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AİMSAD Mesajı

Değerli Sektör Paydaşları,
Pandeminin etkilerini gözlemlemeye ve yaşa-
maya devam ettiğimiz bir sürecin içerisinden 
geçiyoruz. Bu dönemde, sektör olarak daima 
ileri gitmeye, eksilerimizi ve artılarımızı masaya 
yatırıp geleceğe daha hazırlıklı olmaya gayret 
ediyoruz. Bu bağlamda, MAİB’in MAKFED 
ile birlikte yürüttüğü sektörel araştırmalar kap-
samında, AİMSAD olarak hazırladığımız “Ağaç 
ve Makine Sanayi Etkileşimi Raporu” yayınlan-
dı. Sektör için rehber niteliğinde ve bugüne dek 
en kapsamlı çalışma olan raporun sektör paydaş-
ları için son derece faydalı olacağından eminim.
 
Raporun yanı sıra, yine sektörümüz için olduk-
ça önemli olan verimlilik konusunu bu sayıda 
kapak konumuzda detaylı bir şekilde işledik. 
Üretim araçlarının nasıl verimli kullanılması ge-
rektiği konusu, tüm sektörler için elzem. Konu 
makine sektörü olduğunda ise çok daha temel 
ve hayati bir konu. Verimliliği artırmanın yolları-
nı teknoloji, bakım, üretim, ekonomi ve eğitim 
gibi pek çok açıdan araştırdık. Bu konuya her 
yönüyle yer vermek amacıyla Dünya Gazetesi 
Yazarı, ekonomist Rüştü Bozkurt, Yazılım Sana-
yicileri Derneği Başkanı Gönül Kamalı, Onplus 
Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Yavuz 
Öncü, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Samet Bur-
çin Aydoğmuş ve Haydarpaşa Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Lütfü Cevahir ile röpor-
tajlarımızı dergimizde okuyabileceksiniz. 

Mobilya sektörü röportajlarımızın ikinci konu-
ğu, MOBDER Başkanı Murat Tunç oldu. Tunç, 
mobilya sektörüne yönelik devlet teşviklerinin 
iyileştirilmesi halinde makine parkurunun yeni-
lenmesine yönelik talebin artacağını ve bu konu-
da birlik olunması gerektiğini söylüyor. 

Fokus sayfamızda, AES Group Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmet Toktaş konuğumuz oldu. Toktaş; 
“En büyük dezavantajımız Türk makinesi kalite 
algısı. Her firmanın kaliteli Türk makinesi algı-
sını yükseltmek için çaba harcaması gerektiğini 
düşünüyorum” diyor. 

İş Dünyasında Kadınlar sayfamızda da Yazılım Sa-
nayicileri Derneği Başkanı Gönül Kamalı yer aldı. 

Türkiye’de Orman Varlıkları sayfamızda ise 
dünyada sadece Amazonlar ve Kongo’da bulu-
nan, dünyada nadir rastlanan ekosistemlerden 
birisi kabul edilen longoz (subasar) ormanla-
rından biri olan İğneada Longoz Ormanları 
bize eşlik etti. 

Kitap Röportajları sayfamızda, 1500 kitaplık 
kütüphanesinde çok kıymetli eserleri muhafaza 
eden AİMSAD Başkan Yardımcısı Yesari Yerli 
konuğumuz oldu. 

Bu sayımızda, İnsan Kaynakları Proje Danışmanı 
İpek Aral, “Pandemide yeni işe başlayan çalışan-
lara nasıl yaklaşmalı?” konusuyla sayfalarımızda 
yerini aldı. 

Gazeteci Çetin Ünsalan, KOBİ sayfasında, 
2021’in yönetilmesi gereken üçgenini yazdı. 
Dünya Turu’nda Türkiye’nin Avrupa’ya açılan 
kapısı Bulgaristan bizlerle oldu. 

Gezi sayfamızda ise Güneşin en güzel doğduğu 
yere, Bingöl’e yer verdik.  

İlham Veren Hikayeler’de bilim yolunda ölümü 
göze alan cesur kadın, Marie Curie’nin hikayesi 
bizimle oldu. 

AİMSAD olarak 3. Genel Kurulumuzu, 8 Nisan 
2021 tarihinde gerçekleştirdik. Genel kurulda 
başkanlığa AES Group Yönetim Kurulu İsmet 
Toktaş seçildi. Yeni başkanımızı tebrik ediyor, 
bir önceki başkanımız Mustafa Erol’a bugüne 
kadarki başarıları nedeniyle teşekkür ediyoruz. 
Yeni dönemde başarılarımızın artarak devam 
edeceğine inancım tamdır.

AİMSAD olarak sektöre öncülük etmeye, sektör 
için çözüm üretmeye ve ülkemiz için elimizden 
gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kut-
larım. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
münasebetiyle tüm çocuklara özgür, bağımsız ve 
güçlü bir gelecek dilerim. 

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri
Derneği (AİMSAD) 
Genel Sekreteri Arif Onur KAÇAK
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AİMSAD’da yeni dönem
Ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinde faaliyet gösteren üye firmalar arasında iş birliği, 
dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak amacıyla 2014 yılında kurulan AİMSAD, 33 üye firmasının 
katılımıyla gerçekleştirdiği 3. Olağan Genel Kurul’da, başkanlığa İsmet Toktaş’ı seçti.

Ağaç işleme makinele-
ri sektörünün sesi olma 
amacıyla 29 üyeyle faaliye-

te başlayan ve kurulduğu 6 Haziran 
2014 tarihinden bugüne kadar ulaş-

tığı 66 üyeyle birçok başarılı proje-
ye imza atan Ağaç İşleme Makine 
Sanayicileri Derneği (AİMSAD), 
33 üye firmasının katılımıyla ger-
çekleştirdiği 3. Olağan Genel Kurul 
ile Başkanlığa İsmet Toktaş’ı seçti. 
Pandemi önlemleri çerçevesinde 8 
Nisan 2021, perşembe günü Bursa 
Sheraton Otel’de gerçekleştirilen 
genel kurulda, AİMSAD, yenilenen 
Yönetim Kurulu ile sektör için fayda 
sağlayacak projelere imza atacağının 
altını çizdi. 

Yeni Yönetim Kurulu’na 
yetkiler oy birliği ile verildi
Mustafa Erol’un konuşmasının 
ardından Başkanlık Divanı Seçimi 
gerçekleştirildi. Necati Türksever 
başkanlığı, Tijen Akoğlu ve Yesa-
ri Yerli’nin üyeliğinde Başkanlık 
Divanı oluşturuldu ve genel kurul 
tutanaklarına imza yetkisi verildi. 
Genel Kurul gündeminin okun-

ması ve onaylanmasının ardından, 
23 Eylül 2017- 08 Nisan 2021 
Dönemi Faaliyet Raporu, Mali 
Rapor ve Denetim Kurulu Rapo-
ru’nun okunması ve görüşülmesi 
gerçekleştirildi. Tüzük değişikliği 
önerisinin görüşülmesi ve onay-
lanmasının ardından, SEDEFED 
üyelik başvurusu hususu görü-
şüldü ve oy birliğiyle karara bağ-
landı. Yönetim Kurulu’na dernek 
adına taşınır ve taşınmaz mal sa-
tın almak, satmak, bina veya tesis 
inşa ettirmek; kira sözleşmeleri 
veya finansal kiralama sözleşme-
leri yapmak, dernek lehine rehin 
ipotek veya ayni haklar tesis et-
tirmek üzere yetki oy birliğiyle 
verildi. Ayrıca yapılan oylamayla, 
Yönetim Kurulu’na AİMSAD adı-
na projeler geliştirmek, bu amaca 
yönelik her türlü fon ve projeye 
başvuruda bulunmak ve bunları 
uygulamaya koymak, kurulmuş ya 

Seçim sonrası, Yönetim Kurulu Eski Üyelerine hizmetlerinden dolayı, plaket verildi.

İsmet Toktaş
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da kurulacak olan federasyonlara 
üyelik başvurusu yapmak ve de-
legeleri belirlemek, limited şirket 
kurmak, dernek isminin önüne 
Türk ve Türkiye ibaresi konul-
masına yönelik gerekli başvuru-
ları yapmak, kapanma, iflas veya 
ekonomik durumlar nedeniyle 
üyelikten ayrılan firmaların borç-
larını silmek üzere yetki yine oy 
birliğiyle verildi. Genel Kurul’da, 
yeni dönem Yönetim Kurulu, De-
netim Kurulu, Mesleki Etik Ku-
rulu, EUMABOIS ve MAKFED 

üyeleri, SEDEFED delegelerinin 
oy birliğiyle kabul edilmesinin 
ardından, yeni yönetim dönemi 
taslak bütçesi görüşüldü. 

Dernek ismi değiştirildi
AİMSAD 3. Olağan Genel Ku-
rul Toplantısı’nda yapılan tüzük 
değişiklikleri kapsamında, oy bir-
liğiyle dernek isminin değiştiril-
mesine karar verildi. Buna göre 
derneğin yeni ismi; “Ağaç İşle-
me Makine Sanayicileri Derneği” 
oldu. 

AİMSAD Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş, AES Elektronik Makina San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yesari Yerli, Leitz Kesici Takımlar San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Erol, Törk Makine Sanayi ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Necipoğlu, As Metal Ağaç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kenan Arıcı, Ligno Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Dinç, Dinçmak Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Aksu, Timsan Teknik İnş. Mak. San. Ltd. Şti.

Yönetim Kurulu Üyesi Tijen Akoğlu, Feniş Ahşap Pvc. Al. İşl. Mak. Tas. İml. San. Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mızrak, Mızrak Ahşap İşleme Makineleri San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Altun, BSA Mak. İnş. ve Bilgisayar Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Korcan Aloğlu, Altelsan Enerji Tesisleri Ltd. Şti.

Genel Kurul Toplantısı sonrası, üyeler 
öğle yemeğinde bir araya gelerek, 
değerlendirmelerde bulundu.
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‘Çok daha aktif bir yönetim olacağını görüyorum’
Genel Kurul Toplantısı’nda bir konuşma yapan Mustafa Erol, dernek olarak 
yürütülen çalışmalara değindi. Erol; “AİMSAD olarak önemli birçok proje ve 
çalışmayı hayata geçirdik. Ama pandemi nedeniyle hayata geçiremediğimiz 
projelerimizde maalesef oldu. Şahsi fikrim, dernek çatısı altındaki komitelerimi-
zin başarı oranı yüzde 50. Bazı komitelerimiz çok iyi çalıştı ve önemli başarılara 
imza attı. Basın Yayın Komitemiz olsun, Fuar Komitemiz olsun başarılı bir yılı 
geride bıraktı. Bununla beraber İmalatçılar Komitemizin de bazı çalışmaları çok 
çok kıymetli. Eğitim Komitemizde de keza başarılı olduk. Ama maalesef bazı 
komitelerimiz çalışamadı. Onlarla alakalı da yeni dönemde, yeni çalışmalar ve 
projeler olacaktır” dedi. Yeni yönetime başarılarını ileten Mustafa Erol sözlerine 
şöyle son verdi: “Mevcut yönetime yakın bir yeni yönetimle devam edeceğiz gibi 
görünüyor. Ama çok daha aktif bir yönetim olacağını da görüyorum. İnşallah şu 
pandemi illetinden bir an önce kurtulursak hızlanacağımıza olan inancım tam.” 

‘AİMSAD’ı sektör içerisinde en iyi şekilde temsil etme gayreti içindeyiz’
Faaliyet Raporu’nu üyelerle paylaşan AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur 
Kaçak; “Kuruluşumuzun üzerinden yaklaşık yedi yıl geçti. Derneğimizi sek-
tör içerisinde en iyi şekilde temsil etme gayreti içindeyiz. Güncel üye sayımız 
66, üyelerimizin yaklaşık yüzde 90-95’i üretici konumunda. Yönetim Kuru-
lumuz üç yıllık dönemde 50 toplantı gerçekleştirdi. Bu süreç boyunca 6’sı 
yurtiçi, 15’i yurt dışı olmak üzere toplam 21 fuara katılım sağladık. Toplamda 
üç yıl içinde 198 adet toplantıya ya katılım sağladık ya da organize ettik. Bu 
da gösteriyor ki; AİMSAD olarak üç yıl içerisinde her beş buçuk günde bir 
toplantı gerçekleştirmiş ya da katılım sağlamışız. Pandemiyle birlikte yazılım 
alt yapıları inanılmaz bir atağa geçti. Bu nedenle hem derneğin hem de der-
gimizin web sitesini yeniledik. Online dergi sitemiz, dergimizin yayınlandığı 
günden beri, aktif durumda” dedi. 

‘Hepimiz aynı gemideyiz’
Seçim sonrası konuşma yapan AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Tok-
taş; “Bildiğiniz gibi yaklaşık yedi yıldır AİMSAD Yönetim Kurulu’nda görev al-
maktayım. Açıkçası, yeni yönetimde çok büyük bir değişim olmadığını, aramıza 
genç arkadaşların katıldığını görebilirsiniz. Yapacağımız hizmetler aynı paralelde 
devam edecek. Geçen dönemlerde yaptığımız aktiviteleri daha hızlı bir şekilde 
yapmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi bir yıldır süren ciddi bir pandemi süreci var, bu 
nedenle faaliyetlerimizde sarkmalar oldu. Hedefimizdeki projeleri gerçekleştir-
mekte zaman zaman zorlanıyoruz. Ama yeni dönemde bunları hayata geçirmeye 
çalışacağız. Hepimiz aynı gemideyiz. Sektör olarak hepimiz aynı kaptan yemek 
yiyoruz. Hepimiz birbirimizi korumak ve büyütmek zorundayız. Türk ağaç işle-
me makine sektörü bence hala hak ettiği noktaya gelmiş durumda değil. İleriki 
dönemde, bu sorunların hepsini ortak çözümlerle, ortak pazarlama etkinlikleriy-
le çözüme ulaştırmaya çalışacağız. Bu üç yıllık yeni dönemde iletişimi artıracağız. 
Kendi dönemim için bunu sizlere taahhüt ediyorum. Komitelere gelecek olursak, Basın-Yayın ve Tanıtım ile Fuar 
Komitelerini tebrik etmek istiyorum. En başarılı komiteler. Ancak diğer komitelerde çok fazla etkili olamadık. Yeni 
komite düzenini biraz daha farklı düşünüyoruz. Onayladığımız tüzük değişikliğinin ön gördüğü gibi; komite başkan-
larını artık Yönetim Kurulu belirleyecek. Amacımız komitelerin, Yönetim Kurulu ile daha iyi bir iletişim halinde 
olmasını sağlamak” diye konuştu.
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‘AİMSAD olarak başarılarla 
dolu iki dönem geçirdik’
Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği Kurucu Başkanı Mustafa Erol ile görev süreci 
boyunca hayata geçirdikleri çalışma ve projeleri konuştuk. Görev süresinin dolmasıyla 
Başkanlık görevinden ayrılan Erol; “AİMSAD olarak, yaklaşık yedi yıldır sektörün yararına 
olabilecek birçok projeye imza attık. Yeni yönetimin de aynı şekilde devam edeceğine 
inancım tam” dedi.

İki dönem üst üste AİMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 
yapan Mustafa Erol, tüzük ge-

reği görev süresinin sonuna geldi. 
Aynı zamanda AİMSAD’ın Kuru-
cu Başkanı olan Erol ile başkanlık 
dönemini ve hayata geçirdikleri 
projeler konuştuk. 
2014 yılında kurulan AİMSAD’ın 
geçtiğimiz yedi yıl boyunca çok 
önemli çalışmalara imza attığını ifa-
de eden Mustafa Erol; “AİMSAD, 

ağaç işleme makineleri sektörünün 
bir numaralı derneğidir. Kuruldu-
ğumuz günden beri hem şahsım 
hem de Yönetim Kurulu’nda gö-
rev alan arkadaşlarım büyük özve-
rilerde bulunduk. Sektörümüzün 
ihtiyaçlarının hep farkında olduk 
ve buna göre de yol haritamızı be-
lirledik” dedi. Şu anda 66 üyeleri 
olduğunu söyleyen Erol; “Derneği-
miz kurulur kurulmaz Avrupa’daki 
sektörümüzün en büyük çatı kuru-
luşu olan EUMABOIS’e üye oldu. 
Akabinde 2015 yılında sırasıyla 
TOBB Makine Sektör Meclisi’ne, 
daha sonra Sanayi Bakanlığı’nın 
uhdesinde ORKAMOTEK’e, Ma-
kine İhracatçıları Birliği bünyesin-
de Makine Sanayi Platform’una ve 
yine Sanayi Bakanlığı bünyesindeki 
Makine Teknik Komitesine üye-
liğimizi gerçekleştirdik. 2016’da 
EUMABOIS’nin Yönetim Ku-
rulu’nda görev aldım ve hala bu 
görevime devam ediyorum. Yine 
2016 yılında TSE’de bir ayna ko-
mite oluşturduk. Bu komitenin gö-
revi dünyada ve Avrupa’daki taslak 
standartlara görüş vermek. Ancak 
buraya yeterince ilgili gösterip, ka-
nalize olamadık. Çünkü çok teknik 
konular ve bunun içinde teknik bir 
ekibe ihtiyaç var. Belki bu komiteye 
de yeni dönemde biraz daha fazla 
önem gösterebiliriz. 2017 yılında 

5 yıllık Kalkınma Planı Toplantı-
ları’nın Makine Çalışma Grubuna 
üye olduk. Yine aynı yıl MAKFED 
üyeliğimizi gerçekleştirdik. Bunun-
la beraber, Türkiye İMSAD ve SE-
DEFED üyeliklerimiz gerçekleşti. 
Derneğimizi, Yönetim Kuruluyla 
beraber en iyi şekilde temsil etmeye 
çalıştık” diye konuştu.

‘Komitelerimiz başarılı işlere 
imza attı’
Başkanlık yaptığı iki dönem boyun-
ca birçok panel, toplantı, seminer 
ve fuara katılım sağladıklarını be-
lirten Mustafa Erol, “Hepimizin 
bildiği gibi son bir yıldır pandemi 
koşullarında hayatımıza devam et-
meye çalışıyoruz. Her yıl onlarca 
çalışmaya imza atmamıza rağmen, 
pandemi sebebiyle daha sakin bir 
yıl geçirmek zorunda kaldık. Ancak 
buna rağmen komitelerimiz yine 
çok başarılı işlere imza attı. Şahsi 
fikrim; komitelerimizdeki başarı 
oranımız yüzde 50. Bazı komitele-
rimiz çok iyi çalıştı ve çok önemli 
başarılara imza attı. Basın Yayın 
Komitemiz olsun, Fuar Komitemiz 
olsun başarılı bir yılı geride bıraktı. 
Bununla beraber; Eğitim Komite-
miz ve İmalatçılar Komitemizin de 
bazı çalışmaları çok kıymetli. Ama 
maalesef bazı komitelerimiz bu dö-
nemde çalışamadı.  Bu komitelerle 
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ilgili yeni dönemde, yeni yönetimin 
girişimleri olacağına inanıyorum. 
Aslında diğer derneklerle mukaye-
se ettiğimizde, her şeye rağmen 
AİMSAD olarak başarılı bir yılı ge-
ride bıraktık” dedi.

‘Yerli ve yabancı birçok fuara 
katılım sağladık’
Mustafa Erol sözlerine şöyle devam 
etti; “Yönetim Kurulu olarak son 
üç yıllık dönemde 50 toplantı ger-
çekleştirdik. Komitelerimiz de 61 
toplantı gerçekleştirdi. Bu komite 
toplantılarının 25’ini fuar komite-
miz 12’sini basın yayın, dokuzunu 
eğitim, yedisini ithalatçılar, altısı-
nı imalatçılar ve ikisini de kadınlar 
kurulumuz gerçekleştirdi. Diğer 
taraftan hem kendi organize ettiği-
miz hem maddi manevi destek ver-
diğimiz hem de davetli olduğumuz 
seminer ve panellere katılım sağla-
dık ve bu platformlarda konuşmacı 
olduk. Yerli ve yabancı birçok fuara 
katılım sağladık. Bu fuarlarda hem 
AİM Sektörü’nü hem de derneği-
mizi en iyi şekilde temsil ettik. Bu 
anlamda Yönetim Kurulu Üyeleri-
mize teşekkür etmek isterim. Gö-
nüllü olarak bu toplantılara, etkin-
liklere katılım sağladılar.”

‘Dijitalleşen dünyaya ayak 
uydurduk’
Mustafa Erol; “Pandemiyle bir-
likte dijitalleşme başka bir boyut 
aldı. Her birimiz dijital dünyayla 
olan bağımızı güçlendirdik. Bu 
nedenle hem derneğimizin hem 
de dergimizin web sitelerini yeni-
ledik. Yeni portalımız olan Turkish 
Woodworking Machinery’de şu 
anda 450 adet ürün girilmiş du-
rumda. Buradaki ürünlerin güncel 
tutulması tüm üyelerimiz için çok 
önemli. Online dergi sitemiz, der-
gimizin yayınlandığı tarihten beri 

aktif durumda ve 34 sayımızın 
34’üne de ulaşılabilir durumda. 
Ayrıca bu web sitesi üzerinden, 
reklam veren firmalarımızın say-
falarına linkler vererek kendi web 
sitelerine yönlendirme yapabiliyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

‘Sosyal sorumluluk projelerine 
büyük önem verdik’
Başkanlığı döneminde sosyal so-
rumluluk projelerine büyük önem 
verdiklerini belirten Mustafa Erol; 
“Özellikle pandemi döneminde 
hayata geçirdiğimiz projemizin 
çok kıymetli olduğunu düşünüyo-
rum. Üyelerimizin büyük deste-
ğiyle 10 bin hedefi ile yola çıktı-
ğımız sağlık siperi projemizde, 11 
bin 111 adet sağlık siperi tedarik 
ettik ve bu siperlerin, 10 bin ade-
dini Sağlık Bakanlığına, 1.000 
adetini Kartal Eğitim Araştırma 
Hastanesine, 100 küsur adedini de 
Kızılay’a bağışladık” dedi.

‘Dergimizin her sayısında sektör 
için önemli konuları işledik’
Basın-Yayın Komitesi’ne emekle-
rinden dolayı teşekkür eden Mus-
tafa Erol açıklamaların şu sözlerle 
devam etti; “Dergimiz iki ayda bir 
yayınlanmaya devam ediyor. Bugü-
ne kadar 34 sayı yayınladık ve top-
lamda 143.000 adet dağıtım ger-
çekleştirdik. Her sayımızda sektör 
için çok önemli konuları kapağı-
mıza taşıdık. 34 sayımızda toplam 
125 adet röportaj yapıldı. Yine der-
gimizde 56 farklı ülkeyi ve 34 farklı 
şehri anlattık. Dergimizin ulaştığı 
herkesten, içeriklerimizle ilgili bü-
yük takdir ve beğeni kazandık. Yeni 
dönemde de çok başarılı içerikler-
le dergimizi hazırlamaya devam 
edeceğiz. Her yılın ilk çeyreğinde 
kataloğumuzu yayınladık. Şimdiye 
kadar yedi kataloğumuzu sektörü-

müzle paylaştık. Türkçe ve İngiliz-
ce hazırlanan kataloğumuzun 2021 
yılı versiyonunda köklü değişiklikler 
yaparak, dijitale yönlendirici olacak 
şekilde hazırlandık.”

‘Hazırlanan raporlar sektör 
tarafından beğeni topladı’
Başarılarla dolu iki dönem ge-
çirdiklerinin altını çizen Mustafa 
Erol; “2014 yılından bu yana her 
yıl sektörel istatistikler dernek in-
ternet sitesinde yayımlandı. Genel 
Sekreterlik tarafından 2017 yılında 
76 sayfadan oluşan ve 2018 yılın-
da 93 sayfadan oluşan genel eko-
nomik veriler ve sektörel bilgileri 
içeren detaylı bir rapor hazırlandı 
ve bu raporlar sektör tarafından 
oldukça beğeni topladı Daha son-
ra ise, 2019 ve 2020 yıllarında bu 
raporlara profesyonel destek alarak 
daha da detaylandırdık ve basılı 
hale getirdik. Ayrıca, aylık ve üç 
aylık dönemler halinde de özet 
sektör istatistikleri üyelerimizle 
paylaşmaya devam ediyoruz” dedi.

‘Faaliyetlerimizin artarak 
devam edeceğini düşünüyorum’
Yeni yönetime başarılar dilediğini 
ifade eden Erol; “Yeni Başkanımızın 
ve Yönetim Kurulumuzun bundan 
sonraki süreçte yine çok başarılı 
işlere imza atacağına yürekten inanı-
yorum. Benim başkanlığını yaptığım 
yönetime yakın bir yeni yönetim-
le devam edeceğiz gibi görünüyor. 
Ama çok daha aktif bir yönetim ola-
cağını da görüyorum. Ayrıca Genel 
Sekreterimiz Arif Onur Kaçak ve 
idari kadromuza çalışmalarından ve 
desteklerinden ötürü teşekkür ede-
rim. İnşallah şu pandemi illetinden 
bir an önce kurtulursak hızlanaca-
ğımıza olan inancım tam. Faaliyet-
lerimizin artarak devam edeceğini 
düşünüyorum” diye konuştu.
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AİMSAD’dan sektöre rehber 
olacak çalışma: Ağaç, Mobilya ve 
Makine Sanayi Etkileşimi Raporu
Ağaç işleme makineleri sektörünün öncü sivil toplum kuruluşu AİMSAD, MAİB ve MAKFED 
ile yürüttüğü sektörel çalışmalar kapsamında, “Ağaç, Mobilya ve Makine Sanayi Etkileşimi 
Raporu” ile sektörü en güçlü ve eksik yönleriyle, bugüne dek en kapsamlı şekilde ele aldı. 

Makine İhracatçıları Birli-
ği’nin, (MAİB) Türkiye 
Makine Federasyonu 

(MAKFED) ile birlikte yürüttüğü 
sektörel araştırmalar kapsamında 
AİMSAD tarafından hazırlanan 
“Ağaç, Mobilya ve Makine Sanayi 
Etkileşimi Raporu” yayınlandı. 
Ağaç işleme makineleri sektörü için 
referans niteliğindeki raporda sek-
törün güçlü yanları ve önlem alın-
ması gereken konular, detaylı bir 
şekilde ele alındı, çözüm önerileri 
sıralandı. 
Tarımsal üretimi ana hammadde 
olarak kullanan ağaç ürünleri ve 
mobilya sektöründeki gelişmeleri ve 
bunun makine imalat sektörü üze-
rindeki etkilerini AİMSAD inceledi.
AİM sektörü enerji üreten, su ve 

havayı koşullandıran, ısıl işlemler ya-
pan, boyayan, elleçleyen, paketleyip 
ambalajlayan onlarca makine alt da-
lından hizmet alıyor. Rapor, bu dal-
lara dair bilgiler de içeriyor. 
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı 
Kutlu Karavelioğlu’nun raporun gi-
rişinde yer alan değerlendirmesinde, 
“Teknolojik ve dolayısıyla ekono-
mik bağımsızlığın tesisi ve korun-
ması için hemen bütün ülkelerin 
makine imalatında yerlileşmeyi, ya 
da en azından yerelleşme çabaları-
nı artırdığını özellikle son beş yılda 
yakından gözlemledik. Küresel ti-
caretin yüzde 15’ine yakınını, yani 
2,5 trilyon dolarlık bir kısmını ilave 
vergi ve kotalarla koruma altına alan 
Ticaret Savaşları (ya da Teknoloji Sa-
vaşları) dediğimiz anlayışın gerisin-
de, hep yerli makinelerin, yani yerli 
üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 
mecburiyeti bulunduğunu gördük. 
Rapor, ağaç işleme makineleri sek-
törünün satış ve satış sonrası hizmet 
ağında yaygınlaşma ile rekabetçi 
olunabilecek bir alan olduğunun 
altını çiziyor. Ür-Ge ve Ar-Ge ala-
nında özgünlüğün tek başına yeterli 
olmadığını, özellikle markalaşma ile 
ölçeğin sürdürülebilir rekabetin ana 
unsurları olduğunu ortaya koyuyor. 
Bu durum, mühendislik makineleri 
dışında, yani müşteriye özel tasar-
lanıp sipariş üzerine üretilen bütün 

makineler dışında, karşımıza çıkan 
çok tanıdık bir tespit. Ancak, dün-
yada küçük atölyeler bazında sayıla-
rı milyonlara varan işletme olması, 
yani endüstrileşmeyecek olsa dahi 
dünyanın her yerinde ağaç ürünleri 
veya mobilya imalatının var olması, 
bu alana has makinelere bir genel 
maksatlı makine hüviyeti de kazan-
dırıyor ve büyük imalatçıların sek-
tördeki egemenliğini pekiştiriyor” 
ifadesine yer verdi. 

‘Çoklu hammadde seçeneği 
hem mobilyacı hem de 
makineci için avantaj’
Mobilya ve makine sektörlerinin 
önemine değinen Karavelioğlu, 
“Ağaç ürünleri ve mobilya imalatı 
sektörünün büyüklüğüne ve öne-
mine dair ilk işareti, dünya sınai 
üretiminden en büyük payı alan, 
ihracat şampiyonu Çin’in verilerin-
de görüyoruz. Küresel ticaretten en 
büyük payı alan 5 ülkenin ilk 3 ihra-
cat kalemi içinde makine, elektronik 
ve taşıt araçları yer alırken, Çin’de 
üçüncü kalem mobilya. Dünyanın 
2030 yılında 750 milyar dolara ula-
şacağı öngörülen bir mobilya üre-
timi var. 2018 değeri 460 milyar 
dolar ve üretimin yüzde 40 kadarı 
ihraç ediliyor. Dönemsel trendler ve 
mekânsal gereklilikler inovatif yakla-
şımları destekler mahiyette ve artık 
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akıllı mobilyalar tasarlanıyor. İnşaat 
ve gemi inşa sektörleri de ana alıcı-
ları arasında. Turizm, gastronomi 
ve sağlık başta olmak üzere, hizmet 
sektörlerinin mobilya ihtiyacı gide-
rek önem kazanıyor” diye konuştu. 

‘İhracattan aldığımız pay 
üretimin gerisinde’
Alman Makine Federasyonu VDMA 
hesaplamalarına göre 3 trilyon dola-
ra yakın yıllık küresel makine ima-
latının 13 milyar dolarlık kısmının 
ağaç işleme makinelerinden geldiği-
ni söyleyen Karavelioğlu, bu rakama 
lifli ya da yonga levha üreten ma-
kine ve hatların da dahil olduğunu 
dile getirdi. Bu üretimin yüzde 60’a 
yakınının Türkiye dahil Avrupa’da 
gerçekleştiğine değinen Kutlu Ka-
ravelioğlu, “Bu niş alandaki payımız 
yüzde 2’yle, diğer birçok makine 
dalındaki payımızdan daha yukarıda 
bulunuyor. Dünya makine ihracatı 
2,3 trilyon dolar, ağaç işleme ma-
kineleri ihracatı ise 11 milyar dolar 

civarında. Türkiye’nin payı küresel 
ihracat içinde yüzde 1,2 kadar; üre-
timinden aldığı payın gerisinde. Bu 
pay dünya makine ihracatının gene-
linden aldığımız yüzde 0,9’luk pay-
dan daha yüksek” şeklinde konuştu. 

