
laşmamız gerekiyor. 3 yıllık süreçte
bir dönüşüm yaşadık. Franchise ya
da bayilik vermiyoruz. Mağazaları-
mızı kendimiz açıyoruz. Böylece
mağazalarımızdaki eksiklikleri görüp
tamamlamamız daha kolay oluyor.
2018 sonunda yurt içi ve yurt dı-
şında toplam 15 verimli mağazaya
ulaşmayı hedefliyoruz. Gelecekte bir
dünya markası olmak istiyoruz ve
bunun yolu da kendi mağaza siste-
mimizi kurmaktan geçiyor. Örneğin
Londra için bayilik isteyenler var.
Fabrikaya gelip ürün seçtiler. Ama
biz hemen bayilik vermek yerine
önce bir yıl birlikte çalışmayı ve bir-
birimizi tanımayı, birlikte operas-
yonlar yürütmeyi, proje bazlı
çalışmayı önerdik ve Londra için
böyle bir başlangıç yaptık. Bu sü-
reçte mobilya verdiğimiz büyük
markaların da üretimimizdeki payını
giderek azaltacağız. 

Önümüzdeki dönemde ihracatta
büyüme ağırlığınız hangi pazarlar
üzerinde olacak?
Toplam üretimimizin yüzde 15’i
ihracat. Ağırlıklı olarak Arabistan,
Irak, Yunanistan, Kosova, Ko-
sova’daki partnerimiz üzerinden İs-
viçre’ye de mal veriyoruz. Ayrıca
İsveç, Hindistan, Brezilya, Tayvan,
Kenya, Malta, Nijerya gibi ülkeler
de sürekli olmasa da ürün gönder-
diğimiz ülkeler arasında. Öte yan-
dan yeni pazar arayışlarımız da her
daim devam ediyor. Bu kapsamda
farklı ülkelerdeki bizi ilgilendiren
fuarları da ziyaret ediyoruz.  

Gelecek kısa ve orta vadede büyü-
meye yönelik stratejiniz nedir? Ya-

tırım planlarınız hakkında detaylı
bilgi verir misiniz?
5 yıl sonra Leta’yı kendi alanında
dünyada bilinirliği en üst seviyede
bir proje firması olarak görmeyi he-
defliyoruz. Makine parkı olarak son
teknoloji ürünlere sahibiz. Metre-
kare olarak da yeterliyiz. Ürün yel-
pazemizi üst seviyelere çıkartıp,
dünya standartlarında geçerli olan
ürün gamımızı hem kalite hem de
fiyat skalası olarak rekabette öne çı-
karabilecek çalışmalar yürütüyoruz.
Bu kapsamda yeni yatırımdan ziyade
fabrika içinde verimlilik ve kaliteyi
artırmak adına hamleler yapıyoruz.
Bizi başarıya götürecek etkenler
bunlar olacak. Bu fabrikayı kurma-
dan önce Avrupa’da 30 tane san-
dalye fabrikası dolaştık ve en yeni
teknolojiyi fabrikamıza uyguladık.
Şu anda çalışanlarımızı da yeni tek-
nolojik gelişmeler ve yeni trendler
ışığında eğiterek makine ve kullanıcı
olan insan unsurunda da kaliteyi üst
seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. 

Yeni ürün çalışmalarınız hakkında
bilgi verir misiniz? Bu konuda Ar-
Ge’ye ne kadar bütçe ayırıyorsu-
nuz? Yeni ürün çalışmalarınız
önümüzdeki dönemde hangi alan
ve konularda olacak?
12 kişilik bir AR-GE birimimiz var.
Yıllık ciromuzun yüzde 3’ünü
AR-GE’ye ayırıyoruz. Model olarak
pazarda yer alan ürünlerin en azın-
dan yüzde 40’ı bizim tasarımlarımız-
dan oluşuyor. Taklit konusunda ciddi
problemlerimiz var. Sürekli bir
AR-GE çalışması devam ediyor.
Hem iyileştirme hem de yenilik
adına çalışmalar yapılıyor. Pazardaki
iyi oyunculardan biri olmamızın ne-
deni de hızlı hareket etmek, esnek
üretim kabiliyeti ve AR-GE gücü-
müz. Rakiplerimizden ayrıldığımız
en önemli nokta o. 
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“LONDRA’DAN BAYİLİK TALEBİ
GELDİ”
Leta Sandalye olarak franchise ya da bayilik
vermiyoruz. Mağazalarımızı kendimiz 
açıyoruz. Böylece mağazalarımızdaki 
eksiklikleri görüp tamamlamamız daha kolay
oluyor. Londra için bayilik isteyenler var. 
Fabrikaya gelip ürün seçtiler. Ama biz hemen
bayilik vermek yerine önce bir yıl birlikte
çalışmayı ve birbirimizi tanımayı, birlikte 
operasyonlar yürütmeyi, proje bazlı çalışmayı
önerdik ve Londra için böyle bir başlangıç
yaptık. Bu süreçte mobilya verdiğimiz büyük
markaların da üretimimizdeki payını giderek
azaltacağız.
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Dergimizin bu ayki kapak habe-
rinde, sandalye üretim makinele-
rini ele alıyoruz. Türkiye’de
sandalye üretiminin büyük firma-
larından biri olmanız nedeniyle,
Türkiye’de bu alandaki gelişimi
sizden dinlemek istedik. Tür-
kiye’de sandalye üretimi, ihracatı
ve pazarında son 10 yılda nasıl bir
değişim yaşanıyor?
Türk halkının girişimciliği sandalye
sektöründe de hissediliyor. Bugün
İtalya’dan aşağı kalır yanımız kal-
madı. Meslektaşlarımızın girişkenliği
ve Türkiye’nin istikrarlı büyümesi
son 10 yılda sektörü de etkiledi. İne-
göl’de irili ufaklı 100’ü aşkın san-
dalye üreten firma oluştu. İtalya’da
olan bir ürünün daha üstü Tür-
kiye’de üretilebiliyor. 10 yıl önce bir
sektörün varlığından söz edemeyebi-
lirdik ama özellikle son 5 yılda sek-
tör olmaya başladık. Firmaların
kendi kalıpları oluşmaya başladı,
hitap ettikleri pazarlar ve farklı seg-
mentler oluştu.     

Türk sandalye üreten firmaların
yurtdışındaki şansı ve avantajları
nedir? Özellikle hangi bölge/ül-
keler ihracat için potansiyel arz
ediyor?
Dünyanın her yerinde mobilya üre-
timi yapılıyor. Ama sandalye üretimi
her yerde bulunan bir üretim değil. 
Bu nedenle sektör yurt dışı pazar-
larda şanslı. Meslektaşlarımız dünya-
nın her yerine, Güney Afrika,
Japonya, Kanada, Arjantin gibi dün-
yanın farklı kıtalardaki farklı ülkele-
rine ulaşabilirler. Bu noktada farklı
tasarımlar ve teknolojinin takip edil-
mesi yurt dışı pazarlarda başarıyı ge-
tirecektir. AR-GE’sine önem veren
firmalar geleceği olan firmalardır.
Sandalye, dünyanın her yerinde kul-
lanım alanı çok geniş olan bir ürün.
Her yerde pazar var. 

Sadece meslektaşlarımızın o kapıları
aralaması, zorlaması gerekiyor. O an-
lamda şanslı bir sektörüz. Mobilya
gibi her yerde üretilememesinin se-
bebi ise sandalye sektöründe kârlılık-
ların çok düşük olması. Bu nedenle
girişimciler bu alanda üretime girmi-
yor. Bu işi temelden gelerek yapanlar
yapıyor. Çıraklığıyla birlikte bu işe
başlayanlar sandalye sektörünün bir
parçası olduğu için bugün de devam
ediyor. İş sadece maddiyatsa bu
eforu başka bir sektöre vermek çok
daha kârlı işleri getirebilir. Ayrıca
müşteri memnuniyeti konusunda
çok büyük hassasiyet gerektiren bir
alan. 300 liralık bir sandalyeyi üze-
rindeki 1 liralık hata yüzünden ya da
sadece kumaştan bir ipliğin çıkması
nedeniyle geri alabilirsiniz. Her saf-
hası insan yetiştirme, insan emeğine
dayalı bir iş. Son teknoloji makineler
kullanılsa da insan faktörü bizde çok
önemli. Makine ve insan adaptas-
yonu bir seneyi buluyor. 

Sandalye üretiminde ahşap kulla-
nımının seyrini, tüketicilerin ta-
leplerindeki değişimi ve ilgisini
yorumlar mısınız? Ahşap sandal-
yede son yıllarda yaşanan en
önemli gelişmeler nelerdir? Geli-

şimin itici güçlerini neler oluştu-
ruyor? 
Sektörde özel ürünler, farklı ağaçla-
rın kullanıldığı ürünler isteniyor. Es-
kiden pazarda kayının hakimiyeti
yerini ceviz, meşe, Afrika ülkelerinde
yetişen farklı ağaç çeşitleri gibi daha
dokulu, doğal görünümlü ağaçlara
bıraktı. Beklentiler değiştiği için kul-
lanılan ağaç çeşitliliği arttı. Son yıl-
larda müşterilerimiz fiyattan önce
yeni tasarım olup olmadığını soru-
yor. Eskiden insanlar sadece otura-
cakları bir sandalye için fiyat
soruyordu. Artık model sormaya
başladılar. Bu değişim gözle görülür
bir şekilde yaşanıyor. 

Ahşap sandalye kullanımı/tüke-
timi/üretimine ilişkin gelecek ön-
görülerinizi bizimle paylaşır mısı-
nız? Ahşap kullanımının bu alanda
artacağını düşünüyor musunuz?
Eğer evetse, bunu sağlayan koşul-
lar ve nedenler neler olacaktır?
Ahşap kullanımı hiçbir zaman düş-
medi. Renkler, kumaşlar değişirken
ahşabın kullanımı değişmeyecek.
Hatta daha da artan bir şekilde ham
ağaç kullanımına dönüş var. Aslında
yaşam koşulları iyileştikçe ve mo-
dernleştikçe doğala olan ilgi daha da
artıyor. Doğal ürün kullanıldığında
mukavemeti daha yüksek olduğun-
dan insan evi yönetebiliyor. Daha
özgür oluyor. Aksi halde doğal ol-
mayan ürünler kullanıldığında mo-
bilyanın çizilip yıpranmaması için
daha fazla özen göstermesi gerekiyor
ve zamanla ev insanı yönetmeye baş-
lıyor. Bu noktada doğallıkla birleşen
tasarım olgusu öne çıkıyor. 

Dergimizde ayrıca, ahşap sandalye
imalatında kullanılan ağaç işleme
makine üretiminin gelişimini de
ele alıyoruz. Sizin bu konudaki
görüşlerinizi de almak isteriz.

Kapak Röportajı

Sandalye üreticileri
olarak bizler kazandıkça
makine ihtiyacımız her geçen
gün artıyor. Sandalye 
sektörünün Türkiye’de yavaş
yavaş söz sahibi olmasıyla 
beraber yan sanayisi de bu
doğrultuda gelişim sağlayacak.
Bütün makine üreticileri 
taleplerimiz ve ihtiyaçlarımız
doğrultusunda yeni 
projeler yapabiliyorlar.  
Bu sayede onlar da 
kendilerini geliştiriyorlar.

“

“
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Ağaç işleme makineleri alanında
Türkiye sizce geçmişten bugüne
nasıl bir gelişim gösterdi? 
Bundan 10 yıl önceye kadar ağaç iş-
leme makineleri yok denecek kadar
azdı. Ama şimdi sektörümüzde
bütün ihtiyaçlarımızı iç pazardaki
makine üreticilerinden karşılayabili-
yoruz. CNC de, mekanik de dahil iç
pazarda ciddi bir gelişim oldu. Artık
Avrupa’da üretilen bir makinenin
daha iyisini Türkiye’de bulma şansı-
mız var. Türk girişimcisine imkan ve
destek verildiği sürece bu sektör de
gelişmeye devam edecektir. Sandalye
üreticileri olarak bizler kazandıkça
makine ihtiyacımız her geçen gün
artıyor. Sandalye sektörünün Türki-
ye’de yavaş yavaş söz sahibi olmasıyla
beraber yan sanayisi de bu doğrul-
tuda gelişim sağlayacak. Bütün ma-
kine üreticileri taleplerimiz
doğrultusunda, ihtiyaçlar doğrultu-
sunda geliştirmeler yapabiliyorlar. Bu
sayede onlar da kendilerini geliştiri-
yorlar. 

Son olarak ağaç işleme makineleri
sektöründen/firmalarından beklenti
ve talepleriniz nelerdir? Birlikte daha
büyük başarılara imza atabilmek
adına yeni işbirlikleri kurmak için
öneri ve tavsiyeleriniz neler?
Sektörlerin birbirini daha iyi anlaması
için daha fazla bir araya gelmesi ge-
rekiyor. Sadece bir sorunumuz ya da 

ihtiyacımız olduğunda değil de
dönem dönem bir araya gelerek ya-
pabileceğimiz paylaşım toplantıla-
rıyla sektörün gelişmesine de katkı
sağlayabiliriz. İletişim halinde ol-
maktan fayda gelir. Sektörel dernek-
ler bu birliktelikler için projeler
yürütebilir.  

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

“ŞİMDİ 4 MAĞAZAMIZ VAR, HEDEF 15 MAĞAZAYA ULAŞMAK”
Bugün 25 bin metrekaresi kapalı toplam 52 bin metrekarelik alanda 400
çalışanla üretimimizi sürdürüyoruz. İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB’de
yer alan fabrikamız, halihazırda Avrupa’nın üretim kapasitesi ve makine parkı
bakımından dördüncü büyük tesisi. Hedefimiz ise önümüzdeki 5 yılda ürün
gamındaki sandalye, masa ve koltuk grubuyla dünyada bilinirliği artmış bir
proje firması olmak. Fabrika içindeki verimlilik, istihdam eğitimi ve AR-GE
çalışmalarının yanı sıra mağazalaşmaya da başladık. Şu anda büyük illerde 4
mağazamız bulunuyor, hedefimiz 2018 sonunda yurt içi ve yurt dışında 15
mağazaya ulaşmak.
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Destana göre, Yunan Deniz
Tanrısı Peneus'un kızı
Daphne'ye, aşk tanrısı

Eros'un oklarından birine hedef olan
Apollon aşık olur. Ancak Daphne,
Apollon'dan sürekli kaçar ve aşkını
reddeder. Bir gün Daphne yine ka-
çarken Apollon'a yakalanır ve babası
Yunan Deniz Tanrısı Peneus'dan yar-
dım ister. Peneus, Daphne'yi defne
ağacına dönüştürür ve Daphne son-
suza dek defne ağacı olarak kalır.
Apollon ise, defne ağacından aldığı

yapraklarla kendine bir taç yapar ve
bu tacı başından hiç çıkartmaz. Tüm
Apollon heykellerinin başında gör-
düğümüz defne yapraklarından ya-
pılmış tacın sebebi budur. 
Hatay, tarihte birçok medeniyetin
yanı sıra Antik Yunan mitolojisinde
anlatılan dillere destan Daphne’nin
hikayesinin de ev sahibi. Efsaneye
göre Apollon ve Daphne arasındaki
hikaye, Antakya'nın Harbiye belde-
sinde geçmiş. Bu efsanenin kanıtla-
rından en önemlilerinden biri olan

Apollon ve Daphne mozaiği, bugün
Antakya Arkeoloji Müzesi'nde sergi-
leniyor. Hataylılar da Harbiye’de
defne ağaçları arasından akan bu
meşhur şelalelere "Daphne'nin Göz-
yaşları" adını veriyor.
Kuzeyden güneye giden ve doğudan
gelen anayolların kavşak noktasında
bulunan Hatay, tarihi boyunca kıta-
lar ve bölgeler arası ticarette önemli
rol oynadı. Yolcu ve hacı kervanları
için bir konaklama yeri ve çeşitli böl-
gelerden gelen insanlar için bir kül-

Hatay, binlerce yıldır barış ve huzura
ev sahipliği yapıyor

Gezi



AİMSADDERGİSİ 107

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 

tür alışverişi merkezi haline geldi. Ta-
rihi boyunca çeşitli inançlara sahip
pek çok millete yurtluk olan Hatay
bölgesinde, yetişen çok sayıda şair,
bilim adamı ve sanatçı ile zaman
içinde zengin bir kültür birikimi
meydana geldi. Bu birikimin izlerini,
etkilerini bugün de tarihi yapılarda,
müzelerde eser olarak, toplum yaşa-
yışında sanat, basın-yayın etkinlikleri
ya da gelenek, görenekler halinde
görmek mümkün. Ayrıca tarihi bo-
yunca çeşitli dinlerin, inançların bir
arada yaşadığı Hatay, bu özelliğini
bugün de koruyor. İslam, Hristiyan-
lık ve Musevi inançlarının iç içe ya-
şandığı; cami, kilise ve havranın yan
yana varlıklarını ve fonksiyonlarını
sürdürdüğü şehirde, toplumun sahip
olduğu ortak kültür nedeniyle inanç
farklılıkları hiçbir zaman problem ol-
mazken, bu farklılıklar kültürel yapı-
nın bir zenginliği olarak kabul
ediliyor.
Hatay, Türkiye’nin en önemli eski
yerleşim yerlerinden biri. Yapılan ar-
keolojik araştırmalarda MÖ 100.000
ila 40.000 yılları arasına tarihlenen
bulgulara ulaşılıyor. MÖ 300 yılında
kurulup hızla gelişen kent,  Roma,
Emevi, Abbasi, Selçuklular, Bizans,
Memlük ve Osmanlı egemenlikle-
rinde kaldı. 1918’e kadar Osmanlı
hakimiyetinde olan Hatay, bundan
sonraki yıllarda önce küçük bir dev-

let olarak kurulup ardından Türkiye
sınırlarına dahil oldu. Fransa’nın Su-
riye’ye bağımsızlık tanıması için ya-
pılan çalışmalar üzerine Türk
Hükümeti'nin müdahalesi ile ba-
ğımsız Hatay Devleti kuruldu, aynı
gün Hatay Meclisi yasama çalışmala-
rına başladı. Bir yıl sonra bu meclis
Hatay'ın Türkiye'ye katılması kara-
rını alınca 5 Temmuz 1938’te Türk
ordusu şehre girdi ve Hatay 23 Ha-
ziran 1939'da vilayet olarak Türki-
ye'ye katıldı.

Dinler ve ibadethaneler bir arada
1.5 milyonu aşan nüfusuyla güney
bölgelerimizin en hareketli şehirle-
rinden biri olan Hatay’da tarihi zen-
ginlik hem mimariye hem de
yemeklerine yansıyor. Şehirde farklı
dinlere ait çok sayıda ibadethane
hâlâ faal olarak kullanılıyor. Şehri ge-
zerken aynı lokasyonda hem ezan
sesini, hem kilise çanını duymak
mümkün. 
Musevilik ve Hristiyanlık gibi Müs-
lümanlığın da Anadolu’ya ilk girdiği
şehir olan Hatay’da çok sayıda tarihi
cami bulunuyor. Bunlar arasında en
dikkat çeken Habib-i Neccar Ca-
misi, Anadolu’da yapılan ilk cami
özelliğini taşıyor. Roma dönemine
ait bir pagan tapınağının üzerine
inşa edilen Habib-i Neccar Ca-
misi’nin arsasında, İsa’nın havarile-

rinden Yunus (Yuhanna) ve Yahya
(Pavlos) ile onlara ilk inanan ve ilk
şehit edilen kişi olan Antakyalı
Habib-i Neccar’ın türbesi de yer alı-
yor. MS 636’da Halife Hz. Ömer’in
komutanları tarafından fethedilip is-
lamlaştırılan Hatay’a dini sembol
olarak inşa edilen ilk camii olan
Habib-i Neccar Camii, tarih boyu
defalarca yıkılıp yenilenen, külliyesi
ile birlikte şehrin önemli tarihi sem-
bollerinin başında geliyor. 
Dünyanın ilk kiliselerinden sayılan
St. Pierre Kilisesi ise aynı zamanda
dünyanın ilk Katolik kilisesi. Küçük
bir mağaradan oluşan kilise, manevi
ve tarihi bir değere sahip. Aziz Pav-
lus Ortodoks Kilisesi (Aziz Piyer ve
Aziz Paul Kilisesi) ise Hürriyet Cad-
desi üzerinde bulunan küçük ve şirin
bir kilise. 1700’lü yıllarda yapıldığı
tahmin edilen Antakya Havrası da,
Hatay’daki Musevi cemaatin en

KÜNEFENİN BAŞKENTİ, HATAY
Kadayıf ve peynirden yapılan, sıcak olarak servis edilen bir
tatlı çeşidi olan künefe, Hatay’la özdeşleşen en ünlü tatların
başında geliyor. Anavatanı Hatay olan künefenin birden fazla
çeşidi olmasına rağmen genel yapılış yöntemi aynı. İki katman
kadayıf arasına tuzsuz bir cins peynir koyularak hafifçe pişi-
rilip, üzerine çok koyulaşmamış şeker şurubu katılıyor. Sac
tavanın üzerinde yapılan tel kadayıfın taze Hatay peyniri ile
birleştirilip büyük tepsilerle odun ateşinde pişirilmesi sonucu
hazırlanan künefe; ikramı, sımsıkı dondurması, kaymağı, Antep
fıstığı ile yiyenleri kendine hayran bırakıyor. Eğer Hatay dışında
çok kez künefe yediyseniz bir de mutlaka bu şehrin ustalarının elinden çıkanın tadına bakın isteriz. Çünkü Hatay’da tattığınız
künefe ile bugüne kadar gerçekten hiç künefe yemediğinizi anlayacaksınız. 

Habib-i Neccar Cami
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Gezi

önemli yapılarından. İçinde 500 yıl-
lık bir Tevrat’ın da bulunduğu hav-
rada özel bayram ve dini günlerde
ayinler düzenleniyor.

Antakya gezisinin olmazları;
Arkeoloji Müzesi ve Uzun Çarşı
Antakya’daki gezinize İskender’in at
koşturduğu söylenen Antakya Bota-
nik Parkı’nda Hatay kültüründe bir
sabah kahvaltısı ve Türk kahvesiyle
başlayabilirsiniz.  Bu parkın hemen
bitişiğinde Arkeoloji Müzesi buluyor.
Yapımına 2011 yılında başlanan yeni
müze; toplam 32 bin metrekare ka-
palı alan, 10 bin 700 metrekare sergi
alanı ve 3 bin 500 metrekare sergile-
nen mozaikle, Zeugma Mozaik Mü-
zesi’nden sonra dünyanın en büyük
ikinci mozaik sergileme alanı olarak
inşa edildi. Müzede Hitit, Helenis-
tik, Roma ve Bizans dönemlerine ait

Harbiye, Antakya, Atçana, Seleukia
Pieria ile İskenderun’da bulunmuş
eserler sergileniyor. Bu eserlerin ço-
ğunluğu, 1932-1939 yılları arasında
yapılan kazı çalışmaları sonucu keşfe-
dildi. Burayı gezdikten sonra Küne-
feciler Meydanı olarak bilinen Ulus
Meydanı’ndaki Ulu Cami’yi gezebi-
lirsiniz. Hemen yanında Antakya’nın
en işlek caddesi olan Saray Cadde-
si'nden devam ederek Katolik Kilise-
si’ne ve az ilerisindeki Protestan
Kilisesi’nden sonra Havra’ya, oradan
da dünyada ilk olarak ışıklandırma-
nın yapıldığı Kurtuluş Caddesi'nden
devam ederek Habib-i Neccar Ca-
misi'nde dinlerin kardeş olduğuna
tanıklık edebilirsiniz.
Kurtuluş Caddesi'ni eskiden Zen-
ginler Mahallesi olarak bilinen sağlı
sollu Eski Antakya evleri ve dar so-
kaklar çevreliyor. Habib-i Neccar Ca-
misi'nin hemen yanındaki yoldan
aşağı doğru ilerlerseniz Uzun Çar-
şı'ya ulaşırsınız. Hem anında yeme-
lik, hem memlekete getirmelik çok
çeşitli yöresel lezzeti çarşı içindeki
dükkanlarda bulmak mümkün. Pey-
nir çeşitleri, paket künefe, çökelek,
kuru yemiş, pekmez ürünleri, reçel-
ler, şeker sucuğu ve türevleri, doğal
baharatlar, çaylar, defne sabunu ve
bitkisel ürünler yemelik ve hediyelik
alışveriş ürünleri olup, fiyatları gayet
makul. Acıktıysanız kağıt kebap, tepsi
kebabı yapan çok meşhur kasaplara
uğrayıp, ardından künefeciler mey-
danında künefenizi yiyebilirsiniz.
Günün yorgunluğunu atmak istiyor-
sanız rotanızı Harbiye Şelalelerine
çevirmenizi öneririz. Apollo ile
Daphne’nin mitolojik hikayesinin
geçtiği yer olan Harbiye, tarihi hika-
yeden bağımsız olarak, efsanevi gü-
zellikteki şelaleleri, temiz havası,
Hatay mutfağı menülü restoranları
ve sakinliğiyle dinlenmenizi sağlaya-
caktır.

Samandağ yolunda Titus Tüneli
ve Hz. Hıdır türbesi sizi bekliyor
Samandağ'a gitmek için özel aracınız
varsa şanlısınız. Eğer aracınız yoksa
kiralayabilirsiniz. Aracınızla, Gümüş-
göze-Yeşilpınar yolundan Aknehir
üzerinden Samandağ'a gitmenizi ve
Asi boyunca yolculuğun yanında
yeşil doğasıyla birçok köyü gördük-
ten sonra Samandağ'a ulaşmanızı
öneririz. Sahilde, Hz. Hıdır ile Hz.
Musa'nın buluştuğu yer olan Hz.
Hıdır türbesini ziyaret ettikten sonra
Çevlik'e gidebilirsiniz. Samandağ
Çevlik’te dağlık ve denize hâkim ya-
maçlarda bulunan Titus Tüneli, Ha-
tay’a her gelenin mutlaka görmesi
gereken bir büyüleyiciliğe sahip. Ya-
pılış hikayesi ve görüntüsüyle dikkati
çeken Titus Tüneli, ilçenin önemli
tarihi güzellikleri arasında yer alıyor.
MS 1. yüzyılda dağdan gelen suların
neden olduğu selin taşıdığı kum ve
çakılların limanı doldurmasının en-
gellenmesi amacıyla Roma İmpara-
toru Vespasian'ın emriyle yapımına
başlanan tünel, bin esire 10 yılda 130
metrelik dağın oyulmasıyla oluşmuş.

YAPMADAN DÖNMEYİN!
n Arkeoloji Müzesi’ni, Habib-i Neccar
Cami’ni, Çevlik Ören yerini, Titus
Tüneli’ni, Sokullu Mehmet Paşa 
Külliyesi’ni görmeden,
n Hatay sokaklarını, çarşılarını gezmeden,
n Humus, künefe, kaytaz böreği, kağıt 
kebabı, kerebiç, cevizli biber yemeden,
n Defne sabunu, ipekli dokuma, nar
ekşisi, baharat, çeşit çeşit peynir almadan,
n Harbiye’de doğayla baş başka kalıp
huzur bulmadan,
n Hatay’ın onlarca çeşit mezelerinden
tatmadan,
n Antakya’nın dar sokaklarında gezerken,
Fransızlar dönemine ait evlerini 
görmeden,
n Büyük İskender tarafından kurulan 
İskenderun-Arsuz’da denizin keyfini 
çıkarmadan dönmeyin. 

Titus Tüneli
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Yaklaşık bin 380 metre uzunlu-
ğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6
metre genişliğindeki tünelin üst ta-
rafının belli noktalarının kapalı ol-
masının yanı sıra yer yer açıklıklar
bulunuyor. 
Öğle saatlerinde güneş ışınlarının
yansımasıyla muhteşem bir renk
cümbüşünün ortaya çıktığı tünel,
mühendislik harikası olarak nitelen-
diriliyor. Serin olmasının yanı sıra
yer yer içerisinde kayaların bulun-
ması nedeniyle sonuna kadar gidil-
mesi biraz zahmetli olan tünel,
ziyaretçilerine adeta zamanda yol-
culuk yaptırıyor. Tünelin deniz ta-
rafına bakan kısmında ise kaya
mezarları bulunuyor. Titus Tüne-
li'ni ziyaret edenlerin, aynı mevkide
yer alan kalker kayalara oyulmuş
olan ve Romalılar dönemine ait
önemli kişilerin mezarlarının yer al-
dığı, yöre halkı tarafından Beşikli
Mağara olarak adlandırılan kaya me-
zarlarını da görmeden gitmemesi
gerek.
Beşikli mağara ve Titus tünellerinde

doğa yürüyüşü yaptıktan sonra, Ka-
pısuyu köyünde dünyanın en uzun
ikinci sahilini, bitimindeki Kel Da-
ğı'nın eşsiz manzarasını fotoğrafla-
dıktan sonra Türkiye'nin tek
Ermeni köyü olan Vakıflı’da bir çay
içebilirsiniz. 
Seyahatinizi Hıdırbey'deki Musa
Ağacı’nı görüp, Batıayaz, Fidanlı
köyünden Antakya-Samandağ yo-
luna çıkarak St. Simon Manastırı’nı
gezip Antakya'ya dönerek tamam-
layabilirsiniz.  Eğer Hatay’da geze-
cek daha çok zamanınız varsa Açana
Höyüğü, Bakras Kalesi, Darb-ı Sak
Kalesi, Sütunlu Liman, Şeyh Ahmet
Kuseyri Cami ve Türbesi, Yayladağ
Barleam Manastırı, Dörtyol Payas
Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’ni
de görmenizin tavsiye ederiz.