‘Sermaye, kurumsal yönetim, 
faktör verimliliğimizdeki 
sorunları çözmeliyiz’
Karavelioğlu, raporun sorunları tes-
pit etmenin yanında, KOBİ yapısı-
nın sık sık ortaya çıkardığı açmazları 
bütünsel bir yaklaşımla ele aldığını 
ve çözümler önerdiğini vurguladı. 
“Özetle; mevcut ortalama firma öl-
çeği ile rekabetimizi dışarıya taşıma-
nın zorluğuna işaret ederek sermaye, 
kurumsal yönetim, faktör verimliliği-
mizdeki eksikliklere eğiliyor” diyen 
Karavelioğlu, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Girdilerde sıkıntı, tedarikçi sa-
yısının sınırlılığı, dışa bağımlılık bu 
sektörde de karşımıza çıkıyor. Çok 
sayıda ülkeye ihracat yapılması ve ana 
pazarlarda yoğunlaşılamaması satış 

sonrası hizmetleri de sınırlıyor. Ni-
telikli eleman, teknoloji geliştirme ve 
sair birçok soruna ek olarak, firmalar 
arasında iş birliği ve stratejik ortaklık-
larda vizyonsuzluk, kültürel eksiklik 
olarak öne çıkıyor.”

‘İthal girdilerin payı 
oldukça yüksek’
Sektörün çözümlenmesi gereken 
sorunlarından bahseden AİMSAD 
Başkanı Mustafa Erol ise, “Sektörün 
hammadde güvenirliliği ve süreklili-
ği, yan sanayi yetersizliği, teknoloji 
ve Ar-Ge faaliyetlerine odaklanma 
eksikliği, kurumsal yapı, ölçek eko-
nomisi, yüksek üretim maliyetleri, 
nitelikli insan sermayesi yetersizliği, 
ihtisas sanayi bölgesi eksikliği vb. so-
runlarının çözümlenmesi gereği bu-
lunmaktadır. Söz konusu sorunların 
çözümü sektörün ülke ekonomisine 
katkısını artıracaktır. Önemli diğer 
sorunlardan birisi ise ağaç ürünleri 
imalatı, mobilya imalatı ve makine 
imalatı sanayisinin toplam girdileri 

TÜRKİYE AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA VB. İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI 
(GTİP 44: 2015-2019 BEŞ YIL TOPLAM)
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içinde birbirlerinden kullandıkları 
girdilerin oranının düşük olma-
sına karşın önemli ölçüdeki ithal 
girdidir. Kullanılan girdiler içinde 
ithal girdilerin payı oldukça yük-
sektir. Mobilya sanayisinin maki-
ne imalatı sanayisinden kullandığı 
girdilerin yüzde 91,1’i ithaldir. 
Ağaç ve ağaç ürünleri imalatında 
bu oran yüzde 63,8 ve makine 
imalatı sanayisinin kendi sektö-
ründen sağladığı girdilerde ise 
oran yüzde 80,1 düzeyindedir” 
dedi. 

Rapora göre; mobilya ve dekoras-
yonda sürdürülebilirlik yaklaşımı 
ağaç ürünlerinin kullanımını hızla 
artırırken, yeni ağaç ürünlerinin 
geliştirilmesinde önemli rol oyna-
yacak ve ağaç ürünlerine olan ta-
lep ivme kazanacak. Raporda yer 
alan bilgilere göre, Türkiye’nin 
beş yıllık 2015-2019 toplamda 
ihracatının ithalatını karşılama 
oranı Ahşap Ambalajlarda 3,8 
katı, lif levhalarda 3,6 katı, inşa-
at için ahşap doğramalarda 2,8 ve 
yonga levhalarda, 2,3 katı.

Raporda, sektör için belirtilen ve 
önlem alınması gereken yetersiz-
likler şu şekilde sıralandı: 
Hammadde temini: Sektör ham-
madde güvencesi ve sürdürülebilir-
liği açısından sorun yaşamaktadır ve 
önemli ölçüde ithalata bağımlıdır.
Orman alanları yetersizdir, plantas-
yon ormancılığı yapılamamaktadır.
Yasal düzenlemeler bu alanda geliş-
meyi engelleyici niteliktedir.
Ormancılık genellikle engebeli ve 
rakımı yüksek alanlarda yapıldığı için 
üretimde istikrar sağlanamamaktadır 
ve orman verim gücü düşüktür.
Özel kesim ormancılığı yeterli dü-
zeyde teşvik edilememektedir.
Üretim çalışmaları kış mevsiminde 
yol ve araç gereç yetersizliği gibi zor-
luklar nedeniyle aksamakta, tedarikte 
süreklilik sağlanamamaktadır ve stok 
yönetimi maliyetleri artmaktadır.
Hammadde imalat teknolojisi yeterli 
değildir.
Hammadde olarak alt sektörlerde 
kullanılan orman ürünleri (biyoküt-
le), yenilenebilir enerji üretiminin 
desteklenmesi nedeniyle risk altın-
da girmektedir. Yetersiz hammad-

de arzı nedeniyle sektörün ithalata 
bağımlılığı, maliyetleri, hammadde 
güvence ve sürdürebilirlik riskini ar-
tırmaktadır.

Hammadde fiyatlarının yüksekli-
ği: Sektör yüksek hammadde fiyat-
ları nedeniyle rekabette zorlanmak-
tadır.
Orman verim gücü düşük.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 
yerli hammadde fiyatlarını dünya 
fiyat ortalamasına göre belirleyeme-
mektedir.
Önemli ölçüde kamu kontrolünde 
olan, üretimde maliyetleri düşürücü 
ve verimliliği artırıcı uygulamalara 
yeterince ağırlık verilmemektedir.
Tahsisli satışlarda belirsizlik, tedarik 
güvencesinde ve fiyatlar üzerinde 
olumsuz etki yaratmaktadır.
İthalat yapılan ülkelerin kendi ihra-
catçılarına uyguladığı vergi ve fonlar, 
ithalatı pahalılaştırmaktadır.
İthalat yapılan ülkelerle ikili serbest 
ticaret anlaşmaları konusunda sektö-
re yeterli önem verilmemektedir.
İthalatta ucuz hammadde arayışı ka-
liteyi olumsuz yönde etkilemektedir.

DÜNYA AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ İHRACATINDA İLK 20 ÜLKENİN PAYLARI 
(2015-2019: BEŞ YILLIK TOPLAM)
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Teknoloji temini ve kullanımı: Alt 
sektörlerinin önemli bir bölümünde 
teknoloji kullanımı yetersizdir.
CNC tezgah kullanımı, kurutma, 
buharlama ve emprenye tesis yatırı-
mı düşüktür.
Hammadde üretiminde kullanılan 
teknoloji yetersizdir.
Üretim ile ilgili kimi alanlarda tekno-
lojide dışa bağımlılık söz konusudur.

Ekonomik ölçek: Mikro ve küçük 
ölçekli işletmeler rekabet gücünü 
olumsuz yönde etkilemektedir.
Kapasite kullanım oranı düşüktür.
Nitelikli personel çalıştırma ve tek-
nolojiye yatırım yapma olanakları 
sınırlıdır.
Kalite standartlarına güvence verme 
ve koruma konusunda yetersizdir.
Kurumsal alt yapı ve sermaye yeter-
sizliği sorunların temelinde yatan di-
ğer eksiklerden biridir.

İnsan sermayesi: Hammadde üre-
timinde ve sektörde nitelikli insan 
sermayesi bulunamamakta ve kulla-
nılamamaktadır.
Sektörde nitelikli personel çalıştırma 
oranı düşüktür. Mevcut kurumsal 
yapı nitelikli personel çalıştırma ve 
teknolojiye yatırım yapma olanakla-
rını sınırlandırmaktadır.
Hammadde üretim işlerinde aktif 

olarak çalışacak orman işçisi sayısı, 
yıldan yıla azalmaktadır.
Mavi yaka personelin eğitimi yeter-
sizdir.
Nitelikli teknik ve ara personel sayısı 
ülke genelinde yetersizdir.

Yüksek üretim maliyetleri ve 
diğer sorunlar:   
Sektörün en önemli girdilerinden 
birisi olan enerji fiyatları yüksektir.
Sektörün lojistik maliyetleri toplam 
maliyetler içinde önemli paya sa-
hiptir, bu maliyetlerden taşıma ve 
depolama maliyetleri ile beraber, 
alt yapı konusunda sorunlar yaşan-
maktadır.
Ürün depolama, ambalajlama, ürü-
ne yönelik veri bilgi kaydı, veri ar-
şivlemede eksiklikler bulunmaktadır.
Sektörel Ar-Ge, patent çalışmaları 
ve test merkezleri yetersizdir.

5 yılda hızlı yükseliş
Raporda şu bilgilere yer verildi: Tür-
kiye çevre ülkelerdeki olumsuz siyasi 
ve politik gelişmeler yanında, iç sa-
vaşlar nedeniyle son yıllarda rekabet-
te coğrafi üstünlüğünden yeterince 
yararlanamıyor. Buna karşın Türkiye 
AİM ihracatında 2019 yılında beş 
yıllık dönemde 12. sırada yer alan 
İsviçre’yi geçerek 98 milyon dolar ve 
yüzde 1,24 payla 12’inci sıraya çık-

tı. Beş yıllık dönemde, başta 2017 
ve 2018 yılları olmak üzere ihracat-
ta oldukça yüksek bir artış sağlan-
dı. Ağaç işleme imalatı sanayi ürün 
gruplarından taşlama, zımparalama 
veya parlatma makineleri ihracatı 
2017 yılına göre 2018 yılında, yüz-
de 78,9 artış oranı ile ilk sırada. 2018 
yılında ihracatta artış oranı açısından 
planya, freze veya keserek kalıplama 
makineleri yüzde 46,9 ve bükme 
veya birleştirme ve kenar bantlama 
makineleri yüzde 46,5 ile ilk üçte yer 
aldı. 2018 yılında, önceki yıla göre 
ihracatta artış sağlansa da bükme 
veya birleştirme ve kenar bantlama 
makineleri ile yarma, dilme veya yap-
raklama makineleri ihracatı 2014 yılı 
değerlerine erişemedi. 2019 yılında 
ise testere makineleri, işleme merkez-
leri, ağaç lifli levha imalinde presle ve 
diğer makineler ve ağaç vb. işleme ma-
kineleri aksam ve parçaları dışında ka-
lan tüm gruplarda ihracatta düşüş ya-
şandı. AİM grubu ihracatı yüzde 4,5 
düştü. İhra-
catta en yük-
sek düşüş, 
yüzde 31 ile 
yarma-dilme 
vb. makine-
ler grubun-
da meydana 
geldi.

TÜRKİYE’NİN AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ İHRACATI (MİLYON DOLAR)

Raporu tamamına
ulaşabilmek için kodu 

kullanabilirsiniz
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Dubai Wood Show Fuarı pandemiye 
rağmen yoğun ilgiyle gerçekleştirildi
AİMSAD üyeleri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen Dubai Wood Show 
2021 Fuarı’nda yoğun ilgi ile karşılandı. AİMSAD üyelerinin fuar boyunca gerçekleştirdikleri ikili 
görüşme ve toplantılar ülkeler arası ilişkilerin güçlendirilmesine büyük destek sağladı.

Dubai Wood Show 2021, 
tüm dünyayı etkisi altına 
alan pandemi koşulla-

rında 09-11 Mart 2021 tarihleri 
arasında Dubai’de gerçekleştirildi. 
Fuarın açılışına Dubai Ticaret Ate-
şesi Ahmet Canlı başta olmak üze-
re, üst düzey Dubai Devlet Yetkili-
leri ve farklı birçok ülke temsilcisi 
katılım sağladı.
Türk katılımcı firmalarının vize 
sorunu yaşamasına rağmen, AİM-
SAD üyelerinin gövde gösterisi 
yaptığı Türkiye pavilyonu fuarda 
yabancı ziyaretçilerin en çok ilgi-
lendiği grup oldu. Farklı birçok 
ülke pavilyonunun katıldığı fuarda, 
geçtiğimiz yıllar da olduğu gibi bu 
yıl da ilgi odağı yine Türk makine-
cileri oldu. Ziyaretçilerin beğenile-
rine sunulan Türk ağaç işleme ma-
kineleri ise katılımcılar tarafından 
tam puan aldı. Vize sorunu nede-
niyle fuara katılım sağlayamayan 
firma stantları ile AİMSAD yetki-

lileri ilgilenerek, firmaların ürün 
ve hizmetleri ile ilgili görüşmeleri 
eksiksiz sağladı. AİMSAD heyeti-
nin Dubai Wood Show 2021 Fu-
arı boyunca gündemi, ziyaretler ve 
özel toplantılar nedeniyle oldukça 
yoğun geçti. 

Türkiye pazarı ile ilgili 
bilgi verildi
AİMSAD üyelerinden Ayza Mız-
rak Makine San. ve Tic. Ltd. Şti, 

Maymak Makine İmalat San. Tic. 
Ltd. Şti., Netmak Kesici Takım 
İmalat Pazarlama Ltd. Şti., Ünal-
san Metal ve Ağaç İşleme Mak. 
Toz Talaş Emme Sis. Ltd. Şti., Saf 
Teknik Toz Emme Sistemleri San. 
Tic. Ltd. Şti., Serhat Erpulat Ma-
kina San. ve Tic. Ltd. Şti., Orimak 
Makina San.Tic.Ltd.Şti., firmala-
rının yer aldığı Türkiye pavilyonu, 
fuarda oldukça dikkat çekti. Fuar 
kapsamında, stant açan REED 
TÜYAP Fuarcılık ise 9-13 Ekim 
2021 tarihleri arasında Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde ger-
çekleşecek olan WoodTech Ulus-
lararası Ağaç İşleme Makineleri, 
Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı 
hakkında katılımcılara ayrıntılı 
bilgi verdi. Fuara katılım sağlayan 
Türk firmaları, pandemi koşulla-
rında geçen fuarın, verimli oldu-
ğunu ve gelecek yıllarda da fuara 
katılım sağlamak istediklerini be-
lirttiler.
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AİMSAD İdari ve Mali İşler Sorumlusu Özge Sezginer 
“Türkiye pavilyonu büyük ilgi gördü” 
AİMSAD olarak bu yıl da Dubai Wood Show Fuarı’na katılım 
sağladığımız için çok memnunuz. Vize sorunları nedeniyle, bazı 
katılımcı firmalarımız stantlarında yer alamadılar ancak biz AİMSAD 
olarak, bu firmalarımızın stantlarında yer alarak ziyaretçilerin hem 
tüm sorularına cevap verdik, hem de Türkiye ağaç işleme makine-
leri hakkında önemli bilgileri kendileriyle paylaştık. Dubai Wood 
Show 2021 Fuarı geçtiğimiz yıllara göre bu sene daha küçük öl-
çekli bir fuar oldu. Ancak katılımcı anlamında beklentimizi kar-
şıladı. Özellikle Rusya, İtalya ve Bangladeş’ten gelen ziyaretçiler 
Türkiye pavilyonuna büyük ilgili gösterdiler.  

Maymak Makine İmalat San. Tic. Ltd. Şti 
Elektrik – Elektronik Mühendisi Meryem Öney 
“Pandemiye rağmen yoğun bir fuar geçirdik”
Pandemiye rağmen gayet güzel ve yoğun bir fuar geçirdik. Daha 
önceki yıllarda gerçekleştirilen, Dubai Wood Show Fuarı’na ka-
tılmamıştım ancak yaptığımız değerlendirmeler gösterdi ki, bu yıl 
çok daha fazla kartvizit alışverişi yaptığımız, daha çok firmayla 
iletişime geçtiğimiz bir fuar geçirdik. Pandeminin etkisi altında 
gerçekleştirilen bir fuar olmasına rağmen, katılımcılar oldukça il-
giliydi. Yabancı katılımcıların Türkiye ağaç işleme makinelerine 
ilgisi bizleri çok memnun etti.

Netmak Kesici Takım İmalat Pazarlama Ltd. Şti Satış ve 
İhracat Yöneticisi Melike Türksever Yılmaz
“Pazardan yana umutluyuz”
2020 yılı Mart ayında yapılması gereken Dubai Wood Show, pan-
demi sebebiyle birkaç kez ertelenerek 6-9 Mart 2021 tarihleri 
arasında gerçekleşti. Pandemi etkisiyle, son yapılan 2019 fuarına 
göre stant alanları küçültülmüş, salonlar azaltılmış ve katılımcı 
firma sayıları oldukça azdı. Ürün sergileyen firma sayısı da yok 
denecek kadar azdı. Ziyaretçi sayıları ve farklı ülkelerden gelen zi-
yaretçiler kısıtlıydı. Biz de bunların olacağını bilerek katılım sağla-
dık. Ancak bütün bu olumsuz durumlara karşı, fuarı beklenilenin 
üzerinde bir performansla, hatta 2019 yılından daha yoğun bir 
ilgiyle tamamladık. Bu anlamda biz Netmak Group olarak mutlu-
yuz ve pazardan yana umutluyuz. Temennimiz önümüzdeki tüm 
fuarların ve gelecek yıl yapılacak fuarın sağlıkla, pandemi tama-
men ortadan kalkmış olarak yapılması.
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Orman endüstrisindeki gelişmeler
görüşüldü

İstanbul Üniversitesi - Cerrah-
paşa, Orman Endüstri Mü-
hendisliği Bölümü’nün 13. 

Endüstri Danışma Kurulu (EDK) 
Toplantısı, 21 Ocak 2021’de ger-
çekleştirildi. Üniversite - sanayi 
işbirliğinin artırılması için her yıl 
düzenli olarak toplantı gerçekleş-
tiren EDK toplantısında, orman 
ürünleri endüstrisini (ağaç işleme 
makineleri, ahşap esaslı levha, ah-
şap yapı, masif ahşap, mobilya ve 
aksesuar, kağıt ve ambalaj sektörü 
vb.) temsil eden çeşitli firma ve sivil 
toplum kuruluşlarının iş veren ve 
yönetici düzeyinde temsilcileri ile 
bölüm öğretim elemanları yer aldı. 
Bu yıl 16 işveren-yönetici ve 20 öğ-
retim elemanı olmak üzere toplam 
36 kişinin katıldığı toplantı, pan-

demi koşulları nedeniyle uzaktan 
erişim yöntemiyle gerçekleştirildi. 
13’üncüsü düzenlenen EDK’nın 
bu toplantısında pandemi sürecin-
de eğitim ve sektörde yaşanan ge-
lişmelerin değerlendirilmesi, güncel 
koşullara göre eğitim amaçlarının iç 
ve dış paydaşlarla değerlendirilmesi, 
lisansüstü mezunlarının istihdamı-

nın arttırılması konuları görüşüldü.
AİMSAD Genel Sekreteri Arif 
Onur Kaçak’ın da katıldığı toplan-
tı, orman endüstrisi alanında önde 
gelen isimleri bir araya getirmesi ile 
biliniyor. Toplantıda AİMSAD’ın 
eğitim çalışmalarından bahseden 
Kaçak, 2020 yılı sonu itibariyle sek-
tör rakamlarını da aktardı. 

Ahşap palet sektörü son 10 yılda 
15 kat büyüdü

Ahşap palet ve ah-
şap ambalaj sek-
törü son 10 yılda 

bir milyar doların üzerin-
de işlem hacmine ulaştı. 
Tüm Ahşap Ambalaj-Pa-
let Sanayicileri Derneği 
(TAPSİAD) Başkanı Akın 
Balcıoğlu, ahşap palet sek-
törünün son 10 yılda 15 
kat büyüdüğünü söyledi.
Ambalaj Sanayicileri Der-
neği (ASAD) Başkanı Ay-
han Kahraman’ın, Avrupa Paletçiler Birliği (EPAL) 
Türkiye Ulusal Komitesi (TEPAL) ve İnegöl Keres-
teciler Odası Başkanı Muzaffer Balcıoğlu’na yaptığı 

ziyarette söz alan 
TAPSİAD Başkanı 
Akın Balcıoğlu, ah-
şap palet ve ahşap 
ambalaj sektörünün 
son 10 yılda bir mil-
yar doların üzerinde 
işlem hacmine ulaş-
tığını söyledi. Ahşap 
palet sektörünün 
son 10 yılda 15 kat 
büyüdüğünü, buna 
bağlı olarak sorun-

larının arttığına dikkat çeken Balcıoğlu, en önemli 
sorunlarının başında hammadde fiyatlarındaki değiş-
kenliğin geldiğini vurguladı.
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Makine ihracatı 2 ayda 3 milyar doları geçti
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) yılın ilk iki ayında yapılan toplam makine ihracatının 
üç milyar dolar olduğunu açıkladı. İhracatın yarıdan fazlasının AB ülkelerine 
gerçekleştirildiği belirtildi. 

Makine İhracatçıları Bir-
liği’nin (MAİB) açıkla-
masına göre, 2020’nin 

ilk iki ayında makine ihracatında 
yüzde 7,4 artış gerçekleşti ve söz 
konusu dönemde toplam makine 
ihracatı üç milyar dolar oldu. 
En büyük ihracat pazarlarından 
Almanya, İngiltere ve Fransa’da 
ihracat artışı çift hanelerde gerçek-
leşen makine sektörü, geçtiğimiz 
yılın ilk iki ayına göre 200 milyon 
dolar daha fazla ihracat yaptı. Ma-
kine İhracatçıları Birliği Başkanı 
Kutlu Karavelioğlu, “2020’nin ilk 
iki ayında imza attığımız yüzde beş 
ihracat artışının üzerine bu yıl 7,4 
ilave puan daha koymayı başardık. 
Pandemideki ilk dalga sebebiyle ge-
çen yıl yüzde 28 düşüş yaşadığımız 
ikinci çeyrek, bu yıl ihracatta sıç-
rama ayları olacak. Nisan ve mayıs 
aylarında yüzde 100’e varan artışlar 
yaşanacak” dedi.
Toplam ihracatının yarıdan fazlası-
nı Avrupa Birliği’ne gerçekleştiren 
Türk makine sektörü, koronavirüs 
kısıtlamalarının ilk çeyrekte de de-
vam ettiği birçok ülkede ihracatını 
artırdı. İhracatı geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre yüzde 7,4 artan 
sektör, ilk iki ay sonunda üç milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdi. 

‘AB’li üreticilerin gözü kulağı 
Türkiye’nin makinecilerinde’
AB’li üreticilerin son birkaç ayda 
önemli bir sipariş yoğunluğu oluş-
turduğunu belirten Karavelioğlu, 
bu talebe yanıt vermek için büyük 
çaba sarf ettiklerini belirterek, 

“Almanya, İngiltere, Fransa ve İtal-
ya gibi AB’nin önde gelen ülkeleri-
ne makine ihracatımız son çeyrek-
te sıra dışı bir yükselişe geçti. Bu 
ülkelerde ihracat artışımız sadece 
aralık ayında yüzde 20 ile yüzde 50 
arasında gerçekleşti. AB’li üretici-
lerin 2021’de de gözü kulağı Tür-
kiye’nin makinecilerinde olacaktır. 
Yılın ilk ayında AB’nin en büyük 
üreticilerinde yüzde 20’lere ulaşan 
ihracat artışımız, oluşturduğumuz 
memnuniyetin ve bize olan ilginin 
sürdüğünün bir göstergesidir” diye 
konuştu. 

‘Sanayide dönüşüm çabaları 
yatırımları hızlandırdı’
Makine ve teçhizat yatırımlarında 
dördüncü çeyrekte yaşanan yüzde 
38,7’lik artışın, makine teçhizat 
yatırımlarının dünyada yüzde sekiz 
daraldığı bir yılın sonunda gelme-
sinin önemine vurgu yapan Kara-
velioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Dünyanın durma noktasına geldi-
ği geçtiğimiz sene Türkiye’de 577 
milyar TL makine teçhizat yatırımı 
yapıldı ve bunun yüzde 36’ya denk 
gelen 210 milyar TL kadarı yılın 

son üç ayında gerçekleşti. Son çey-
rekte bir önceki yıla göre yaşanan 
yüzde 38,7’lik artışın bir önemi de 
2019 son çeyreğindeki yüzde 13 ar-
tışın üzerine eklenmesi ve baz etkisi 
içermemesiydi. Pandemiye rağmen 
makine ve teçhizat yatırımlarının 
son sürat devam etmesinin birkaç 
sebebi var. Öncelikle Türkiye, te-
darik zincirlerinin yeniden yapılan-
dığı bu süreçte dış ticaretten daha 
fazla pay almak istiyor. Yurt içinde 
üretimi artırma isteğinin yanında 
sürdürülebilirlik uyumu, enerji ve-
rimliliği ve dijitalleşme gibi zorun-
luluklar da üretim tesislerinin tevsi 
modernizasyonunu gerekli kılıyor. 
Yatırım teşvik belgelerinin de kat-
kısıyla, yatırımlardaki artışın bu yıl 
da süreceğini öngörüyoruz. Fakat 
bu yatırımlar için makine ithalatına 
harcanan para, mineral yakıt ve yağ 
ithalatı için harcanan paraya yak-
laştı. Ekonomimize büyük külfet 
getiren bu duruma karşı, kalite ve 
performansın sigortası olan teknik 
mevzuat ve gümrük muayeneleri 
ile piyasa denetim ve gözetim me-
kanizmalarının tavizsiz ve en yaygın 
biçimde uygulanması gerekiyor.”
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2021’in yönetilmesi 
gereken üçgeni

Çetin Ünsalan - Gazeteci / cetinunsalan@yahoo.com

Pandemi yılının ardından 2021, herkesin 
umutlarını tazelemek istediği bir sene olarak 
önümüzde duruyor. Elbette umut çok önem-
lidir. Ama bu umudu gerçekçi birtakım geliş-
melerin üzerine kurgulamazsak, ciddi sapma-
ları da yaşamamız kaçınılmaz.
Şu bir gerçek ki; içinde bulunduğumuz sene 
de zorlu sınavları beraberinde getirdi. Düz 
mantıkla baktığınızda, girdi maliyetlerindeki 
yükselişten, düşen iş hacimlerine ya da kazanç 
oranlarına kadar ciddi sapmaların yaşanması-
nın muhtemel olduğu bir yıl içerisindeyiz.
Bir tarafta ekonominin dönüşümü, teknolo-
jinin hayatımıza, üretim modellerimize, müş-
teri ilişkilerimize daha çok dahil olduğu, öte 
tarafta ekmeğin aslanın midesine girdiği bir 
süreci, eş zamanlı, az hatayla ve sonrası için 
umut besleyecek şekilde yönetmek gerekiyor.
Yine bu yılın değişmez aktörü finans yöneti-
mi... Finans kaynaklarının daha da değerlendi-
ği ya da tersten baktığınızda maliyetlendiği bir 
süreci yaşamaya hazırlanmak gerekiyor. Bu, 
firmaların ayakta kalabilmeleri ve okyanusu 
geçip derede boğulmamaları için elzem.
Son dönemde finans piyasalarının hakim ol-
duğu bir algı ortamında, ABD ve AB’de ya-
pılan yardımların, dünyada tekrar parasal ge-
nişleme ortamı yaratacağı söylemlerine fazla 
itibar etmemenizi öneririm. Zira bir önceki 
yardımlar bize gösterdi ki, bu hibe niteliğin-
de dağıtılan paralar ya geçim zorluğu çeken 
insanların tüketimlerine ya da nispeten iyi 
durumda olanların altın tasarrufuna yöneldiği 
sonucunu getirdi.
Örneğin; son ABD yardım paketinin dağılımı-
na baktığınızda, yüzde 50 oranında bireylere 
hibe söz konusuyken, geriye kalan rakam da 
yarı yarıya zor durumdaki şirketlere ve küçük 
işletmelere gidiyor.
Fakat finans piyasaları bunu tekrar iki bin’li 

yılların başındaki gibi bir parasal genişleme 
olarak anlatarak, iyimserlik pompalamaya ve 
elbette buradan da ellerinde riskli olan varlık 
balonu sayılabilecek değerleri riskleriyle birlik-
te devredecek ortam yakalamaya çalışıyorlar.
Bu nedenle reel ekonominin aktörleri, yaratı-
lan bu ortama ve bilhassa olumluya dönüştü-
rülmeye çalışılan bu algı ortamına itibar etme-
melidir. Onun yerine ders çalışması gereken 
ve yönetmek zorunda olduğu üç temel alan 
bulunuyor.
Buna geçmeden önce insan kaynağı ve ben-
zeri hayati faktörleri dile getirmediğimi belirt-
mek isterim. Yani finansınızı nasıl etkin ve adil 
bir şekilde yönetmeniz gerekiyorsa, insan kay-
nağınıza da benzer bir yaklaşım sergilemeniz, 
firma hayatiyeti açısından olmazsa olmazların 
başında geliyor.
Tekrar kritik üçgene dönersek... Yönetilmesi 
gereken bu üçgenin bir kenarını tedarikçile-
riniz oluşturuyor. Tedarik zincirinin ne kadar 
önemli olduğu sanırım pandemi sürecinde bir 
kez daha anlaşıldı. O nedenle al-ver politikası 
yerine, uzun vadeli yol alınabilecek, yol arka-
daşı özelliği taşıyan tedarikçilerinizi bir kenara 
ayırmalısınız. Onlarla dönüşen ekonominin 
yapısına göre iş birliklerine gitmeli ve belki de 
gelişmeyi beraber sağlayacak ortak projelere 
imza atmalısınız. Meseleyi ‘parasıyla değil mi? 
İstediğim yerden alırım’ tarzında algılamaya 
devam edenler açısından, önümüzdeki süreç 
ciddi bir tedarik sıkıntısını da beraberinde ge-
tirmeye aday. Yani; ilişkide sadakatin öne çık-
tığı bir sürecin önemini anlamalıyız. Esasen, 
geleneksel piyasaların eski yapısında bu kültür 
var. Tek yapılması gereken o alanı biraz daha 
hatırlayarak canlandırmak.
İkinci kritik üçgen kenarı bayiler... Bu süreçte 
bayi teşkilatının mutlaka masaya yatırılması, 
sürekli nabız yoklanması, bayiler arasında ada-

leti bozan unsurlar varsa giderilmesi gerekir. 
Öte yandan bu yapıda nicelik peşinde koşmayı 
da terk etmenin şart olduğu bir dönemdeyiz. 
Yani kaç bayinizin olduğu değil, nitelikli, iş 
yapan, işinizi geliştiren ve bir takım ruhu içe-
risinde sizi geri besleyen bayilerden oluşan bir 
yapıyı şekillendirmelisiniz. Aksi takdirde bu 
ödeme probleminden, bayilerdeki şişmeye 
kadar birçok sorunu beraberinde getirir. Ör-
neğin ocak ayında beyaz eşya satışlarının aylık 
yüzde 59 arttığını birçok medya organında 
okudunuz; izlediniz. Fakat işi bayi kanalına, 
yani perakendeciye sorduğunuzda aksine sa-
tışların düştüğünü görüyorsunuz. Bu tip bir 
üretim artışı ancak kendini kandırmak ve gü-
nün sonunda bayiyi, bayiyle birlikte kendini 
patlatıp, bu piyasa özelinde spot yaratarak tek-
rar dönüp kendini vurmaktır. Bu nedenle nite-
lik ve iletişim konusu özellikle yönetilmelidir.
Üçgenin son kenarı ise müşteriniz. Artık kla-
sik bir müşteri ilişkisinden çıkıp farklı bir dil 
geliştirmenin elzem olduğu bir yönetim an-
layışı sergilenmek zorunda. Ekonominin satış 
üzerine değil, değer yaratmak üzerine kurgu-
landığı yeni yapıda ‘mal orada, isteyen alsın’ 
tavrı sürdürülebilir değil. Bu tarz yaklaşıma 
sahip olan işletmelerin kısa sürede piyasadan 
çekileceğine hep beraber şahit olacağız. Bu 
üçgeni iyi yönetenlerin ise olumsuzluklardan 
korkması için bir sebep yok. Göreceksiniz ki; 
onlar yarının ekonomisinde de yerlerini ala-
caklar.
Bu nedenle tedarikçi, bayi, müşteri üçgenini 
iyi yönetmek gerekiyor. Fakat bunun da bir 
anahtarı var. O da gerçekler. Gerçekleriyle 
yüzleşen, sorun varsa yönetmeyi tercih eden 
hiçbir işletme çok büyük sıkıntılar yaşamaz. 
Kendini kandırmak ise, kendi elinizle firma-
nızın içine koyduğunuz bombadan başka bir 
anlam taşımaz.