Hatay’a sadece yemekleri için 
bile gidilir
Hatay mutfağı şüphesiz ki Türki-
ye’nin en zengin mutfaklarından
biri. Türk, Arap ve Yörük mutfağı-
nın harmanlanmasından oluşan bu

lezzetler, asırlar boyu kardeşlik
içinde yaşayan insanlar tarafından
geliştirilip, Çukurova’nın verimli
topraklarının katkısıyla hem bitkisel
hem de hayvancılık yönüyle zengin-
leştirilerek bulunmaz bir ziyafet su-
nuyor. 
Tepsi Kebabı: Tercihen elde çekil-
miş taze kıymanın, hafif baharat ve
yağ ile tepsiye dizilmesi, üzerine
parça domates, biber, sarımsak doğ-
ranmasıyla odun ateşinde fırınlan-
ması sonucu hazırlanır. 
Hatay Tava: Düz bir tepsiye ince bir

“Neşeli ol hayatını yaşa” mozaiği 
Paris’te büyük ilgi gördü
Roma dönemine ait olan ve bulunduğunda arkeoloji
dünyasında büyük şaşkınlık uyandıran “Neşeli ol, hayatını
yaşa” mozaiği yurtdışında tanıtıldı. Bulunan eser, binlerce yıl
öncesinde dahi Hatay’ın barış ve huzur kenti olduğunu bize
kanıtlıyor. Hatay’da yürütülen kazı çalışmalarında ortaya
çıkarılan ve dünyanın nadir eserleri arasında gösterilen
mozaik, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Paris’te 25
Ekim’de UNESCO binasında düzenlenen özel lansmanda
sergilendi. Dünyada nadir eserler arasında gösterilen
“Neşeli ol, hayatını yaşa” yazısının bulunduğu mozaik, lans-
mana katılan UNESCO delegelerinin, uluslararası yatırım-
cıların, akademisyen ve sanatçılar ile sanata yatırım yapan
kuruluşlar ve diplomatik çevrelerin ilgi odağı oldu.  

Hatay’daki lezzet durakları
n Hatay Sultan Sofrası
n Sveyka Restorant 
n Ciğercim Kebap 
n Yusuf Usta Çınaraltı Künefe
n Kule Restorant



şerit olarak değil de daha derin bir gü-
vece etin ve iç malzemenin hazırlan-
ması ve fırınlanması ile oluşuyor. 
Kağıt Kebabı: Benzer içeriğin daha
küçük yuvarlaklar halinde, tepsiye ko-
nulan yağlı ıslak kağıdın üzerinde fı-
rına sürülmesi ile ortaya çıkar. Tepsi
kebabı daha sulu, bu daha köfte kıva-
mında kendi suyundadır.
Belen Tavası: Kuzu kuşbaşının ten-
cere yemeği şeklinde ya da kiremitte,
domates, sarımsak, yeşil biber ve ba-
harat ile hazırlanıp pişirilmesi ile olu-
şur. Geleneksel Türk güveç
yemeklerine benzer.
Ciğerli Cartlak Kebabı: Hatay yöre-
sinin ızgara modellerinin en meşhu-
rudur. Klasik ciğer şiş benzeri bu
yemek, kuşbaşı büyüklüğünde irice
kesilmiş, genelde iki ciğer bir kuyruk
şeklinde şişlenmiş ve birden çok şiş ile
servis edilen efsane bir lezzettir. 
Hatay İçli Köfte: Hatay’da içli köf-
teye ''kibbeh veya oruk'' deniliyor. An-
takya ve İskenderun olmak üzere ikiye
ayrılıyor. Antakya usulü içli köfteye
oruk deniliyor. Oruk, hamuruna dö-

vülmüş et konulup hazırlanıyor. Uzun
bir şekli olan köfteler nar gibi kızartılı-
yor. Kimi zaman sac oruğu denilen bir
şekilde pişiriliyor ve tüketiliyor. İsken-
derun usulü içli köftede ise kızartılan
köfteler dinlendiriliyor, üzerine zeytin-
yağlı ve sarımsaklı bir sos gezdiriliyor.  
Sini Oruğu: Yörenin geleneksel tat-
larından olan içli köfte harcını tepsiye
dizip köfte yapımına Hatay’da bu isim
veriliyor. Tepsi tabanına ince bir bul-
gur tabakası, aşağı kalmaz kalınlıkta
kıyma ve tekrar bulgur tabakası ile ha-
zırlanan, bulgurunda ceviz de yer alan
efsane fırın lezzetidir.
Kaytaz Böreği: En meşhur Hatay
böreği desek yeridir. Etin hamurla bu-
luşturulup sıcak olarak kahvaltılık ya
da günlük olarak yenilmesi için gurme
sanatının tüm hünerleri ve şımra adı
verilen rezene tozu yardımı ile özel-
leştirilmesi sonucu ortaya çıkmış. 
Humus: Ortadoğu ve Arap mutfağı-
nın nohuta leziz dokunuşu olan
humus ülkemizde Hatay kökenli bir
yemektir diyebiliriz. Sıcak ve soğuk
olarak, etli, sucuklu, pastırmalı, bol

baharatlı, azıcık yağ gezdirilmiş olarak
sunulur.
Zahter Salatası: Arap mutfağının
önemli bir baharatı olan zahter, Ha-
tay’da da yaygın olarak tüketiliyor.
Zahter salatası, zahterin taze soğan,
maydanoz, nar ekşisi, pul biber ve
zeytinyağıyla buluşması şeklinde basit
ve leziz bir meze olarak hazırlanıyor.
Keşkek: Daha ziyade Orta Anadolu,
Doğu Anadolu, Trakya ve İç Batı Ege
yemeği olsa da Hatay’da da yaygın tü-
ketilen geleneksel düğün yemeğidir.
Yarma buğday ve et ile hazırlanan ge-
leneksel tat Antakya’da restoranlarda
bulunuyor.
Hatay Katıklı Ekmek: Biber salçası,
susam ve baharat baskın tatların açıl-
mış hamura katık edilmesi ve fırınlan-
ması ile hazırlanır. Şahane bir
kahvaltılık olmakla beraber tüm gün
sıcak sıcak yenilebilir. Hatay Uzun
Çarşı önemli bir pişirim durağı ol-
makla beraber tüm şehirde bulunabi-
lir. Çökelek başta olmak üzere peynirli
alternatifleri de çoktur. Hatay kahval-
tısının baş tacıdır.

Gezi
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Harbiye Şelaleleri
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Coğrafi konumuyla pek çok avan-
taja sahip olan Hatay, mobilya sek-
töründen edindiği tecrübeyle son
10 yıldır mobilya aksesuar imalat ve
ihracatı üzerine Türkiye’nin kalbi
haline geldi. Zigon, sehpa, orta
masa, fiskos gibi mobilya aksesuar
ürünlerinde sadece yurtiçindeki ih-
tiyacı karşılaması yönünden değil,
dünyanın yaklaşık 40 ülkesine yap-
tığı satışla da önemli bir başarıya
imza atan Hatay, Türkiye’de ve
dünyada zigon ile orta sehpa üreti-
minde üs olma özelliğine ulaşmış
durumda. Suriye, Irak, İran, Dubai,
Mısır, Suudi Arabistan çerçevesine
hitap eden bir bölge olan şehir, Tür-
kiye’nin yakın coğrafyasında akse-
suar ve sehpa üretimi konusunda
merkez oldu. 
Antakya’da ağaç işleri sektöründe
üretim yapan yaklaşık 1500 firma
var. Bu firmalar arasında el emeği-
nin ağırlıkta olduğu ve ustalık ge-
rektiren işlerin yapıldığı küçük
atölyelerin yanı sıra, son teknolojik
makinelerle yüksek üretim kapasite-
sine sahip büyük tesisler de bulunu-
yor.  Sehpa üretiminde yaklaşık 3
bin çalışanın istihdam edildiği Ha-
tay’da, küçük sanayi sitesinde odak-
lanmış olan üretici firmalar şimdi
üretimlerini mobilya ihtisas OSB’ye
taşıyorlar. Küçük sanayi sitesinden
ayrılarak OSB’den küçük bir ara sta-
tüdeki 465 dönümlük bir arazide
yaklaşık 100 firmanın üretim yapa-
cağı OSB ile Hatay’da sektörün bü-
yüme hızının artması bekleniyor.
Öte yandan Antakya Ticaret ve Sa-
nayi Odası önderliğinde yapılan
projeyle küçük sanayi sitesinde ortak
üretim açısından kullanım alanı
oluşturuldu. 7.5 milyon TL’lik ma-
kine yatırımının yapıldığı atölye,
400 metrekarelik bir alana kuruldu. 

40 ülkeye Hatay sehpası
Hatay, meşhur ‘Künefe’ tatlısından
sonra 'Hatay sehpası' ile de adından
söz ettiriyor.  Dünyada zigon ve
orta sehpa kültürüne sahip olan her
ülkeye ihracat yapan Hatay, başta
Ortadoğu, Türki Cumhuriyetleri,
Afrika ve Avrupa gibi 40 ülkeye bu
ürünlerin satışını gerçekleştiriyor.
Teknolojiyi yakından takip ederek
modaya ayak uyduran, yenilikçi
ürünleriyle pazarını çeşitlendiren şe-
hirdeki üretici firmaların imalatını
yaptığı zigon ve orta sehpalar, yurt
içi ve yurt dışında “Hatay sehpası”
olarak anılıyor. 
Fiyatları 20 ile 150 dolar arasında
değişen sehpalar üreten Hatay, pa-
zarda kalıcı olmak amacında. Bunun
için de üretimi ve çeşitliliği artırarak
gelişmeleri yakından izleyen şehir-
deki üretici firmalar,  son yıllarda
fuar katılımlarını da artırdı. Uluslar-
arası fuarda büyük ilgi gören Hatay
ürünleri, yerli ve yabancı çok sayıda
markanın katıldığı fuarlar ile yeni
pazarlara girmek için fırsat kolluyor. 

Aylık üretim 70-80 bin 
takıma ulaştı
Antakya Hızarcılar ve Mobilyacılar
Odası Başkanı Mehmet Ali Yapar,
dünyada zigon ve orta sehpa üreti-
minde Hatay’daki mobilyacıların

büyük oranda söz sahibi olduğunu
belirtti. Kentin, dünyada en fazla
zigon sehpa üretiminin yapıldığı
yerler arasında ilk sıralarda bulun-
duğunu söyleyen Yapar, ürünlerin
büyük bir bölümünün ihracata
gönderildiğini aktardı. Yapar, kentte
bu alandaki üretime yönelmenin ise
ilginç bir hikayesi olduğunu anlata-
rak, şöyle devam etti: ”Bizim zigon
ve orta sehpa üretimine girme hika-
yemiz, ürettiğimiz diğer mobilya
ürünlerinin pazarda karşılık bulma-
dığı bir döneme denk geldi. Üretti-
ğimiz ürünleri günümüz şartlarına
uyduramadığımız bir dönemde
mobilyayı ve iş gücünü kaybetmek
üzereydik. Hem firmalar kendi ha-
yatını devam ettirsin hem de iş gü-
cünü kaybetmesin diye biz de
üreticileri zigon ve orta sehpa üreti-
mine özendirdik. 
Pazardaki zigon ve orta sehpa üre-
timinin açıklığını görüyorduk. Fir-
malarla görüşerek ikna ettik. Bugün
üretimimiz devasa rakamlara geldi.
Aylık üretim 5-10 bin takımdan 70-
80 bin takıma ulaştı. Dünyanın ne-
resinde zigon ve orta sehpa alacak
varsa önce Türkiye'ye sonra da Ha-
tay'a gelmeli. Çünkü bu ihtiyacı
karşılayabilecek ve bu üretim kap-
asitesine sahip bir başka bir il ve
bölge yok.”

Zigon ve orta sehpanın üretim üssü
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Sektörün Sesi

Form Ağaç ve Palet İşleme Makineleri Genel Müdürü Yusuf Dilek:
“Sektörün gelişmesi için sanayicinin 
AR-GE ve ÜR-GE desteği görmesi lazım”
Firmasındaki büyümenin nedenini “Her şey ürün geliştirme (ÜR-GE) çalışmalarına başlamam ile değişti”
diyerek açıklayan Yusuf Dilek, firmalarda olduğu gibi sektörde de AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının çok
büyük gelişmeler sağlayabileceğini vurguluyor. Bu noktada devletin desteğinin çok önemli olduğunu
söyleyen Dilek, “Eğer desteklerden faydalanabilseydim, bugünkünden çok daha fazla ihracat yapar,
ülkeme daha fazla katma değer kazandırırdım. Eminim benim durumumda olan çok sayıda firma
vardır. Bu nedenle önce firmaların sonra da sektörün gelişimi için sanayicinin devletten AR-GE ve ÜR-GE
desteği görmesi şart” yorumunu yapıyor.
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Bursa İnegöl’de 1999 yılında
kurduğu firmasını sürekli
yaptığı ürün çalışmalarıyla

dünyanın yaklaşık 40 ülkesine ihra-
cat yapacak büyüklüğe getiren
Form Makine’nin Genel Müdürü
Yusuf Dilek, ağaç işleme makineleri
sektörünün son yıllarda çok önemli
gelişmeler kaydettiğine inanan bir
sanayici. Marangoz makinelerine
servis hizmeti verirken üretimdeki
boşluğu görerek ağaç işleme maki-
neleri imalatına başlayan Yusuf
Dilek, 15 yılı aşkın süredir yeni ürün
geliştirme yatırımlarıyla hem ürün
yelpazesini hem de kapasite ve satı-
şını artırıyor. 
Firmasındaki büyümenin nedenini
“Her şey ürün geliştirme (ÜR-GE)
çalışmalarına başlamam ile değişti”
diyerek açıklayan Yusuf Dilek, fir-
malarda olduğu gibi sektörde de
AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının
çok önemli gelişmeler sağlayabile-
ceğini vurguluyor. 
Sektörün de hızlı ve istikrarlı bir ge-
lişim gösterebilmesi için mutlaka
AR-GE ve ÜR-GE’ye odaklanması
gerektiğine dikkat çeken Dilek, bu
noktada devletin desteğinin çok
önemli olduğunu söyleyerek, “Giri-
şimci bir sanayici olarak firmamda,
yurtdışındaki makineleri daha da
basitleştirerek Türkiye’ye uyarladım
ve bu şekilde o güne kadar ithal edi-
len birçok makinenin ilk üretimini
yapmış oldum. Kurulduğumuzdan
bu yana devletten fuar ve katalog
dışında hiçbir destek alamadık.
Devletin yerli imalatçı üzerinde çok
eksiği var. Destekler için gerekli kri-

terleri, prosedürleri yapabilmek ol-
dukça zor. Eğer AR-GE ve ÜR-GE
konusundaki desteklerden faydala-
nabilseydim, bugünkünden çok
daha fazla ihracat yapar, ülkeme
daha fazla katma değer kazandırır-
dım. Eminim benim durumumda
olan çok sayıda firma vardır. Bu ne-
denle önce firmaların sonra da sek-
törün gelişimi için sanayicinin
devletten AR-GE ve ÜR-GE des-
teği görmesi şart” yorumunu yapı-
yor.
Form Ağaç ve Palet İşleme Makine-
leri Genel Müdürü Yusuf Dilek ile
yaptığımız röportajda firma faaliyet-
lerinin yanı sıra sektör hakkındaki
gelişmeleri konuştuk.

Yusuf Bey öncelikle firmanızın
1999 yılından bugüne nasıl bir ge-
lişim gösterdiğini aktarır mısınız?
Form Makine olarak İnegöl’de ma-
rangoz makineleri servisi ile faaliyete
başladık. Kısa zamanda da üretime
döndük. Zamanla hem talebin gel-
mesi ve hem de bizim pazardaki açığı
görmemizle birlikte şerit biçki imalatı
ve tomruğun biçildikten sonraki iş-
lenmesinde kullanılan yen alma, boy
kesme gibi makinelerin üretimini
yapmaya başladık. Türkiye’de o dö-
nemde az sayıda firma bu makinele-
rin üretimini yapıyordu. Benim
üretime girdiğim makinelerde çok
ciddi açık vardı. Piyasada olan yerli
ürünler ise insan emeği yoğun, ma-
nuele dayalı makinelerdi. Firma ola-
rak bunlarda otomasyonu kullanarak
fark yarattık. Üretimimizin artması ve
sektöre giderek daha fazla hakim ol-

mamız, Türkiye’de yerli makine üre-
timi konusunda ne gibi eksiklerin ol-
duğunu daha fazla görmemizi
sağladı. Hiç yapılmayanı yapmayı
amaçladık. Bu yöndeki araştırmaları-
mız sonucunda da 2003 yılında Tür-
kiye’de palet çakım makinesinin hiç
olmadığını fark ettik. Bu makineler
İtalya’dan Almanya’dan, İspanyadan
geliyordu. Palet üreten firmalarla
yaptığımız görüşmeler sonucunda,
pazarda yerli ve kaliteli makineye ih-
tiyaç olduğunu gördük. O dönemde
Türkiye’de havalı el tabancaları mar-
kası bile az sayıdaydı. Bu makineleri
nasıl üretirim, işe nereden başlarım
diye düşündüm ve ürün geliştirme
çalışmalarına başladım. 

Bu noktada nasıl bir yol izlediniz?
Yaptığımız araştırmalar sonunda,
yurtdışındaki makineleri daha da
basitleştirerek Türkiye’ye uyarlama-
nın en doğrusu olduğuna karar ver-
dik. Çalışmalarımızı bu noktaya
odaklayıp 2007 yılında ilk palet
çakım makinesini Form markasıyla
ürettik. Böylece firmamız palet sek-
törüne girmiş oldu. Hemen o yıl
Almanya Ligna Fuarı’na katılarak ilk
yerli palet çakım makinesini Türk
markasıyla vitrine çıkardık.

Sizin ürettiğiniz makinenin fark-
ları nelerdi ithallerine göre?
Her şeyden önce bizim ürettiğimiz
ürünlerle, yurtdışından gelen ithal
ürünler arasında fiyat anlamında çok
ciddi bir fark oluştu. İthal ürünlerin
fiyatları çok yüksekti. Makineyi sa-
deleştirmemizin nedeni de bu oldu

“Palet üreticileri zorda”
Palet sektörü 2016’da çok ciddi kan kaybı yaşadı. Devletin finanstaki yanlış politikası nedeniyle ahşap palet üretici-
lerinin yaklaşık yarısı battı. En büyükleri bile zor durumda. Bankaların piyasa tedirginliğinden dolayı kredilerini geri
çağırdılar. Firmalar, bankacılıktaki sıkıntıların ceremesini çekiyor. Bu sektöre makine üreten bir firma olduğumuz için
sıkıntıyı yakından görüyoruz. Biz ihracatımız olmayıp sadece iç piyasaya mal üreten bir firma olsaydık, biz de bugün
çok zor durumda kalırdık. 



zaten. Piyasaya ilk çıkardığımız ma-
kineler, ithallerine göre beşte bir fi-
yatınaydı. Biz bunla kalmayalım
dedik. İlk ürettiğimiz makineler da-
kikada 1 tane çakıyordu. Avrupa’ya
baktığımızda dakikada 13 tane çakan
palet makineleri vardı. Kendimizi ge-
liştirip dakikada 7 tane çakan makine
ürettik. Sonra zamanla ürünlerimizi
talebe göre geliştirdik. Ardından da
‘Bunu çakım makineleriyle bırakma-
yalım, hat kuracak sistemler de üre-
telim’ dedik. Avrupa’daki gibi takım
makineler üretmeye karar verdik.
Talep doğrultusunda kesim makine-
lerinin tomruk olarak girip yongala-
rın cips haline getirilene kadarki son
aşamaya kadar tüm sürecin gerçek-
leştirildiği entegre tesisler kurmaya
başladık. Palet üretimi yapan bir fab-
rikada kullanılan küçük/büyük tüm
makineleri A’dan Z’ye üretip fabri-
kaya kurabiliyoruz. Mühendislik ve
üretim sistemi kurup firmalara daha
kolay üretim yapmalarını sağlayan
makineler üretiyoruz. 

Bu sistemleri yurtdışına da kuru-
yor musunuz?
Kesinlikle, zaten yoğunlukla yurtdışın-

dan talep alıyoruz. Bu hatların kurulu-
muna ilk olarak Ukrayna ile başladık.
Rusya, Bulgaristan, Almanya’da bu tür
entegre sistemler kurduğumuz fabri-
kalar da oldu. Berlin’de var Alman
Form BE olarak 7 yıldır ofisimiz. Ma-
kinenin anavatanına makine satıyoruz
bir anlamda. Firmamız en önemli
dönüm noktasını bu makineleri Al-
manya’ya sattığında yaşadı. Alman alı-
cısı çok zor, her türlü belgeyi ve yüksek
kaliteyi üründe görmek istiyor. Biz de
kendimizi Almanlara mal satacak sevi-
yeye getirdik. İşletmemizdeki tüm ya-
pımızı buna göre değiştirdik. 

Palet makinelerinde olduğu gibi
başka yerli makine çalışmalarınız
oldu mu?
2006-2007 yılında kablo makara
üretim makineleri üretim talebi
geldi. Bu makineleri dünyada yapan
5 firma var. Bu üretimi kendi bün-
yemizde yapar mıyız dedik ve yap-
tık. Hem Türkiye’deki makara
üreticilerine satıp onların gelişimine
katkı sağladık, hem yurtdışına ihraç
edip ülkemize döviz kazandırdık.  

2016 itibarıyla ne kadarlık ihra-
cata imza atacaksınız?
Bu yıl sonunda 3 milyon euroluk ih-
racatı gerçekleştirmiş oluruz. Yılda
200-220 civarında makine üretiyo-
ruz. Makinelerimizin boyutları 10
metreden 150-170 metreye kadar
değişik ebatlarda. Küçük makineler
ürettiğimiz gibi, çok uzun hatlar da
kurabiliyoruz. Almanya’da metal
kutu tesisine 250 metre uzunlu-
ğunda bir üretim hattı kurduk.
Bizim makinelerimiz sayesinde o
firma, Almanya’da sektörünün en
büyük firması haline geldi. 

Üretimin yüzde kaçını ihraç edi-
yorsunuz?
Bugüne kadar yaklaşık 40 ülkeye ih-

racat yaptık. Üretimin yüzde 75’ini
ihracat oluşturuyor. Bir dönem bu
oran yüzde 90’lara kadar çıkmıştı.
Ama iç piyasayı da bırakmak istemi-
yoruz. Az da olsa iç pazara makine
üretmeye devam edeceğiz.

Yurtdışında hedeflediğiniz yeni
pazarlar var mı peki?
Şu anda yurtdışında 9 satış noktamız
var. 2017 yılında bu noktaları 22’ye
çıkarmak istiyoruz. Kanada, Brezilya,
Şili pazarlarına girmek amacımız.
Kanada’da satış değerleri çok yüksek.
Rakiplerimiz olmasına rağmen bu
pazarları değerlendirmek istiyoruz. 

Biraz da fabrikanız hakkında bilgi
almak isteriz. Üretim alanınız ne
kadar, üretim maliyetlerini düşür-
mek adına çalışmalar yapıyor mu-
sunuz?
İnegöl’deki fabrikamız 5 bin 500
metrekaresi kapalı, bin metrekaresi
açık olmak üzere toplam 6 bin 500
metrekare alan üzerinde kurulu bu-
lunuyor. 48 çalışanımız var. Üretim
yaparken müşterilerden ve piyasadan
gelen talepleri dikkate alıyoruz. Neyi
nasıl üreteceğimizi bir anlamda pazar
belirliyor. Bu gözle bakıp gelen ta-
lebe göre yeni bir marka oluşturduk.
Tüketiciden ekonomik ürün talebi
gelince biz de bu müşteri kitlesine
hitap etmek için farklı bir alt marka
yarattık. Bulgaristan, Macaristan,
Ukrayna, Sırbistan, Rusya gibi satın
alma gücü çok düşük olan üreticileri
hedef alarak, otomasyonu düşük ma-
nueli fazla bir makine ürettik. Tek-
noles markasıyla üretim maliyetleri
daha düşük, dolayısıyla daha ekono-
mik ürünler ortaya çıktı. Bu marka
ve ürün segmenti, bizim Çin’le reka-
bet etmemizi de kolaylaştırdı. Böy-
lece Form Makine’nin marka
değerini hiç bozmadık. Yeni mar-
kayla müşteri portföyümüzü daha
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Sektörün Sesi

15 Temmuz darbe girişiminin, yurtdışındaki alıcılar üzerinde
etkisi büyük oldu. Sermayeyi ürkütmesinden dolayı talepte ve
siparişlerde ciddi oranda düşüşler yaşandı sektörde. Özkaynak
kullanmamız nedeniyle biz firma olarak sıkıntı yaşamasak da bir-
çok firma zor durumda kaldı. Zarar gören çok sayıda firma oldu. 
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geliştirip, hitap ettiğimiz kitleyi çeşit-
lendirmiş olduk. 

Bu yıl yeni ürün ya da üretim ya-
tırımlarınız oldu mu?
Evet, 2016 önemli bir değişikliğe
imza attığımız bir yıl oldu. Fason yap-
tırdığımız metal, lazer, abkant, kesim,
büküm işlemlerini kendi bünyemize
aldık. 2016 yılında 2.5 milyon TL’lik
bir yatırımla fasonu bitirip kendi bün-
yemizde üretmeye başladık. Şimdi
artık fabrikaya çelik giriyor, sac giriyor
makine olarak çıkıyor. Metal fason iş-
lerini bünyemize aldıktan sonra üre-
tim hızımız arttı, maliyetlerimiz
düştü. Ayrıca pazardan gelen talebe
yetişmek adına kapasite artırıcı yeni
bir yatırım yaptık. Ankara’daki bir
üreticiye fason üretim verdik. 12 çalı-
şanı olan bu fabrikada Form Maki-
ne’ye üretim yapılıyor. Talebe
yetişmek için bu yıl yaptığımız bir
başka yeni uygulama daha oldu. Daha
önce fason üretim yapma talebinde
bulunan firmalarla barter sistemini
uygulamaya başladık aramızda. Biz
onlardan tomruk kesme makinesi alı-
yoruz, biz ise kendi ürettiğimiz ma-
kinelerden onlara veriyoruz. Bu da
ürün çeşitliliğimize katkıda bulunu-
yor. Bu tür yatırım ve uygulamalar
gelen talebi karşılamamızda bizi
büyük oranda rahatlattı. 

Peki gelecekle ilgili firmanızın
planları neler? Yeni yatırımlar var
mı yine gündeminizde?
Evet var, yeni bir yatırıma daha giri-
yoruz. 2017’de yatırımımız ısı sana-
yiye yönelik olacak. Yurtiçinde 42
bayisi olan bir firmayı, makineleriyle
satın aldık. Fakat markasını satın al-
madık. Peletle yanan otomatik bes-
lemeli kat kaloriferi sistemi üretim
ve satışını yapacağız. Pelet, talaşın sı-
kıştırılarak küçük parçalara bölün-
mesiyle oluşan, katma değeri ve
yakıt kalorisi çok yüksek olan bir

ürün. Türkiye’de yeni yeni kullanıl-
maya başlandı. Gelecekte ise Türki-
ye’de çok daha fazla kullanılacak.
Kısacası önü açık bir üretim konusu.
Bünyemize kattığımız üretim maki-
neleri için 2017 yılında 2 bin met-
rekarelik bir alanda fabrika
kuracağız. Kısacası 2017 yılında
pelet makineleri ve pelet yakma ma-
kineleriyle ısı sanayine gireceğiz.
Bizim üretimimizden çıkan talaşı
değerlendirmeleri için firmaları da
yönlendireceğiz. Ukrayna’da talaş
hâlâ çok değersiz bir ürün. Onu da
değerlendirmek için bu makinelere
ihtiyaç var. 

Firmanızı tanıdık, şimdi de sektö-
rün gelişimini konuşalım. Nasıl
buluyorsunuz ağaç işleme maki-
neleri sektörünün son yıllardaki
gelişimini?
Ahşap işleme makineleri sektörü gel-
diği nokta itibarıyla iyi bir durumda
ve her yıl daha da iyiye gidecek po-
tansiyele sahip. Ancak bu potansiye-
lin değerlendirilmesi için firmaların
desteğe ihtiyacı var.  Firmamız, ku-
rulduğu günden bu yana fuar ve ka-
talog desteği hariç devletten hiç
destek almadı. Devletin yerli imalatçı
üzerinde çok eksiği var. Destek işi
düzgün, hiç sıkıntısı olmayan firma-
lara veriliyor. Halbuki desteğe daha
çok ihtiyacı olan firmalar var. Des-
tekler için gerekli kriterleri, prose-
dürleri yapabilsek zaten desteğe
ihtiyacımız olmaz.  İhtiyacı olanın bir
yerde mutlaka bir sıkıntısı oluyor.
Devletin zaten verdiği destekle bu
açığı kapatması lazım. Desteği veren
görevli danışmanların kontrolü çok
yetersiz. Danışmanların, firmaları
çok iyi kontrol etmeleri lazım. Bu ol-
mayınca masa başı bürokrasi ile üre-
ticinin ihtiyacı de örtüşmüyor. Yerli
üreticiyi masa başındakilere mahkum
etmemek gerek. Bürokrasi ile üreti-
cinin önü tıkanıyor. Eğer bu destek-

lerden faydalanabilseydim, bugün-
künden çok daha fazla ihracat yapar
ülkeye katma değer kazandırırdım. 