Makale
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Pandemide yeni işe 
başlayan çalışanlara 
nasıl yaklaşmalı?

İpek Aral - İnsan Kaynakları Proje Danışmanı /ipek@kaynagiminsan.com

Pandemi krizi insan kaynakları bö-
lümünün iş yapma alışkanlıklarını 
çeviklikle değiştirmesi, geliştirmesi 
gereken bir süreç oldu. Özellikle 
uzaktan çalışma disipliniyle hiç bu 
derecede iç içe olmamıştık. Uzak-
tan iş yapma, performans takibi, 
öğrenme ve gelişme, kariyer gibi 
başlıklar bizi bir hayli zorluyor. 
Ancak ana konularımız arasında 
öyle biri var ki kanımca stratejik 
anlamda diğerlerinden çok daha 
öncelikli!
‘Yeni işe başlayan çalışanın uzak-
tan oryantasyonu ve işe alıştırıl-
ması.’
Konuya işe yeni başlayan gözün-
den bakarsak, büyük ihtimalle 
uzaktan çalışan bir şirkette iş başı 
yapacak herkesin aklından şu cüm-
leler geçecektir:
‘Acaba beni kurumla, ekiple, di-
ğer bölümlerle nasıl tanıştıracaklar, 
nasıl kaynaştıracaklar, bana işi nasıl 
öğretecekler?’
Bu kaygılı düşüncelerin yersiz ol-
duğunu söyleyemeyiz. Yeni bir 
çalışanı insan sıcaklığının olmadığı 
dijital ortamda şirketle buluştur-
mak, kaynaştırmak kolay değil, 
ama imkansız da değil.
İlk adımda uzaktan oryantasyon 
ve işe alıştırma sürecinin en etkili 
şekilde yürütülmesi için insan kay-

nakları bölümü ve bütün bölüm 
yöneticilerinin ciddi dayanışma ve 
iş birliği içinde süreci tasarlaması 
gerekiyor. Bu iş birliği iradesinin 
sergilenmesi çerçevesinde İK de-
partmanının yapabileceklerini sıra-
layacak olursak;
n Şirketin tanıtımı, organizasyon 
yapısı, çalışan el kitapçığı gibi do-
kümanları online paylaşıma uygun 
hale getirmeli, ilk gün şirketin ta-
nıtımını özenle yapmalı, soruları 
cevaplamalı, oryantasyon ve işe 
alışma sürecinin detaylarını yeni 
çalışanla paylaşılmalıdır.
n Bilgisayar, cep telefonu veya di-
ğer araç, gereçlerin çalışana ulaş-
masını sağlamalıdır.
n Yeni başlayan çalışanın oryan-
tasyon ve işe alıştırma programı-
na uyumunu ilk iki hafta boyunca 
günlük, ilerleyen sürede haftalık 
olarak takip etmelidir. Tercihen 
‘yeni başlayan çalışanlardan’ so-
rumlu bir İK çalışanı atanmalıdır. 
İK çalışanı telefonla veya online 
olarak yeni çalışanla bağlantıya 
geçmeli, motivasyon ve perfor-
mans takibi yapmalıdır. Programın 
uygulanmasındaki olası sıkıntı, tı-
kanıklık veya kopukluklara derhal 
müdahale etmeli ve sorunları gi-
dermelidir.
n İş başı öncesinde ilgili bölüm 

yöneticisinin yeni ekip üyesini tele-
fonla arayarak ‘Hoş geldin’ demesi 
ve bölümle ilk buluşmanın gerçek-
leşeceği online toplantı hakkında 
bilgi vermesi yerinde olacaktır.
n Bölüm yöneticisinin bütün eki-
bine yeni işe başlayacak ekip arka-
daşıyla ilgili bilgilendirme yapması 
gereklidir. Organize edilecek ilk 
online toplantıda bütün ekibin 
pozitif ve coşkulu bir şekilde yeni 
iş arkadaşlarına kendilerini tanıt-
maları sağlanmalıdır. Ayrıca yeni 
çalışanın kendisini tanıtması için 
pozitif bir ortam yaratılmalı ve ona 
sorular sorarak ilgi gösterilmedir.
n Yeni başlayan çalışana bütün 
ekibin cep telefonları ve e-posta 
adresleri verilmeli, eğer varsa yeni 
çalışan, ekibin yazışma gruplarına 
dahil edilmelidir.
n Bölüm yöneticisi yeni işe başla-
yan çalışanın işleri, hangi iş arka-
daşlarıyla etüt edeceğine dair bir 
matris hazırlamalıdır. Bu matrisin 
bütün ekip ile önceden paylaşılma-
sı ve ilk online toplantıda üzerine 
konuşulması, sürecin ekip tarafın-
dan sahiplenilmesi sağlayacaktır.
n Yeni işe başlayan çalışanın anla-
madığı veya merak ettiği bir konu 
olduğunda kiminle, nasıl bağlan-
tıya geçebileceği belirtilmelidir. 
Bölüm içinde de yeni başlayan-
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dan sorumlu bir ekip arkadaşının 
atanması yerinde bir uygulama 
olacaktır.
n Yeni çalışanın yöneticisi ilk iki 
hafta, her gün sonunda çalışanla 
on dakikalık telefonla görüşme ya-
parak oryantasyon ve işe alıştırma 
programına uyulduğundan, işlerin 
sağlıklı bir şekilde öğretildiği ve 
öğrenildiğinden emin olmalıdır.
n Yeni çalışanın diğer bölümlerle 
yürütmesi gereken iş süreçlerine 
dair matris, bölüm yöneticileri ta-
rafından ortaklaşa hazırlanmalıdır. 
Bu sayede yeni çalışanın hangi bö-
lümde, hangi ekip üyesi ile birlikte 
iş yürüteceği net bir şekilde tanım-
lanmış olacaktır.
n Yeni çalışanın diğer bölümlerle 
olan tanışma süreci insan kaynak-
ları bölümünün organizasyonu 
ve sıkı takibiyle gerçekleştirilmeli-
dir. Bütün yöneticilerin katılacağı 
bir online toplantı ile yeni çalışan 
şirketin yöneticileriyle buluşturul-
malı ve kendisini tanıtması sağlan-
malıdır. Diğer bölümlere yönelik 

oryantasyonun nasıl yürütüleceği 
bölüm yöneticileri tarafından yeni 
çalışana aktarılmalıdır.
n Yeni çalışanın bölümünün iş ve 
sosyalleşme online ekip toplantı-
larına katılımına özen gösterilmeli 
ve ona özellikle söz verilerek, so-
rular sorularak ekiple duygu, dü-
şünce ve görüşlerini paylaşması 
sağlanmalıdır.
n Bölüm yöneticisi ekip üyelerini 
yeni iş arkadaşlarıyla telefon veya 
online araçları kullanarak sosyal 
ilişki kurmaları için yönlendirmeli, 
teşvik etmelidir.
n Yeni çalışandan haftalık oryan-
tasyon değerlendirme raporu 
istenmelidir. Bu raporda yeni ça-
lışana haftalık SWOT analizi yap-
tırılabilir. İşi iyileştirecek, geliştire-
cek önerilerini yazması istenebilir. 
Bu rapor insan kaynakları ve bö-
lüm yöneticisi ile paylaşılmalıdır.
n İlk ay sonunda yeni çalışandan 
bölüm yöneticisi ve ekip arkadaş-
larına ilk ay değerlendirme sunu-
mu yapması istenebilir. Sunumun 

içeriğini hazırlamak konusunda 
yeni çalışan özgür bırakılabilir.
n İnsan kaynakları yöneticisi ile 
yeni çalışanın yöneticisi bu süreç-
te sürekli bağlantıda kalarak yeni 
çalışanın işe, ekibe, şirkete uygun-
luğu üzerine görüş alışverişi yap-
malıdır.
Yeni çalışanın adaptasyon süreci 
elbette sadece insan kaynakları, 
bölümü ve şirketin sorumluluğu 
altında değildir. Aslen yeni çalışa-
nın kendisi bu sürecin en önemli 
paydaşıdır ve şirketi ile iş birli-
ği içinde olması gereklidir. Olası 
hatalardan hemen demoralize ol-
mak, sürekli şikayet etmek, yıkıcı 
eleştirmek, sabırsızlık göstermek 
insan kaynakları bölümünün yeni 
çalışanda görmekten çok da haz 
etmeyeceği davranışlar olacaktır.
Yeni çalışanlarımızdan şu cümleyi 
duyabilmeliyiz:
“Uzaktan bir şirkete ‘Merha-
ba’ derken kendimi hiç böyle 
yakın hissedebileceğimi düşün-
memiştim.” 











Kapak Dosyası  
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Üretim araçlarının nasıl verimli kul-
lanılması gerektiği konusu, tüm sek-
törler için elzem. Konu makine sek-
törü olduğunda ise çok daha temel 
ve hayati bir konu. Verimlilik, haya-
ta geçirdiğimiz her işte yüzümüzü 
güldürecek yegane sonuç. Burada 
soru şu: Verimliliği nasıl sağlayaca-
ğız? Daha doğrusu üretim araçlarını 
nasıl daha verimli kullanacağız? 
Verimlilik deyince ilk akla gelen şey 
üretim. 
Verimlilik, işletmelerin ve kurumsal 

yapıların temel stratejilerindendir 
aslında. 
Şirketlerin ve kurumsal yapıların 
planlama, organizasyon, çalışma tek-
nikleri değerlendirilerek mevcut de-
ğer ve üretim doğrulaması yapılıyor. 
Çalışanların verimlilik analizi hesap-
lanırken sadece iş aktiviteleri değil, iş 
kalitesi de önemli bir konu.
Verimlilik analizinde şu yöntem ve 
araçlar sıkça kullanılıyor: Mevcut du-
rum, proje ekibi oluşturma, eğitim 
süreç ve metodu, ölçme ve değerlen-

dirme, analiz etme, workshop, rapor 
ve sunum.
Verimliliği artırmada odaklanılacak 
en önemli konuların başında, boşa 
harcanan her şey geliyor aslında. 
Zaman, enerji, malzeme, tasarım, 
teknoloji, iş akışı, çalışanların tec-
rübesi ve eğitimi vb. Zamanı doğ-
ru yönetmek, enerjiyi doğru kul-
lanmak, üretim malzemelerinin 
verimliğini ölçümlemek ve bakımını 
yapmak, faydalı ve tercih edilir ta-
sarımlara imza atmak, teknolojinin 

Sektörde verimliliği 
yükseltecek altın öneriler
Yatırım maliyeti, üretim maliyeti, kalifiye eleman, dijitalleşme, pandemi derken; verimliliği 
yüksek tutmak firmalar için epeyce zorlaştı. AİMSAD Dergisi de ağaç işleme makineleri 
sektörü için verimliliği yükseltecek altın önerileri bir araya topladı.
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imkanlarından faydalanabilmek, iş 
planını ve akışını efektif olarak yürüt-
mek, çalışanların verimi ve eğitimini 
önemsemek gerekiyor.  Hangi ölçek-
te bir işletme olursanız olun; tüm bu 
konuları gerçekçi bir bakış açısıyla ele 
almak çok önemli. Bu doğrultuda 
beklentilerin gerçekliğe uygun olma-
sı da bir başka önemli konu.  

Enerji verimliliği AB’nin de 
gündeminde
Enerji verimliliğinden bahsederken, 
AB Komisyonu’nun yayınladığı bir 
bildiriden bahsetmek gerekiyor.  
AB Komisyonu tarafından Avrupa 
Parlamentosu’na, Konsey’e, Avru-
pa Ekonomik ve Sosyal Komitesi 
ile Bölgeler Komitesine sunulmak 

üzere hazırlanan “Avrupa için 
Yenilenme Dalgası - Binalarımızı 
Yeşillendirme, İstihdam Yaratma, 
Yaşam Koşullarını İyileştirme” 
başlıklı bildiri, 14 Ekim 2020 tari-
hinde yayınlandı. 

Bildiri 4 ana başlıktan oluşuyor. 
1. İklim-Nötr Olma ve Toparlanma 
için Bina Yenilemenin Hızlandırılması.
2. 2030 ve 2050’ye Doğru Binala-
rın Yenilenmesi Hususunda Temel 
İlkeler.
3. Daha İyi Binalar için Hızlı ve 
Derin Yenileme Sağlanması.
4. Bina Yenilenmesi için Odak 
Noktaları.

Bildiriden çıkan sonuçlar ise 
şu şekilde: 
n 2030 yılına kadar Avrupa’daki 
binalar gözle görülür biçimde baş-
kalaşacaktır. Enerji ihtiyaçları, atık 
üretimi ve karbon salınımları azal-
tılarak döngüsel sistem içerisinde 
işletilen binalar daha dayanıklı, 
daha yeşil ve dijitalleşmiş toplum-
ların küçük evrenlerine dönüşe-
ceklerdir.
n Yeni meslekler ve uzman pro-
filler ortaya çıkacak, inşaat sektö-

‘Sağlam makine ve müşteri 
ilişkileri’
AİM sektöründe oldukça önemli olan 
makine verimliliği hakkında görüşleri-
ne başvurduğumuz Onplus Teknoloji 
Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Yavuz 
Öncü ise dijitalleşmeden önce sağlam 
makine ve müşteri hizmetlerine önem 
verilmesi gerektiğini söyledi. 
Öncü, “Günümüzde her ne kadar baş 
döndüren hızda gelişmeler yaşanıyor 
olsa da benim görüşüm bazı temel 
konuların değerinin ne olursa olsun 
kaybetmeyeceği yönünde. Bana göre 
makine sektöründe başarı için vazge-
çilmez iki unsur var: Bunlardan ilki, 

sağlam makinedir. Her ne olursa olsun üretimi aksatmayan makine, işletmelerin 
kıymetlisidir. Gelişen teknoloji ile tam oturmamış, sürekliliğe olumsuz etki ede-
bilecek komponent ve süreçlerin makinelere uygulanması sağlamlık ilkesine ters 
düşebilir, buna dikkat etmek gerekir. İkincisi müşteri hizmetleridir. Kaliteli satış ön-
cesi ve sonrası müşteri hizmetleri yapılabilecek en iyi pazarlama aktivitesidir” dedi.  

‘İşin sırrı işimizi iyi bilmek: ölçmek’
Dünya Gazetesi Yazarı, ekonomist Rüştü Bozkurt ise şu tavsiyede bulunuyor: 
“İşin sırrı ve ilk adımı işimizi iyi bilmektir.” Her işletmede makine-donanım ile 
süreç verimliliği arasında sıkı bir bağ olduğunu belirten Bozkurt; “Makinelerin 
kapasite ve teknik olanaklarının birbiriyle bütünleşmesi gerekir. Eğer bir işi tek 
bir makine, son ürün haline getirmiyorsa; makineler arasında uygun bütünleş-
meleri işyeri yönetimlerinin bilmesi gerekir. Mevcut makine-donanımın kapasite 
ve teknik olanaklarını nerelerde sonuna kadar değerlendirdiğimizi, nerelerde boş 
kapasite yaratıldığını, makine performansı ile piyasaya sunulan ürünün fiyat-mali-
yet dengelerine etkilerini, kalite yaratmadaki önemi kavramadan makinede dijital 
geçiş yapıyorsak bir israf batağına saplanırız. İşimizi iyi bilmek ve hakim olmak da 
‘ölçme’ ile ilgilidir. Dijital teknolojinin yarattığı en önemli etki ‘algılama/sensörler’ 
ve ‘ölçerek’ işe hakim olmayı sağlamasıdır. Siz, geleneksel makinelerinizin zayıf ve 
güçlü yanlarıyla ilgili bilgiye dayalı fikre sahip değilseniz, dijital uygulama yapanların 
sizi yanlış yatırımlara yönlendirmesi içten bile değildir” diye konuştu. 



ründeki yenilikler Avrupa’yı yeni-
likçi materyaller konusunda öncü 
konuma getirecek, olumlu etkiler 
(spill-over etkisi ile) diğer sektör-
lere de yayılacak, üretim ve finans-
man bakımından yeşil nitelikli in-
şaat sektörü pazarı gelişecektir.
n Özellikl,e Enerji Verimliliği ve 
Yenilenebilir Enerji Yönergele-
ri’nin gözden geçirilmesi ve 2030 
izleme paketi bağlamında 2021 
Haziran ayına kadar AB ETS’nin 
güçlendirilmesi yoluyla, yenileme 
önündeki mevcut engelleri orta-
dan kaldırmak için kapsamlı bir 
dizi politika ve düzenleyici eylem 
sunacaktır. Bu eylem paketi, Bi-
naların Enerji Performansı Yöner-
gesinin gözden geçirilmesi dahil 
ek eylem planında yer alan başka 
girişimlerle desteklenecektir.

TOBB Sektör Meclisi’nde konuya 
ilişkin bir yol haritası da hazırlandı. 
Buna göre; bildirideki konularla il-
gili destek ve teşvik sunan kurum 
ve kuruluşlar, kamu kurumları bir 
araya getirilerek, hazırlanan notla-
rın değerlendirilmesi ve akabinde 
sektör özelinde çalışmalara baş-
lanılması ve oluşacak politika do-
kümanlarının en üst seviyede takip 
edilmesi planlanıyor. 
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‘Bakımla arızalar azalıyor, 
verimlilik artıyor’
Takım tezgahlarında ve sanayi maki-
nelerinin genelinde oluşan arızaların 
yüzde 70’inin bakımların zamanın-
da yapılmamasından kaynaklandığını 
açıklayan Takım Tezgahları Sanayici 
ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Genel 
Sekreter Yardımcısı Samet Burçin 
Aydoğmuş, şu bilgilere dikkat çekti: 
“Periyodik olarak yapılacak makine 
bakımları ile üretim maliyetlerinde 
düşüş ve verimlilikte ciddi artışlar 
yaşanıyor. Yapmış olduğumuz araş-
tırmalar, zamanında yapılan planlı ve 
periyodik bakım işleminin; bakım sü-

relerinde yüzde 25-30 oranında azalma, arızalarda yüzde 35-45 oranında azalma 
ve üretim verimliliğinde yüzde 20-25 oranında artış yaşandığını göstermektedir.”

‘Meslek liseliye maaş ve sigorta desteği verilmeli’
Verimlilik konusunda kalifiye elemanın önemi, kuşkusuz sektörel açıdan tartı-
şılmaz bir gerçek.  
Nitelikli, iyi eğitimli çalışanlar bulmak maalesef kolay olamayabiliyor. Bu da 
üretimde verimliliğe, maliyetlerin artmasına ve kar oranının düşmesine neden 
olabiliyor. Buna karşın, meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarında çalışma 
oranı oldukça düşük.  İstanbul-Üsküdar’daki Haydarpaşa Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Lütfü Cevahir, bunun nedeninin Türkiye’nin 81 ilinde 
özellikle teknik ve mesleki alan derslerinin aynı içerikte verilmesine bağladı. 
Mesleki eğitimin içeriğinin bölgelere göre farklılık göstermesi gerektiğini söy-
leyen Lütfü Cevahir, “Bizim öğrencilerimizin çoğu KOBİ boyutundaki işletme-
lerde iş bulabiliyor. Devlet belirli bir süre bu gençlerin maaşını desteklemeli, 
sigortasını ödemeli” açıklamasında bulundu. 
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‘Yazılımın öncelikli desteklenen sektörlerden 
olmaması üzdü’
Verimlilik konusunda elbette ki günümüzde olmazsa 
olmaz konulardan biri de dijitalleşme. Makineler söz 
konusu olduğunda yazılımın önemini daha çok hisset-
tiğimiz bir ortamda, Yazılım Sanayicileri Derneği 
(YASAD) Başkanı Gönül Kamalı’nın görüşlerine başvurduk. 
Ülkemizde yazılım sektörünün durumunu ve pandemi-
den nasıl etkilendiğini anlatan Kamalı şunları söyledi: 
“Ülkemizde bilişim sektöründe, son yıllarda en büyük 
büyümeyi yazılım alanında görüyoruz. Bilişimin do-
nanım ve hizmet alt grupları 2018 devalüasyonundan 
olumsuz etkilenirken, yazılım şirketlerimiz büyümeye 
devam ettiler. Türk yazılım sektöründe artık yurt dışı 
satış bir hayal değil, ciddi bir gerçek. YASAD olarak 
hem üyelerimiz hem de sektörden tanıdığımız firmalar 
arasından 10-30 ülkeye ihracat yapan yazılım şirketle-
rimiz olduğunu biliyoruz. Ülkemizde yazılım ihracatı-
na dair net veriler elde etmek mümkün olmadığından 
yine üyesi olduğum Hizmet İhracatçıları Birliği Yazılım 
Komitesi ile bir envanter çalışması başlattık. Sonuçları 
birkaç aya kadar yayınlanacak.
Ülkemiz ve dünya 2020 Mart ayından beri oldukça 
büyük bir sınavdan geçiyor ve ne zaman biteceğini bi-
lemiyoruz maalesef. Yaşam süreçlerimiz içerisinde ilk 
defa tüm dünyayı aynı anda etkileyen ve insanlığı çare-
siz bırakan bir kriz yaşıyoruz. Fakat bu kriz bir yandan 
klasik ekonomiyi yerle bir ederken, öte yandan bilişim 
ve iletişimin ne kadar yaşamsal olduğunu da gözler 
önüne serdi. Bir anda sadece bilişim değil tüm şirketle-
rimiz uzaktan çalışmak, fiziksel iletişimi azaltmak fakat 
her türlü operasyonunu da buna rağmen sürdürmek 
durumunda kaldı. Uzaktan çalışırken işlerin nasıl yürü-
yebildiğini gördük ve yürütülebilmesinin koşullarını da 
bizzat yaşayarak gördük. 
2020 pandemi süreci, yazılım firmalarımızın yeni pro-
je almalarını ve yeni müşteri girişlerini olumsuz ola-
rak etkiledi. Yazılım sektörünün öncelikli desteklenen 
sektörler arasında alınmaması da bizler için üzücü ol-
muştur. Öte yandan, toplumumuzun en önemli kültü-
rel özelliklerinden olan hızlı adapte olma özelliğimizi 
yazılım şirketlerimizde de pandemi döneminde gördük. 
Hızla mevcut organizasyonları sosyal mesafe yapısına 
uygulayan, üretim, turizm, hizmet sektörlerinde takip 
ve kontrol görevi görecek yazılımlar üretilmeye baş-
landı. Uzaktan çalışma konusunda mevcut yazılımla 
şirketlerimizden bazıları ürünlerini ücretsiz kullanıma 

açarak sosyal sorumluluklarını da yerine getirdiler. Bü-
tün bu gelişmeler, bizler için umut verici olmuştur.’ 

‘Yerli yazılım şart koşulmalı’
Yazılım sektörünün yakın gelecekte önünü açacak ön-
lemlere değinen Kamalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülke-
mizde yazılım sektörünün önünün açılması için öncelikle 
yerli yazılım kullanımının kamu ve özel sektörde arttı-
rılmasının veya bazı durumlarda şart koşulmasının çok 
önemli olduğuna inanıyoruz. Kamunun seçimleri daima 
ülkemizde yön gösterici olmuş, firmalarımızın uzun so-
luklu ve geniş bütçeli projeler alarak büyüyebilmelerine 
olanak sağlamıştır. Diğer bir ihtiyaç ise devlet destek ve 
fonlarının daha akışkan ve ön ödemeli yapılabilmesidir. 
Yazılım şirketlerimizin yegane sermayesi ve hammaddesi 
insan olduğundan özellikle istihdam konusunda verilecek 
sürdürülebilir destekler şirketlerimizin büyümesine bü-
yük katkı sağlayacaktır. 
Ülkemizde yazılım, gitgide önem kazanmakta, yazılım fir-
malarımıza her yıl yüzlercesi eklenmekte ve mevcut fir-
malarımız ülke dışına taşmaktadırlar. Pazar ihtiyaçlarına 
uygun geliştirilmiş derinliği olan yazılımların pazarda çi-
çeklenerek devam ettiğini ve yerli yazılım kullanan sana-
yicimizin, kendi üretim sektörünün ihtiyacı olan değişik-
likleri yerli yazılımlar üzerinde hızlıca yaptırarak pazarda 
avantaj elde ettiğini görüyoruz. Tek ihtiyacımız olan bi-
raz güven, bol sabır ve geleceğe umutla bakmak…” 
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‘Bilimsel yaklaşım ve 
eğitimle makineleri 
verimli kullanmak 
mümkün’

Ağaç işleme makineleri 
sektörü olarak verimlilik 
en önemli konularımı-

zın başında geliyor. Makineleri-
mizi doğru ve verimli kullanmak 
maliyet, zaman ve kar anlamında 
ciddi anlamda kazanç sağlıyor. 
Bununla birlikte, verimlilik konu-
sunda sıkıntılar yaşanıyor. Onplus 
Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Genel 
Müdürü Yavuz Öncü, Türkiye’de 
bu anlamda verimlilik oranının 
yüzde 60’larda olduğunu ve son 
dönemde bu oranın arttığını söy-
ledi. Makineleri daha verimli ve 
doğru kullanmak için öneriler su-
nan Öncü, “Bilindik sebeplerden 
ötürü makinelerimiz kapasiteleri-
nin altında iş çıkarıyorlar. Biz de 

ihtiyaç olan kapasiteye çıkmak için 
yeni yatırım yapmak durumunda 
kalıyoruz. Halbuki belirli bilimsel 
yaklaşımlarla ve eğitimler ile ma-
kinelerimizi verimli kullanabiliriz. 
Bu konuda bir başka unsur ise; 
şüphesiz otomasyondur. Verimlili-
ğin ve sürdürülebilirliğin olmazsa 
olmazı tabii ki bakımdır. Bir üre-
tim tezgahına bakım yaparken de 
hiç aksatılmaması gereken konu ise 
cihazın kalibrasyonudur. 
Ortalama yoğunlukta çalışan bir 
takım tezgahı yılda bir ölçülmeli, 
gerekirse kalibre edilmelidir. Bu 
doğrulama kalibrasyon süreci tez-
gahın yetkili servisi tarafından düz-
gün biçimde yapılıyorsa idealdir” 
dedi.

Yavuz Öncü ile makineleri, bakım, 
otomasyon ve kalibrasyonun öne-
mini ve nasıl doğru uygulanması 
gerektiğini konuştuk.

Öncelikle, sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?  
İsmim Yavuz Öncü. 1974 Sam-
sun doğumluyum. İstanbul Tek-
nik Üniversitesi (İTÜ) Makine 
Mühendisliğinden 1996 yılında 
mezun oldum. O yıldan bugüne 
dek, metal işleme endüstrisinde 
CNC talaşlı imalat makineleri ko-
nusunda çalışıyorum. Son sekiz 
yıldır kendi kurduğum Onplus 
Teknoloji Hizmetleri A.Ş’nin yö-
neticiliğini yapıyorum. Evliyim ve 
iki çocuğum var. 

AİM sektöründe oldukça önemli 
olan makine verimliliği hakkında 
konuşan Onplus Teknoloji 
Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü 
Yavuz Öncü, bakım, otomasyon, 
kalibrasyon ve yetkili servisin 
önemini vurgulayarak, “Belirli 
bilimsel yaklaşımlarla ve 
eğitimler ile makinelerimizi 
verimli kullanabiliriz” dedi. 



‘Sağlam makine ve müşteri ilişkileri’
Kaliteli üretimin, ihracatın, marka 
yaratma ve dijitalleşme konuları-
nın bu denli önemli olduğu bir dö-
nemde, işi makine olan bir sektöre 
hangi konuları önceliklendirmesini 
önerirsiniz? 
Günümüzde her ne kadar baş döndü-
ren hızda gelişmeler yaşanıyor olsa da 
benim görüşüm bazı temel konuların 
değerinin ne olursa olsun kaybetme-
yeceği yönünde. Bana göre makine 
sektöründe başarı için vazgeçilmez 
iki unsur var: Bunlardan ilki, sağlam 
makinedir. Her ne olursa olsun üre-
timi aksatmayan makine, işletmelerin 
kıymetlisidir. Gelişen teknoloji ile tam 
oturmamış, sürekliliğe olumsuz etki 
edebilecek komponent ve süreçlerin 
makinelere uygulanması sağlamlık 
ilkesine ters düşebilir. Buna dikkat et-
mek gerekir. İkincisi; müşteri hizmet-
leridir. Kaliteli satış öncesi ve sonrası 
müşteri hizmetleri yapılabilecek en iyi 
pazarlama aktivitesidir. 

‘Makinelerde verimlilik oranı 
yüzde 60’
Verimliliği artırmak için üretim 
makinelerini nasıl kullanmalı, ne-
lere dikkat etmeliyiz? 
Verimlilik için üretim makineleri bi-
limsel metotlar ile kullanılmalıdır. 
Çeşitli bilinen aksaklıklardan ötürü 
ülkemizde verimlilik oranı yüzde 
60’lar civarındadır. Nitekim bu, son 
dönemde artan bir oran. Bilindik 
sebeplerden ötürü makinelerimiz 
kapasitelerinin altında iş çıkarıyorlar. 
Biz de ihtiyaç olan kapasiteye çık-
mak için yeni yatırımlar yapmak du-

rumunda kalıyoruz. Halbuki belirli 
bilimsel yaklaşımlarla ve eğitimler ile 
makinelerimizi verimli kullanabiliriz. 
Bu konuda bir başka unsur ise şüphe-
siz otomasyondur. Makinelerimizde 
gereksiz noktalara varmadan, yeterli 
otomasyonu uygulamalıyız. Verim-
liliğin ve sürdürülebilirliğin olmazsa 
olması tabii ki bakımdır. Üretim ma-
kinelerimize uygulayacağımız içerikli 
bakımlar, mutlaka olumlu geri dönüş-
ler sağlayacaktır. Bir üretim tezgahına 
bakım yaparken de hiç aksatılmaması 
gereken konu ise cihazın kalibrasyo-
nudur. 

‘Bir takım tezgâhı yılda 1 ölçülmeli’
Doğru ölçüm ve kalibrasyonun ve 
önemini, bu konudaki süreçlerin 
nasıl en doğru şekilde yönetilece-
ğini detaylı bir şekilde anlatabilir 
misiniz?
Doğrulama ve kalibrasyon ile elde 
edeceğimiz birçok fayda vardır. 
Bunlardan birkaçı; ISO 9000 serisi 
standartlarla uyum sağlamanız, işi-
nize uygun doğru hassasiyetle maki-
ne seçebilecek olmanız. Makinenin 
aşınma durumunu göreceğiniz için 
bakımları planlayıp duruşları en aza 
indirebiliyor olmanız, üretim kalite-
nizi yükseltmiş olmanızdan kaynaklı 
kazanımlar, azalan hurda miktarı ve 
artan verim, hataların kaynaklarını 
görmekten dolayı makine ömrünün 
uzaması olarak sayabiliriz. Ortalama 
yoğunlukta çalışan bir takım tezgahı 
yılda bir ölçülmeli, gerekirse kalibre 
edilmelidir. Bu doğrulama kalibras-
yon süreci tezgahın yetkili servisi ta-
rafından düzgün biçimde yapılıyorsa 

idealdir. Fakat uygulamada gördü-
ğümüz takım tezgahı metodolojisi 
alanında bazı yetkili servislerin gerek 
bilgi gerek alet edevat anlamında ol-
dukça yetersiz olduğu görülüyor. Bu 
sebeple en sağlıklısı, bu konuda yetki-
li, sertifikalı ve ayrıca cihazları eksiksiz 
firmalarla çalışmaktır. Kalibrasyonda 
kullanılan cihazların kalibre olması da 
çok önemli bir husus olduğu için bu 
konuya önemle hassasiyet göstermek 
gerekir.

Hangi cihazların mutlaka kalibre 
edilmesi gerekir? 
Özellikle kritik komponetlerin üre-
tildiği cihazların mutlaka kalibre ol-
ması gerekir. Bunlardan çıkan hatalı 
parçalar üretilen makinenin tamamı-
na olumsuz etkide bulunacaktır. 
En doğrusu üretimdeki, ekonomik 
ömrü içindeki makinenelerin tama-
mına ölçüm yapmaktır. Böylece han-
gi makinede, ne toleransta parça üre-
tilebilir konusu kontrol altına alınmış 
olacaktır. 

Parça ölçüleri farklılaşıyorsa…
Hangi durumlarda kalibrasyona 
ihtiyaç vardır? 
Üretim tezgahlarında çıkan parça 
ölçülerinde belirli bir farklılaşma ya-
şanmaya başlar ise, orada artık aci-
liyet söz konudur. Bunun dışında 
birçok durumda olduğu gibi aciliyet 
konumuna gelmeden planlı bir şekil-
de kalibrasyon yapılmalıdır. Ölçüm 
aletlerinde zorunluluk haline gelen 
periyodik kalibrasyon alışkanlığının, 
yakın zamanda üretim tezgahlarında 
da oluşmasını öngörüyoruz.
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Maliyet ve zaman kaybı
Kalibrasyonsuz makine kullanmanın ne gibi sakıncaları olabilir? 
Kalibrasyonsuz makine demek, kontrolünüz dışında her an sizi yarı yolda bırakabilecek makine demektir. Hele ki; 
kalibrasyonsuz makineden çıkan ve kalite kontrolden de bir şekilde kaçmış parçanın takıldığı makine üzerindeki 
etkilerini düşünün. Böyle durumlarda hatanın sebebini bulana kadar oluşacak maliyet ve kayıp zaman, üretim 
tezgahlarınızı kalibre tutmaktan çok daha fazla olacaktır.
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‘Makine arızalarının 
yüzde 70’i 
bakımsızlıktan’
Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (TİAD) Genel Sekreter Yardımcısı 
Samet Burçin Aydoğmuş, “Takım tezgahlarında 
ve sanayi makinelerinin genelinde oluşan 
arızaların yüzde 70’i, bakımların zamanında 
yapılmamasından kaynaklanıyor” dedi. 

Makine sektöründe ve-
rimlilik deyince ilk akla 
gelen konu, makinelerin 

verimli kullanılması. Pek çok firma 
sık arızalanan, düşük kapasitede üre-
tim yapan ve kar oranını düşüren 
makinelerden şikayetçi. Oysa planlı 
bakım ile tüm bu ihtimalleri en aza 
indirmek ve verimliliği en üst seviye-
ye ulaştırmak mümkün. 
Ülkemizde planlı bakımın genelde 
ekstra maliyet olarak görülüp göz 
ardı edilen kritik bir konu olduğunu 
söyleyen Takım Tezgahları Sanayici 
ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Samet Burçin 
Aydoğmuş, Takım tezgahlarında ve 
sanayi makinelerinin genelinde olu-
şan arızaların yüzde 70’inin bakım-

ların zamanında yapılmamasından 
kaynaklandığını dile getirdi. Bakım-
ların periyodik olarak zamanında 
yapılmamasının sonucunun sadece 
makine arızası olarak görülmeme-
si gerektiğine değinen Aydoğmuş, 
“Arıza ile birlikte; iş gücü kaybı, 
hatalı parça üretimi, ayar sürelerinde 
artış, iş kazalarında artış ve enerji sar-
fiyatında artış meydana gelmektedir. 
Planlı bakım ile teknik sorunların 
yol açtığı plansız duruşlar ve verim-
lilik düşüş oranı en aza indirilebilir” 
dedi. 
Periyodik olarak yapılacak makine 
bakımları ile üretim maliyetlerinde 
düşüş ve verimlilikte ciddi artışlar ya-
şandığına dikkat çeken Aydoğmuş, 
şu çarpıcı bilgileri verdi: “Yapmış 

olduğumuz araştırmalar, zamanında 
yapılan ‘planlı ve periyodik bakım’ 
işleminin; bakım sürelerinde yüzde 
25-30 oranında azalma, arızalarda 
yüzde 35-45 oranında azalma ve 
üretim verimliliğinde yüzde 20-25 
oranında artış yaşandığını göster-
mektedir.”
Samet Burçin Aydoğdu ile makine-
lerin bakımının neden ve ne derece 
önemli olduğunu, bu konudaki stan-
dartları ve verimliliği artıracak çalış-
maları konuştuk.   

Makinelerin bakımı neden önem-
lidir? 
Günlük hayatta kullanmakta oldu-
ğumuz otomobilin, lojistik amacıy-
la kullandığımız nakliye araçlarının, 



AĞAÇ İŞLEME MAKİNE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

AİMSADDERGİSİ  Mart - Nisan 2021 71

vinçlerin, taşıma-kaldırma ekipman-
larının bakımı can ve mal güvenliği-
miz için ne kadar önemliyse, sanayi 
üretiminde kullandığımız takım tez-
gahları ve diğer makinelerin bakım-
ları da hem ekonomik sürdürülebilir-
lik hem de can güvenliği için hayati 
derecede önemlidir. 
Bugün havacılıktan savunmaya, 
beyaz eşyadan medikale, kalıpçılık-
tan elektronik eşya üretimine kadar 
sanayinin her alanında kullanılan 
takım tezgahları ve makineler ile ke-
sintisiz üretim yapmak istiyorsanız, 
planlı bakım faaliyetleri yürütmek 
zorundasınız. Günümüz şartlarında 
belirlenen düşük toleranslı üretim 
hedefleri nedeniyle, makinelerimizi 
çok zorlamak zorunda kalabiliyo-
ruz. Bu sebeple kullandığımız takım 
tezgahlarının ve makinelerinin du-
ruş zamanlarını ve sürelerini en aza 
indirmek için ‘planlı bakım’ büyük 
önem arz ediyor.
Ülkemizde planlı bakım genelde eks-
tra maliyet olarak görülüp göz ardı 
edilmekte olan kritik bir konudur. 
Takım tezgahlarında ve sanayi maki-
nelerinin genelinde oluşan arızaların 
yüzde 70’i, bakımların zamanında 
yapılmamasından kaynaklanıyor. Bu 
durum, makinelerin arıza sebebiyle 
duruş sayısının artmasına ve kapa-
sitelerinin çok altında çalışmalarına 
sebep oluyor ve işletmeler çok büyük 
maddi kayıplara uğruyor. Bakımların 
periyodik olarak zamanında yapıl-
mamasının sonucu, sadece makine 
arızası olarak görülmemelidir. Arıza 
ile birlikte; işgücü kaybı, hatalı parça 
üretimi, ayar sürelerinde artış, iş ka-
zalarında artış ve enerji sarfiyatında 
artış meydana gelmektedir. Planlı 
bakım ile teknik sorunların yol açtığı 
plansız duruşlar ve verimlilik düşüş 
oranı en aza indirilebilir.
Periyodik olarak yapılacak makine 
bakımları ile üretim maliyetlerinde 
düşüş ve verimlilikte ciddi artışlar 

yaşanmaktadır. Yapmış olduğumuz 
araştırmalar, zamanında yapılan 
‘Planlı ve Periyodik Bakım’ işlemi-
nin; bakım sürelerinde yüzde 25-30 
oranında azalma, arızalarda yüzde 
35-45 oranında azalma ve üretim 
verimliliğinde yüzde 20-25 oranında 
artış yaşandığını göstermektedir.

Bir makinenin bakımı nasıl yapıl-
malı? Her makinenin bakımı fark-
lı mıdır? 
Her makine sahip olduğu özellik 
ve hassasiyet değerlerine göre farklı 
türde ve zaman aralıklarında bakıma 
ihtiyaç duyar. Bir takım tezgahı ya da 
makine için bakım planı, üretici fir-
maların belirlemiş ve önermiş oldu-
ğu bakım uygulaması ve kalibrasyon 
kontrollerine ek olarak, zaman içinde 
edinilen tecrübeler doğrultusunda 
(çevresel şartlar, makinenin kullanım 
süresi, zorlanma miktarı, makinenin 
yaşı, üretilecek parça hassasiyeti vb.) 
hazırlanacak kestirimci ve önleyici 
bakımlar ile desteklenerek hazırlan-
malıdır. 

Makine türüne göre 
bakım standardı
Makine bakımı ve onarımı konu-
sunda standartlar nelerdir?  
Makinelerin bakımı ve onarımı ile il-
gili olarak üretici firmalar tarafından 

belirlenen kriterler bulunmaktadır. 
Bunlar ile birlikte hem uluslararası 
standart olarak hem de Türk Stan-
dartları Enstitüsü (TSE) tarafından 
makine türlerine özel yayınlanmış 
güvenlik ve bakım standartları bu-
lunmaktadır. Takım tezgahları için 
örnek verecek olursak, ‘TS 6746 Ta-
kım Tezgahları-Yağlama Talimatı’, 
‘TS EN 12622+A1 Takım Tezgahla-
rı - Hidrolik Abkant Presler- Güven-
lik’, ‘TS EN ISO 23125 Takım tez-
gahları-Güvenlik-Torna Tezgahları’, 
‘TS ISO 230-2 Takım Tezgahlarının 
Muayene ve Deney Esasları’ vb. bir-
çok standart bulunmaktadır. 
Bu standartların uygulanması ile ilgi-
li olarak da 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamına giren 
tüm işyerlerini kapsayan İş Ekip-
manlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği yü-
rürlükte bulunmaktadır. Ancak ilgili 
yönetmelikte, yük kaldırma, basınçlı 
kaplar, elektrik tesisatları haricinde 
kalan makine ve takım tezgahları için 
takip sistemine kayıt yapılması muaf 
tutulmuş olduğundan periyodik ba-
kım işlemleri resmi olarak kayıt altına 
alınamamaktadır.

‘Yetişmiş insan gücü az’
Makineleri uzun vadeli ve verimli 
kullanmak nasıl mümkün olur? 
Makinelerin uzun vadeli ve verimli 
kullanılması ile ilgili olarak; verimli-
lik, etkinlik, planlama ve iyileştirme 
gibi konular herkes tarafından sıkça 
dile getiriliyor. Ancak uygulamaya 
geçme aşamasına baktığımızda, ora-
nın çok düşük kaldığını görüyoruz. 
Bunun temel nedenlerinden biri, 
yöntemleri ve uygulamayı iyi bilen 
yetişmiş iş gücünün az olmasıdır. 
Üretimde verimlilik değerlendirmesi 
için, değerlendirmeyi Kilit Perfor-
mans Göstergeleri (KPI) denilen ve 
arızalar, ekipman ayarları, duruşlar, 
çalışma hızındaki azalmalar, hatalı 

      Yapmış olduğumuz araş-
tırmalar, zamanında yapılan 
‘Planlı ve Periyodik Bakım’ 
işleminin; bakım sürelerinde 
yüzde 25-30 oranında azal-
ma, arızalarda yüzde 35-45 
oranında azalma ve üretim 
verimliliğinde yüzde 20-25 
oranında artış yaşandığını 
göstermektedir.

“

“
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ürünler ve yeniden işleme gibi ka-
yıplar üzerine odaklanan bir dizi 
parametreye göre gerçekleştiririz. 
Bu parametreleri basit anlamda 
düşündüğümüzde, otomobilimi-
zin yol bilgisayarındaki veriler ola-
rak görebiliriz. 
Toplam Verimli Bakım (TPM) yö-
netiminin uygulanması ile üretimde 
kullandığımız takım tezgahlarını ve 
makineleri uzun vadeli ve verimli 
olarak kullanabiliriz. Bunun için de 
makine ömrüne ve verimliliğe en 
büyük etkiyi gösteren; ‘Kapatma 
Süresi’, ‘Arıza Süresi’, ‘Ayar Süresi’, 
‘Malzeme İkmal Süresi’, ‘Başlangıç 
Süresi’, ‘Küçük Duruş Kayıpları’, 
‘Hız Kaybı’, ‘Hurda/Tekrar İşle-
me’ kriterlerini göz önüne almak 
zorundayız. Bu kriterleri belirlemek 
için Esnek İmalat Sistemleri (FMS), 
Üretim Yürütme Sistemleri (MES), 
Toplam Ekipman Etkinliği Yönetimi 
(OEE) gibi yazılımların büyük yardı-
mı olmaktadır.
Bu kriterler doğrultusunda elde edi-
len verilerden;
n Kayıplar doğru şekilde sınıflandırır,
n Veri izleme sistemi oluşturur,

n Önemli olan kayıpları belirler,
n Küçük duruş kayıplarını (ayar, ta-
kım değiştirme, vb.) belirler, 
n Oynanmış veriler ile kendimizi 
kandırmadan bir bakım planlaması 
oluşturursak, 
Hem makinelerin ömrünü hem de 
üretimdeki verimliliği yüzde 25 civa-
rında artırabiliriz. 

‘Bakım-onarım mühendisliği 
bölümü yok’
Bakım-onarım mühendislerinin 
bu konuda önemi nedir? Bu 
alanda çalışan kişiler nerede, na-
sıl bir eğitim almalıdır? Bu konu-
da eğitim ne derece önemlidir?   
Bakım-onarım mühendisleri, bakım 
planlaması ve toplam ekipman et-
kinliğinin yönetimi ve uygulanması 
ile üretim verimliliğinin artırılması 
açısından kritik öneme sahiptir. Tür-
kiye’deki eğitim sistemi içerisinde 
maalesef bakım-onarım alanı sadece 
meslek lisesi seviyesinde, kısıtlı bir 
eğitim içeriği ile yer almaktadır. Üni-
versitelerin yüksekokul ve lisans dü-
zeyinde ise bakım-onarım alanı yer 
almamaktadır. Sanayide, bakım-o-

narım mühendisliği genel olarak 
mekanik ve elektrik-elektronik ola-
rak 2 ana grupta uygulanmaktadır. 
Bu alanlarda çalışacak olan kişiler de 
makine, elektrik, elektrik-elektronik, 
mekatronik gibi mühendislik alanla-
rından mezun olan kişilerin iş başın-
da eğitilmesi ile yetiştirilmektedir.
Bakım-onarım alanında çalışacak 
olan kişilere işbaşındaki uygulamalı 
oryantasyon çalışmaları sırasında; İş 
Sağlığı ve Güvenliği, Kalite Uygula-
maları, OEE, TPM, Çevik Üretim, 
Bakımı Yapılacak Makinelerin Tek-
nolojisi, Makine Kurulumu, Ön-
leyici Bakım Yöntemleri, Düzeltici 
Bakım Yöntemleri, Kestirimci Bakım 
Yöntemleri, Arıza Bulma - Takip 
Etme - Giderme Uygulamaları ile il-
gili eğitimler verilmektedir. Yeni me-
zun bir mühendisin, bakım-onarım 
alanında yeterli bir düzeye gelmesi 
işbaşı eğitimleri ile 1,5-2 yıl gibi bir 
süre almaktadır. Bu durum hem iş-
letmeler hem de çalışanlar için büyük 
bir maliyet ve zaman kaybına sebep 
olmaktadır. Bakım-onarım mühen-
disliğinin eğitim sistemimize entegre 
edilmesi elzem bir konudur.

TİAD sektörü eğitiyor
Sizin bu alanda çalışan bireyler için eğitimleriniz bulunuyor. Bunlardan bahseder misiniz? 
CNC takım tezgahlarının satış sonrası hizmetlerinde bulunan teknik servis alanlarına yönelik olarak TİAD Mes-
leki Test Merkezi (TİAD MTM) adı altında faaliyet gösteren sınav ve belgelendirme merkezimizde hizmet ver-
mekteyiz. Akreditasyon kuralları ve şeffaflık ilkesi gereği, bu alanlarda yetkinlik değerlendirme ve belgelendirme 
yaptığımız için eğitim ayağında faaliyet gerçekleştirilmiyor.
Bu merkezde 2014 yılından bu yana, Türk Akreditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK) akreditasyonu ve Mesleki 
Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) yetkilendirmesi ile teorik ve uygulama olmak üzere iki aşamalı Mesleki Yeterlilik 
Belgesi sınavlarını gerçekleştiriyor ve başarılı olan kişileri belgelendiriyoruz. Vermiş olduğumuz belgelerin, akre-
ditasyon kapsamları doğrultusunda uluslararası geçerliliği bulunmaktadır.

Akreditasyon altında gerçekleştirdiğimiz;
n CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi
n CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi
n CNC Takım Tezgahları Elektrik-Elektronik Servis Görevlisi
meslekleri için 2018 yılından bu yana Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluk doğ-
rultusunda; ilgili alanlarda mühendislik ya da yüksekokul diploması veya mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişiler 
çalıştırılamamaktadır.
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‘Yeniden planlı 
yatırım anlayışına 
dönülmeli’
Dünya Gazetesi Yazarı, ekonomist 
Rüştü Bozkurt, Türkiye’nin yeniden planlı 
yatırım anlayışına dönmesi gerektiğini 
söyleyerek, “Makine üretiminde, diğer üretim 
alanlarında yatırım yapanlar önce ortaklıklar 
yapmaya özendirilmelidir. Bugün
 iş yerlerimizin çok küçük ölçekli olmaları 
nedeniyle, benzer Alman işletmelerinin 
çok altında verimlilik yarattıklarını 
biliyoruz” dedi. 

Türkiye’de verimlilik, pek çok 
açıdan ele alınması gereken, 
hayati bir konu. Genelde 

popüler anlayışların asıl meselenin 
ötesine geçtiği bir ortamda, üretim-
de verimliliği konuşmak pek tercih 
edilmese de gerçek gündemin bu 
olduğu da aşikar. 
Dünya Gazetesi Yazarı, duayen ga-
zeteci ve ekonomist Rüştü Bozkurt, 
bu bağlamda, “Dijitalleşmeyi içsel-
leştirmeden slogan haline getirmek, 
büyük kaynak kayıplarına yol açıyor” 
dedi. 
Geleneksel makinelerden dijital do-
nanımlı makinelere geçiş sürecini 
yönetmenin hayati bir konu oldu-
ğunu belirten Bozkurt, bu konunun 
altını şöyle çizdi: “Siz, geleneksel 
makinelerinizin zayıf ve güçlü yan-
larıyla ilgili bilgiye dayalı fikre sahip 
değilseniz, dijital uygulama yapanla-
rın sizi yanlış yatırımlara yönlendir-
mesi içten bile değildir.”

Makine üretiminde Türkiye’nin iyi 
mühendis ve iyi teknisyen yetiştir-
me konusunda sıkıntıları olduğunu 
dile getiren Bozkurt, iş yerlerinin 
kendi imkanlarıyla yaptıkları insan 
kaynağı yatırımlarının da birbirin-
den insan devşirme şeklinde olması 
nedeniyle, caydırıcı etkiler yaptığını 
ifade etti. 
Bozkurt, eğitim konusunda re-
çetesini ise şöyle açıkladı: “Bana 
göre strateji çok açık: Üniversite ve 
yüksek okullarımızı, Humboltçu 
gelenekten kurtararak, hızla ‘pro-
je-odaklı insan kaynağı yetiştirme’ 
sistemine geçirmeliyiz. İş insan-
larından her gün nitelikli işgücü 
bulamayanların sıkıntılarını dinliyo-
rum. Devleti de arkasına alan pro-
je odaklı esnek programlı okulları 
yaymamız için askerlik kolaylığın-
dan başka alanlarda kolaylıklar sağ-
lamalıyız.”
Türkiye’de her alanda mevcut or-

ta-düşük teknoloji odaklı üretim-
den, orta-ileri teknoloji alanına ge-
çiş için yatırım yapılması ihtiyacının 
arttığına değinen Rüştü Bozkurt, 
bunun için de geleneksel teknoloji 
yatırımları kadar, dijital teknoloji 
yatırımlarının da olduğunu söyledi. 
Çin’de ihracatın yüzde 24’ü ile-
ri-teknoloji ürünken Türkiye’de bu 
oranın yüzde 2’ler düzeyinde oldu-
ğunu aktaran Bozkurt, işletmeler 
içinse şu tavsiyede bulundu: 
“Türkiye yeniden planlı yatırım 
anlayışına dönmelidir. Makine üre-
timinde, diğer üretim alanlarında 
yatırım yapanlar önce ortaklıklar 
yapmaya özendirilmelidir. Bugün 
iş yerlerimizin çok küçük ölçekli 
olmaları nedeniyle, benzer Alman 
işletmelerinin çok altında verimlilik 
yarattıklarını biliyoruz.”
Ekonomist Rüştü Bozkurt ile dijital-
leşmeyi, makine sektörünü, üretimi 
ve verimliliği konuştuk… 
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‘Ön hazırlık yapmadan 
kaynakları verimli kullanamayız’ 
Pandemi ile birlikte hem iş yapış 
biçimleri hem de ekonominin ön-
celikleri hızlı bir şekilde değişti. 
Bu değişime ayak uydurmak için 
en önemli konunun dijitalleşme 
olduğu üzerinde duruluyor. Diji-
talleşmeden önce, üretim faaliyet-
lerini daha verimli hale getirmenin 
yolları nelerdir ve bunun dijitalleş-
meye ne gibi katkıları olabilir?
Salgının öncesinde dünya genelinde 
yaşam biçimleri, yaşam tarzları ve iş 
yapma tekniklerini değiştiren önemli 
değişmeler belli bir aşamaya gelmişti. 
İnsanların geçim örgütlenmelerini 
üretim, ulaşım ve iletişim teknoloji-
lerinin karşılıklı etkileşiminin yarattığı 
bütünlük belirler. Oluşan ekosiste-
me göre çevreyi anlama biçimimiz 
değişir; süreçlerin akışları farklılaşır 
ve sonuçlar da değişir. Salgın öncesi 
‘dijital teknoloji’ uyumu gündem-
deydi. İş yerleri, rekabet edebilir 
ölçek, rekabet edebilir teknoloji ve 
rekabet edebilir yönetişim anlayışına 
doğru hızla evriliyordu. Bunun için 
beş aşamalı bir model üzerinde yo-
ğun biçimde çalışılıyordu: Birincisi, 
‘işinizle ilgili küçük verilere’ hakim 
olmak gerekiyordu. İşlerimizi atadan 
dededen gördüğümüz gibi ‘alışkan-
lıkla’ yapmak rekabet gücümüzü 
kaybettiriyordu. Kayıtlarımızı iyi tu-
tarak, veriler oluşturarak, verileri de-
ğerlendirerek yeni bir ürün ve yeni iş 
yapma metotları geliştirenlerin uzun 
dönemli geleceklerini güven altına 
alabildikleri bir çağa doğru hızla iler-
liyorduk. İkincisi, dünya genelinde 
de ‘büyük veri’ üretimi alabildiğine 
hızlanmıştı. Kim büyük veriyi ehlileş-
tiriyor, ayıklıyor; işe yarar olanların-
dan yeni bir nesne-ürün ve yeni bir 
iş yapma metodu üretiyorsa bir adım 
öne geçiyordu. Üçüncüsü, üretim 
ilişkilerinde hiç tanık olmadığımız ol-
gular yaşanıyordu. Sıfır marjinal ma-

liyetle üretim yapılabiliyordu. Mülki-
yetinde tek bir aracı olmayan, otele 
sahip olmayan dünyanın en büyük 
araç filosunu, otel zincirini yönetebi-
liyordu. Değişmeler doğrusal değil, 
geometrik ve katlanarak büyüyordu. 
İş süreçlerini uçtan uca ölçmek ve 
kontrol eden sistemler hızla yaygın-
laşıyordu. Otomasyon ve otonom 
uygulamalar insanlık tarihinde ilk kez 
‘insanın performansını artırmanın ya-
nında, insanın yerini almaya’ doğru 
hızla ilerliyordu. İş süreçlerinin ve iş 
gücü profillerinin değişmesi, önce 
bir zihniyet değiştirmeyi, üretim ör-
gütlenmesine yeni bir pencereden 
bakmayı gerektiriyordu. Dördüncü 
olarak ise; işini iyi tanıyan, küçük ve 
büyük veriye hakim olup onu ol-
gunlaştıran, yeni oluşumları doğru 
okuyanların doğru kararlar vermek 
için ‘zihni modellerinin varsayımla-
rını sürekli sorgulamaları’ en önemli 
yönetişim aracı haline gelmişti. Sü-
rekli sorgulanan zihni modeller bizi 
bir beşinci noktaya taşıyordu. Dünya 
piyasalarında var olmak için ‘etkin 
değerlendirme’ yapabilmek gereki-
yordu. Verilerin derlenmesi, olgun-
laştırılması, tutarlı bir zihni modelde 
işlenmesi bizi ‘analitik yeteneklere’ 
yatırım yapmaya zorluyordu. O ne-
denle işlerini alışkanlıkla yapanların, 
analizle yapmayanların hızla piyasa-
lardan çekilmek zorunda kaldıklarını 
gözlüyorduk. Bu, beşinci adım olan 
analitik değerlendirme ve karar ver-
me, bizi altıncı sorumluluk alanına 
götürüyordu: Doğru kararlarla, yerel 
ve uluslararası piyasalardaki ekosis-
temleri net kavrayarak değer zinci-
rinde ‘doğru konumlanma’ yapmak.
Sözün özü, doğru kavramak, doğru 
kurgulamak ve doğru konumlanmak 
salgın öncesi gündemin bir numara-
lı maddesiydi. Eğer önce geleneksel 
yönetim tekniklerini içselleştirirsek, 
dijital teknolojinin özünü oluşturan 
gözleme, ölçme, veri, enformasyon, 

bilgi, anlama ve anlamlandırma ko-
laylıklarını daha doğru kavrayabili-
yorduk. Küçük veri ve büyük verinin 
ehlileştirerek, onlardan yeni bir ürün 
ve yeni bir metod geliştirmeyi manu-
el ve geleneksel işleme yöntemlerini 
içselleştirmemiş, zihinlerinde berrak-
laştırmamış olanlar dijital uygulama-
larda da gereksiz atılımlarla bir uçtan 
ötekine salınmaktadır. İş yaşamında 
‘başlangıç noktasına hassas bağlılık il-
kesi’ çok önemlidir; bu ülkenin gere-
ği olan ön hazırlıkları yapmadan kay-
nakları etkin, verimli kullanamayız. 
Dijital teknolojiye en uygun geçişleri 
yapmak için önce geleneksel üretim 
örgütlenmesindeki akışlarla ilgili net 
verilere, metodu belli bilgilere, uygu-
lamaya geçen anlamaya, bütün pay-
daşların yaşam zenginliğini artınan 
anlamlı işler yapabilmeye çalışalım. 
Dijitalleşmeyi içselleştirmeden slo-
gan haline getirmek, büyük kaynak 
kayıplarına yol açıyor.

‘İşin sırrı işimizi iyi bilmek’
AİM sektörü, makine kullanarak 
makine üreten bir sektör. Bu bağ-
lamda, makineleri daha verimli 
kullanmak için ne gibi önerileriniz 
olur? Mevcut makineler dışında, 
akıllı makinelere geçişi hızlandır-
mak ve böylece verimliliği artırmak 
için nelere odaklanmak gerekir?  
İşin sırrı ve ilk adımı ‘işimizi iyi bil-
mektir’. Her işletmede makine-do-
nanım ile süreç verimliliği arasında 
sıkı bir bağ vardır. Makinelerin ka-
pasite ve teknik olanaklarının birbi-
riyle bütünleşmesi gerekir. Eğer bir 
işi tek bir makine, son ürün haline 
getirmiyorsa; makineler arasında uy-
gun bütünleşmeleri işyeri yönetim-
lerinin bilmesi gerekir. Mevcut ma-
kine-donanımın kapasite ve teknik 
olanaklarını nerelerde sonuna kadar 
değerlendirdiğimizi, nerelerde boş 
kapasite yaratıldığını, makine perfor-
mansı ile piyasaya sunulan ürünün 
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fiyat-maliyet dengelerine etkilerini, 
kalite yaratmadaki önemi kavrama-
dan makinede dijital geçiş yapıyorsak 
bir israf batağına saplanırız.
İşimizi iyi bilmek ve hakim olmak da 
‘ölçme’ ile ilgilidir. Dijital teknoloji-
nin yarattığı en önemli etki ‘algıla-
ma-sensörler’ ve ‘ölçerek’ işe hakim 
olmayı sağlamasıdır. Siz, geleneksel 
makinelerinizin zayıf ve güçlü yanla-
rıyla ilgili bilgiye dayalı fikre sahip de-
ğilseniz, dijital uygulama yapanların 
sizi yanlış yatırımlara yönlendirmesi 
içten bile değildir.
Makine donanımları uygulanan di-
jital teknolojiler makinelerin hızla-
rını, kapasitelerini, girdi bileşenleri-
ni, ürün tasarımını, ürün kalitesini, 
ürün işlevselliğini, kalite anlayışını, 
markasını, hatta imajını hızlı biçim-
de etkileyebiliyor. Birbiriyle iletişim 
kuran bağlantısallık, makineler ara-
sında hızla yayılmaktadır. Yapay zeka 
algoritmaları da ileri otomasyon aşa-
masından hızla otonom uygulama-
lar geçiş yaratmaktadır. Bu gelişme 
nedeniyle, iş yeri sahiplerinin önce 
geleneksel makinelerde bilgiye hakim 
olması son derece önemlidir; ondan 
sonra sensörlerden diğer makine per-
formansını artıracak ‘dijital uygula-
malarla’ ilgili ‘ne yapacağını ve nasıl 
yapacağını’ sorgulayarak zihinde net-
leştirmiş olmaları gerekir.
Makine ‘nesneler üretmenin’ aracı-
dır; dönüştürme süreçlerinin önemli 
bir bileşenidir. Neyi ve nasıl dönüş-
türmek istediğinizi netleştirmeden 
yatırım yapmak, yanlışları beraberin-
de getirir. Geleneksel makinelerden 
dijital donanımlı makinelere ‘geçiş 
sürecini’ yönetmek günümüz hayati 
konularından biridir. İş yeri yöneti-
cilerinin bu konuya gerekli emek ve 
zamanı ayırmış olmaları gerekir.

‘Dönüştürme maliyeti 
geriliyor, işlem maliyeti artıyor’
İnsan kaynağı çeşitliğinin yoğun 

olduğu bu sektörde, mavi yaka 
ve beyaz yaka bir arada çalışıyor. 
Dolayısıyla, her iki yaka için uy-
gulanacak insan kaynağı odaklı 
stratejiler farklı olacaktır. Bugün 
genel olarak makine sektöründe 
insan kaynağı politikalarını na-
sıl değerlendiriyorsunuz? Her iki 
yaka için uygulanacak stratejiler, 
özellikle verimlilik odağında, neler 
olmalı? İş gücü kaynağı nasıl doğ-
ru yönetilir?  
Geleneksel anlamda mavi ve beyaz 
yaka ayırımında çok önemli ayrışmalar 
var. Önce belirttiğimiz gibi üretimde 
‘iş süreçleri ile birlikte iş gücü profil-
leri’ bütün teknolojik değişmelerden 
etkilenmiştir. Bugün üretimin gene-
line baktığımızda, ülkemizde çok az 
sorgulansa da ‘dönüştürme maliyetle-
ri’ görece gerilerken, ‘işlem maliyetle-
ri’ artmaktadır. Bunun nedenlerinden 
biri ticaretin iyice küreselleşmiş ol-
masıdır. Hukuk sistemlerinden güm-
rüklere, geçiş ücretlerinden lojistik 
etkinliklerine, geri dönüşten yeşil 
ekonomiye uzanan yaygın ve derin 
bir yeniden yapılanmayla yüzeyiz. 
Hizmet sektörünün artması, işlem-
lerin çoğalması beyaz yakayı artırır-
ken; makine donanımındaki bilgi 
yoğunluğunun ve bilgi katmanlarının 
artması, otomasyon ve otonom uy-
gulamaların yaygınlaşması, mavi yaka 
tanımlamasını da değiştiriyor.
İnsan kaynağı ihtiyacı, makine üre-
timi ve makine kullanımı arasında 
farklı özellikler gerektiriyor. Makine 
üretiminde ülkemizin iyi mühendis 
ve iyi teknisyen yetiştirme konusunda 
sıkıntıları var. İşyerlerinin kendi im-
kanlarıyla yaptıkları yatırım insan kay-
nağı yatırımları da birbirinden insan 
devşirme nedeniyle, caydırıcı etkiler 
yapıyor.
Hepimiz her mahalleye bir üniversi-
te açılmasının karşısına dikilmeliyiz. 
Üniversite önce iyi öğretim üyesi de-
mektir. 