Gelişimi hızlandırmak için sizin
önerileriniz nedir? Sektörü büyü-
tecek ne gibi adımlar atılmalı?
Sektörün gelişimi için sanayicinin
AR-GE ve ÜR-GE desteği görmesi
lazım. Gelişim AR-GE yaptığın
oranda sağlanır. Firmaların dünyaya
iyi bakmaları lazım. Gelişmiş ülkele-
rin bir çoğuna denk hale geldik.
Üzüldüğüm konu ise hâlâ yüzde 100
yerli olmamamız. Yüzde 70 bile yerli
değiliz. Makinenin parçalarının büyük
bölümünü yurtdışından almak zo-
runda kalıyoruz. Otomasyon konu-
sunda ise hiç yokuz.  Devlet
yerlileştirme adı altında bir proje ha-
yata geçirmeli. Yabancı firmalar, ithal
ürünler olmasa kendisini geliştiremez.
Yerlileştirme stratejisine gerek var mı
derseniz, kesinlikle var derim. Onla-
rın bittiğinde biz de biteceğiz. 
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Ekonomi alanında 1990’ların
başında “şok terapi” prog-
ramı izleyerek Orta Avrupa

içindeki en sağlam ekonomilerden
biri haline gelen Polonya, yapısal re-
formlar ve giderek canlanan özel sek-
tör ile büyümeye devam ediyor.
Liberal ekonominin temel prensipleri
üzerine oturtulan “Şok Polonya Te-
rapisi” olarak belirlenen eğilim ile ül-
kede; kamu kurumlarının özelleş-

tirilmesi, serbest rekabet, piyasa orta-
mının oluşturulması, serbest para
akışı, özel sektörün gelişimi için
uygun şartların oluşturulması ve dev-
let tekelinin kaldırılması ya da sınır-
landırılması gibi birçok uygulama
hayata geçirildi. 
Bu uygulamalarla son 25 yılda hızla
büyüyerek özellikle başarılı ihracat
performansıyla GSYİH’i iki katına çı-
karan Polonya, dünya ekonomisin-

deki önemini ve payını yükseltmesi-
nin yanı sıra merkezi ve Doğu Av-
rupa ülkeleri içinde en fazla
doğrudan yabancı sermaye yatırımla-
rına konu olan ülke durumuna geldi.
1980-2015 tarihleri arasında Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışlarına
bakıldığında Polonya’yı ilk sırada gö-
rebiliyoruz. Polonya 25 yıllık dö-
nemde GSYİH’sını yüzde 492
artırarak İngiltere, Fransa, Almanya,

Polonya, ekonomisi gibi 

yatırımcılarını da büyütüyor
Dünyanın 23’üncü, Avrupa Birliği’nin ise 6’ncı büyük ekonomisi olan Polonya, Orta Avrupa'da
Türkiye'nin giderek ilişkilerini güçlendirdiği ticaret ortaklarından biri durumunda. Nitelikli iş
gücü, cazip pazar büyüklüğü ve lojistik avantajları açısından Türk yatırımcılara önemli fırsatlar
sunan ülke, aynı zamanda ağaç işleme makineleri sektörünün de alternatif pazarları arasına
hızla giriyor. Avrupalı büyük mobilyacıların üretim yeri olarak seçtiği ağaç zengini Polonya, 
sektör için cazibesini artırıyor.

Alt yapı yatırımlarının hız kazanması, doğrudan yabancı sermayenin ilgisinin kesintisiz devam
etmesi ve tüketim harcamalarının mali krizden nispeten daha az etkilenmesi gibi nedenlerden ötürü
Polonya, son yıllarda pozitif büyüme gösteren yegâne AB üyesi ülke konumunda.“ “
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İtalya gibi büyük Avrupa ülkelerini
geride bıraktı. 
Polonya, önemli ölçüdeki yüzöl-
çümü, nüfus ve ekonomik potansiyeli
ile orta büyüklükte bir Avrupa ülkesi.
Demokratik, serbest piyasa odaklı
büyük bir ülke olarak Euro-Atlantik
organizasyonlarında aktif rol oynayan
ülkede, 1990’dan beri ekonomik li-
beralleşme politikaları izleniyor.  
Küresel ekonomik kriz sırasında Po-
lonya, konumunu sadece Orta Doğu
Avrupa’da değil tüm kıtada koruma
şansına sahip. AB içinde 2008-09
ekonomik krizinde durgunluktan
kaçınabilen tek ekonomiye sahip olan
Polonya’nın krizden çok etkilenme-
yişinin sebebinde ise Euro Birliği’ne
henüz dahil olmaması yatıyor. Ayrıca
bir tek sektöre ağırlık vermek yerine
dengeli bir sektör dağılımı yapan Po-
lonya; Avrupa’nın merkezinde, elve-
rişli bir konumda bulunması, kıtanın
batı ve doğusunda yer alan ülkeleri
hedef alan girişimciler için mükem-
mel bir yatırım imkanı sağlıyor.

Yatırım için Avrupa’nın 
en cazip ülkelerinden biri
Küresel şirketler, Avrupa'daki yeni ya-
tırımları için, ekonomik kriz dönem-
lerinde güvenli bir sığınak olarak
gördükleri Polonya’yı seçiyor. 

Avrupa’nın ana ulaşım ağlarının ke-
siştiği bir merkezde bulunması, mal-
ların tüm Avrupa ülkelerine ihraç
edilmesine ve bu şekilde yarım milyar
tüketiciye daha ulaşılmasına olanak
veriyor. Orta ve Doğu Avrupa bölge-
sinde ticaret yapmak için en iyi ülke
olarak belirlenen Polonya, FDI Intel-
ligence raporuna göre, Çin ve
ABD’nin ardından yatırım açısından
dünya sıralamasında üst sıralarda yer
alıyor. Dünya Bankası’nın hazırladığı
“Doing Business 2016” rapora göre
Polonya yatırım ortamının elverişliliği
açısından 189 ülke içinde 25. sırada.
Ernst&Young’ın ‘Avrupa Yatırım
Çekiciliği Anketi’ raporuna göre ise,
Polonya Almanya’nın ardından Av-
rupa’nın yatırım açısından ikinci cazip
ülkesi. Ernst&Young uzmanları, Po-
lonya’nın istikrarlı makroekonomik
durumunun yanı sıra, nitelikli ve ve-
rimli çalışanlara, samimi ticaret orta-
mına ve şeffaf ve yasal vergi sistemine
sahip olması nedeniyle yatırımcıyı
cezbettiğine dikkat çekiyor. 
Polonya, tüm bu özellikleriyle son
yıllarda pozitif büyüme gösteren ye-
gâne AB üyesi ülke konumunda.
2016’nın ilk çeyrek raporuna göre
ülke ekonomisi yüzde 3’lük büyüme
kaydetti. Merkez İstatistik Ofisi’nin
(GUS) raporlarında her ne kadar
yüzde 3.4’lük büyüme beklense de,
yüzde 3’lük büyüme de gayet bir ba-
şarı olarak görülüyor. 2015’in rapor-
larına göre ise, Polonya ekonomisi,
yılı yüzde 4.3’lük büyüme ile kapat-
mıştı. 

Hedef pazar haritasını genişletiyor
Polonya’nın dış ticaret hacmi, 2015
yılında 392 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. 2015 yılında ülkenin ihracatı
yüzde 8 oranında azalarak 198 mil-
yar dolar, ithalatı ise yüzde 10 azala-
rak 194 milyar dolar oldu. Polonya
dünya ihracatından aldığı yüzde
1,1’lik pay ile dünya ihracatında 25.

sırada bulunuyor. Buna karşılık dünya
ithalatında yüzde 1,2 pay alarak,
dünya ithalatında da 24’üncü sırada
yer alıyor. 
Almanya, Polonya’nın en önemli ti-
cari ortağı. Almanya’nın Polonya ih-
racatının yüzde 27’sini, ithalatının ise
yüzde 28’ini elinde tuttuğu görülü-
yor. Rusya Federasyonu, Ukrayna,
Beyaz Rusya ve Azerbaycan gibi eski
SSCB ülkeleri ile Çek Cumhuriyeti,
Slovakya ve Sırbistan gibi civar ülke-
leri hedef pazarlar olarak gören Po-
lonya, resmi ve ticari heyet
ziyaretlerini yoğunlaştırdığı Güney
Kore, Suudi Arabistan ve Katar gibi
Uzak Doğu ve Körfez ülkelerinden
de yabancı sermaye yatırımlarını çek-
meyi amaçlıyor.

Yabancı sermayenin 
yüzde 80’i AB kaynaklı
Tam üyelik sonrasında Polonya’nın
AB ülkeleriyle dış ticareti yaklaşık
yüzde 70 oranında arttı. 2014-2020
AB bütçesi kapsamında yapısal fon-
lardan yaklaşık 80 milyar euro tuta-
rında yardım alacak olan Polonya’ya
giriş yapan doğrudan yabancı serma-
yenin ülkelere göre dağılımına ilişkin
verilere bakıldığında, ülkeye gelen
doğrudan yabancı sermayenin yüzde
80’den fazlasının AB kaynaklı olduğu
görülüyor. Yabancı yatırımlar, imalat
sanayinin yanı sıra ticaret ve finans-
man alanlarında yoğunlaşıyor. Ya-
bancı yatırımların yoğun olduğu
imalat sanayi kollarını ise gıda işleme,
otomotiv, kâğıt, elektrik ve kimya en-
düstrileri oluşturuyor.
İmalat sanayisinde yatırım yapılan



sektörlerin başında otomotiv ve
elektronik sektörleri geliyor. Polon-
ya’da halen beş büyük firma (Fiat,
GM-Opel, VW, FSO ve Intral) ti-
cari araç ve binek otomobil üreti-
yor. Beyaz eşya üretimi de yabancı
sermaye için cazip alanlardan biri.
BSH, Whirpool, Samsung, LG, In-
desit, Fagor Mastercook ve Amica
başlıca beyaz eşya üreticileri arasında
yer alıyor. AB’den çok sayıda gıda
üreticisi firma, üretimlerini Polon-
ya’ya kaydırıyor. ABD’li bilgisayar
üreticisi Dell, İrlanda’daki fabrika-
sını Polonya’ya taşıyor. Yine dünya
mobilya devi Ikea, Polonya’daki
fabrikasında ürettiği mobilyaları çok
sayıda ülkeye satıyor.
Ülkede perakende sektörü de
henüz doygunluk seviyesine ulaşmış
değil. Yeni yerleşim yerlerinde
büyük alışveriş merkezleri sürekli
kuruluyor. Öte yandan, 2020 yılına
kadar Polonya, toplam enerji tüke-
timi içinde yenilenebilir enerji ora-
nını yüzde 15’e çıkarmayı
hedefliyor. Bununla beraber rüzgar
çiftliklerinin sayısındaki artışın, rüz-
gar türbinlerinin aksam ve parçala-
rına yönelik talebi artıracağı
öngörülüyor. Azalan ve yaşlanan
nüfus, Polonya’da orta ve uzun va-
dede karşılaşılacak bir sorun. Yaşlı
nüfusu için hayatı kolaylaştıracak ve
nüfusun sağlığını koruyacak yaşlı
dostu ürünler potansiyel olarak be-
lirtilebilir. 

14 bölgede vergi muafiyeti var
Polonya, yabancı firmalar için birçok
yatırım teşviki sunuyor. Bu teşvik-
lerden yararlanmak için 14 Özel
Ekonomik Bölge’den birinde yatı-
rımda bulunmak gerekli. Özel ve
ayrıcalıklı şartlarda ekonomik faali-
yete başlamak için tahsis edilmiş
olan Özel Ekonomik Bölgeler, yeni
yatırımcılara çekici vergi indirimleri,
istihdamda kolaylıklar ve iyi hazır-

lanmış yatırım yerleri sunuyor. Bu
bölgelerde sağlanan avantajlar; ku-
rumlar vergisi muafiyeti, yatırım
amaçlı arazilerin rekabetçi fiyatlarla
satın alınabilmesi imkânı, yatırımla
ilgili hizmetlerde ücretsiz yardım
hizmetleri, bazı bölgelerde emlak
vergisinden muafiyet imkânından
oluşuyor. Toplam 7 bin 600 hektar-
lık bir alanı kapsayan bu bölgeler,
Avrupa Komisyonu’ndan alınan
izinle, firma büyüklüğü ve coğrafi
konumuna göre yüzde 30 ila 70
arasında kurumlar vergisi istisnası ile
bazı bölgelerde emlak vergisi istis-
nasına tabii olabiliyor. Bölgelerde
faaliyette bulunan firmalara meslek
içi eğitim ve yaratılan istihdama
göre ayrıca teşvik sağlanıyor. Po-
lonya hükümeti, bölge içindeki fir-
malara ücretsiz yatırım danışmanlığı
hizmeti de sağlıyor. Özel Ekonomik
Bölgelere sağlanan ayrıcalıklar, 2020
yılında sona erdirilecek.

İkili ticaret 2015’te 
5 milyar doların üzerine çıktı
Türkiye ile 602 yıllık bir geçmiş bu-
lunan Polonya, 40 milyona yaklaşan
nüfusu ve yarım trilyon dolar eko-
nomisi ile önemli bir ticari ortak.
Türkiye’nin Polonya ile 2015 yı-
lında ikili ticaret hacmi; ihracatta
2.330 milyar dolar, ithalatta 2.978
milyar dolar olmak üzere 5.308 mil-
yar dolar olarak gerçekleşti. Büyük
ölçüde benzer sektörlerde üretim ve
ihracat yapan Türkiye ve Polonya
arasındaki mal ticareti ağırlıklı ola-
rak otomotiv ana ve yan sanayi,
tekstil, elektronik ve inşaat sektörle-
rinde girdi tedarikine yönelik yapılı-
yor. 

Türk yatırımlarının sayısı artıyor 
Polonya’da büyük bir bölümü hazır
giyim sektöründe olmak üzere yak-
laşık olarak 150 Türk firması faali-
yet gösteriyor. Son dönemde,
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Başlıca ticaret ortakları: Almanya, Rusya, Hollanda, Çek 
Cumhuriyeti, İtalya ve Fransa
Başlıca ihracat kalemleri:  Kara taşıtları, makine, sanayi ara
ürünleri, gıda, canlı hayvan
Başlıca ithalat kalemleri: Kara taşıtları, makine, kimyasallar, 
petrol ürünleri, madeni yağ
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Dünyanın en iyi orman 
işçileri Polonya’da yarışıyor
Polonya’da 1970’ten bu yana yapılan Dünya Ağaç
Kesme Şampiyonası’nda dünyanın dört bir yanından
katılan orman işçileri testereyle hünerlerini sergili-
yor. Dünyanın en iyi orman işçileri, Polonya’nın
Wisla kasabasında düzenlenen şampiyonada bir
araya geliyor. Bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvada
28 ülkeden 113 kişi yarıştı.

Atateks-Morera, Beko, DSD Dış Ti-
caret-Derri, Evita Tekstil-BGN,
Gülom Tekstil-Red Star, Hakan Plas-
tik, Hidromek, Leke Jeans, Profilo-
Telestar, SKT Giyim-Uptown, Şık
Makas-Cross Jeans, Adopen ve Evyap
gibi şirketler, Polonya’da kurdukları
firmalar, açtıkları mağazalar veya ba-
yiler aracılığıyla kendi markalarını Po-
lonya piyasasına sunuyor. Diğer
taraftan Türkiye’de, elektrik-gaz-su,
imalat sanayii, inşaat, madencilik ve
taş ocakçılığı, toptan ve perakende ti-
caret, ulaştırma, haberleşme ve depo-
lama hizmetleri ile gayrimenkul
sektörlerinde toplam 74 adet Polonya
menşeli firma faaliyet gösteriyor. 
Polonya’da Türk müteahhitlerinin
bugüne kadar toplam 1 milyar 229
milyon dolar tutarında 29 adet proje
üstlendiği görülüyor. Polonyalı veya
AB firmaları tarafından ihalesi kazanı-
lan alt yapı projelerine taşeron olarak
katılan Türk firmaları, atık su, kanali-
zasyon ve çevre düzenlemesi projele-
rinde faaliyette bulunuyor.