Bütün dünya seçkin üniversite öne 
çıkarırken, biz kalabalıklaştırarak ni-
telik gerilemesi yaratıyoruz. Örgün 
eğitim, yeterli mühendis, teknisyen 
ve diğer ala elaman arzı yaratamazsa, 
iş yerlerinin sorunu kökünden çözme 
şansları yoktur.
Bana göre strateji çok açık; Üniversi-
te ve yüksek okullarımızı, Humbolt-
çu gelenekten kurtararak, hızla ‘pro-
je-odaklı insan kaynağı yetiştirme’ 
sistemine geçirmeliyiz. İhtiyaçlardan 
hareket ederek, esnek programlar-
la günün ihtiyaçlarına yanıt veren 
insan kaynağı yetiştirmeliyiz. İnsan 
kaynağı konusunda toplumun bütün 
aktörlerinin bir araya gelerek sorunu 
çözmesi gerekir: Siyasi irade, bürok-
rasi, iş dünyası ve STK yönetimlerinin 
ortak sorundur bu. Kimse darılmasın 
ama STK’lar bu konudaki talepleri-
ni gerekli ağırlıkta dile getiremiyor.
Taleplerimizi isteme ve gerçekleş-
tirme konusunda metot değişikliği 
ve uygun metotla üzerine gidilmesi. 
Önemli sorunlarımızın başında gelen 
bir büyük sorunumuzdur bu.

‘Zaruretin yarattığı maharet’
Mesleki eğitimin çok önemli ol-
duğu sektörlerin başında AİM 
sektörü geliyor. Meslek liseleri 
açılıyor, bazıları başarılı da oluyor. 
Sizce sayıları yeterli mi? İşsizliğin 
önemli bir konu olduğu ülkemiz-
de, meslek liselerinin daha popü-
ler olması nasıl mümkün olabilir? 
Bu konuda özel sektörün zaman 
zaman destekleri oluyor. Sizce ye-
terli mi? Kamu ve eğitim camiası 
açısından bakıldığında, eksik gör-
düğünüz yönler var mı?  

      Ülkemizde makine üre-
timi ve kullanımında nitelikli 
iş gücü arzı ciddi bir planla-
ma gerektiriyor.

“ “
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Meslek lisesi açarak işgücü kayna-
ğı yaratmanın başarılı örnekleri var. 
Ama açılan meslek liselerinden me-
zun olanların meslek dışı çalışmaları-
nın da sayısız örneği var.
Ben meslek liseleriyle ilgili çok ba-
şarılı örnekleri, zaruretin yarattığı 
maharet olarak görüyorum. Proje 
odaklı ve ihtisas alanlı olanlar daha 
başarılı oluyor. Ama Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına karşılayacak durumda 
değil. İş insanlarından her gün nite-
likli işgücü bulamayanların sıkıntıla-
rını dinliyorum. İş yerlerinde mevut 
çalışanların da toplumsal kültür sap-
maları nedeniyle olmaması gereken 
taleplerle işinden memnun olmama-
ları gibi sorunlar var.
İyi niyetle açılan meslek okullarının 
ülkemiz için yeterli olduğunu söyle-
mek yanıltıcı olur. Devleti de arkası-
na alan proje odaklı esnek programlı 
okulları yaymamız için askerlik ko-
laylığından başka alanlara kolaylıklar 
sağlamalıyız. Ayrıca medya araçla-
rında bugünkü üniversite anlayışının 
ne kadar sorun yaratıcı olduğunu da 
sorgulamalıyız. 
Ülkemizde makine üretimi ve kulla-
nımında nitelikli iş gücü arzı için cid-
di bir planlama gerektiriyor. Palyatif 
çözümlerle kendimizi aldatabiliriz. 

‘Rekabet edebilir ölçek 
yaratmada pozitif ayrımcılık’
Son dönemde, yaşanan gelişme-
ler doğrultusunda yeni ve dijital-
leşme odaklı yatırımların önemi 
arttı. Bununla birlikte, sermaye 
tedariki ve sermaye yönetimi ko-
nusunda firmalar kafa karışıklığı 
yaşıyor. Mevcut ekonomik or-
tamda, sermaye temini ve yöneti-
mi nasıl yapılmalı? Devlet destek-
leri konusunda önerileriniz olur 
mu? 
Doğası gereği sermaye, kıt kaynak-
tır. Bizim gibi tasarruf eğilimi düşük 
olan ülkelerde sermayeye erişmek 

zordur. O nedenle, dış kaynak ba-
ğımlılığı vardır. Sermaye tedariki için 
ülkemizde yasal düzenlemelerden 
politika diline, mahkeme yapılanma-
ları ve çalışmalarından belediyelerin 
izinlerine, OSB’lerdeki mülkiyete 
odaklı yer tahsisinden, taşa toprağa 
yatırım yapmadan işyeri oluşturma 
imkanlarına, sanayinin proje odaklı 
teşvik sistemlerinden rekabet alan 
seçiminde önceliklerin belirlenmesi-
ne, onlarca sorunumuz var.
Türkiye’de her alanda mevcut or-
ta-düşük teknoloji odaklı üretim-
den, orta-ileri teknoloji alanına geçiş 
için yatırım yapılması ihtiyacı artıyor. 
Bunun içinde geleneksel teknolo-
ji yatırımları kadar dijital teknoloji 
yatırımları da var. Çin’de ihracatın 
yüzde 24’ü ileri teknoloji ürün. Biz-
de ise bu oran; sadece yüzde 2’ler 
düzeyinde.
Türkiye yeniden planlı yatırım anla-
yışına dönmelidir. Makine üretimin-
de, diğer üretim alanlarında yatırım 
yapanlar önce ortaklıklar yapmaya 
özendirilmelidir. Bugün iş yerlerimi-
zin çok küçük ölçekli olmaları nede-
niyle, benzer Alman işletmelerinin 
çok altında verimlilik yarattıklarını 
biliyoruz.
Yatırım yapılacak yer ve bina için 
özel ihtisas OSB’leri oluşturarak, 
çıplak mülkiyetle değil, üretim 
mülkiyeti ile mekan tahsisi, serma-
ye bağımlılığı önemli ölçüde azala-
caktır. Ayrıca rekabet edebilir ölçek 
yaratma konusunda teşvikte pozitif 
ayrımcılık yapılmalı, bu finansman 
araçlarıyla desteklenmeli.
Türkiye’nin rekabet edebilir bir üre-
tim yapısı oluşturmak için sermaye 
sağlama stratejisi nedir? Bu sorunun 
yanıtını ben bilmiyorum. Uygula-
maların dağınıklığından, tutarsızlı-
ğından da endişe duyuyorum. Her 
alanda olduğu gibi, pragmatik ve 
popülist anlayışlar zaten kıt olan 
sermayemizi daha da yetersiz hale 

getiriyor. Hep birlikte bu konuda 
projeler üreterek, bugüne kadar ta-
leplerimizi, taşıdığımız yöntemleri 
de değiştirerek yeni yollar bulmalı 
ya da yeni yollar açmalıyız.

‘Uyum yeteneği yüksek olan 
uzun ömürlü olacak’
Pek çok firma için dijitalleşme, 
hala yavaş ilerliyor. Gerek sermaye 
gerek yatırım imkanlarının kısıtlı 
olması gerekse de dijital dönüşü-
mün pandemi ile çok hızlı gelme-
si, firmaları zaman zaman zorlu-
yor. Bununla birlikte, dijitalleşme 
çağına giriyoruz. Siz bu konuda 
genelde makine, özelde AİM sek-
törünün geleceğini nasıl değer-
lendirirsiniz? Bu zorlu ortamda, 
firmalar neleri, nasıl başarabilir?
Sorunuzun yanıtı çok açık. Dijital 
dönüşüm kaçınılmaz, işletmelerin 
uzun ömürlü olanları ne en güçlü-
leri ne de en akıllı yöneticilere sahip 
olanları olmayacak. Uyum yeteneği 
yüksek olanlar olacak. Uyum için 
de ne olup bittiğini bilmek gerekir. 
Her işletme siyasi sistemden bürok-
rasiye, STK’lardan medyaya, dün-
ya genelindeki eğilimlerin fırsat ve 
tehlikelerinden kendi imkan ve kı-
sıtlarına kadar kendini sorgulamayı 
becerebilmelidir. Ne diğer üretim 
alanları ne de AİM için hazır formü-
ler ve reçeteler yok. Her işin ve her 
iş yerinin önce kendini iyi tanıması 
ilk adım. İkinci adım, ülke ve dünya 
ekosisteminde neler olup bittiğinin 
kavranması.
Burada söylediklerimin virgülü bile 
eleştiriye açıktır. Gerekçelerle birbiri-
mizi ikna etmeyi öğrenmezsek ne di-
jital çağı yakalayabilir ne de gelişmiş 
ülkeler kervanına katılabiliriz.
Üretici dostlar burada söylenenler 
arasında akla yatkin olmayanlar ko-
nusunda ikna edici gerekçeler söyle-
melidir ki, bir basamak daha yukarı 
çıkalım.
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‘Mesleki eğitim bölgelere 
göre farklılık göstermeli’
Haydarpaşa MTAL Müdürü Lütfü Cevahir, mesleki eğitimin içeriğinin bölgelere göre farklılık 
göstermesi gerektiğini söyleyerek, “Bizim öğrencilerin çoğu KOBİ boyutundaki işletmelerde 
iş bulabiliyor. Devlet belirli bir süre bu gençlerin maaşını desteklemeli, sigortasını ödemeli” 
dedi. 

Makine sektöründe ve-
rimliliğe etki eden en 
önemli alanlardan biri 

kuşkusuz işgücü. Nitelikli, iyi eği-
timli çalışanlar bulmak maalesef ko-
lay olamayabiliyor. Bu da üretimde 
verimliliğe, maliyetlerin artmasına 
ve kar oranının düşmesine neden 
olabiliyor. Buna karşın, meslek li-

sesi mezunlarının kendi alanlarında 
çalışma oranı oldukça düşük.  İs-
tanbul Üsküdar’daki Haydarpaşa 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürü Lütfü Cevahir, bunun 
nedeninin Türkiye’nin 81 ilinde 
özellikle teknik ve mesleki alan 
derslerinin aynı içerikte verilmesi-
ne bağladı. Cevahir ayrıca, “Bugün 

okulumuzda makine teknolojisi 
alanından mezun olan öğrencinin 
iş bulabileceği en yakın mesafe 
Tuzla, Şekerpınar ya da Gebze. Üs-
küdar’da oturan hangi öğrencimiz 
buralarda çalışabilir?” diye sordu. 
Lütfü Cevahir ile meslek liselerinin 
temel meselelerini, çözüm önerile-
rini ve taleplerini konuştuk.
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Makine sektöründe verimlili-
ği artırmak oldukça önemli bir 
konu. Bu anlamda iş gücü de 
en önemli konuların başında 
geliyor. Genel olarak söylersek, 
doğru değerlendirilen çalışanın 
verimliliğe etkisi hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
Çalışanların öncelikle mesleki bece-
rilere yapacağı işe yatkınlığe, bu ko-
nudaki tecrübesine göre işletmelerde 
uygun departmanlarda değerlendi-
rilmesi gerekiyor. Ayrıca problemler 
karşısında çözüm üretme ve pratik 
çözümler bulma becerisinin de göz 
önünde bulundurulması gerekir.

Meslek liselerindeki öğrencile-
rin, özellikle de makine bölü-
mündekilerin en iyi şekilde eği-
tilmeleri için nelere ihtiyaç var? 
Bunların ne kadarı, hangileri 
sağlanabiliyor? 
Bence geometrik düşünme bece-
risi ve sayısal zeka ağırlıklı dersle-
re ağırlık verilmeli. Özellikle son 
yıllarda İngilizce ağırlıklı en az bir 
yabancı dil (teknik içerikli) eğitimi 
verilmelidir.

‘Mesleki eğitim bölgesel olmalı’
Mesleki eğitimin kendisi sizce 
bugün Türkiye genelinde ve-
rimli mi? 
Türkiye bölgesel, coğrafi ve en-
düstriyel farklılıkları bakımından 
çok çeşitliliğe sahiptir. Ancak bu-
gün 81 ilimizde, özellikle teknik 
ve mesleki alan dersleri aynı içe-
rikte verilmektedir. Halbuki Bursa 
ve İzmit bölgesinde otomotive, 
Adana, Mersin, Gaziantep bölge-
sinde tarıma dayalı mesleki konu-
lar; Antalya ve Muğla’da turizm, 
Zonguldak ve Karabük’te meta-
lürji, maden konularında teknik ve 
mesleki içerikler bakımından ağır-
lıklı dersler verilmelidir.

‘Mezunların kendi alanında 
çalışma oranı yüzde 20’
Makine bölümlerindeki öğren-
cilerinizin yüzde kaçı kendi ala-
nında çalışıyor? Neden? 
Meslekte bu yıl 27’nci yılım. Her 
geçen yıl mezun öğrencilerimizin 
kendi alanlarında istihdam oranları 
sürekli olarak düşmektedir. Bence 
bugün bu oran yüzde 15-20 ci-
varındadır. Bunların çoğunun da 
mutlaka bir yakınının o branşta ya 
iş yeri vardır ya da o işte çalışmak-
tadır.
Bugün okulumuzda makine tek-
nolojisi alanından mezun olan öğ-
rencinin iş bulabileceği en yakın 
mesafe Tuzla, Şekerpınar ya da 
Gebze. Üsküdar’da oturan han-
gi öğrencimiz buralarda çalışabi-
lir? Avrupa yakasında da İkitelli 
ve Hadımköy. Yani sözüm o ki; 
bugün İstanbul’da sanayi başka 
şehirlere taşınmak zorunda kaldı. 
İstanbul’un içinde ikamet eden 
gençler, hemen hizmet sektörüne 
kaçıyor ya da polislik, astsubaylı-
ğa. Büyüyen işletmeler şehir dışına 
çıkmak zorunda kalıyor. Orada da 
işçi sıkıntısı çeken işletme tekrar 
küçülüp şehir merkezlerine geri 
dönüyor. 

‘Meslek lisesi mezunlarına 
devlet desteği’
Öğrencilerin ileride verimli ça-
lışanlar olması için ne yapmak 
gerekiyor? 
Meslek lisesi mezunlarına değer 
verilmeli. Emeklerinin karşılığını 
gençler maalesef alamıyor. Mesai 
saatleri net olarak belli değil. Ama 
hizmet sektöründe, girişte hemen 
sigorta yapılıyor. Çalışma ortamı 
temiz, mesai saatleri belirli. Bizim 
öğrencilerin çoğu KOBİ boyutun-
daki işletmelerde iş bulabiliyor. Bu 
işletmelerin de ekonomik güçleri 

sınırlı. Sigorta ve tatmin edici üc-
reti ödeyemiyor. O zaman devlet 
belirli bir süre bu gençlerin maa-
şını desteklemeli, sigortasını öde-
meli, askerlik hizmetinde cazip 
koşullar sağlamalı. Böylece işlet-
me sahibinin yükü hafifler ve bu 
gençlerin tecrübe edinmesine şans 
vermiş olurlar. Yoksa meslekleri 
allayıp pullayıp tanıtımlar yaparak 
gençleri mesleğe yönlendireceğiz. 
En canlı örneği, okulundaki mes-
lek öğretmenlerinin kaç tanesinin 
çocuğu meslek lisesinde okuyor? 
Okumuyorsa neden? İşte bu soru-
ya rasyonel bir cevap verdiğimizde, 
sorun çözülmüş olur.

    Bursa ve İzmit bölgesinde 
otomotiv, Adana, Mersin, 
Gaziantep bölgesinde tarıma 
dayalı mesleki konular; 
Antalya ve Muğla’da turizm, 
Zonguldak ve Karabük’te 
metalürji, maden konularında 
teknik ve mesleki içerikler 
bakımından ağırlıklı dersler 
verilmelidir.

“

“











Analiz

88 AİMSADDERGİSİ  Mart - Nisan 2021

Ağaç işleme makineleri (AİM) 
sektörünün temsilcisi AİMSAD, 
sektör verilerini üyelerinden aldı-
ğı bilgilerle kamuoyunu aydınlat-
mayı sürdürüyor. 2020 itibariyle 
başlayan ve sektörün üretim, ihra-
cat-ithalat, dış ticaret, yurt içi satış 
verilerine içeren raporun 12 aylık 
verilerine göre sektör, 2020’de 
ihracat rekoru kırdı. 2019’da 98 
milyon 16 bin 644 dolarlık ihra-
cat gerçekleştiren AİM sektörü, 
2020’de yüzde 12’lik rekor artışla 
110 milyon dolara ulaştı. 2020’de 
ithalat ise yüzde 4,51 düşüşle 46 
milyon 145 bin 525 dolar seviyesi-
ne geriledi. Aynı dönemde üretim 
de yüzde 17’lik artışla 255 milyon 
dolara yükseldi. 2020’de yurt içi 
satışta da yüzde 13,75 artış yaşana-
rak 2019’da 168 milyon 124 bin 
106 dolar olan tutar, 2020’de 191 
milyon 241 bin 452 dolar oldu. 
Bir önceki yıl 49 milyon 690 bin 
658 dolar olan dış ticaret dengesi 
ise 63 milyon 312 bin 806 dolara 
ulaştı. Söz konusu dönemde ihra-
catın ithalatı karşılama oranı yüzde 

237’ye ulaştı. Bu rakam 2019’da 
yüzde 203’tü. 

2020’de en çok 
işleme merkezleri ithal edildi
Ürün gruplarına bakıldığında, çeşitli 
makine işlemlerini bu işlemler ara-
sında alet değiştirmeden yapan ma-
kineler ihracatında yüzde 90,7 artış 
yaşandı. Onu yüzde 15,3 ile işleme 
merkezleri takip etti. En sert düşüş 
ise yüzde 31,2 ile bükme veya birleş-
tirme makinelerinde gerçekleşti. 
2020’de ithalatı en çok artan ürün 
yüzde 185,4 ile işleme merkezleri 
oldu. İthalatı en çok düşen ürün 
ise yüzde 87,9 ile bükme veya bir-
leştirme makineleri olarak kayda 
geçti. Söz konusu dönemde en çok 
ithal edilen ürün yüzde 21 pay ile 
testere makineleri oldu. 
Sektörün 2020’de en çok ihracat 
yaptığı ülkeler ise sırasıyla Rusya, 
Irak, Cezayir, Özbekistan ve Birle-
şik Krallık olurken, en çok ithalat 
gerçekleştirilen ülkeler yine sırasıy-
la Almanya, İtalya, Çin, Avusturya 
ve İsviçre oldu.

AİM sektöründen üretim ve 
ihracat rekoru
AİMSAD tarafından her ay yayınlanan rapora göre; AİM sektörü, pandeminin damga vurduğu 
2020’de 110 milyon dolar ihracat, 255 milyon dolar üretimle kendi rekorunu kırdı. 

2020 Yılı Ağaç İşleme Makineleri 
İhracatındaki İlk 10 Ülke

Ülke Değer (USD)
Rusya Federasyonu 13.775.617
Irak 6.338.301
Cezayir 4.625.815
Özbekistan 4.253.316
Birleşik Krallık 3.488.275
Polonya 3.470.878
Bulgaristan 3.440.223
Romanya 3.312.165
Mısır 2.865.443
İtalya 2.857.786

2020 Yılı Ağaç İşleme Makineleri 
İthalatındaki İlk 10 Ülke 

Ülke Değer (USD)
Almanya 13.444.559
İtalya 12.583.416
Çin 11.186.410
Avusturya 2.124.292
İsviçre 1.106.724
Tayvan 1.074.436
Yunanistan 995.703
Fransa 679.319
Hindistan 480.171
İspanya 368.453

 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ÜRETİM 164.190.000 181.194.074 209.552.110 238.396.493 217.814.764 254.554.258
Değişim % -13,38 10,36 15,65 13,76 -8,63 16,87
İHRACAT 64.684.180 70.665.689 83.820.844 102.510.492 98.016.644 109.458.331
Değişim % -20,08 9,25 18,62 22,30 -4,38 11,67
İTHALAT 96.680.061 74.607.926 67.729.842 61.498.926 48.325.986 46.145.525
Değişim % -34,58 -22,83 -9,22 -9,20 -21,42 -4,51
YURTİÇİ SATIŞ 196.185.881 185.136.311 193.461.108 197.384.927 168.124.106 191.241.452
Değişim % -23,48 -5,63 4,50 2,03 -14,82 13,75
İHRACATIN İTHALATI 
KARŞILAMA ORANI 67% 95% 124% 167% 203% 237%
DIŞ TİCARET 
DENGESİ  -31.995.881 -3.942.237 16.091.002 41.011.566 49.690.658 63.312.806





İş Dünyasında Kadınlar

90 AİMSADDERGİSİ  Mart - Nisan 2021

‘Hedefimiz ülkemizi güçlü teknoloji 
üreten bir merkez yapmak’
Bilişim sektöründe 33 yıldır ilklerin kadını olan YASAD Başkanı Gönül Kamalı, “Telekomünikasyon 
ve mobil sistemlerin siber güvenliğini sağlayacak yerli teknolojilerin geliştirilmesi için Türkiye’deki 
en büyük Ar-Ge laboratuvarının kurucusu ve Google Web RTC üzerine dünyadaki ilk siber 
güvenlik protokolünün oluşturulması gurur duyduğum ilerici projelerdir” dedi. 

İş Dünyasında Kadınlar sayfa-
mızın bu sayımızda konuğu; 
Türkiye’de, özellikle yazılım 

sektöründe başarılı olan, ilklerin 

öncüsü kadın bir yönetici unvanını 
taşıyan Yazılım Sanayicileri Başkanı 
(YASAD) Gönül Kamalı. 
Telekomünikasyon ve mobil sis-

temlerin siber güvenliğini sağlaya-
cak yerli teknolojilerin geliştirilmesi 
için Türkiye’deki en büyük Ar-Ge 
laboratuvarının kurucusu olmakla 
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beraber, Google Web RTC üzerine 
dünyadaki ilk siber güvenlik proto-
kolünün oluşturulmasına öncülük 
eden Gönül Kamalı, 33 yıldır bu 
sektörde çalışıyor. 
Telekomünikasyon ve internet alt-
yapılarındaki teknolojik devrim-
lerin ve dijital dönüşümün Türki-
ye’de gerçekleştirilmesi için öncü 
projeler gerçekleştirmeyi görev 
edindiğini söyleyen Kamalı, “Doğ-
rusu iş hayatında ‘kadın’ olarak 
zorluk çektiğim söylenemez ama 
yönetici olarak, mühendis olarak 
ve yurt dışıyla çalışmak zorunda 
olan bir Türk olarak çok çeşitli 
zorluklar yaşadım. Problem, taraf-
lar cinsel kimliklerinizi avantaj veya 
dezavantaj olarak görmeye başla-
dıklarında ortaya çıkıyor” dedi.  
“Uzun yıllar yurt dışında çalışmış 
biri olarak söyleyebilirim ki ülke-
mizde şirketlerdeki kadın yönetici 
oranı Avrupa ve Amerika’ya oranla 
çok daha yüksektir” diyen Kama-
lı ile başarılarla dolu hayatını ve 
YASAD’ın hedeflerini konuştuk. 

Kendinizden bahseder misiniz? 
Eğitim durumunuz, özgeçmişi-
niz hakkında bilgi alabilir miyiz?   
Türkiye ve Amerika’da bilgisayar 
mühendisliği eğitimi aldım. Tür-
kiye’de İTÜ’nün mezun ettiği ilk 
200 bilgisayar mühendisi arasında-
yım. 1983’te Menesha High Scho-
ol, Wisconsin Amerika’dan mezun 
oldum. 1985’te University of Wis-
consin, Oshkosh, US’de Compu-
ter Science Bölümü’nde eğitim 
gördükten sonra, 1988’de İstan-
bul Teknik Üniversitesi Kontrol ve 
Bilgisayar Mühendisliği’nden me-
zun olarak iş hayatına atıldım. 
26 yıl NETAŞ’ta çeşitli yönetim 
pozisyonları sonrasında Ar-Ge’den 
Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cılığı ve İcra Kurulu Üyeliği po-

zisyonlarında görev aldım. Takdir 
edeceğiniz gibi neredeyse bütün 
meslek hayatım Netaş’ta geçti. Pa-
ralel olarak YASAD’da da uzun yıl-
lar başkan yardımcısı görevini üst-
lendim ve yazılım firmalarımızın 
marka bilinirliğinin artması, ihraca-
ta yönelmeleri ve yurtdışı yatırımcı 
getirme amaçlı çalışmalarım oldu. 
Netaş’tan sonra, 2017’de Hayat 
Bilişim Holding’de İcra Kurulu 
Üyesi ve 2018’de Doruk Otomas-
yon Genel Müdürlüğü görevlerini 
üstlendim. 2019 yılından itibaren 
MODEL Bilişim İcra Kurulu Baş-
kanlığı ile kendi şirketim ThinkBig 
Digital Solutions Genel Müdürlük 
görevlerini yine eşzamanlı olarak 
yürütmekteyim. 
İş hayatının yanı sıra, hobilerime 
zaman ayırmak da beni mutlu edi-
yor. Sosyal dayanışma amaçlı yar-
dım kurumlarında gönüllü olarak 
bulunmak, bu şekilde toplumsal 
katkı ile faydalı olabilmek en çok 
önemsediğim konulardan biridir. 
Sanatsal boyutta dekorasyona il-
gim var. Olabildiğince spor yap-
mak, el sanatları ve tiyatro ise diğer 
ilgi alanlarımdır.

Bilgi, tecrübe ve sorumluluk 
Kaç yıldır bu sektördesiniz? Sek-
törde farklı kademelerde de gö-
rev aldınız mı? Yönetici olmayı 
planlıyor muydunuz, yoksa ba-
şarılarınız mı bu noktaya getirdi? 
1988 yılından beri sayarsanız 33 
yıldır bilişim sektöründeyim. Te-
lekomünikasyon ve internet altya-
pılarındaki teknolojik devrimlerin 
ve dijital dönüşümün Türkiye’de 
gerçekleştirilmesi için öncü proje-
ler gerçekleştirmeyi görev edinmi-
şimdir. İş hayatında bilgi birikimi 
ve tecrübeniz arttıkça, sorumluluk 
taşıma kapasiteniz de varsa yöneti-
cilik pozisyonları geliyor. Netaş’ta 

yeni mühendisten Genel Müdür 
Yardımcılığına kadar tüm yöne-
tim kademelerinde görev aldım. 
Ortağımız Northern Telecom’un 
yönetici yetiştirme programları da-
hilinde, birkaç yıl İngiltere’de de 
çalıştım. Bu tecrübe size ekipleri 
yönetme ve geleceği planlamada 
ayrı bir görüş netliği veriyor. 

Sektörünüze ne gibi katkılar 
sundunuz? 
Hedeflerini her zaman global se-
viyede tutmuş; Kanada, Amerika, 
İngiltere üçlemesinde kalite stan-
dardı ne ise Türkiye’yi de aynı ka-
lite standartlarına getirmek için ça-
lışmışımdır. Telekomünikasyon ve 
mobil sistemlerin siber güvenliğini 
sağlayacak yerli teknolojilerin geliş-
tirilmesi için Türkiye’deki en büyük 
Ar-Ge laboratuvarının kurucusu ol-
makla beraber, Google Web RTC 
üzerine dünyadaki ilk siber güven-
lik protokolünün oluşturulması da 
gurur duyduğum ilerici projelerdir. 

‘Kadın yönetici oranı 
Avrupa ve Amerika’dan yüksek’
Sektörünüzde ve iş hayatında ka-
dın olmanın zorlukları var mı? 
Sizce kadınlar hangi dezavantajlı 
durumlara maruz kalıyor iş haya-
tında? Örneklerle anlatır mısınız? 
Bu konuların çözümü noktasında 
neler yapılmalı?
Doğrusu iş hayatında “kadın” 
olarak zorluk çektiğim söyle-
nemez; ama yönetici olarak, 
mühendis olarak ve yurt dışıyla 
çalışmak zorunda olan bir Türk 
olarak çeşitli zorluklar yaşadım. 
Aslında bu noktada insanları iki-
leme düşüren kadın ve erkek ola-
rak cins farklılığından çok, çalı-
şanlar arasındaki “profesyonellik” 
anlayışıdır. İş hayatının kuralları 
ve karşılaşılan zorluklar karşısında 
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profesyonel bir duruş sergileyebilen 
tüm çalışanlar, kadın olsun, erkek 
olsun bence birlikte çalışmakta prob-
lem yaşamazlar. Problem, taraflar 
cinsel kimliklerinizi avantaj veya de-
zavantaj olarak görmeye başladıkla-
rında ortaya çıkıyor. Uzun yıllar yurt 
dışında çalışmış biri olarak söyleyebi-
lirim ki ülkemizde şirketlerdeki kadın 
yönetici oranı Avrupa ve Amerika’ya 
oranla çok daha yüksektir. Bazı Av-
rupa ülkelerinde (isim vermek iste-
miyorum) kadın yöneticilerin C-se-
viyesi görevlere çıkmasının imkansız 
olduğunu görüyoruz. Avrupa’da hiç 
ummayacağınız kadar kadınların 
mühendislik gibi ağır eğitimleri al-
mak istemedikleri, iş hayatında da 
az riskli görevler isteyerek ailelerine 
daha fazla zaman ayırmayı tercih et-
tikleri düşünülüyor, toplum algısının 
tam tersi değil mi? Ama doğru.  

Ar-Ge’ye öncelik
İş hayatınızın yanı sıra, Yazılım 
Sanayicileri Derneği’nde de 11 
yıldır görev alıyorsunuz ve 2020 
yılında Yönetim Kurulu Başkanı 
seçildiniz. YASAD’da temel hedef-
leriniz nelerdir? 

Yazılım Sanayicileri Derneği olarak 
ülkemizin zenginliklerini teknoloji 
değerleri ile büyütüp geliştirmeyi ve 
güçlü teknoloji üreten bir merkez 
haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. 
1992 yılından beri ülkemizin yer-
li yazılım sanayisinin gelişmesi ve 
büyümesi için çalışan derneğimiz, 
400’ü aşkın üye firması, iş birliği 
içinde olduğu diğer dernek ve bir-
likler ile sektörümüzün çok ciddi bir 
kesimini temsil etmektedir. 2020 yılı 

Ocak ayında göreve gelen yeni yö-
netim kurulumuz ile öncü ve kritik 
teknolojilerde sektörel ve Türkiye 
ölçeğinde Ar-Ge yatırım strateji ve 
politikalarının geliştirilmesine de 
öncelik vermeyi hedeflemekteyiz. 
Yönetim kurulumuzu belirlerken 
de kucaklayıcı ve sektörün sesini 
daha güçlü duyurabilecek isimlerin 
yer almasına özen gösterdik. Yöne-
timdeki arkadaşlarımızın yarısı Hiz-
met İhracatçıları Birliği gibi yeni 
kurulan ve bizim için çok önemli 
olan bir kurumun komitelerinde 
yer almaktadır. Önümüzdeki dö-
nemde kurumsallaşma, sürdürüle-
bilir politikalar, şirket büyümeleri, 
marka değerlerinin artırılması ve 
global dünyadan ciddi pay alma 
konularına yöneleceğiz. Ülkemiz-
de üretilen her sistemin dünyaya 
hizmet edeceği düşünülerek geniş 
boyutlu tasarlandığında firmaları-
mızın büyümesi gerçekleşecektir. 
Bu konuda başlatmış olduğumuz 
küme çalışmalarımız pandemi ne-
deniyle bir miktar kesintiye uğramış 
olsa da kaldığımız yerden devam 
etmek için ciddi bir motivasyonu-
muz mevcuttur.

      İş hayatının kuralları 
ve karşılaşılan zorluklar 
karşısında profesyonel bir 
duruş sergileyebilen tüm 
çalışanlar, kadın olsun, 
erkek olsun bence birlikte 
çalışmakta problem yaşa-
mazlar. Problem, taraflar 
cinsel kimliklerinizi avantaj 
veya dezavantaj olarak 
görmeye başladıklarında 
ortaya çıkıyor.

“

“
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AİMSAD’dan 
sektör ihracatına
nefes aldıracak 
iş birliği 
AİMSAD üyelerine yüzde 10 indirim uygulaması 
başlatan ticari istihbarat portalı TradeAtlas’ın 
Türkiye Satış Müdürü Sabriye Köroğlu, 
“AİMSAD üyeleri, TradeAtlas gibi küresel 
bir veri tabanında yer alarak kendilerini 
tanıtma imkanına kavuşacaklar” dedi. 

2010 yılından bu yana, Ticaret Bakanlığı’nca 
(Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı) 
kesintisiz olarak onaylı tek e-ticaret sitesi olan 

TradeAtlas, AİMSAD ile gerçekleştirdiği iş birliği so-
nucunda AİMSAD üyelerine yüzde 10 ilave indirim uy-
guluyor. Tradeatlas.com üzerinden 230 ülkeden 16,9 
milyon ithalatçı, 13,9 ihracatçı firma, yıllık 19 trilyon 
dolarlık dünya ithalatının 13,5 trilyon dolarına, 1,3 mil-
yar konşimento ve sevkiyat bilgisine ulaşılabiliyor. 
70’ten fazla ülkedeki müşterileri ve 25 ülkedeki tem-
silcilikleri ile küresel çapta hızla büyümeye devam eden 
TradeAtlas, üyelerine veri kapsamı dahilinde ülkelerin; 
GTİP - İthalatçı - İhracatçı - Ürün - Marka temelle-
rinde firmaların ne kadarlık, hangi ihracatçı firmadan, 
hangi tarihte ve ülkeden ithalatları gerçekleştirdiği gibi 
en kritik pazar bilgilerini sunuyor. Böylece TradeAtlas 
üyeleri, uluslararası pazarlardaki ithalatçıların ve rakiple-
rin sevkiyatlarını görebiliyor, potansiyel yeni müşterilere 
ulaşılabiliyor. 
Hali hazırda bulunan İş Bankası indirimine ilave uygu-
lanacak bu yüzde 10’luk indirimin yanı sıra, Ticaret Ba-
kanlığı’nın da yüzde 60 geri ödeme desteği bulunuyor.
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Üyelerine ticari istihbarat sunan 
TradeAtlas, GTIP arama motoru-
nun yanı sıra, akıllı arama özelliği 
ile de kolaylık sağlıyor. 
AİMSAD ile gerçekleştirdiği iş 
birliğinin yanı sıra, TradeAtlas’ı, 
nasıl ortaya çıktığını, portalda ne-
lerin bulunabileceğini ve sağladığı 
faydaları, TradeAtlas Türkiye Satış 
Müdürü Sabriye Köroğlu ile ko-
nuştuk. 

‘Dünyada en büyük veriye 
sahip ihracat portalı’
Bu girişim nasıl ortaya çıktı?  
2007 yılında bir dış ticaret firma-
sı kurarak ihracat yapmaya karar 
verdik. İhracatla ilgili diğer tüm 
bilgilere sahip olmamıza rağmen 
yurtdışındaki doğru ithalatçılara 
ulaşamıyorduk. Geleneksel reh-
berlerdeki bilgileri kullanarak 
yurtdışında müşteri bulmakta 
zorlanıyor, doğru ithalatçılara 
ulaşamıyor ve çok fazla zaman 
kaybediyorduk. Çabamız, kolay, 
güvenli, hızlı ve düşük maliyetli 
olarak ithalatçı firma bilgilerine 
ulaşarak ihracata başlamak içindi. 
O dönem, yaptığımız araştırma-
larda ithalatçı firma bilgileri hiz-
meti sunan dünyada çok az sayıda 
B2B portalı vardı. Bu portalların 
sundukları hizmetler ya sadece 
bir ürüne ya da birkaç ülke veya 
bölgeye yönelikti. Gümrük tari-
fe kodu, ülke, ürün vb. kriterler 
üzerinden kesin olarak ithalat ya-
pan firmaların bilgilerini de vere-
miyorlardı. 
İnternetin yaygınlaşması, bilgi ve 
iletişim teknolojilerindeki hızlı 
gelişmeler her ne kadar verilere 
ulaşımı kolaylaştırsa da bu veri-
leri nihai kullanıcının hizmetine 
işlenmiş bir biçimde yani bilgi 
olarak sunan portallar pek yok-
tu. İhracatçılar, veri kalabalığı 

içinde kendileri için uygun olan, 
doğru olan ithalatçı bilgilerine 
ulaşmakta sorun yaşıyorlardı. Bu-
nun sadece Türk ihracatçılarının 
değil dünyadaki tüm ihracatçı 
firmaların önemli bir sorunu ol-
duğunu tespit ettik. Bu sorunu, 
önemli bir ticari fırsata çevirmek 
için çalışmalarımıza başladık.  Ça-
lışmalarımızda yalnızca ülkemize 
değil küresel ölçekteki pazar po-
tansiyeli üzerine odaklandık. Yola 
çıktığımız zamanın e-ticaretin 
dünyada gelişmeye başladığı yıl-
lar olması, bizdeki farkındalığı 
iyice artırdı ve her girişimimizi 
küresel ölçeği düşünerek yapma-
ya başladık. 
2009 yılı itibariyle ülkemizde 
ticari istihbarat sunan ilk B2B 
portalı olarak hizmet vermeye 
başladık. İhracatın hammaddesi 
olan ticari istihbarat alanında ül-
kemizde hizmet veren tek portal 
olduk. Ülkemizdeki ihracatçıla-
rın e-ticaret sitelerine üyelik gi-
derlerini destekleyen Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı 
ve Ticaret Bakanlığı’nca 2010 
yılından bil itibar yerli ve yaban-
cı tüm e-ticaret siteleri arasında 
kesintisiz olarak onay verilen tek 
site olduk. 2013 yılında yine bir 
ilki gerçekleştirerek, ihracat por-
talımıza üye olan yabancılar saye-
sinde bu alanda ülkemize döviz 
kazandıran ilk ve tek portal olma 
başarısını gösterdik. Anlayaca-
ğınız, ticari bilgiyi ihraç ettik. 
Bilgi ihracatımızı her geçen sene 
artırdık. Bugün itibariyle 75’ten 
fazla ülkeden üyemiz, müşteri ve 
tedarikçi bulmak için portalımızı 
tercih ediyor. Hizmet İhracatçıla-
rı Birliği üyesi olarak daha fazla 
ülkeden firmayı üye yaparak ülke-
mize döviz kazandırmaya devam 
ediyoruz.

Geldiğimiz nokta itibariyle bu 
alanda küresel bir oyuncu olduk. 
Bugün ABD’den Çin’e, Rus-
ya’dan Mısır’a, Kiribati’den Şi-
li’ye kadar 230 ülke ve ekonomi-
den gerçek ithalatçı ve ihracatçı 
firma bilgileri sunan dünyada en 
büyük veriye sahip ihracat porta-
lıyız.  Firmaların yanı sıra birçok 
ülkeden ticaret ve sanayi odaları, 
sektörel dernekler, hatta Ticaret 
Müşavirlikleri üyelerimiz arasın-
da. Japonlarla görüşmeye başladı-
ğımız günü Meksikalılar ile bitir-
diğimiz zamanlar oluyor. Her bir 
bölgeden ve ülkeden müşterile-
rimiz var. Bu nedenle, dünyanın 
farklı bölgelerinde temsilcilikler 
açtık. Bu sene sonunda 50 ülkede 
temsilcilik açmayı hedefliyoruz. 
Şirket merkezimizde, Çince, İs-
panyolca, Arapça, Rusça, Fran-
sızca ve Ukraynaca dillerini bilen 
personelimiz var.  
Sektördeki birçok yeniliği dünya-
da ilk kez uyguladığımız için dün-
yadaki rakiplerimiz uygulamaları-
mızı taklit etmeye başladı. Akıllı 
arama özelliği ve yansıma verile-
rin kullanımını ilk kez biz kullan-
dık.  Sektörde işaret edilen, örnek 
verilen, referans alınan bir portal 
olduk. Bakın size bir örnekten 
bahsedeyim. Şubat ayında, Porte-
kiz’den bize ulaşan ve üye olmak 
isteyen bir firma, İspanya’da ulus-
lararası ticaretle ilgili eğitim aldığı 
bir enstitüde, uluslararası pazar-
larda müşteri ve tedarikçi bulmak 
için TradeAtlas’ın çok iyi bir plat-
form olduğunu tavsiye ettiklerini 
söyledi. AB üyesi bir ülkenin dış 
ticaret enstitüsü, bizi, verdiğimiz 
hizmetin kalitesini biliyor ve en 
önemlisi tavsiye ediyor. Bu tarz 
örnekler, bizim için gurur verici 
olduğu kadar, motivasyonumuzu 
da artıran bir durum. Başardık, 



Röportaj

98 AİMSADDERGİSİ  Mart - Nisan 2021

doğru yolda ilerliyoruz. Bu doğ-
rultuda, gelecekte farklı uygulama 
ve hizmetlerimizi üyelerimizle ta-
nıştıracağız. 

Doğru bilgiye, doğru 
kaynaktan hızlıca erişmek
Trade Atlas’ın mevcut ticari 
ortamda firmalara sağladığı en 
önemli ayrıcalıklar nelerdir?
Küresel ticaretteki yoğun rekabet 
ortamında birçok firma stratejik, 
isabetli ve hızlı karar almak için 
ticari istihbarata ihtiyaç duyuyor. 
Ticari istihbarat ile doğru bilgi-
ye doğru kaynaktan hızlıca erişen 
firma ve kurumlar hem kendileri-
nin hem ülkelerinin rekabet gü-
cünü artırıyor.  
Çağdaş ihracat pazarlamasında, 
firmaların doğru hedef pazarla-
ra yönelmeleri ve bu pazarlarda 
stratejik ve taktik faaliyette bu-
lunabilmeleri ancak işlenmiş ve 
yorumlanmış bir ticari istihbarat 
bilgisi ile mümkündür. 
Portalımızda, tüm ülkelerden it-
halat ve ihracat verileri sağlandığı 
için ihracatçılar, yeni ve alterna-
tif pazarlara erişebilmektedirler. 
Böylece ihracat portalımıza üye 
olan ihracatçılar, yurt dışı pazar-
lama faaliyetlerinin etkinlik ve 
verimliliğini artırmaktadırlar. 
TradeAtlas çok farklı kaynak-
lardan temin edilen uluslararası 
ticaretle ilgili milyarlarca ham 
veriyi (konşimento, gümrük be-
yannameleri, ticaret sicil bilgileri 
vb.), temizlemekte, sınıflandır-
makta, işlemekte ve analiz ede-
rek, belirli parametreleri kulla-
narak söz konusu büyük veriyi 
(big data) akıllı arama özelliği 
ile, ilgili firmaları öne çıkararak, 
kullanışlı ve anlamlı hale getirip 
yerli ve yabancı firmalara sun-
maktadır. 

TradeAtlas.com’un üyelerine 
sunduğu bazı veriler; 
n İhracatçılar için yeni ithalatçı 
bilgileri
n Yabancı ithalatçıların hangi te-
darikçiden, ne kadarlık ve hangi 
fiyattan ithalat yaptığı,
n Yabancı ithalatçıların aylık ve 
yıllık toplam ithalat değeri,
n Yabancı rakiplerin hangi ithalat-
çılara hangi fiyattan ihracat yaptığı,
n İhracatçıların ihracat yaptığı it-
halatçılarının rakiplerinden ne ka-
darlık ithalat yaptığı,
n İhracatçıların ihraç ürünlerinin 
dış pazarlardaki ortalama birim 
fiyatı,
n Bir ürünü belirli bir ülkede en 
fazla ve ne kadar sıklıkla hangi fir-
maların ithal ettiği,
n Bir ithalatçı firmanın yılın hangi 
döneminde ithalatı gerçekleştirdiği,
n Bir ithalatçının ilgili ülkenin it-
halatında ne kadarlık payı olduğu

TradeAtlas sadece veri depolama 
hizmeti sunmuyor aynı zamanda 
verileri adeta bir terzi titizliği ile 
istenilen amaca yönelik işleyerek 
şirketler için daha kullanışlı hale 
getiriyor. Bunu yaparken ‘big 
data’ işleme teknikleri kullanarak 
verileri analiz ediyor, web site-
sindeki ‘akıllı arama’ özelliği ile 
milyonlarca şirket arasından ara-
nan ithalatçı veya ihracatçı şirket 
bilgilerini belli parametreleri kul-
lanarak öne çıkartıyor. Böylece 
her bir şirket tarafından birey-
sel olarak yapılması durumunda 
çok daha zor olan, uzmanlaşma 
gerektiren, zaman alan ve hatalı 
sonuca ulaştırabilecek aramaları 
ortadan kaldırıyor.
Üyelerimize, 16,9 milyon ithalat-
çı, 13,9 milyon ihracatçı firma ve 
1,3 milyar konşimento verisini tek 
platformdan sunarken üyelerimi-

zin nokta atışı ithalatçı ve tedarik-
çi firmaları seçmeleri için gelişmiş 
arama uygulamamızı devreye al-
dık. Örneğin hem ‘testere maki-
nesi’ hem de ‘ağaç işleme yedek 
parçasını’ belli bir ülkede ithal 
eden veya ihraç eden firmaların 
bilgilerine bu arama şekliyle ula-
şılabilmektedir.  

Uluslararası ticarette tek pencere
En temel hedefiniz nedir?
Temel hedefimiz, bu alanda ulus-
lararası ticarete ilişkin tüm hiz-
metleri tek pencereden verebilen 
bir platform olmakta. Başta ülke-
miz ihracatçıları olmak üzere tüm 
üyelerimizin müşteri portföylerini 
genişletmek suretiyle yeni pazar-
lara açılım sağlamaları için doğru 
ithalatçılara en güvenilir ve en 
hızlı şekilde erişim sağlamalarını 
temin edecek her türlü uygulama-
yı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 
Yine ithalat yapan üyelerimize is-
tedikleri ürünü, en uygun fiyata 
tedarik edecek bilgileri yeni uygu-
lamalarımız ile sağlamayı hedefli-
yoruz.  
Tek bir pencere olarak hizmet 
sunma hedefimizi gerçekleştirdi-
ğimiz an, üye firmalarımız, gerek 
ülke, ürün, sektör gerekse de fir-
ma bazında kendisine en uygun 
eşleştirmeyi yaparak küresel pa-
zarları, 360 derecelik bir bakış 
açısıyla izleyebilecektir. 

‘Dünyadaki en büyük 
ihracat portalı’
Yurt dışındaki muadilleriyle 
kıyaslandığında ne gibi fark ve 
avantajlara sahip? 
Yurtdışı muadillerimizle kıyas-
landığımızda en büyük farkımız, 
kapsama alanımızın genişliği ve 
veri büyüklüğümüz.  TradeAtlas, 
kapsanan ülke sayısı, sevkiyat ve 
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konşimento sayısı, tekil ithalatçı 
ve ihracatçı firma sayısı kriterleri 
dikkate alındığında dünyada açık 
arayla en büyük ihracat portalı-
dır. Bu kadar veriyi işleyerek en 
uygun fiyata sunan tek ihracat 
portalıyız. Yurtdışı network bağ-
lamında, en geniş yapılanmaya 
sahip portallardan biriyiz. Dün-
yada akıllı arama sistemini ilk 
uygulayan portalız, bu sistemi 
kullanan üyelerimiz en doğru so-
nuca ulaşabilmektedir. 
Bir başka farkımız, ülkemizin 
hedefleri ve firmalarımızın ihti-
yaçlarına yönelik çalışmaya gay-
ret ediyoruz. Ülkemizin ihracat 
stratejisi, Yeniden Asya Açılımı 
ve Afrika Stratejisi ile paralel ha-
reket ederek ihracatçılarımızın 
pazar bilgisi, ihracatçı bilgisi bul-
makta zorlandığı Afrika ve Asya 
ülkelerine yönelik veri kapsamı-
mızı genişletiyoruz. Büyük pa-
zarlara özellikle yoğunlaşıyoruz. 
Bakınız, dünyada en fazla ithalat 
yapan ilk 36 ülke, 16,3 trilyon 
ithalat rakamı ile dünya ithalatı-
nın yüzde 90’ını yapıyor. Bu ül-
kelerden İspanya hariç geri kalan 
35 ülkenin hiçbirinin ithalatında 
ülkemiz ilk 10 tedarikçi arasında 
yer almıyor. Ülkemiz hangi ülke-
lerin ithalatında ilk sıralarda yer 
alıyor, biliyor musunuz? Dünya 
ithalatının sadece yüzde 6’sını 
gerçekleştiren 33 ülkenin ithala-
tında ilk 10’da yer alıyor. 2019 
yılında 230 ülkeden sadece Gür-
cistan’ın ithalatında birinci sıra-
da olmuşuz. Azerbaycan’ın it-
halatında ikinci Sırada, İsrail’in 
ithalatında ise üçüncü sıradayız. 
İthalatlarında ilk 10’da yer aldı-
ğımız ülkelerden İspanya hariç 
tüm ülkelerin yıllık toplam itha-
latı 100 milyar doların altında. 
Bu sebeple, ülkemiz ihracatçı-

larının pazarlarını genişleterek 
fark oluşturmaya çalışıyoruz. 
Yeni hizmetlerimiz arasında ör-
neğin ‘GTİP Arama Motoru’ var. 
Bu arama motoruna herhangi bir 
ürünü arama kutucuğuna yazdı-
ğınızda yapay zeka uygulamasıyla 
en uygun GTİP kodunu öğrene-
biliyorsunuz. 
TradeAtlas.com olarak 2015 yılı 
için Amerika Birleşik Devletle-
ri’nin tüm firma bilgilerini ücret-
siz olarak kullanıma açtık. Firma-
lar herhangi bir bedel ödemeden 
2015 yılında ABD’ye yapılan 
ithalatların bilgilerine erişebilir 
ve ihracat platformumuzdaki ve-
rilerin kalitesini kontrol edebilir. 
Öte yandan, her bir GTİP kodu 
ve Ülke için yapılan aramalarda 
bir sonuç ücretsiz olarak kullanı-
ma açıktır.

Sistem en basit anlatımıyla na-
sıl işliyor?
Bir örnek üzerinden açıklamak 
gerekirse, Türkiye’nin en fazla ih-
racat yaptığı ağaç işleme makine-
leri gurubunda yer alan 846591 
GTİP Kodu kapsamındaki teste-
re makineleri (Sawing machines, 
Bandsaws, Circular saws) için 
TradeAtlas platformunda GTİP 
kodundan, İngilizce ürün adın-
dan, ithalatçı firma isminden ve 
ihracatçı firma isminden arama 
yapabiliriz.

İthalatçı bilgileri, 
rakiplerin ihracat bilgileri… 
AİMSAD üyeleri için ne gibi 
ayrıcalıklar sunacak? Özellikle 
sektörel anlamda sağlanacak 
fırsatlar nelerdir?
AİMSAD üyeleri, yurtdışında-
ki ithalatçı bilgileri başta olmak 
üzere TradeAtlas platformu ile 
ürettikleri, ihraç ettikleri veya 

ithal ettikleri ürünlerin aylık ola-
rak diğer ülkelerdeki birim fiyat-
larını, yabancı rakiplerinin han-
gi ülkelere ve firmalara ihracat 
yaptıklarını, müşterilerinin veya 
tedarikçilerinin kendileri dışın-
da hangi firmalarla ve pazarlarla 
çalıştıklarına ilaveten başka han-
gi ürünlerin ihracat ve ithalatını 
yaptıkları gibi birçok konuda bil-
gi sahibi olacaklar. İthalat yapan 
AİMSAD üyeleri de ithal edecek-
leri ürünlere en uygun tedarikçi-
ler ile TradeAtlas’tan edindikleri 
bilgiler ışığında irtibata geçebile-
ceklerdir. 
AİMSAD ile yaptığımız proto-
kol gereği, AİMSAD üyelerine 
TradeAtlas’a üyelikte yüzde 10 
indirim uygulayacağız.  Üyelik 
ile AİMSAD üyeleri, TradeAtlas 
gibi küresel bir veri tabanında 
yer alarak kendilerini tanıtma im-
kânına kavuşacaklardır. 
 

Üyelik ve kullanım
İş birliği kapsamında uygulanacak 
yüzde 10 indirim, hali hazırda bu-
lunan İş Bankası indirimine ilave 
uygulanacak. Ayrıca, Ticaret Ba-
kanlığı’nın da yüzde 60 geri öde-
me desteği bulunuyor.Portal üyelik 
paketlerine AİMSAD Genel Sek-
reterliğinden ulaşabilir, TradeAtlas 
ile ilgili tüm bilgileri ise tradeatlas.
com adresinden öğrenebilirsiniz. 
YouTube’dan TradeAtlas kanalı-
nı takip ederek, oradaki ‘ücretsiz 
deneme alanı’ videosu ile görsel 
olarak nasıl veri indirebileceğini 
ve veri olarak ne görülebileceğini 
izlemek mümkün. 
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‘Mobilya desteklenirse
makine yatırımı artar’

MOBDER Başkanı Murat Tunç, mobilya sektörüne yönelik 
devlet teşviklerinin iyileştirilmesi halinde makine 

parkurunun yenilenmesine yönelik talebin artacağını 
söyleyerek, “AİMSAD’ın bizim yanımızda durmasını, 

sektörümüzün teknoloji yatırımlarının artması açısından 
çok önemli buluyoruz” dedi. 

AİMSAD Dergisi olarak 
2021 yılı itibariyle başlat-
tığımız mobilya sektörü 

röportajları serimize, MOBDER ile 
devam ediyoruz. 
2005 yılında marka mobilya firma-
larını bir araya getirmek amacıyla 
kurulan ve mobilya sektörünün 
çatı kuruluşu MOSFED’in de üyesi 
olan Mobilya Sanayicileri ve İhra-
catçıları Derneği (MOBDER), 27 
Nisan-2 Mayıs 2021 tarihlerinde 
gerçekleştireceği Uluslararası İstan-
bul Mobilya Fuarı’na hazırlanıyor. 
Ağaç işleme makineleri ve mobilya 
sektörünün iş birliklerine ilişkin gö-
rüşlerini sorduğumuz MOBDER  
Başkanı Murat Tunç ile hem mo-

bilya sektörünü, hem pandemiyi, 
hem de dernek olarak çalışmalarını 
konuştuk.  
Mobilya sektörünün desteklenmesi 
halinde, makine parkurunun yeni-
lenmesine olan talebin değişeceğini 
söyleyen MOBDER Başkanı Murat 
Tunç, “Ticaret Bakanlığı firmalara 
fuar ve yurtdışı yatırımlarıyla ilgili 
önemli teşvikler sağlarken, benzer 
destekleri makine ve ekipman ko-
nusunda göstermemektedir. Lea-
sing yöntemiyle yapılan makine ve 
ekipman alımlarında KDV indirimi 
uygulanıyor; ancak kredi faizlerinin 
oranları konusunda henüz bir iyileş-
tirme yapılmadı” diyerek AİM sek-
törü ve AİMSAD’dan destek istedi. 

MOBDER’den kısaca bahseder 
misiniz?
Mobilya Sanayicileri ve İhracatçıları 
Derneği MOBDER 2005 yılında 
Türkiye’nin en önemli ve vizyon 
sahibi markalarının bir araya gelip 
kurduğu, 26 üyesiyle yoluna devam 
eden bir sivil toplum örgütüdür. Der-
neğimiz uluslararası rekabete adapte 
olabilen ‘dünya markaları’ ile ‘Kalite-
li Türk Mobilyası’ imajının oluşma-
sında öncülük etmektedir. Kalite ve 
tasarıma verdiği önemi her platform-
da dile getiren bir sivil toplum kuru-
luşu olan MOBDER, Avrupa Mo-
bilya Üreticileri Federasyonu (UEA) 
üyeliğiyle de ülkemizi uluslararası 
platformda başarıyla temsil etmekte, 
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uluslararası sektör trendlerini yakın-
dan takip etmektedir. Derneğimiz; 
mobilya sektörünün “çatı kuruluşu” 
olan Mobilya Dernekleri Federasyo-
nu MOSFED’in de kurucu üyesidir. 
Türkiye çapında binlerce mobilyacı-
nın iradesini temsil eden bir kurum 
olan MOSFED’in çatısı altında ka-
tıldığı fuarlar ve diğer etkinliklerle 
federasyonun çalışmalarına değer 
katmaktadır. Derneğimiz MOSFED 
yanında; TOBB, İTO, İSO, İİB ku-
rumlarının mobilya meclislerinde 
de kilit roller üstlenip sektörün kro-
nik problemlerine kalıcı çözümler 
üretmek ve sektörün sesinin ilgili 
makamlarca daha net duyulmasını 
sağlamak adına yoğun çalışmalar 
yapmaktadır. MOBDER, üyeleri 
arasındaki dayanışmaya zemin hazır-
lamanın yanı sıra, diğer dernekler ve 
eğitim kurumlarıyla, sektöre yetişmiş 
ara eleman kazandırmak konusunda 
iş birliği yapmaktadır. Dernek kültü-
rümüzün yansıması olarak gençleri-
mizin eğitimine katkıda bulunmak, 
ihtiyaç sahiplerine destek olmak, 
doğa ve çevre ile ilgili projeler geliş-
tirmek gibi sosyal sorumluluk çalış-
malarını da çok önemsiyoruz.

MOBDER olarak mobilya sektö-
rüne yönelik çalışmalarınızı anla-
tabilir misiniz?
Olmazsa olmazımız: ‘Kalite ve ta-
sarım’. Bu bağlamda omuz omuza 
yürüyen dernek üyelerimiz; yakın 
zamanda bir mobilya AVM’si proje-
sinin hayata geçmesinde öncülük et-
miş, İstanbul Seyrantepe’de ‘HOM 
DESIGN CENTER’ tasarım mer-
kezini sektörümüze kazandırmıştır. 
Daha önce de değindiğim gibi; bir-
çok platformun sektör meclislerinde 
aktif rol alarak, Türk ekonomisinin 
lokomotif sektörlerinden biri olan 
mobilya sektörünün hak ettiği de-
ğeri ve desteği görebilmesi için çaba 
sarf ediyoruz.

‘Fuar için kolları sıvadık’
Mobilya sektörü 2020’yi nasıl 
geçirdi? 2021 nasıl başladı, yılın 
geneline dair öngörünüz nedir?
2020 yılı Mart ayında Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından ilan edilen ‘pan-
demi’ süreci binlerce işletmeye zarar 
veren ve maalesef yüzlerce işletmeyi 
piyasadan silen ve sonuç olarak da iş 
ve istihdam kaybına yol açan endüst-
riyel ve ekonomik bir felaket olarak 
yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. 
Bu süreç tüm dünyada olduğu gibi; 
Türkiye’de de endüstriyel, ekono-
mik ve sosyal anlamda derin bir etki 
bırakacaktır. Bütün otoriteler bu 
ekonomik darboğazın en az bir iki 
yıl etkisini sürdüreceğini öngörmek-
tedir. Pandemi sürecinin başlarında 
Avrupa’da ve Çin’deki rakiplerimi-
zin çoğu düzenli olarak çalışmaya 
devam ederken, Türkiye’de yaşanan 
kilitlenme Türk şirketlerini daha az 
rekabetçi bir duruma düşürmüştür. 
2020 yılı ikinci yarısından itibaren kı-
sıtlamaların nispeten azalmasıyla bir 
nebze olsun toparlanmalar ve talep 
artışları oluşmaya başladı. Yılsonu-
na gelindiğinde ‘hedef-gerçekleşen’ 
karşılaştırmasında olağanüstü negatif 
bir sonuçtan bahsedemeyiz. 2021 yı-
lına gelince kısıtlamaların azalacağını 
varsaydığımız mart, nisan aylarından 
sonra toptan ve perakende talepleri-
nin artacağını düşünüyoruz. Genel 
olarak bahsetmek gerekirse; aşılama 
süreçleri ve seyahat kısıtlamalarının 
belirleyici olacağı 2021 yılı 2020’ye 
göre bir nebze daha iyi olacaktır.
Bütün bu olumsuz sayılabilecek 
tabloya rağmen, sektörümüzü ve 
piyasayı canlandıracağına inandığı-
mız, Uluslararası İstanbul Mobilya 
Fuarı’nı gerçekleştirmek için derne-
ğimiz özelinde ve federasyonumuz 
çatısı altında kolları sıvamış durum-
da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
27 Nisan-2 Mayıs 2021 tarihleri ara-
sında Yeşilköy Fuar alanı ve Tüyap Fuar  

ve Kongre Merkezi’nde eş zamanlı 
olarak gerçekleştirmeyi planladı-
ğımız Türkiye’nin tek uluslararası 
mobilya fuarına, özellikle yabancı 
misafirleri getirmek için yoğun bir 
çaba içerisindeyiz. MOBDER üye-
leri TÜYAP yerleşkesinde profiline 
yakışır bir hol tasarımıyla misafirleri-
ni ağırlayacak. Bu da bizi çok heye-
canlandırıyor.