“Avrupa’nın geleceğinde 
rol oynayacak iki ülkeyiz”
Varşova Büyükelçilik makamına yeni
tayin edilen Tunç Üğdül, Türkiye-
Polonya ilişkilerinin 2009 yılında im-
zalanan bildiriyle Stratejik Ortaklık
seviyesine yükseltildiğini ve ikili işbir-
liğinde yeni bir devrin başladığını
söyleyerek, Türk yatırımcılara şu me-
sajları verdi: “İkili işbirliğini her
alanda geliştirme iradesi karşılıklı ola-
rak mevcut. Türkiye ile Polonya, Av-
rupa’nın iki eski devleti olmanın yanı
sıra, önümüzdeki dönemde önem ve
güçlerini daha da arttırma potansi-
yelleri bulunan ve kıtanın gelece-
ğinde ağırlıklı rol oynaması beklenen
ülkelerdir. Ülkelerimiz arasındaki iliş-
kileri  geliştirerek derinleştirmek, Bü-
yükelçiliğimize başvuran herkese en
iyi  iyi hizmeti vermek, Türkiye’yi Po-
lonya’da temsil görevini en iyi şekilde

yerine getirmek amacıyla çalışmaları-
mızı titizlikle sürdüreceğiz.” 

“Yatırım için uzun 
vadeli düşünün”
DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi
Yürütme Kurulu Başkanı Kemal
Tahir Güleryüz, iki ülke arasındaki ti-
caret imkanları hakkında ise şunları
söyledi: “Polonya yabancı sermaye
yatırımları ve AB yatırım destekleri-
nin katkıları ile Türkiye’deki firmalar
için önemli bir potansiyel barındırı-
yor. Kozmetik, madencilik teçhizat
ve makineleri gibi sektörler de Türk iş
insanları için iyi bir yatırım fırsatı ola-
bilir. Konut projeleri, telekomünikas-
yon, otel, hastane ve iş merkezi gibi
büyük ölçekli inşaatlar projelerini kısa
vadede gerçekleştirecek olan Polon-
ya'da, Türk firmalarının pazar imkânı
yüksek. Ama her yerde olduğu gibi,
yatırım için öncelikle uzun vadeli dü-
şünmek gerekiyor. Zira sosyal ve kül-
türel açıdan çok açık bir toplum
değil. Karşılıklı güven teminine
zaman ayırmak lazım. Bu temin edil-
dikten sonra dürüst, düzgün, çalışkan
ve iyi niyetli bir toplum bünyesinde
çalışmanın keyfine varmak hiç de zor
değil. Türkiye-Polonya İş Konseyi
olarak Polonya’da yatırım yapmayı
düşünen Türk firmalarına her türlü
desteği vermeye hazır olduğumuzu
ifade etmek isterim.”
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Alternatif Pazarlar

Avrupa’nın yatırım yapılabi-
lir en cazip ülkelerinin ba-
şında gelen Polonya, aynı
zamanda mobilya üretimi
açısından da önemli bir
pazar. Dünyanın en büyük
mobilya ihracatçılarının ba-
şında Çin, Almanya ve İtal-
ya’dan sonra Polonya 10
milyar doları aşan dış satışıyla
4’üncü sırada geliyor. Mar-
kalaşmış ve yüksek fiyatlı ürün seg-
mentinde ürünler üreten Polonya,
Almanya ve İtalya ile birlikte AB’de
mobilya sektörünün en rekabetçi ül-
keleri arasında yer alıyor. 
Hala Euro’yu kullanmıyor olması,
Polonya’da üretim yapan mobilya
yatırımcıları açısından üretim mali-
yeti konusunda büyük avantaj sağlı-
yor. Bu da Avrupalı mobilyacıların
çok büyük kısmının Polonya’da üre-
tim yapmasına neden oluyor. Buna
en iyi örneği dünya mobilya devi
Ikea’nın üretiminin yüzde 50’sini
Polonya’da yaptırmasını gösterebili-
riz. Ayrıca Polonya, mobilyanın
hammaddesi ağaç/ahşap konusunda
da çok zengin bir ülke. Dünyada
yonga ve lif levha ihracatında ve
kontraplak üretiminde yine ilk sıra-
larda bulunan ülkede yüzölçümü-
nün yüzde 40’ının ormanlarla kaplı

olması mobilya ve ağaç işleme sek-
törlerinin gelişmesine itici güç oluyor. 

Makine üretimi artıyor
Polonya’da mobilya sektöründeki
bu gelişim beraberinde ağaç işleme
makinelerinin kullanımını da ar-
tırdı. Son 5 yıla kadar ağaçları kesip
işlemeden satan Polonya, şimdi ma-
kinelere, teknolojiye ve bilgiye
daha çok yatırım yapıp ağaçlarını iş-
lemeye başladı. Bu süreçte Türki-
ye’den çok daha hızlı gelişim
gösteren Polonya, 3 yıl önce adet
bazında Türkiye’den daha az ağaç
işleme makinesi üretirken, 2015 yı-
lında Türkiye üretim adetlerini
geçti. Nüfusu, yüzölçümüne göre
mobilya üretim miktarı her yıl artan
Polonya’da ağaç işleme makineleri
sektörünün de büyüme hızında
gözle görülür fark oluşuyor. Bu da

Türk ağaç işleme makineci-
leri için Polonya’nın cazi-
besini artırıyor. 
Firmaların, işlenmesi gere-
ken önemli bir pazar olarak
değerlendirilen Polonya’da-
ki bu büyüme trendinde yer
alması Avrupa’daki pazara
da hakim olma açısından
büyük önem taşıyor.

İhracat potansiyele göre 
çok düşük
Türkiye ağaç işleme makineleri sek-
törü için giderek önem kazanan bir
pazar haline gelen Polonya, sektörün
ihracatı açısından ciddi bir potansiyele
sahip. 2015 yılında 160 milyon doları
aşkın ağaç işleme makinesi ithalatı
yapan Polonya’ya sektörün ihracatının
ise oldukça düşük kaldığını görüyo-
ruz. Polonya’ya 2013’te yaklaşık 510
bin dolar değerindeki ihracatını
2014’te 890 bin dolara kadar çıkaran
ağaç işleme makineleri sektörü, 2015
yılında ise önemli bir düşüşle 480 bin
dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Pazar
araştırmalarına göre Türkiye’nin Po-
lonya’ya yapabileceği ağaç işleme ma-
kine ihracatı ise 60 milyon doların
üzerinde. Bu da sektör için Po-
lonya’nın önemini rakamsal olarak or-
taya koyuyor.

Polonya pazarı sektöre göz kırpıyor
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“Beni sermaye değil,
AR-GE ayakta tuttu”

Eskimeyen Markalar



Erhan Çiftçi, Yıldız Teknik
Üniversitesi Makine Mühen-
disliği bölümünü bitirdikten

sonra Uludağ Üniversitesi’nde baş-
ladığı yüksek lisansı sırasında, kendi
işini kurmaya karar veren sektörün
genç yaşta girişimciliğe adım atmış
isimlerinden biri. Çiftçi, eşinin yeni
doğum yaptığı bir dönemde, yüksek
lisansına devam etmesi ve henüz as-
kerliğini tamamlamaması nedeniyle
iş başvurularından olumsuz yanıt alır.
İş görüşmeleri için gittiği sanayi site-
lerinde masifleme makinelerinin üre-
tildiğini gören Çiftçi,  piyasada bu
makinenin üretimine ihtiyaç oldu-
ğunu fark eder. 1994 yılında sermaye
yoksunluğuna rağmen şirket kur-
maya karar veren Çiftçi, İnegöl’de ki-
raladığı küçük bir atölyede üretim
için hemen tezgâhın başına geçer. 
Zor ve zorunda kaldığı durumu, için-
deki başarma arzusuyla birleştiren
Çiftçi, gençliğinde İnegöl Endüstri
Meslek Lisesi’nde tanıştığı, sanayi si-
telerinde çıraklığını ve kalfalığını yap-
tığı, ardından da İstanbul Yıldız
Teknik Üniversitesi’nde mühendisli-
ğini öğrendiği makineyle, sektör
adına önemli birçok yeniliğe imza
atar. 
1994 yılında faaliyete başlayan Hiz-
met Him Makina, üretime başladığı
günden itibaren kenar bantlama ma-
kineleri imalatı yapıyor. Başlangıçta
masif uygulamaları yapan firma,
daha sonra müşteri taleplerinin de-
ğişimine ayak uydurarak papel ve
PVC kenar bantlama makineleri ile
imalatına devam etti. Buna ilave ola-
rak son yıllarda sektördeki ihtiyaca
göre kapı ve pervaz sektörüne yöne-
lik pervaz yapıştırma makinesi ürete-
rek ürün portföyünü genişleten
Hizmet Him, aynı zamanda kenar
bantlama makinelerinin eğri kenar
bantlama ve temizleme sistemlerini
de üreterek mobilyacı esnafına hiz-
met vermeye devam ediyor. 

Bugüne kadar daha çok sektörün ih-
tiyacı olan, Türkiye’de üretilmeyen
makine çeşitlerinin imalatını gerçek-
leştirdiklerini vurgulayan Hizmet
Him Makina Genel Müdürü Erhan
Çiftçi, firmasını ayakta tutan itici
gücün her daim yenilikçi olmasından
kaynaklandığını söyleyerek, başarısını
“Beni sermaye değil, AR-GE ayakta
tuttu” şeklinde özetliyor.
Gelecek yıl yeni makine ve üretim te-
sisi yatırımına hazırlanan Hizmet
Him Makina için 2017’nin çok daha
hareketli geçeceğini dile getiren
Erhan Çiftçi, önümüzdeki dönemde
geçmişte olduğu gibi piyasa ihtiyaç-
larını baz alarak güçlü AR-GE çalış-
malarının disiplinli bir şekilde devam
edeceğini vurguluyor.

Genç yaşta sektörde üretime baş-
layan bir girişimcisiniz. Kendi işi-
nizi kurma hikayenizi bize kısaca
anlatır mısınız?
Sektörde üretime başlayışım 1994 yı-
lına dayanıyor. Ama aslında makine
ile tanışmam çok daha eski. Ben
1983’te İnegöl Endüstri Meslek Li-
sesi’ne girdiğimde tanıştım maki-
neyle. Gençliğimde uzun yıllar sanayi
sitelerinde çıraklık ve kalfalık yaptım.
Ardından İstanbul Yıldız Teknik Üni-
versitesi Makine Mühendisliği bölü-
münü kazandım. İstanbul Yıldız
Teknik Üniversitesi Makine Mühen-
disliği bölümünü bitirdikten sonra
Uludağ Üniversitesi'nde yüksek li-
sansa başladım. Yüksek lisans yaptığım
sırada elde ettiğim sanayi tecrübesi ve
yine sanayide tanıştığım masifleme

makinesine piyasanın ihtiyacı oldu-
ğunu düşünmem beni genç girişimci
olmaya iten temel nedenlerden oldu.
Küçük bir atölyede ve zor imkanlarla
girmiştik bu yola.  Evliydim ve firmayı
kurmadan bir ay önce çocuğum ol-
muştu. O nedenle girdiğim bu yola
devam etmek zorundaydım. Bu zo-
rundalık içimdeki başarma arzusuyla
birleşti ve bugün 22 yıllık Hizmet
Him Makine’ye dönüştü.

Hangi makinelerle başladınız üre-
time?
Daha önce de bahsettiğim gibi üreti-
mime sanayiden tanıştığım masifleme
makineleriyle başladım. İlerleyen za-
manlarda değişen müşteri ihtiyaçla-
rına cevap verebilmek adına
masifleme makineleri yerine PVC
kenar bantlama makineleri ürettim.
Aynı zamanda yerel sanayinin ihti-
yaçlarını karşılamak için özel makine
işleri ve makine tamiri, bakımı ve
parça işleri de yapmaya devam ettim.
İlerleyen süreçlerde makine ailemize
yine müşteri ihtiyaçlarına en kaliteli
şekilde cevap verebilmek adına eğri
kenar bantlama ve eğri kenar temiz-
leme makineleri katıldı. Eğri kenar
grubu üzerinden yıllar geçmiş olma-
sına rağmen hem kalitesiyle hem de
ekonomikliğiyle güçlü bir makine ol-
masından dolayı müşterilerimiz tara-
fından çokça talep edilen makine-
lerimiz arasına girdi. 
Tabii ki yıllar içinde güçlü AR-GE ve
ÜR-GE çalışmalarımızla eğri kenar
makine grubumuz büyük ilerlemeler
kaydetti. Kenar bantlama kariyeriyle
2005 yılına geldikten sonra yine
ahşap işlerinde olan kapı imalatı ve sa-
tışı yapanların ihtiyaçlarına eğilerek
pervaz yapıştırma makinelerini yap-
mayı başardık. Pervaz imalatında şu
an pervaz yapıştırma makinesi, seri
pervaz yapıştırma   makinesi ve bom-
beli pervaz yapıştırma makinesi olmak
üzere 3 tip makinemiz var. Sadece
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Makine sektörü 2060 yılına
kadar çılgın bir büyüme süreci
yaşayacak. Sektör hızlı perfor-
mans göstereceği bir döneme
giriyor. Tekstil Avrupa’dan geldi
Çin’e kadar gitti. Şimdi makine
geliyor.

“ “
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Türkiye’de değil dünya pazarında da
pervaz yapıştırma işini bu kalite se-
viyesinde yapmayı başaran az sayı-
daki firmadan biriyiz.

Bu makineyi niye üretmeye karar
verdiniz? Ürününüz nasıl bir ihti-
yacı karşıladı?
Pervaz yapıştırma makinesi kapı ve
kapı kasası sektöründe kullanılan
“L” şeklindeki pervazların üreti-
minde kullanılıyor. Amerikan kapı
kasa sistemleri çıkınca kullanılan per-
vazlar kapıda bir kolaylık oluşturdu.
“L” pervaz kullanılması zorunlu-
luğu doğunca bu pervazın üretimi
için gerekli makineye de ihtiyaç
oldu. Biz de 2005 yılında ilk maki-
neyi ürettik. Pervaz yapıştırma ma-
kinesi belli kalınlıklarda ve
genişliklerde olan 2 adet profili bir-
birine yapıştırır ve kapı kasa pervazı
profiline göre gerekli olan frezeleme
işleminin yapılmasını sağlar. Şu anda
kenar bantlama makinelerinin hep-
sini yapıyorum. Kapı pervazı yapış-
tırma makinelerinde Türkiye’de
birkaç firmadan biriyim. Yakın za-
manda bu üretime yönelik poliüre-
tan tutkal kullanımına biz de
geçeceğiz, projemiz ve sistemimiz
hazır. Ancak pahalı olan tutkallı üre-
tim, makinenin daha ekonomik ol-
masına imkan vermiyor.  Biz bu işin
daha ekonomik bir yöntemini bul-
duk. Homemade hızlı ve seri üretim
yapmamızı sağlıyor. Günde 5 bin
tane pervaz üretebiliyor. Üstelik ma-
kinenin otomatik olması da büyük
kolaylık. Şu anda sınıfına göre pa-
zarda tekiz.