Makine alımlarına destek 
yeterli değil
Ağaç işleme makineleri sektö-
rü ve AİMSAD’dan istekleriniz 
veya sektöre iletmek istediğiniz 
bir mesaj var mı?
Bizler sektörümüzün tüm paydaşla-
rının eşgüdüm içerisinde çalışması-
nın ortak menfaatler için önemli ol-
duğunu düşünüyoruz. Özellikle bu 
zor zamanları iş birliğini geliştirmek 
için bir fırsat olarak görmeliyiz.
Karşılıklı arz-talebin daha farkında 
olarak ve birbirimizi dinleyip anla-
maya çalışarak yeni iş birlikleri geliş-
tirebiliriz. Mesela en önemli konu-
lardan biri: Devlet teşvikleri.
Ticaret Bakanlığı firmalara fuar ve 
yurtdışı yatırımlarıyla ilgili önemli 
teşvikler sağlarken, benzer destek-
leri makine ve ekipman konusunda 
göstermemektedir.
Örneğin leasing yöntemiyle yapı-
lan makine ve ekipman alımlarında 
KDV indirimi uygulanıyor ancak 
kredi faizlerinin oranları konusunda 
henüz bir iyileştirme yapılmadı. Bu 
konu düşük faiz oranlarıyla destek-
lenirse eminim ki, sektörümüzün 
makine parkurunun yenilenmesine 
olan talebi ve bakışı değişecektir. Bu 
ve benzer konularda AİMSAD’ın 
bizim yanımızda durmasını ve Tica-
ret Bakanlığı ve hükümet nezdinde 
devlet destekleri ile ilgili gerekli ta-
leplerde bulunmasını sektörümü-
zün teknoloji yatırımlarının artması 
açısından çok önemli buluyoruz.
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‘2020 hedeflerini tutturduk’
Pandemi ortamında işleriniz nasıl 
etkilendi? İç pazar ihracat oranın-
da bir değişim oldu mu?
Mobilya ve tasarım sektörü, Türki-
ye ekonomisinin sürekli dış ticaret 
fazlası veren ‘lokomotif sektörü’ 
dür. Bu sıfatın içini rakamlarla dol-
duracak olursak mobilya sektörü; 
60 milyar TL iç pazar büyüklüğüne 
sahip, yüzde 90 oranında yerli ve 
milli, 36 bin civarında üretim yapan 
firma ile yaklaşık 500 bin kişiye is-
tihdam olanağı sağlayan en önemli 
sektörlerden biridir. Pandeminin he-
men hemen tüm sektörlerde yarat-
tığı olumsuzluklar maalesef mobilya 
sektörünü de etkiledi. 2020 aslında 
çok iyi başlayan bir seneydi ve ulus-
lararası seyahat kısıtlamalarına kadar, 
yılın ilk yarısında yoğun bir ihracat 
talebi söz konusuydu. Kısıtlamaların 
başlamasıyla birlikte doğal olarak 
ciddi bir talep daralması hem toptan 
hem de perakende düzeyde, gerek 
yurt içinde gerekse yurt dışında ma-
alesef yaşandı. Ancak rakamlar gös-
teriyor ki; yılın ikinci yarısından iti-
baren hızlı bir toparlanma ile 2020 
hedefleri yaklaşık olarak tutturuldu. 
Bu da hem sektör hem de ülke eko-
nomisi için sevindirici bir durum.

Ar-Ge, marka ve imaja yatırım
Özellikle marka mobilyaya odak-
lanan bir kurum olarak, önümüz-
deki dönemde mobilya sektörü-
nün neler yapması gerektiğini ve 
neler olacağını düşünüyorsunuz? 
Sektörümüzün ve derneğimizin 
çok değerli markalar ve firmalardan 
oluştuğunun ve bunun getirdiği 
sorumluluğun farkındayız. Yurtiçi 
marka imajımızı dünya pazarları-
na nasıl taşırız, bunu konuşmak 
lazım. Sektördeki her firma kendi 
tecrübe ve profesyonelliğini or-
taya koyarak, Türk Mobilyası’nın 
dünyada hak ettiği yeri almasını 
sağlamalıdır. Bu elbette kolay bir iş 
değildir. Çok emek ve zaman ayır-
mak gerekiyor.
Firmalarımızın sadece fiyat ve ürün 
endeksli olmak yerine tasarıma, Ar-
Ge’ye, markaya ve imaja yatırım 
yapması çok önemlidir. Bu ortak 
hedefimiz olmalıdır. Geleneksel 
bir yapıya sahip firmaların kurum-
sallaşması, bunun için gerekli yatı-
rımlarını yapması ve gelişip dönüş-
mek için vizyon geliştirmesi şarttır. 
Önümüzdeki dönemde Ar-Ge, 
tasarım, teknoloji ve dijitalleşme-
nin, özellikle e-ticaret yapılanma-
sının gereklerini yerine getiren 

firmaların bir adım önde olacağını 
söyleyebiliriz. Bunun yanında pan-
demi döneminde daralan talepleri 
genişletmek için tüketiciye daha 
da yakınlaşmanın yollarını aramak 
gerektiğini düşünüyorum.

Sektör genelinde yeni makine 
parkuru yatırımları yapma isteği 
ve imkanı ne düzeyde? Sizin üye-
lerinizde bu konuda bir motivas-
yon söz konusu mu?
Geride bıraktığımız dönem her ne 
kadar verimsiz ve kaygı dolu olarak 
anılsa da üyelerimiz yüksek moti-
vasyonla işlerine sarılmışlardır.
Güncel ekonomik gelişmeler be-
lirsizlik ortamını iyice derinleş-
tirdiği halde, ‘Krizi fırsata nasıl 
çevirebiliriz?’i sorgulayarak de-
ğerlendiren firmalarımız kapasite-
lerini artırmak için mevcut makine 
parkurlarını geliştirmek için hem 
adet hem de teknolojik olarak ya-
tırımlar yapmıştır ve yapmaya da 
devam etmektedirler. Pandeminin 
sona ermesinden sonraki dönem-
de kaynakların doğru kullanılması 
şartıyla üretim kapasitesinin ar-
tırılması için makine yatırımı an-
lamında bugünden yeni motivas-
yonlar yaratılabilir.

‘Pandemi, geleceği tasarlamak için fırsat’
Ağaç işleme makineleri sektörü veya AİMSAD ile iş birlikleri hakkında ne 
düşünürsünüz? Ne tür iş birlikleri olabilir?
Mobilya sektörü tüm paydaşlarıyla bir bütündür. Yan sektörler bizim vazgeçilmezimizdir. 
Özellikle tasarım yapan firmalarımızın ‘trend’ makineleri tanımak isteyeceğini düşünüyo-
rum. İçinde bulunduğumuz hassas dönemleri yeni teknolojiler, ağaç işleme makine pazarı 
ve makine üretici ve ithalatçı firmalarınızla ilgili düzenli bilgi akışı ile değerlendirebiliriz.
Pandemi dolayısıyla artık elektronik ortamlarda gerçekleşen sektör buluşmalarının 
sağlanması ilişkilerimizi geliştirecektir. Kısa zamanda bu ve benzeri bir organizas-
yonda buluşabiliriz.
Özel ve iş hayatımızın bir an önce normale dönmesi en büyük dileğimizdir. Ancak bu 
dönemi de mevcut ve gelecekteki iş birliğimizin oturacağı zemini birlikte tasarlamak 
için bir fırsat olarak görebiliriz. İçinde bulunduğumuz durumu kabullenip, olumlu 
bakış açısıyla proaktif yaklaşımlar geliştirerek firmalarımıza ve global bakarsak da sek-
törümüze fayda sağlayacağımıza inanıyorum.
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‘Kitap okumak bir alışkanlık değil, 
bir yaşam biçimi’
1500 kitaplık kütüphanesinde çok kıymetli eserleri muhafaza eden AİMSAD Başkan Yardımcısı Yesari 
Yerli, kitap okumayı bir alışkanlık değil bir yaşam biçimi olarak tanımlıyor. Kitaplığının en değerli kita-
bının 1932 yılında Mustafa Kemal’in direktifi ile yazılmaya başlanan 4 ciltlik 1933 yılı baskılı Lise Tarih 
Kitabı olduğunu söyleyen Yerli, başucu kitabının ise Kuran-ı Kerim meali olduğunu, Elmalılı Hamdi Yazır 
ve Süleyman Ateş tarafından hazırlanan mealleri  okuduğunu belirtti. 

İş dünyasıyla yaptığımız kitap röportaj-
larımızda bu sayımızda; kütüphanesinde 
1500 kitabı bulunan, bazılarını tekrar tek-
rar okuyan, sevdiği yazarın basılmış tüm 
kitaplarını temin eden, okuduğu kitabın 
ilk baskısını bulmaya çalışan, kimseye asla 
kitap ödünç vermeyen, kitap okumak 
için her gün mutlaka zaman ayıran ve her 
zaman başucunda 12-13 kitap bulunan 
AİMSAD Başkan Yardımcısı Yesari Yerli ile 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Yesari Bey, öncelikle kitap okuma alış-
kanlığınızdan bahseder misiniz? Nasıl 
bir okursunuz?
Kitap okumak benim için bir alışkanlık de-
ğil. Benim öyle bir alışkanlığım yok çünkü 
ben kitapla yaşıyorum. Boş vakitlerimde 
kitap okumam. Benim kitap okuma vak-
tim vardır ve hangi şart ve ortamda olursa 
olsun kitap okumayı asla aksatmam. Her 
gün mutlaka en az bir saat kitap okurum. 
Aynı kitabı dönüp dönüp tekrar okuyabi-
lirim. Kitap okumak hayatımın bir parçası. 
Benim işten eve gidip kitap okumaya baş-
layıp sabah kitabı bitirip hiç uyumadan işe 
gittiğim çok olmuştur. 

Kitap okumaya nasıl başladınız?
Kitap okumaya birçok kişi gibi ben de çiz-
gi roman okuyarak başladım. Daha sonra 
ilkokulda iki kişi ile tanıştım. Bunlardan 
birisi Agatha Christie diğeri de Jules Ver-
ne’di. Bu yazarlar sayesinde dünyada farklı 
ülke ve insanlar olduğunu ayrıca bir prob-
lem çözümü için analitik düşünebilmenin 
gerkliliğini öğrendim. Ben bir yazarı oku-
yorsam onun Türkiye’de çıkan tüm kitap-
larını okurum. Tamamı kütüphanemdedir. 
Hatta ilk baskılarını bulmaya çalışırım. Bu 
iki yazarın da tüm kitaplarını okudum. 
Sonra ortaokul ikinci sınıf civarında yeni 
bir yazarla tanıştım. Yazarın adı C.W. Ce-
ram, kitabının ismi Tanrılar, Mezarlar ve 
Bilginler. Bu kitap için arkeolojinin ro-
manı derler. Arkeolojiyi, sosyal ve kültürel 
antropolojiyi bir roman gibi anlatır. Kitap 
Anadolu Medeniyetleri ile başlar beşinci 
bölümde Mısır Medeniyeti’ne geçer. Kitap 
der ki; “Şayet arkeolojiyi sevmiyorsanız ilk 
dört bölümü atlayın, direkt Mısır ile başla-
yın. Sonra severseniz tekrar başa dönersi-
niz zaten.” Bu kitapla beraber ben arkeo-
loji okumaya başladım. Ve bununla birlikte 
tarih okumaya başladım. Liseye geldiğim-

de dünya klasiklerini bitirmiştim. Ondan 
sonra da hep okudum ve şu anda yaklaşık 
1500 kitaplık bir kütüphanem var. 10’dan 
fazla da sürekli takip ettiğim yazar vardır. 

Kimdir bu yazarlar?
Wilbur Smith, Clive Cussler, Jean Chris-
tophe Grange, Tom Clancy, Dan Brown, 
Robert  Ludlum,Geln Meade… Bütün 
bu yazarların Türkiye’de çıkan tüm kitap-
ları vardır bende. Wilbur Smith’in 30’a 
yakın kitabı çıktı hepsini okudum. Clive 
Cussler’ın sadece kendisinin değil üç ayrı 
kişi ile yazdığı 60 kadar kitabının tamamı-
nı okudum.  Bunlar ikincil kitaplarımdır. 
Öncelikle tarih kitapları devreye giriyor. 
Başta Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas 
Balıkçısı) ve Şevket Süreyya Aydemir’in 
tüm kitapları olmak üzere Metin Toker’in, 
Cüneyt Arcayürek’in, Erol Mütercim-
ler’in kitaplarını okudum. Osmanlı Ta-
rihi ile ilgili İsmail Hakkı Uzunçarşı’nın 
16 kitaplık büyük eserinden başlayarak 
tamamını okudum. Sadece 1838 Balta-
limanı Anlaşması’ndan sonrası modern 
tarih diyebileceğimiz tarihle ilgili herhalde 
150 – 200 kitabım vardır. Ve bu kitapları 
mukayeseli okumayı severim. Bir konu-
yu okuyacağım zaman hem Nutuk’tan 
hem Kazım Karabekir’den hem İsmet 
İnönü’nün hatıralarından aynı konuyu 
okurum. Lozan’ı okuyacağım zaman İs-
met İnönü’nün yanı sıra Rıza Nur’un ha-
tıratını da okurum. Bunlar benim birincil 
kitaplarımdır. Onun dışında daha severek 
okuduğum üçüncül kitaplarım var. Çok 
kafam meşgulse okuyamayacaksam o za-
man da üçüncül kitaplar okurum ki bu 
karikatür kitabına kadar gidebilir. 
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Kitap okumak sizin için alışkanlık değil, 
peki kitapla ilişkinizi tanımlarsak…
Ben ‘Baby Boomer’ kuşağıyım. Biz kitaba 
farklı gözle bakarız. Kitap bizim kuşak için, 
benim için yarı kutsal bir şeydir. Derler ya 
‘kitabın altını çizerim, işaretlerim’ diye ben 
bugüne kadar bir tek kitabımın bir tek kö-
şesini kıvırmadım. Kitap ayracı kullanırım. 
Asla kirletmem. Kim olursa olsun hiç kim-
seye ödünç kitap vermem. Kimseden de 
ödünç kitap almam. Çok isteyen olursa 
satın alır veririm. Tanrılar, Mezarlar ve Bil-
ginler kitabını en az 20 kişiye almışımdır. 
Kimseyle kitabımı paylaşmam. Kitap be-
nim için bu seviyeye gelmiştir.

İlk basım kitapları bulmaya çalıştığınızı 
söylediniz. Kitaplığınızın en özel kitabı 
hangisi?
1500 kitap olan kütüphanemin en değerli 
kitabı 1933 yılı Lise Tarih Kitabı’dır. 1932 
yılında Mustafa Kemal’in direktifi ile liseler 
için tarih kitabı yazılmaya başlandı. O za-
man lise 4 yıldı 4 cilt halinde yazıldı. Güneş 
İmparatorluğu teorisinden İslam Tarihi’ne, 
arkeolojiye, mitolojiye, sosyal antropolojiye 
uzanan çok detaylı bir kitap. Bende bu ki-
tabın orijinal 1933 baskısı var. Bir o günkü 
tarih kitabına bakın, bir de günümüz tarih 
kitaplarına. Arada çok derin farklar var. 

Peki, başucu kitabınız veya kitaplarınız 
var mıdır?
Benim başucu kitabım Kuran- ı Kerim’dir. 
Elmalılı Hamdi Yazır ve Süleyman Ateş’in 
çevirdiği Kuran-ı Kerim Meallerini oku-
rum. Birincil başucu kitabım budur. Özel-
likle okumuş olduğum bazı makaleler ve 
fikir yazılarında ayetlerden alıntılar yapıl-
mışsa mutlaka asıl kaynağından bunu teyid 
etme ihtiyacı hissederim. İkinci bir başucu 
kitabım yok ama çok sık başvurduğum kita-
bım Nutuk’tur. Nutuk 1926 sonrası İzmir 
suikastı sonrası yazılmış tek yanlı bakış açısı 
olan bir kitaptır ama Ali Fuat Cebesoy’un, 
Kazım Karabekir’in anılarını okumaya baş-
layınca dönüp ona da bakmanız gerekir 
veya aynısını tam tersi için de düşünebiliriz.
Celat Bayar’ın “Ben de yazdım” kitabını 
okumadan Kurtuluş Savaşı ve öncesini tam 
olarak anlamak mümkün değildir.

Şu an hangi kitapları okuyorsunuz?
Güncel kitapları da takip ediyorum. Şu an 
evimde komodinin üstünde tam 12 kitap 
var. 1970’lerin Türkiyesi, Uğur Mumcu 
Rabıta, İsmail Selim Erdoğan’ın Sakarya 
ve Büyük Taarruz, Cendere ve Merdan 
Yanardağ’ın iki kitabı, Murat Ağırel’in 
yazdığı Parsel Parsel, Erol Mütercimler’in 
Fikrimizin Rehberi, Rauf Orbay’ın anıları 
Cehenmem Değirmeni. Bu kitapları iki ya 
da üç ay içinde bitiririm.

Aynı anda kaç kitap okuyabiliyorsunuz? 
Genelde aynı anda üç kitap okuyorum. 

Ortalama bir kitabı kaç günde bitirir-
siniz?
Eğer Erol Mütercimler’in Fikrimizin 
Rehberi’ni okuyorsanız bu iki ay sürer, 
Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi’ni okuyor-
sanız üç ay sürer ama Merdan Yanardağ’ın 
kitabını okuyorsanız 48 saatte biter. Bu 
okuduğunuz kitabın içeriğine göre deği-
şir. Ali Fuat Cebesoy kitapları okuyorsanız 
okuyup geçemezsiniz. Geri dönüp başka 
kaynaklara da başvurusunuz, onu yaptığı-
nız zaman da bir iki ay sürer. Hiç okuma-
dığım kitaplar da vardır. Mesleki kitap asla 
okumam. 10 saatimi iş başında geçirirken 
mesleki kitap okumam.

İş dünyasında kişisel gelişim kitapları 
çok tercih ediliyor. Onlara bakışınız 
nedir?
Hayır. Benim yaşım 63. Bugüne kadar 
edindiğim bilgilerle doğruyu bulamamış-
sam kişisel gelişimle kendimi geliştireceği-
me inanmıyorum çünkü bu yaştan sonra 
benim karakterim kolay kolay değişmez. 

Çocukların ve gençlerin ne okumaları-
nı önerirsiniz?
Çocukların 15 yaşına kadar kitap oku-
maları onların bu alışkanlığı edinmeleri 
ve özellikle doğru ve derinliği olan bir 
Türkçe’nin kazanılması açısından önem-
lidir. Bunu gerçekleştirmediğimiz taktirde 
kelime hazinesi birkaç yüz kelime ile sınır-
lı bir topluma dönüşülmesi kaçınılmazdır.
Bu aşamada okunan kitabın içeriği kadar 
kitabın okunulabilmesi esasdır. Bu yaştan 

sonra okunacak olan kitaplar sadece genel 
bilgi amaçlıdır ve bu konuda farklı tercih-
ler öne çıkabilir. 
Kişisel gelişimde psikoloji üzerine ku-
rulanların yanısıra iş dünyasında başarılı 
olmuş Sabancı gibi, Eczacıbaşı gibi, Koç 
gibi kişilerin yazdığı iş deneyimlerini an-
latan kitapları okumalarını tavsiye ederim. 
Çok da faydalı. Günümüzü anlamak isti-
yorlarsa 19 Mayıs 1919’dan sonrasını çok 
iyi bilmek zorunda bütün herkes. Bugün 
‘vatan elden gidiyor’ diyen insanlar bir an 
19 Mayıs 1919 günü Samsun’da uyanan 
bir insan olduğunu düşünsün. Bu ülkede 
işgal edilmemiş kaç tane yer var? O zaman 
mı daha çaresizdik yoksa bu gün mü? Ne-
reden nereye geldiğimizi çok iyi bilsinler. 
Ve başka bir önerim merak ettikleri ne 
olursa olsun onu incelesinler. Tarih olmak 
zorunda değil. Botaniktir zoolojidir her 
şey okunabilir. Bize çiçek yetiştiren insan 
da lazım güvercin besleyen insan da lazım. 
Ancak böylece kadın cinayetlerinin önüne 
geçebiliriz başka türlü geçemeyiz. Herke-
sin sevdiği konular farklı. Ne istiyorsa onu 
okusunlar.

Son olarak günümüz kitap okuma alış-
kanlıklarını nasıl buluyorsunuz?
Günümüz gençliği teknoloji çağında hız-
dan o kadar etkilendi ki kitap okumak 
onlara çok durağan geliyor. Kitap özel-
likle 15 yaşından sonra bir bilgi edinme 
aracıdır. Çağımız gençleri özellikle Y ve 
Z kuşağı bilgi edinmek istediği zaman 
bu kadar uğraşıp hamallık yapmıyor bilgi-
yi çok da çabuk ediniyor. Kitap okumak 
daha çok eski kuşaklara  özgü bir olguya 
dönüşüyor. Gençler bilgiyi kitaplar ve ga-
zetelerden ziyade sosyal medyadan takip 
etmeyi tercih ediyorlar. Yeni kuşağa ne 
kadar uğraşırsanız kitap okuma alışkanlı-
ğını veremeyeceğiz  belki de. Günümüz 
tüketim toplumu burada da tüketime gö-
türdü belki. Okumakla uğraşmıyor amaç 
neyse onu alıyor sadece. Macera kitapları, 
Best Seller kitaplar hiç bitmeyecektir hep 
olacaktır. Gençlere bilgi edinmeyi öğret-
memiz lazım. Mühim olan kitap okumak 
değil bilgisiz ve cahil kalmamak. Bu nasıl 
kolayına geliyorsa öyle alsın yeter ki alsın. 
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Güneşin en güzel doğduğu yer: 
Bingöl

Dünyanın pek çok yerinde, bir okyanus kıyısında, bir dağın tepesinde, uçakta, balonda… 
Farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda en güzel gün doğumlarına şahit olmuş, unutulmaz 
anlar yaşamış olabilirsiniz. Peki dünyada güneşin doğuşunun tam olarak izlenebildiği iki 
yer olduğunu, bunlardan birisinin İsviçre Alpleri, diğerinin ise Bingöl Dağları olduğunu 
biliyor muydunuz?

Anadolu sırlarla saklı bir cevher. 
Her adımında, her karışında binbir 
güzellik çıkarıyor karşımıza. Tarih 
boyunca hiç düşman işgaline uğra-
mamış, merkezinde uygarlık kurul-
mamış, daha çok etrafında kurulmuş 
uygarlıkların etkisiyle varlığını sür-
dürmüş olan ama heybetli dağları, 
yalçın kayalıkları, dağları delip taşan 
şelaleleri, ırmakları, kanyonları, kra-
ter gölleri, kaplıcaları, kayak mer-
kezleri, yüzen adaları, lezzetli balları 
ve enfes gün doğumuyla adeta bir 
masal şehri olmuş Bingöl’den bah-
sedeceğiz bu sayımızda...
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı 
Fırat Bölümünde yer alan Bingöl, 

Orta Anadolu’yu İran’a bağlayan 
güzergah ile GAP bölgesini Karade-
niz’e bağlayan güzergahın kesiştiği 
noktada yer alıyor. Doğuda Muş, 
kuzeyde Erzincan ve Erzurum, ba-
tıda Tunceli ve Elazığ, güneyde ise 
Diyarbakır ile komşu. Doğu Anado-
lu Bölgesi’ni batıya bağlayan demir-
yolları hattı üzerinde bulunuyor ve 
coğrafi konumuyla bir kavşak nokta-
sı olma özelliği taşıyor.

Bingöl tarih boyunca farklı isimlerle 
anılmış.  İlk çağ kaynaklarında ismi 
Ming-köl, Ortaçağ kaynaklarında 
Çapakçur, İslam kaynaklarında Ce-
bel-i Cur, Ermeni kaynaklarında 

Sirmanç ve halk arasında Çolik veya 
Çevlik şeklinde adlandırılmış. Resmi 
adı Çapakçur olan şehre, 1944 yılın-
da Bingöl dağlarından esinlenilerek 
Bingöl adı verilmiş. Çapakçur adının 
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde 
Büyük İskender tarafından verildiği 
rivayet edilir. Büyük İskender vücu-
dundaki ağrılar için nice hekimlere 
başvurduğu halde şifa bulamaz. 
Uzun aramalardan sonra bu suyu 
Bingöl yöresinde bulur ve şifa bulur. 
Faydasını gördüğü bu suya Cennet 
Suyu anlamına gelen Çapakçur adını 
verir. Murat Nehri’nin kenarına kısa 
zamanda bir kale yaptırır. Bu kaleye 
de Çapakçur Kalesi denilir.
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Bingöl’ün çevresinde M.Ö. 4000-
5000 yıllarına kadar inen zengin 
tarihsel geçmiş var. Tarih boyunca 
bölgede sırasıyla Urartular, Asurlar, 
Hititler, Persler, Medler, Romalı-
lar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi 
birçok devlet hakimiyet kurmuş. 
Bingöl’ün tarihi ise milattan önce 
(M.Ö) 2000 yıllarına dayanıyor. Bu 
tarihten önceki yılları ise bilinmiyor. 
Bingöl’ün tarihi daha çok komşu il-
lerin tarihi incelenerek meydana çı-
karılmış. Bingöl, Anadolu’nun düş-
man istilası görmeyen bölgelerinden 
birisi. Erzurum, Erzincan, Diyarba-
kır, Bitlis, Ahlat, Van ve Tunceli eski 
devirlerde bir beyliğe veya hüküm-
dara başşehir olurken Bingöl daha 
çok bu beyliklere bağlı otlak olarak 
tutulmuş. Şimdiye kadar Bingöl ili 
sınırları içinde bir şehir kalıntısına 
rastlanmaması bunu doğruluyor. 
Şehir merkezinde tarihi kalıntı bu-
lunmamasına rağmen Genç ve Kığı 
ilçeleri yerleşik medeniyetlere ev sa-
hipliği yapmış. Bu ilçeler il merke-
zinden ziyade köklü bir tarihe sahip.
Bu ilçelerde tarihi kalıntılar bulu-
nuyor. Günümüze ulaşan bu yapı-
lardan en sağlam olanları Genç’te 
bulunan Kuba Kümbet kalıntıları, 
Kralkızı Kalesi ve Sebiterias Kalesi 
ve Kiğı Kalesi. Yine Kiğı ve dolay-
larında birkaç kilisenin kalıntıları ve 
çeşitli mezar taşları mevcut. İslam 
öncesi eserlerin bölgede etkin ol-
dukları bilinen Urartular, Medler, 
Persler ve Romalılardan kaldıkları 
tahmin ediliyor. 

Güneşin en güzel doğduğu yer 
Bingöl çevresini saran görkemli 
dağları, dağlardan aşan nehirleri, 
vadileri, gölleri, oksijeni bol temiz 
havası ve bakir doğası ile ziyaretçi-
lerine unutulmaz bir tat bırakacak 
bir şehir. Bir kere en güzel gün do-
ğumu Bingöl’de… Dünyada güne-

şin doğuşunun tam olarak izlendiği 
iki yer var. Bunlardan biri İsviç-
re’nin Alp Dağları, diğeri ise Bingöl 
Dağları Kale Tepesi. Bingöl Karlıo-
va ilçesinin 3.250 metre yükseklik-
teki Bingöl Dağları’nın Kale Tepe-
si’nden güneşin doğuşunu normal 
durumundan çok farklı seyretmek 
mümkün. Her yıl 15 Temmuz -15 
Ağustos tarihleri arasında en iyi şe-
kilde seyredilir. Ulaşım Bingöl’den 
dağın eteklerine kadar taşıt, oradan 
zirveye kadar ise 25 – 30 dakika yü-
rüyüş ile sağlanıyor.
Yıllarca pek çok uygarlığa otlak ola-
rak hizmet veren Bingöl’ün yaylala-
rı ise oldukça meşhur. Türkiye’nin 
en lezzetli balları bu yaylalarda ya-
pılan arıcılıktan elde ediliyor. Böl-
gede arıcılık ve hayvancılık oldukça 
gelişmiş durumda.  Bingöl Yaylası, 
Şerafettin Yaylaları, Genç’te Çötele 
(Çotla) Yaylası, Karlıova’da Hır-
hal ve Çavreş Yaylası, Kiğı’da Kiğı 
Yaylası ve Dağın Düzü Yaylaları, 
Adaklı’da Karer Yaylası hem doğal 
güzelliği hem de şehir ekonomisi-
ne sağladığı katkılarla önemli bir 
değer.

Hayvancılık en önemli 
geçim kaynağı 
Bingöl’ün ekonomisi hayvancılık, 
tarım ve ormancılığa dayanıyor. Şe-
hir ekonomisinde önemli bir yer 
kaplayan hayvancılık en önemli ge-
çim kaynağı. Mera alanı toplam ara-
zi varlığının yarısını oluşturduğun-

dan hayvancılık ilin ekonomisinde 
büyük bir potansiyele sahip. Hay-
vancılıkta ağırlık en çok koyun, kıl 
keçisi ve sığır yetiştiriciliğiyle, canlı 
hayvan yetiştiriciliğindeyken, arıcılık 
ve bal üretimi de önemli faaliyet ala-
nı olarak öne çıkıyor. 
Son yıllarda sektöre verilen devlet 
desteklerinin artmasının etkisiyle 
geleneksel hayvancılık usullerinden 
büyük ölçekli işletmelerin kurulması 
yönünde bir gelişme yaşanmış böl-
gede. Bu durum modern hayvan-
cılık yöntemlerinin uygulanması ve 
verimli ırklarda artış sağlama boyut-
larıyla sektörün olumlu yönde geliş-
mesine katkıda bulunmuş.
Entegre büyükbaş ve küçükbaş 
hayvancılık yatırımları il ekonomisi-
ne ve istihdama büyük katkı sağlı-
yor. İlde beş adet entegre süt işleme 
tesisi bulunuyor. Sütaş’ın da bölge-
de büyük bir entegre süt üretim te-
sisi bulunuyor. Hayvancılığın yanı 
sıra, son yıllarda su paketleme, süt 
işleme, mobilya üretimi ve tekstil 
gibi yeni yatırımlarla il ekonomisi 
çeşitlilik kazanmaya başlamış. Bin-
göl’de havaalanı olması, Üniversi-
telerin Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaş-



ması Programı kapsamında ‘Tarım 
ve Havza Bazlı Kalkınma’ alanın-
da pilot üniversite seçilen Bingöl 
Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar, 
2012 yılında yürürlüğe giren yeni 
teşvik sistemi ile en fazla desteğin 
sağlandığı altıncı bölge illeri arasın-
da yer alması Bingöl’ün yatırımcılar 
için cazibesini her geçen gün arttı-
rıyor.
İklim ve arazi yapısı yönünden or-
mancılık için ideal bir yapıya sahip 
olan Bingöl, Doğu Anadolu Bölge-
si’nin orman alanı en zengin illerin-
den birisi. Yörede odun dışı orman 
ürünleri olarak geven, çiriş, kekik, 
mantar gibi ürünler toplanıyor ve 
bu ürünler bölge ekonomisine kat-
kı sağlıyor. Bingöl’de ayrıca böl-
genin ekolojik koşullarına uygun 
olarak ceviz ve badem türleri ile 
ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

Yüzen Adalar görülmeye değer
Bingöl’ün görülmeye değer pek çok 
doğal güzelliği var. Bunların içinde en 
bilineni şüphesiz Solhan ilçesi Aksakal 
Göl Mezrasındaki Yüzen Adalar. Bu 
adalar yörede yaşayan halk tarafından 
keşfedilmiş ve tamamen doğal yol-
larla oluşmuş. Gölün üç tarafı dağlar 
ve tepelerle çevrili düz arazi üzerin-
de bulunan krater göl konumunda. 
Gölün şimdiki alanı 300 metrekare-
nin üzerinde bulunuyor. Islahı halin-
de 500 metrekareden fazla olacağı 
tahmin ediliyor. Gölün derinliği 50 
metreden fazla ve devamlı bir akıntı 
var. Gölün altından ve kemerlerinden 
giren su, gölün alt tarafından, gölden 
daha aşağıdan dereyi besliyor. Gölün 
ortasından hareket eden üç ada var 
ve adalar göl içinde bağımsız. Üstüne 
binildiği zaman sal gibi her tarafa ağır 
ağır hareket ediyor. Adanın üzerinde 

dört beş tane bodur ve dış budak ağa-
cı bulunuyor. Çevredeki bitkiler gölün 
mevcut suyu ile besleniyor ve ada üze-
rinde bulunan ot kökleri sarılıcı olması 
nedeniyle toprak tamamen bitki kök-
leri ile kaynamış ve yapışmış durumda. 
Bugün Tabiat Anıtı olarak koruma 
altında olan Yüzen Adalar mutlaka 
görülmesi gereken bir doğa şaheseri.