Türkiye ağaç işleme makineleri
sektörü için ilk denilebilecek başka
ürünleriniz de var mı?
Eğri kenar bantlama ve eğri kenar te-
mizleme makinelerini Türkiye’de ilk
kez 2004 yılında biz yaptık. İne-
göl’deki ihtiyaçtan dolayı firmalar
talep etti. Bize zorla bu makineyi
ürettirdiler. İyi ki de yaptılar diyorum
bugün. Eğri kenar bantlama maki-
nesi, mobilya üretim sektöründe belli
ölçülerdeki kaplama, PVC ve folileri
düz, içbükey ve dışbükey kenarlara
seri ve düzenli olarak yapıştırmak için
kullanılıyor. Eğri kenar temizleme
makinesi ise, daha önceden kenar
bandı yapıştırılmış olan parçanın
kenar bandının fazlalıklarının freze-
lenmesinde kullanılan bir makine.
Ekonomik ve portatif olması nede-
niyle kullanımı kolay. Küçük ebatla-
rından dolayı dar mekânlarda bile
rahatlıkla kullanılabiliyor. 

Şu anda firma olarak hangi ülke-
lere ihracat yapıyorsunuz?
Yaklaşık 20 ülkeye ihracatımız var.
Yüzde 15 olan ihracatın üretimdeki
payını yüzde 30’a çıkarmayı amaçlı-
yoruz. Bu ülkede ayakta kalmak için
ihracatı artırmamız gerekiyor. Bal-
kanlar, Kuzey Afrika ülkeleri, Türki
Cumhuriyetleri, İran gibi birçok böl-
gede zaten şu anda çalışan makinele-
rimiz var. Bunların adetini zamanla
artırmayı hedefliyorum. 

Pervaz yapıştırma makinesiyle il-
gili yurtdışından talep var mı peki?
Arabistan’dan Rusya’nın üst bölgele-
rine kadar satış yapabiliyoruz. Talep

güzel. Bu konuda ekonomiklik açısın-
dan bize kimsenin yetişebileceğini dü-
şünmüyorum. Üreticiler ekonomik
kapı yapabilmek için bu makineyi kul-
lanmak zorundalar. Bizim makine ol-
madan üretmek meşakkatli, üstelik
makine olmadan az sayıda üretim ya-
pılabiliyor. Pervaz, işçiliği çok olmasına
rağmen fiyatı ucuz bir malzeme. Per-
vazı sadece üretip de satanlar var. Ay-
rıca pazardaki büyümeyi görerek
pervaz dilimleme makinesi de geliştir-
dik. Türkiye’de üretimi olan bir ma-
kineydi. Biz de kendi AR-GE
tecrübemiz ve tekniklerimiz ile kendi
dilimleme makinemizi çıkardık. Diğer
dilimleme üreten firmaların makinele-
rinden herhangi bir sistemini kopya-
lamadan müşteri ihtiyaçlarına en
doğru şekilde cevap verebilen aynı za-
manda ekonomik bir ürün ortaya koy-
duğumuza inanıyorum. Şu anda yeni
ürünler üzerinde de çalışıyoruz. Per-
vaz yapış- tırmada daha üst segmente
farklı yapıştırma teknikleriyle ürün
üretebilecek makineler üreteceğiz. 

Bu makinenin getirileri neler ola-
cak size ve sektöre?
Biz bu ürünle pervaz üreticilerinin
Avrupa’ya rahat açılma imkanına ka-
vuşacağına inanıyoruz. Hem biz
firma olarak hem yerli pervaz üretici-
leri için Avrupa ulaşılabilir bir nokta
haline gelecek. Türkiye’deki yerli bir
pervaz üreticisi firma, bizim makine-
mizi alıp kullanarak Avrupa’ya rahat-
lıkla pervaz satabilecek. Önümüzdeki
yıl piyasaya vereceğimiz bu makineyle
üretim yapan firmalar göğsünü gere
gere Avrupa’ya ürününü satabilecek.

Eskimeyen Markalar

“Hizmet Him için 2017 çok daha iyi olacak”
Gelecekle ilgili büyüme planlarımız var. Şu anda yaklaşık 700 metrelik bir alanda üretim yapıyoruz. Büyümek
için daha çok çalışana ve daha büyük üretim alanına ihtiyacım var. Gelecek yıl yeni makine çeşitlerinin
üretimine başlayıp piyasa süreceğiz. İhracat pazarları arasına Avrupa’yı da katacağız. Ayrıca yeni tesis kurma
ve yeni tezgahlar alma hedefim var. 2-2 bin 500 metrekarelik bir tesis kurmayı amaçlıyorum. Pazarlama ile
ilgili satış ekibi kuracağım. 2017 çok daha iyi olacak.
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Yaklaşık 20 ülkeye ihracatımız var. Yüzde 15 olan ihracatın üretimdeki payını, yüzde 30’a
çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu ülkede ayakta kalmak için ihracatı artırmamız gerekiyor. Balkanlar,
Kuzey Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetleri, İran gibi birçok bölgede zaten şu anda çalışan
makinelerimiz var. Bunların adetini zamanla artırmayı hedefliyorum. 
“ “ 

Öte yandan Avrupa’daki makine fir-
malarının benim ürettiğim fiyata ma-
kine üretmesi imkansız. Çünkü
Avrupa’da işçilik pahalı. Bu nedenle
Türkiye’deki üretici firmaların maki-
neyi benden alması daha avantajlı.
Böylelikle hem biz hem de yerel kapı
üreticisi firmalar ilerleme kaydedecek.

Anlattıklarınızdan sürekli yeni
makineler geliştirmenin peşinde
olduğunuzu anlıyorum. 
Evet, 22 yıldır edindiğim prensip bir
firmanın en büyük güç kaynağının
AR-GE çalışmaları olduğudur. Bu-
günlere gelmemizi AR-GE çalışma-
larına borçluyuz.

Sektörün gelişimi konusunda ön-
görünüz nedir?
Makine sektörü 2060 yılına kadar
büyük bir ilerleme yaşayacaktır.  Sek-
tör hızla performans göstereceği bir
döneme giriyor. Tekstil Avrupa’da
gelişmeye başlayarak Türkiye üzerin-
den Çin’e doğru bir hareket sergiledi,
şimdi aynı durum makine sektöründe

de geçerli Avrupa’daki Makine sektö-
ründe yaşanmış olan büyümeyi Tür-
kiye’deki makine sektörü de takip
edecektir.

Sektör büyürken siz de firma ola-
rak büyümeyi düşünüyor musu-
nuz? Yeni yatırım planlarınız var
mı gündemde?
Gelecekle ilgili bizim de büyüme
planlarımız var. Şu anda yaklaşık 700
metrelik bir alanda üretim yapıyoruz.
Büyümek için daha çok çalışana ve
daha büyük üretim alanına ihtiyacım
var. Gelecek yıl yeni makine çeşitleri-
nin üretimine başlayıp piyasa sürece-
ğiz. İhracat pazarları arasına Avrupa’yı
da katacağız. Ayrıca yeni tesis kurma
ve yeni tezgahlar alma hedefim var. 2-
2 bin 500 metrekarelik bir tesis kur-
mayı amaçlıyorum. Pazarlama ile ilgili
satış ekibi kuracağım. 2017 benim
için çok daha iyi olacak. Şu anda
kendi markamızla üretim yapıyoruz,
ama gelecek dönemde yurtdışına yö-
nelik yeni bir marka çalışması yapmayı
da düşünüyoruz. Yurtdışına distribü-

törlük de açmak planlarımız arasında
yer alıyor. Kısacası, her zaman ki gibi
hedeflerimiz büyük.

Peki bunları yaparken devlet des-
teklerinden faydalanmayı düşünü-
yor musunuz?
Girişimcilere, sanayicilere KOSGEB
ve TÜBİTAK aracılığıyla birçok des-
tek veriliyor. Bugüne kadar bir giri-
şimci ve sanayici olarak bu
desteklerden talep etmeyi, hakkını
verebilme noktasında hep çekindim.
Acaba bu desteklerin hakkını verebi-
lecek miyim diye düşündüm. Çünkü
bence devlet desteği, askerde yediğin
karavana gibidir. 70 milyonun hakkı
vardır, bir kuruş hata yaparsan 70
milyona hesap verirsin. Destek de
böyle, atacağın her adımda, aldığın
her üründe bütün millet adına pa-
zarlık yapman lazım. Bu sorumluluk
ve bilinçle gelecek dönemde artık
ben de bu desteklerden faydalanmak
istiyorum. İyi vergi veriyorum, daha
iyi bir vergi vermek için firmamı bü-
yüteceğim. 







Dünya Turu

ASEAN Bölgesi’nde
ihracatın ilk adresi, 

KAMBOÇYA   

Güneydoğu Asya’da yer alan
Kamboçya, kuzeyden ve
batıdan Tayland, güney-

den ve doğudan Vietnam, kuzey ba-
tıda ise Laos ile komşuluk yapıyor.
Bunun yanında, Tayland Körfezi’ne
bakan bir sahil şeridine de sahip ül-
kenin en önemli su kaynaklarını
Tonle Sap Gölü, Mekong ve Bassac
nehirleri oluşturuyor. Kamboçya
sahip olduğu ormanlık alanın yo-
ğunluğu bakımından da dünyanın

en zengin ülkelerinden birisi.
İç savaş dolayısıyla uzun yıllar geli-
şim gösteremeyen ülke, 1999 yılın-
dan itibaren gerçekleştirdiği eko-
nomik reformlarla önemli bir yol kat
etti. Özellikle tekstilde üretim ve işçi
maliyetlerindeki avantajlar Kamboç-
ya’nın, Çin kadar büyüyeceği yö-
nünde uluslararası pazarda dile
getirilen görüşü giderek güçlendiri-
yor.
Öte yandan Kamboçya bulunduğu

coğrafya itibarıyla sadece kendi pa-
zarı yönüyle değil aynı zamanda
600 milyondan fazla nüfusa hakim
olan ASEAN Bölgesi’ne ulaşma im-
kanı veren bir açılımda bulunuyor.
Kamboçya; Brunei, Endonezya, Fi-
lipinler, Laos, Malezya, Myanmar,
Singapur, Tayland ve Vietnam ile
birlikte içinde yer aldığı ASEAN
Bölgesi’nde yıldızı giderek parlayan,
yabancı yatırımcılara üretim açısın-
dan maliyet avantajı, ihracat konu-
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sunda ise sıçrama tahtası olabilecek
birçok avantaj sunuyor. Yabancı ya-
tırımcılar için liberal bir ekonomik
anlayış belirleyerek potansiyeli yük-
sek pazarlar arasına giren Kam-
boçya, 10 ülkeden ve 4.5 milyon
kilometrelik bir alandan oluşan
ASEAN’da ihracata başlamanın ilk
adresi olarak kabul ediliyor. 
Kamboçya büyüme yolundaki ilerle-
yişine devam ediyor. Turizm sektörü-
nün, güçlü tekstil ihracatının ve
Ülkenin sağlam ekonomisi, Avrupa
Birliği, ABD ve Kanada’ya imtiyazlı
erişiminin desteği ile birlikte 2011 yı-
lından bu yana yüzde 7’nin üzerinde
büyüyor. Çin ve Vietnam’daki tesisle-
rin ülkeye taşınması ve enerji altyapı
projeleri bağlamında kurulan kamu-
özel sektör ortaklıkları sayesinde doğ-

rudan yabancı yatırımları artmaya
devam ediyor. Bir zamanlar Khmer
İmparatorluğu olarak da bilinen
Kamboçya hayli fakir bir ülke olduğu
halde tekstil, tarım ve son yıllarda öne
çıkan turizm sayesinde belini doğ-
rultma yolunda. En büyük sanayi
merkezleri arasında Phnom Penh,
Kampong Som ve Kampong Cham’ın
yer aldığı ülkede, 2016'da beklenen
ekonomik büyüme oranı yüzde 7.

Tarım, turizm, inşaat 
ekonomiyi büyütüyor
900’lü yıllara kadar Khmer derebey-
liklerinden oluşan bir bölge olan
Kamboçya’da çok değerli mimari
eserleriyle tanınan Angkor Khmer
Krallığı, 300 yıla yakın hüküm sürdü.
Daha sonra farklı ülkelerin hakimiye-

tine giren Kamboçya, 1954 yılında
Fransız yönetiminden ayrılarak ba-
ğımsız bir ülke haline geldi. Kam-
boçya’da 1976 yılında sağcı cuntayı
halk ayaklanması sonucu yıkan Kızıl
Khmerler, sözde komünist bir rejim
kurdu. Başbakanlığa gelen Pol
Pot’un kurduğu rejim, ülkeye muh-
temelen tarihinde gördüğü en vahşi
ve kanlı yılları yaşattı. Kamboçya’nın
geçmişte büyük bir medeniyet oldu-
ğunu, büyük imparatorluklar kurdu-
ğunu, ancak Batı tarzı eğitim ve
bilginin bu medeniyeti çökerterek
Kamboçya’yı yoksullaştırdığını öne
süren Pol Pot, halkın aydın kesimine
savaş açtı. Ülkede okumuş yazmış,
eğitim almış kim varsa hepsini öldür-
meye, tarlalarda çalıştırmaya ve ça-
lışma kamplarında toplamaya başladı.

Kamboçya'nın ticaret hacmi, 1999’da ASEAN’a ve 2004’te Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üye olduktan sonra
her yıl artmaya başladı. ITC Trademap verilerine göre Kamboçya dış ticarette fazla veriyor. Ülke, toplam ihra-
catının yaklaşık yarısını ABD ve AB'ye, toplam ithalatının da yüzde 34’ünü ASEAN üyesi ülkelere gerçekleştiriyor.
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3 yıl içinde 3.5 milyon okumuş yaz-
mış aydın Kamboçyalı, ülkenin re-
jimi tarafından katledildi. Bu durum
Vietnam’ın 1979’daki müdahale-
siyle Pol Pot rejimi devrilinceye
kadar sürdü. Pol Pot rejiminin
1977’de Vietnam’la girdiği çatışma
sonucunda ülke yeniden iç savaşa
sürüklendi. 1990 yılında Birleşmiş
Milletler tarafından başlatılan müza-
kereler sonucunda, 1991 yılında
ülke “Kamboçya Devleti” adını aldı.
Ülkeyi, 2004 yılından beri seçim-
lerde en çok oyu alan Kamboçya
Halk Partisi başkanlığındaki Hükü-
met yönetiyor.
Ülke nüfusunun yüzde 90’ı Kam-
boçyalılardan oluşuyor. Khmerce ül-
kenin resmi dili, ancak bazı
kentlerde Fransızca konuşulurken
İngilizce de giderek artan bir şekilde

popüler hale gelmekte. Ülke nüfu-
sunun yüzde 80’i kırsal alanlarda ya-
şıyor. Kamboçya’da işgücünün
yaklaşık olarak yüzde 65-70’i geçi-
mini tarımdan karşılıyor. İstihdam
çoğunlukla tekstil, turizm ve inşaat
sektöründe yer alıyor. Avrupa ile
ABD’ye ucuz tekstil ürünü sağlayan
ülkede özellikle çok büyük tanınmış
markalara üretim yapılıyor. Turizm
ise giderek gelirini artıran bir sektör
durumunda. 12. yüzyılda yapılan ve
UNESCO kültür mirası listesinde
yer alan Siem Reap şehrindeki Ang-
kor Vat tapınakları, oldukça turist
çeken yapılar. Turizm gelirlerinin
büyük bölümü Angkor Thom’a her
yıl gelen yaklaşık 3.5 milyon turist-
ten elde ediliyor.
Ülke ekonomisinin itici güçlerinden
biri olmaya başlayan bir diğer sek-
törü de inşaat oluşturuyor. 2011 yılı
itibarıyla Kamboçya inşaat sektö-
ründeki yatırımlarda, önemli artışlar
yaşandı. Milyonlarca dolar değe-
rinde onaylanan projeler arasında iş
merkezleri, apartmanlar, oteller, ta-
rımsal işleme tesisleri ve hazır giyim
fabrikaları inşaatları yer aldı. İnşaat
sektöründeki büyümenin önümüz-

deki yıllarda da artarak devam et-
mesi bekleniyor.

Orman ürünlerine yatırım 
hükümetin gündeminde
Toprakları gür ormanlarla kaplı olan
ülkede, orman sanayi yeteri kadar
gelişmiş değil. Yıllık ortalama 260
bin metreküp kerestenin üretildiği
ülkede, tomrukların nakliyesi ırmak-
lar vasıtasıyla yapılıyor.  Orman mik-
tarının yoğunluğu, ülke sanayisi
içinde keresteciliğin yer almasını ve
çam işleyen fabrikaların bulunmasını
sağlıyor.  Özellikle lüks mobilya üre-
timinde kullanılan, m3 başına kali-
tesine göre ortalama 5000-50.000
dolar arasında piyasa bulan sağlam
gül ağaçları ve reçine, halkın geçim
kaynakları arasında yer almakta.
Ülke ticaretinde kereste kadar
önemli yere sahip olan kauçukla il-
gili payın artırılması da planlanıyor.
Buna göre hükümetin hedeflerin-
den biri, 2020’ye kadar kauçuk
plantasyonlarını 400 bin hektara çı-
kartmak. Bu da önümüzdeki dö-
nemde orman ürünleri sektörünün
ve ticaretinin daha gelişeceğinin sin-
yalini veriyor. 

Dünya Turu
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Kamboçya’nın püf noktaları
Kamboçya'da ulusal para olan Kamboçya rielinin yanı sıra dolar ve birçok yerde Tayland bahtı da kullanılıyor. Birçok otel,
restoran ve mağazanın fiyatları dolar üzerinden. Küçük alışverişler genellikle riel ile yapılıyor. Phnom Penh, SiemReap, Si-
hanoukville, Battambang gibi tüm büyük eyalet başkentlerinde bankalar var. Bankalarda döviz bozdurulabilir ve para trans-
feri yapılabilirsiniz. Bazı bankalar seyahat çeklerini ve Visa kartlarını da kabul ediyor. Kamboçya'ya giriş için yaptırılması resmi
olarak mecbur tutulan aşılar bulunmasa da bu aşıların uygulanması önemli. Ülkeyi ziyaret edecek olanların sıtma, tifo, tetanos,
hepatit A ve B hastalıklarına karşı gerekli önlemleri almaları öneriliyor. Güneydoğu Asya’da ağustos ayı sonlarına doğru
başlayan ve etkisini giderek arttırarak devam eden sel felaketi, Kamboçya’da da etkisini hissettiriyor. Bu nedenle Kamboçya’ya
gideceklerin seyahat programlarını hazırlarken yaşanmakta olan sel felaketini göz önünde bulundurmaları ve sel baskınlarının
bulunduğu ve yayıldığı bölgelerden uzak durmaları tavsiye ediliyor.

Kamboçya’nın gelişen ekonomik
görünümü, Çin’in bölgeye olan il-
gisini ve yatırımlarını da artırıyor.
Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC)
ve  Kamboçya Petrokimya Şirketi
arasında Kamboçya'da inşa edilecek
petrol  rafinerisinin ilk etabı için mü-
hendislik, tedarik ve inşaat (EPC)
süreçlerini  içeren 620 milyon do-
larlık anlaşma imzalandı. Anlaşma
kapsamında, CNPC, petrol rafine-
risi projesinin detaylı  mühendislik
tasarımı, gerekli tüm malzeme ve
ekipman desteğinin yanı sıra  inşa-
sını üstlenecek. İlk etap olarak pet-
rol rafinerisi inşasının, 2018
sonunda yıllık 2  milyon ton petrol
üretimi kapasitesi ile tamamlanması
bekleniyor. Kamboçya, ilk petrol ra-
finerisi olma özelliği taşıyan proje-
nin daha  fazla yatırımla kapasitesini
artırarak, petrol üretiminde kendine
yetebilen ve  ihracatçı ülke konu-
muna gelmeyi amaçlıyor.

İhracatının yarısından 
fazlasını ABD ve AB’ye yapıyor
Kamboçya’nın dış ticaret hacmi
1999’da ASEAN’a ve 2004’te
Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ)
üye olduktan sonra her yıl artmaya
başladı. ITC Trademap verilerine
göre Kamboçya dış ticarette fazla
veren bir ülke konumunda. Ancak
ülke ihracatı ithalata bağımlı olduğu
için, ihracatla birlikte ithalat da artı-

yor. Kamboçya’nın ihraç ettiği
ürünlere bakılacak olursa tekstil ve
konfeksiyonun toplam ihracattaki
payının oldukça yüksek olduğu gö-
rülüyor. Kamboçya toplam ihracatı-
nın yaklaşık yarısını ABD ve AB'ye
gerçekleştiriyor. Bunun yanında
diğer önemli ihracat noktası da
Hong Kong. Hong Kong’a gerçek-
leştirilen ihracatın toplam ihracata
oranı yaklaşık olarak yüzde 25.
Kamboçya’nın ithalatında ise
ASEAN ülkeleri ve diğer Asya ülke-
leri ağırlıklı yer tutuyor. Kamboçya
toplam ithalatının yüzde 34’ünü
ASEAN üyesi ülkelerden gerçekleş-
tiriyor. Çin’den gerçekleştirilen it-
halat ise toplam ithalatın yüzde
46’sını oluşturuyor.

Vize muafiyeti ticareti geliştirecek
Diplomatik ilişkilere 1970 yılında
başlayan Türkiye-Kamboçya, 1.
Dönem Karma Ekonomik Komis-
yon Toplantısı’nı Punom Pen’de
geçen yıl gerçekleştirdi.  Taraflar, bu
toplantıda iki ülke arasındaki ticaret
hacminin 2020 yılı itibarıyla 500
milyon dolar seviyesine ulaşması ge-
rektiği noktasında hemfikir kaldı.
2016 yılı sonunda ticaret hacmini
150 milyon doların üzerine çıkar-
mayı amaçlayan iki taraf arasında
2015 yılının Mart ayında diploma-
tik, hususi ve özel pasaport sahiple-
rinin vizeden muafiyetine ilişkin
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anlaşma da imzalandı. Kamboçya ile
vizelerin kaldırılması anlaşmasında
imzayı; Kamboçya’yı ziyaret eden ilk
Türk Dışişleri Bakanı olan Mevlüt
Çavuşoğlu ile Kamboçya Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hor
Namhong birlikte attı. Türkiye'nin
Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkile-
rini geliştirmek hedefinde olduğuna
dikkati çeken Çavuşoğlu, en yakın
zamanda Türk Hava Yolları'nın

Kamboçya'ya doğrudan uçuş başlat-
masını da teşvik edeceğini kaydetti.
Anlaşmayla iki ülke arasındaki karşı-
lıklı temasların ve konsolosluk ilişki-
lerinin artması amaçlanıyor. 

Türk firmaları pazarı 
mercek altına aldı
Kamboçya’ya yönelik Türkiye kay-
naklı doğrudan sermaye yatırımı
yaklaşık 13 milyon dolar civarında.

Ülkede faaliyette bulunan Türk ser-
mayeli firma sayısı ise beş.  Son yıl-
larda Kamboçya’ya mağaza açan
Türk firmaları da var. Yurtdışındaki
mağazalar haritasına Asya Pasifik'i
de ekleyen Elginkan Topluluğu,
geçen yıl Kamboçya'nın başkenti
Phnom Penh'te açtığı mağazada
Türkiye'de ürettiği vitrifiye ve arma-
tür ürünlerinin satışına başladı. Baş-
kentin en önemli caddelerinden biri
olan Monivong Bulvarı'nda açılan
mağazada, grubun aralarında kate-
gorisinde ödül alan birçok vitrifiye
ve armatür ürünü yer alıyor. Öte
yandan Elektrik Elektronik ve Hiz-
met İhracatçıları Birliği, elektrik ve
elektronik sektöründe faaliyet gös-
teren 12 firmadan 15 temsilcinin ka-
tıldığı heyet ile geçen yıl Kam-
boçya’da görüşmeler gerçekleştirdi.
TET ile ihracatlarını artırmak hede-
fiyle yola çıkan Türk elektrik ve elek-
tronik firmaları, Kamboçya’da 61
firmayla bir araya geldi. Yapılan ikili
görüşmelere; Kamboçya’nın en
büyük elektronik ürün tedarikçileri
KFour Group ve LCH Investment
Group’un da aralarında olduğu fir-
malar katıldı.  Ekonomik büyüme ile
birlikte elektrik üretimi ve iletimi, te-
lekomünikasyon gibi temel altyapı ya-
tırımlarına olan ihtiyacın artması,
Türk elektrik-elektronik sektörü açı-
sından önemli bir potansiyel yaratıyor.

DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER
Tarifeler ve Diğer Vergiler
Genel Olarak Gümrük Vergileri
İlaç ve eğitim materyalleri % 0
Hammaddeler gibi temel ürünler % 7
Sermaye malları, makine ve ekipmanlar, ülkede olan hammaddeler % 15
Nihai ürün, alkol, petrol ürünleri, araçlar, değerli madenler ve taşlar % 35
Katma Değer Vergileri
Kamboçya’da %10 KDV uygulanmaktadır.

Başlıca Ticaret Ortakları:
ABD, Hong Kong, Singapur, 
İngiltere, Almanya 
Başlıca İhracat Kalemleri:
Tekstil, konfeksiyon, ayakkabı,
elektrikli makine ve cihazlar, pirinç 
Başlıca İthalat Kalemleri:
Hazır giyim ara ürünleri, petrol
ürünleri, inşaat malzemesi, makina,
motorlu araçlar, kozmetik ve 
eczacılık ürünleri.
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Kültürel Ajanda

Günümüzün önde gelen keman virtüözlerinden biri olan Valeriy Sokolov bir kez
daha BİFO’yla buluşuyor. Philharmonia, Cleveland, City of Birmingham senfoni
orkestraları, Fransa Ulusal Orkestrası ve Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
gibi büyük topluluklarla verdiği konserlerle Ashkenazy, Zinman, Petrenko ve Nel-
sons gibi büyük şeflerle çalışmış olan Sokolov 2005’te George Enescu Uluslar-
arası Keman Yarışması’nda birinci oldu. Sanatçı, konser ve kayıt çalışmalarının
yanı sıra Almanya’nın romantizm ruhunu doğal örtüsü ile halen yaşatmakta olan

Konstanz bölgesinde bir oda müziği festivalini yönetiyor. BİFO ve Sokolov, klasik müzikte romantik dönemin iki
devi, Brahms ve Bruckner’in yapıtlarından oluşan bir programla büyüleyici bir geceye imza atacak. 

Valeriy Sokolov ile BİFO’dan klasik müzikte romantik bir konser

CelloPianoDuo ve Andrija Mincic, 18 Şubat'ta aşkın çeşitli hallerini izleyiciyle
paylaşacak. Pera Palace Hotel Jumeirah’ın 120 yılı aşkın tarihi boyunca unutulmaz
balolara, konserlere ev sahipliği yapan, doğal akustiği ile İstanbul’un en özel sa-
lonlarından biri olan Grand Pera Balo Salonu, IDEA Müzik işbirliği ile birbirin-
den güzel konserlere ev sahipliği yapıyor. "Aşka Dair" temalı 18 Şubat Cumartesi,
saat 11.00 konserinde, sahne karizması ve müzikalitesiyle dinleyicileri kendine
hayran bırakan Sırp klarnet sanatçısı Andrija Mincic ile Türkiye'nin önde gelen
ikilisi CelloPianoDuo ile buluşuyor. Dilbağ Tokay (viyolonsel) ve Emine Serdaroğlu’dan (piyano) oluşan CelloPia-
noDuo, özgün yorumları ve renkli programlarıyla; yurt içi ve yurt dışında verdikleri konserlerle ve "Turkish Music for
Cello and Piano" adlı CD'leri ile klasik müzik dinleyicileri arasında özel bir yer edindi. CelloPianoDuo ve Andrija Min-
cic bu konserde, heyecanı, tutkusu, acısı ve neşesi ile aşkın çeşitli hallerini izleyiciyle paylaşacak.

Aşka Dair
Tarih: 18 Şubat 2017  Saat: 11:00  Yer: Pera Palace Hotel Jumeirah, İstanbul

Türkerler Holding, Mahall Bomonti İzmir projesiyle, kentin kültür ve sanat ha-
yatına yeni bir atmosfer kazandırdı. 1912’de Bomonti Tesisleri olarak inşa edilen
tarihi binalarda, özel olarak dizayn edilen galeride önemli sanatçıların, birbirinden
değerli eserleri İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 
Mahal Bomonti İzmir, 25 Kasım-22 Ocak tarihleri arasında Özdemir Altan “Ko-
lajlar” sergisine ev sahipliği yapacak.  Ardından 10 Şubat - 6 Mart 2017 tarihleri
arasında 19. yüzyılda kullanılan Wet Collodion tekniği ve antika fotoğraf maki-

nesi ile çekilen Kerim Suner imzalı fotoğrafların yer alacağı “Zamansız Portreler” fotoğraf sergisi gerçekleştirilecek. Ay-
rıca sanatçı Kerim Suner tarafından gerçekleştirilecek workshop ve seminerle İzmirli sanatseverler wet collodion tekniği
ile yakından tanışmış olacak.

Mahall Bomonti, İzmirlileri sanatla buluşturuyor

Türkiye’nin ilk kâğıt fabrikası ve Cumhuriyet tarihinin en önemli sembollerin-
den biri olan SEKA Kâğıt Fabrikası, şimdi Kâğıt Müzesi haline geldi. SEKA’nın
ilk açıldığı yıldan tam 80 yıl sonra bu kez kapılarını müze olarak açtı. Türki-
ye’nin ilk kâğıt mühendisi Mehmet Ali Kâğıtçı tarafından kurulan SEKA Kâğıt
Fabrikası tarihe gömülmedi. Geçmişin izlerinin, geleceğin müjdecileriyle yan
yana aynı koridorda durmasına karar verdi ve yoğun bir çalışma döneminin ar-
dından, eski kâğıt fabrikası dünyanın en büyük kâğıt müzesi olarak hayata geri
döndü. 12 bin 345 metrekare alan üzerine kurulan ve 19 farklı salondan olu-
şan müzede ziyaretçiler, Cumhuriyet Dönemi sanayileşme sürecinde önemli bir yere sahip olan fabrikanın kuru-
luş sürecinden başlayıp, Kocaeli’den Türkiye’ye yayılan kâğıdın hayat hikayesini görüntüler eşliğinde izleyebilecek.

Kâğıdın günümüze uzanan hikâyesi…
Yer: SEKA Kâğıt Müzesi-Kocaeli
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