Sülbüs Dağı dağcıların ilgi odağı
2884 metre yüksekliği ile volkanik 
bir dağ olan Sülbüs Dağı da Bin-
göl’ün ziyaret edilmesi gereken bir 
başka doğal güzelliği. Bulunduğu 
sıradağın ortasından birdenbire yük-
selen karları oldukça geç eriyen Sül-
büs’ün üstü ve etekleri yayla olarak 
kullanılıyor. Uzaktan sivri bir koni 
şeklinde görünse de üstü düzlük. 
Sülbüs, dağcılar tarafından oldukça 
rağbet görüyor.

Kış turizmi ile canlanma bekliyor
Bingöl merkeze bağlı 25 kilometre 
uzaklıkta olan Yolçatı Kayak Merke-
zi de aralık ayından mart ayına uza-
nan sezon aralığı ile önemli bir ka-
yak merkezi. Merkezde profesyonel 
ve amatör kayakçılar için ayrı pistler 
bulunuyor. Pistin uzunluğu 1 kilo-
metre. Yüksekliği ise 1890 metre ile 
1650 metre arasında. 50 yataklı bir 
konaklama yeri de mevcut. 

3 katlı mağara Zağ
M.S. 5. yüzyıl başlarına, Erken Hris-
tiyanlık Dönemi’nden kalma izlerin 
bulunduğu ve Roma İmparatorlu-
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Ne yenir?
Diğer Anadolu şehirleri gibi Bin-
göl de zengin bir mutfak kültürüne 
sahip. Yazları sebzeli kışları ise etli 
ve kurutulmuş sebzeli yemekleri 
ile ön plana çıkıyor. Kendine özgü 
lezzetleri ile dikkat çeken Bingöl 
yemeklerinden özellikle sorina 
pel, mastuva, keledoş ve löl (göm-
me) mutlaka denenmesi gereken-
ler arasında. Ayrıca ayran çorbası, 
tutmaç çorbası, yoğurtlu köfte, 
dolamaç, burma kadayıf Bingöl’ün 
diğer sevilen lezzetleri.
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ğu’nun baskısı altında olan, Hristiyan 
toplulukların gizli yerleşim, yaşam ve 
ibadet alanı olarak kullanılan Murat 
Nehri kıyısında, sarp bir kayalıkta 
bulunan Zağ Mağarası da ziyaret 
edilmesi gereken önemli bir değer. 
Nehre bakan tarafı yerden 200-300 
metre yükseklikte doğal kayalık küt-
lenin ön cephesinde, kayalık alanın 
hemen tamamına yayılmış olan ma-
ğara odalardan oluşuyor. Mağara 
insan eliyle yapılmış, iç tarafları bir-
birine kademeli geçişlerle bağlantılı 
ve çok katlı. Üç katlı olan bu mağa-
ranın her bir katında  26 oda mev-

cut. Günümüzde büyük çoğunlukta 
zarar gören mağaranın 17 odası hala 
ayakta duruyor. Bu gizemli mağara 
da ziyaretçilerini bekliyor. 
Bir tepenin üzerinde bulunan Kral 
Kızı Kalesi’nin ise bugün yıkıntı-
larına rastlanıyor. Pers hükümdarı 
Dara, Genç’te uzun yıllar kalmış ve 
bu kaleyi kızı için yaptırmış. Genç 
ilçesi eski ismini de bu kaleden almış. 
Kalenin asıl adı ‘Darahini’ yani ‘Da-
ra’nın Çeşmesi’ anlamına geliyor. 
Bingöl merkezine bağlı Ilıca’da bu-
lunan ve 100 metre yükseklikte Çir 
Taşı adı verilen bir kayadan yükselen 
Çir Şelalesi, 50 metre yükseklikten 
düşüyor ve görülmeye değer bir gü-
zellik sunuyor. 

Şifa kaynağı kaplıca
Bingöl merkeze bağlı Ilıca Belde-
si’nde bulunan Ilıca Kaplıcaları ise 
biokarbonatlı, karbondioksitli ve 
karbon gazozlu sular grubundan 
olup aynı zamanda klor, sülfat ve 
silikat gibi anyonlar ile demir ve alü-
minyum katyonları da içeriyor ve bu 
özelliği ile birçok hastalığa iyi geli-
yor. Buraya yıl içerisinde binlerce 
insan şifa bulmak amacı ile geliyor.

Bingöl’ün Peribacaları: 
Buban Bacaları
Bingöl Merkezine bağlı Oğuldere 

köyünde bulunan ve Bingöl’ün 
Peribacaları olarak anılan Buban 
Bacaları’nın Nevşehir’de bulunan 
Peri Bacaları’na benzer bir yapısı 
var. Yeteri kadar bilinmese de ha-
rika bir manzarası olan bu bacalar 
gidip görülmeye değer bir doğa 
eseri.
Bingöl de ayrıca Kiğı Çiçektepe 
Köyü Mağarası, Kalkanlı Mağara-
sı, Kığı Kalesi de ziyaret edilebilir.

Nerede kalınır?
Bingöl şehir merkezinde bulunan 
otel, motel, pansiyon ve misafir 
evlerinde konaklama yapılabilir. 
Merkezinde bulunan Hotel Sa-
rıoğlu, Büyük Bingöl Oteli, Grand 
Berti Otel ve Hotel Efe Pansiyon 
şehrin ön plana çıkan konaklama 
yerleri. Ayrıca Bingöl Haserek 
Kayak Merkezi’nde yer alan otel-
lerde ve termal kaplıcaları ile ünlü 
Binkap Termal Otel’de de kalına-
bilir.

Ne alınır?
Bingöl’ün yüksek dağlarındaki çi-
çeklerden elde edilen Bingöl balı, 
yöresel usuller ile üretilen dut 
pekmezi alınabilir. Dokumacılık 
konusunda da oldukça gelişmiş 
olan Bingöl’den halı, kilim, heybe, 
eldiven, paspas ve çorap gibi el sa-
natları ürünleri ile alınabilir.  Bağ-
dat Caddesi ve bu caddeye bağlı 
sokaklarda yer alan mağazalardan 
tüm Kalium AVM’den de faydala-
nabilirsiniz. 
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‘Her firma kalite algısını 
yükseltmek için çalışmalı’
Pandemi nedeniyle Avrupa ve Çin’de üretimin azalmasının Türkiye için avantaj olduğunu 
söyleyen AES Group Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş, “En büyük dezavantajımız Türk 
makinesi kalite algısı. Her firmanın kaliteli Türk makinesi algısını yükseltmek için çaba harcaması 
gerektiğini düşünüyorum” dedi. 



1989 yılında kurulan AES 
Group, faaliyetlerini bu tarih-
ten itibaren ahşap işleme ma-

kineleri ürün grubunda sürdürü-
yor. Ürün portföyünde CNC freze 
makineleri, CNC işleme merkez-
leri, CNC delik makineleri, panel 
ebatlama makineleri ve bu makine-
lerin entegrasyonu için kullanılan 
otomasyon hatları bulunuyor. AES 
Group toplamda dört fabrikada 
üretim faaliyetlerini sürdürüyor. 
Ayrıca Belçika ve ABD’de satış ve 
satış sonrası servis hizmetlerinin 
organizasyonu için iki şubesi ve 
showroomları mevcut. İç piyasa 
lider durumda olan AES’in ulus-
lararası pazarda da firma bilinirliği 
her geçen gün artıyor ve sektörün 
öncü firmalarından biri haline ge-
liyor. AES Group, Türkiye pazarı 
başta olmak üzere satışlarını tüm 
dünyada gerçekleştiriyor. Ana pa-
zarları Avrupa, Orta Doğu ve Ku-
zey Afrika başta olmak üzere Uzak 
Doğu Asya, Avustralya ve Kuzey 
Amerika bölgelerinde. Pazar çeşit-
liliğini sağlamak için yatırımlarına 
ve çalışmalarına devam eden AES 
Group’un hedefi, sektöründe tüm 
pazarlarda hizmet veren global bir 
firma haline gelebilmek ve ulusla-
rarası pazardaki payını arttırmak.

 Çin’e göre kaliteli
Avrupa’ya göre ucuz
AES Group Yönetim Kurulu Baş-
kanı İsmet Toktaş, özellikle Avru-
pa ihracatlarında Türk makinesinin 
Çin’e göre çok daha kaliteli, Avru-
pa’ya göre de daha uygun fiyatlı 
ürünler sunduğu için tercih sebe-
bi olduğunu söylüyor. Özellikle 
lokasyon avantajı, işçilik maliyet-
lerinin düşük olması, hammad-
deye kolay ulaşım gibi avantajlar 
bulunduğunu dile getiren Tok-
taş, en büyük dezavantajın Türk 
makinesi kalite algısını yükseltme 

noktasında olduğunu vurguluyor.  
‘Turkish Machinery’ konseptiyle 
Hükümet’in yapmış olduğu kam-
panyanın önemli olduğuna deği-
nen Toktaş, bununla birlikte, her 
firmanın kaliteli Türk makinesi al-
gısını yükseltmek için çaba harca-
ması gerektiğini ifade ediyor. 
2020 yılında ağaç işleme maki-
neleri sektörünün ihracat rekoru 
kırmasını da değerlendiren İsmet 
Toktaş, “İlk olarak Çin’den yapılan 
mobilya ihracatının düşmesi sebe-
biyle mobilya üretiminin alternatif 
ülkelere kayması önemli bir etken. 
Bu durum, doğal olarak mobilya 
üreticisi firmaların üretimlerine ya-
tırım yapmaları sonucunu doğurdu 
ve yeni alımlar gerçekleşti. Yapılan 
bu yeni alımlarda da Çin’in makine 
ihracatında pandemi sebebiyle ne-
gatif bir algı oluşmasından dolayı, 
Türk ahşap işleme makineleri bir 
alternatif olarak görüldü. Avrupalı 
üreticilerinde üretimlerinin sekte-
ye uğraması bizim ihracatımızda 
artışa sebep oldu” dedi. 
İsmet Toktaş ile sektörü, ihracatı 
ve önümüzdeki süreçte sektörü 
nelerin beklediğini konuştuk… 

‘Öncelik sağlık dedik’
Pandemi süreci sektörünüzü na-
sıl etkiledi? Yeni koşullar sebe-
biyle ne tür zorluklar yaşadınız? 
Bu süreç iş yapma şekillerinde ne 
gibi değişiklik meydana getirdi?
2020 yılının ilk iki ayı firmamız 
için çok pozitif başlamasına rağ-
men, ikinci çeyrek ile birlikte satış-
larda pandemi etkisiyle çok ciddi 
bir düşüş oldu. Bu dönemde satış-
larımız neredeyse durma noktasına 
geldi. Mart ayında Türkiye’de va-
kaların açıklanması ile birlikte ‘ön-
celik sağlık’ anlayışı ile firmamızda 
salgının engellenmesi noktasında, 
tüm gerekli önlemleri aldık. İlk 
etapta kapasitede azalmaya gide-

rek, personelin değişimli çalışma-
sını sağladık.
Özellikle yurtdışı seyahatlerimiz 
ve fuar katılımlarımızı erteledik. 
Bu dönem Haziran ayına kadar 
bu şekilde devam etti. Haziran ayı 
ile birlikte hem pandemi sebebiyle 
alınan önlemlerin kademeli şekilde 
kaldırılması hem de uluslararası 
piyasadaki hareketliliğin başlaması 
sebebiyle faaliyetlerimize hızlı bir 
dönüş sağladık ve 2020’nin ikinci 
dönemde satışlarımızda çok cid-
di bir artış gözlemledik. Pandemi 
dönemindeki en büyük sıkıntıları-
mızdan biri, seyahat yasakları se-
bebiyle müşteri ziyaretleri ve servis 
faaliyetlerimizde sıkıntıların olma-
sı. Bu konuda da uzaktan yardım 
ve özel izinler ile birlikte süreci 
bugüne kadar başarılı şekilde ge-
tirdik. Bundan sonraki süreçte de 
pandeminin seyrine ve alınan ön-
lemlere göre faaliyetlerimizi orga-
nize edeceğiz.

Üretimde yüzde 40 artış hedefi
2021 yılı ve sonrası için hedefle-
riniz nelerdir?
2021 yılında üretim altyapımızda 
ek yatırım ile delik makineleri ürün 
grubu için yeni bir fabrikamızı faa-
liyete aldık. Ayrıca üretim altyapı-
mızda makine parkurumuzda yeni 
makine yatırımları ve değişiklikler 
ile kapasite artışına gittik. Firma 
olarak bu yatırımlar ile birlikte 
üretim kapasitemizde yüzde 40’lık 
bir artış öngörüyoruz. AES Group 
olarak 2021 yılında yurtdışı şube-

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

AİMSADDERGİSİ  Mart - Nisan 2021 115

      İkinci el makine ithalatında, 
yurtiçinde üretilen makine 
sınıflarında ikinci el makine 
gelemeyecek şekilde ithalat 
kapatılmalıdır.

“ “
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lerimizde yeni yatırım planlarımız 
ile satış potansiyelimizi arttırmayı 
hedefliyoruz. Aktif olarak olmadı-
ğımız bölgelerde de daha aktif bir 
pazarlama planımız var. 

‘Avrupa-Çin arasındaki 
boşluk sektör için fırsat’
Sizce gelecek dönemde sektörü-
nüzde ne gibi yenilikler ve geliş-
meler yaşanacak? 
Türk ağaç işleme makineleri sektö-
rü hızla büyüyen bir grafiğe sahip. 
Özellikle son yıllarda firmaların ih-
racat kapasitelerini arttırmaları ile 
birlikte uluslararası pazarda bilinen 
firma sayısında ciddi bir artış söz 
konusu. Avrupa ve Çin arasındaki 
boşluğu doldurabilme kapasitesi 
Türk makine sektörüne önemli bir 
fırsat kapısı aralıyor, başta firma-
mız olmak üzere diğer yerli üreti-
cilerin bu imkanı değerlendirmesi 
durumunda Türk makine sektörü-
nün daha da ileri gideceğine yöne-
lik inancımız tam.

‘En büyük dezavantajımız 
Türk makinesi kalite algısı’
Ağaç işleme makineleri sektörü-
nün sahip olduğu avantajlar var 
mı sizce? Neler?
Türk makine sektörü genel itibariy-

le önemli avantajlara sahip durum-
da. Söylediğim gibi Çin ve Avrupa 
arasında konumlanan sektör ciddi 
bir büyüme potansiyeline sahip.
Ahşap işleme makineleri sektörü de 
bu avantajdan faydalanıyor. Özel-
likle Avrupa ihracatlarında Türk 
makinesi Çin’e göre çok daha kali-
teli, Avrupa’ya göre de daha uygun 
fiyatlı ürünler sunduğu için tercih 
sebebi oluyor. Özellikle lokasyon 
avantajı, işçilik maliyetlerinin dü-
şük olması, hammaddeye kolay 
ulaşım gibi avantajlarımız var. En 
büyük dezavantajımız Türk ma-
kinesi kalite algısını yükseltme 
noktasında. “Turkish Machinery” 
konseptiyle Hükümet’in yapmış 
olduğu kampanya önemli bir adım 
olsa da her firmanın kaliteli Türk 
makinesi algısını yükseltmek için 
çaba harcaması gerektiğini düşü-
nüyorum.

‘Finansal destek gerekiyor’
Sektörünüzün yaşadığı zorluk-
lar ve hükümetten beklentileri-
niz nelerdir?
Tüm diğer sektörler gibi beklenil-
meyen bu durum karşısında firma-
ların faaliyetlerini sürdürebilmesi 
için finansal olarak desteklenmesi 
gerekiyor. Pandemi sebebiyle özel 

finansal programlar ve ödeme erte-
lemelerinin sağlanması durumun-
da firmaların krizi daha az yara 
alarak atlatmaları mümkün olabilir. 
Üretimin arttırılması için yeni des-
tek programları açıklanabilir. İstih-
damın desteklenmesi noktasında 
yeni teşvikler oluşturulabilir.

2020’de ihracata 
Çin ve Avrupa etkisi
Ağaç işleme makineleri sektörü 
2020’de ihracat rekoru kırdı. 
Böyle bir dönemde bu başarıyı 
neye bağlıyorsunuz?
2020 yılında ihracat rekoru kırma-
sının iki etkisi olduğunu düşünü-
yorum. İlk olarak Çin’den yapılan 
mobilya ihracatının düşmesi sebe-
biyle mobilya üretiminin alternatif 
ülkelere kayması. Bu durum doğal 
olarak mobilya üreticisi firmaların 
üretimlerine yatırım yapmaları so-
nucunu doğurdu ve yeni alımlar 
gerçekleşti. Yapılan bu yeni alım-
larda da Çin’in makine ihracatında 
da pandemi sebebiyle negatif bir 
algı oluşmasından dolayı, Türk ah-
şap işleme makineleri bir alternatif 
olarak görüldü. İkincisi ise; Avru-
palı Üreticileri’nde üretimlerinin 
sekteye uğraması bizim ihracatı-
mızda artışa sebep oldu.

‘Sektörün ihtiyaçları noktasında çalışıyor’

AİMSAD’ın faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kurucularından olduğumuz AİMSAD sayesinde sektörün birlikte hareket ederek daha güçlü bir 

duruş sergilemesi mümkün oldu. AİMSAD sektörün ortak hareket etmesi, sektörün problemleri-

nin yetkili mercilere ulaştırılması ve diğer sektörler ile iş birliği yapılması, fuar organizasyonlarında 

ortak kararlar alınması noktalarında önemli katkılar sunuyor. Kurulduğu zamandan beri AİMSAD 

sektörün ihtiyaçları noktasında çalışma yapıyor. Her geçen gün üye sayısının artması ve uluslararası 

iş birliklerini genişletmesi ile AİMSAD’ın gelecek dönemde Avrupa’daki muadili olan örnekleri gibi 

Türk Ahşap İşleme Makineleri sektörünün sesi ve vizyonu olacağını düşünüyorum. Hem AİMSAD 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak şahsım hem de firmam adına AİMSAD’ın bu vizyonunu 

gerçekleştirmesi noktasında elimizden gelen katkıyı sağlayacağız.





Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı: 
Bulgaristan
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Çağlar boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan, 500 yılı aşkın bir süre Osmanlı 
hakimiyetinde kalan Bulgaristan, taşıdığı eşsiz tarih mirası, sahip olduğu doğal güzellikleri, 

farklı uygarlıkların harmanıyla oluşan kültürü, gelişen ekonomisi ve stratejik konumu ile 
hem turistlerin hem yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kara, 
demir ve havayolu güzergahında 
bulunan Bulgaristan, en önemli sı-
nır komşumuz. Bulgaristan’ın Or-
tadoğu, Kafkaslar ve Doğu’ya açılan 
kapısı Türkiye de bu ülke için çok 
önemli. İki ülke arasındaki stratejik 
ortaklık geçmişte zaman zaman sek-
teye uğrasa da asırlardır sürüyor. 

110 bin 994 kilometrekarelik yüz 
ölçümüyle Avrupa’nın en büyük 
16. ülkesi olan ve Balkanların güney 
kısmında çeşitlilik gösteren bir coğ-
rafi yapıya sahip olan Bulgaristan, 
batıda Sırbistan ve Kuzey Make-

donya, doğuda Karadeniz, kuzeyde 
Romanya, güneyde Yunanistan ve  
güneydoğuda ise Türkiye ile çevrili.  
Ülkenin kuzeyi Tuna Ovası’ndaki 
geniş düzlüklerle kaplı ve komşusu 
Romanya ile sınırı Tuna Nehri belir-
liyor. Ülkenin güneyi ise tepelikler ve 
yüksek ovalarla kaplı iken, doğudaki 
378 kilometrelik kıyı şeridi ile Kara-
deniz sahilleri ise upuzun kumsalları 
ve görkemli doğası ile her mevsim 
turistlerin ilgisini çekiyor. 
Bulgaristan Avrupa’da kurulduğun-
dan beri ismini değiştirmemiş tek 
ülke. Zengin bir geçmişi var. Tarihi 
M.Ö 7. bin yıllara uzanıyor. Tarih 

öncesi kültürler günümüz Bulgaris-
tan topraklarında Neolitik Çağ’da 
gelişmeye başladı. Antik tarihi Trak-
ların, Yunanların ve Romalıların 
egemenliğini gördü. Bugünkü Bul-
garistan topraklarının bulunduğu 
bölgenin bilinen ilk yerleşimcileri 
Traklar. Bölge o dönemden itibaren 
Traklar, Persler, Keltler ve Makedon-
lar için bir hakimiyet mücadelesine 
sahne oldu. M.S. ilk yüzyılda Roma 
İmparatorluğu’nun hakimiyetine 

giren bölge daha sonra 
devletin ikiye bölünmesi 
ile Bizans İmparatorlu-
ğu’nda kaldı. 



Göçebe Türk kavimlerinden olduk-
ları tahmin edilen Bulgarların Orta 
Asya’dan Avrupa’ya yönelen göç 
dalgalarıyla geldikleri sanılıyor. Bul-
garlar önce Karadeniz ile Hazar De-
nizi arasındaki bölgeye yerleşti, daha 
sonra 4. ve 5. yüzyılda Kafkasya ve 
kuzeyine yerleşti. Birleşmiş bir Bulgar 
devletinin ortaya çıkışı, Balkanlar’ın 
çoğuna egemen olan Birinci Bulgar 
İmparatorluğu’nun M.S. 681’de ku-
rulmasına kadar uzanıyor. 9. yüzyılda 
devletin iki ana unsuru olan Slavlar ve 
Bulgarlar giderek birleşerek Hristi-
yanlığın resmi dini olarak kabul ettiler. 
Böylece Orta Çağ süresince Slavlar 
için bir kültür merkezi haline geldi.  

500 yıl sürecek 
Osmanlı hakimiyeti
9 ve 10. yüzyıllar arasında sıklıkla Bul-
gar İmparatorluğu ile Bizans İmpara-
torluğu arasında hakimiyet mücade-
leleri yaşandı. Bu dönemde Bulgarlar 
bir taraftan da topraklarını genişlet-
tiler. Ancak bölge 1018 yılında böl-
genin tamamen Bizans hakimiyetine 
girdi ve bölgedeki Bizans varlığı 1187 
yılına kadar devam etti. Bu tarihte 
bölgede İkinci Bulgar İmparatorluğu 
kuruldu. İkinci Bulgar İmparatorlu-
ğu’nun 1396’da çökmesiyle birlikte, 
toprakları yaklaşık beş yüzyıl boyunca 
Osmanlı yönetimine girdi. 
Bugünkü Bulgaristan topraklarında 
Osmanlı hakimiyeti 20. yüzyıl başları-
na kadar devam etti. 19. yüzyılın orta-
larına kadar Osmanlı idaresinde barış 
içinde yaşayan Bulgarlar, 1840’lardan 
itibaren Fransız İhtilali’nin getirdiği 
ulusçuluk akımının da etkisiyle çeşitli 
isyanlara kalkıştı ve bağımsızlık süre-
cini başlattı. 1877-78 Osmanlı-Rus 
Harbi’nin ardından imzalanan Berlin 
Antlaşması ile Tuna Nehri ile Balkan-
lar arasında özerk bir Bulgar Prensliği 
kuruldu. 1908 yılında ise Bulgaristan 
tam bağımsızlığını ilan etti. Bundan 

sonraki yıllarda komşuları ile yaşadığı 
çatışmalar Bulgaristan’ın her iki dün-
ya savaşında da Almanya ile ittifak 
yapmasına sebep oldu. Birinci Dünya 
Savaşı’nda diğer Balkan devletlerinin 
aksine Almanya, Avusturya-Macaris-
tan ve Osmanlı Devleti ile aynı safta 
yer alan Bulgaristan, İttifak Devlet-
leri’nin savaşı kaybetmesi ile önemli 
toprak kayıplarına uğradı.

Varşova Paktı üyesi
İkinci Dünya Savaşı’na Almanya ve 
İtalya’nın safında giren Bulgaristan 
1944’te SSCB’nin ülkeye girip yö-
netime el koymasıyla  Sovyet liderli-
ğindeki Doğu Bloku’nun bir parçası 
olarak tek partili bir sosyalist devlet 
haline geldi ve soğuk savaş yıllarında 
Varşova Paktı’nın üyesi olarak kaldı. 
1989’da Doğu Bloğu’nun dağılma-
sıyla iktidardaki Komünist Parti, çok 
partili seçimlerin yapılmasına izin ver-
di ve bu da Bulgaristan’ın demokrasi 
ve piyasa ekonomisine geçiş süreci 
başladı. Doğu Bloğu’nun çözülme-
siyle 1990 yılında sosyalist rejimin 
yıkılmasıyla Bulgaristan’ın, komşusu 
Türkiye ile olan ilişkilerini oldukça 
hızlı ve olumlu bir gelişme gösterdi.
SSCB’nin çöküşü sonrası Bulgaris-
tan’ın Sovyet pazarını kaybetmesi ve 
kapitalist ekonomiye uyum sorunları 
yaşaması nedeniyle 90’lı yıllar boyun-
ca milli geliri yaklaşık yüzde 70 kü-
çüldü ve çok ağır bir ekonomik bu-
nalım yaşadı. Bulgar ekonomisi, 90’lı 
yılların sonundan itibaren toparlanma 
sürecine girdi ve Avrupa ülkeleri arası 
en hızlı büyüyen ekonomiler arasında 
yer aldı. Çok partili demokratik siyasî 
rejime geçiş ile birlikte kıta Avrupası 
ve Batı dünyası ile ilişkilerini güçlen-
dirme yolunda temel bir politika izle-
yen Bulgaristan bu çabaların bir ne-
ticesi olarak 2004 yılında NATO’ya 
2007 yılında da Avrupa Birliği’ne 
dahil oldu.

Euro’ya geçiş süreci
Bulgaristan AB’ye tam üye olma-
sına rağmen ekonomik ölçütlerini 
AB standartlarına çıkaramadığı için 
Euro’ya geçemedi. Ülkede hala res-
mi para birimi Bulgar Levası. Ülke 
Euro’ya geçmek mecburiyetinde 
ancak gerekli ölçütler, yıllardır uğ-
raşılmasına rağmen sağlanamadı. 
Bulgaristan ile ilgili bir diğer tartışma 
konusu da Bulgaristan’ın Kiril alfa-
besini kullanan ilk Euro bölgesi üyesi 
olması. Çünkü Euro banknotlarının 
üzerinde Latin ve Yunan alfabeleri ile 
Euro yazıyor. Avrupa Merkez Ban-
kası, önce bunlara bir abecenin daha 
eklenmesinin çeşitli sorunlara yol 
açacağını belirtti. Bulgaristan ise ulu-
sal telaffuzunun kullanımına aynen 
devam edeceği şeklinde cevap verdi. 
Tartışmalar, 2007 yılında Lizbon’da 
düzenlenen AB Zirvesi’nde son bul-
du. Buna göre, Bulgaristan’ın Euro 
alanına girmesiyle beraber, Euro söz-
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Temel ekonomik göstergeler
GSYİH (Nominal)  67.917 milyon dolar (2020)
Kişi Başı GSYİH (Nominal)  9.826 dolar (2020)
GSYİH Büyüme Hızı Reel  % -4 (2020)
Enflasyon Oranı  %1 (2020)
İşsizlik Oranı  %8 (2020)
Kaynak: IMF

Türkiye-Bulgaristan Dış Ticaret Değerleri (milyon Dolar)

Yıl İhracat İthalat 
2017 2.803 2.773
2018  2.670 2.501
2019  2.528 2.316
Kaynak: ticaret.gov.tr

Resmi Adı Bulgaristan Cumhuriyeti
Başkent Sofya
Nüfus 6.951.482 
Yüzölçümü 110.993,6 kilometrekare
Etnik Yapı Yüzde 83,6 Bulgar, yüzde 9,5 Türk, 
 yüzde 4,6 Roma, yüzde 1,5 diğer.
Dili Bulgarca ve etnik azınlık dilleri
Para birimi Leva 
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cüğü tüm banknotlarda üç abece ile 
de yer alacak. Yunanistan örneğinde 
olduğu gibi, Bulgaristan’da basılacak 
olan madeni paraların arka yüzle-
rinde Kiril abecesi ile Euro yazacak. 
Tüm ülkelerde basılan madeni para-
ların ön yüzleri, eskisi gibi olacak.

Yabancı sermayenin gözdesi
Liberal ve dışa açık bir ekonomi anla-
yışı ile hareket eden Bulgaristan, yine 
de kişi başı sekiz bin dolar civarın-
daki yıllık ortalama gelirle, 2007’de 
üye olduğu AB ülkeleri içerisinde 
en yoksul ülke konumunda. Ülke-
nin Türkiye ile ithalat ve ihracat bağı 
bulunuyor. Düşük vergi oranları ve 
bürokratik kolaylıklar ile iş dünyası-
nın dikkatini çeken Bulgaristan, Bal-
kanların yükselen yıldızı olarak tercih 
ediliyor. Yabancı sermayenin gözdesi 
olan ülkede, Bulgar firmalar da dün-
ya pazarına art arda açılmaya devam 
ediyor. 

Sanayi gelişme sürecinde
Ülke ekonomisi büyük oranda hiz-
met sektörüne dayalı ve istihdamın 
ve milli gelirin üçte ikisi bu alandan 
karşılanıyor. Sanayi sektörü yeterli 
kapasite, teçhizat ve donanıma sahip 
değil. Ülke sanayisi daha çok doğal 
kaynaklara dayalı ve öne çıkan bir sa-
nayi kolu bulunmuyor. Bulgaristan’ın 
başlıca ihracat kalemleri petrol yağla-
rı, bakır, ilaç, buğday, elektrik enerjisi, 
ayçiçeği tohumu, izole tel ve kablo-
lar, elektrikli makine yedek parçaları, 
demir-çelik tüp borular, biyodizel 

karışımlar, hazır giyim ve tütün. Baş-
lıca ithalat kalemleri ise; petrol yağ ve 
gazları, bakır, ilaç, motorlu taşıtlar, 
telefon cihazları, izole tel ve kablolar, 
elektrik enerjisi, elektronik cihazlar, 
demir-çelik ve alüminyum olarak öne 
çıkıyor. Bulgaristan’ın, en önemli ti-
cari ortağı ithalat ve ihracatta yüzde 
15’e yaklaşan payı ile Almanya. Di-
ğer önemli ticari ortaklar ise Türkiye, 
Rusya, İtalya, Romanya, Yunanistan, 
İspanya, Fransa ve Belçika.

Dünya gül yağı ihtiyacının 
yüzde 85’i karşılanıyor
Ülke toprakları iklim, su kaynakları 
ve yüzey şekilleri bakımından tarı-
ma elverişli olmasına karşın tarım 
sektörü ülke ekonomisi bakımından 
hayati bir önemde değil. Tarımsal 
faaliyetin yaygın olduğu ülkede öne 
çıkan başlıca ürünler, ayçiçeği, buğ-
day, arpa, tütün, şeker pancarı, sebze 
ve meyveler. Ancak Bulgaristan gül 
ve lavanta yetiştiriciliğinde dünyada 
önemli bir yere sahip. Bulgaristan’da 
bulunan Güller Vadisi’nde yetiştiri-
len güller dünya gül yağı ihtiyacının 
yüzde 85’ini karşılıyor. Eşsiz koku-
suyla Bulgar güllerinden elde edilen 
gül yağı dünya parfüm piyasasında 
çok önemli bir bileşen olarak tercih 
ediliyor.

En önemli transit geçiş hattı
Türkiye Bulgaristan’ın en önemli 
beş ticari partnerinden birisi olarak 
öne çıkıyor. Özellikle Bulgaristan’ın 
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı 

olması sebebiyle Bulgaristan Türkiye 
için stratejik bir öneme sahip. Aynı 
şekilde Türkiye de Bulgaristan’ın 
Orta Doğu’ya, Doğu’ya ve Kafkas-
lara açılan en önemli sınır komşusu. 
Dolayısıyla iki ülke arasında ticaret 
hacmi gün geçtikçe güçlenerek ar-
tıyor. En önemli transit geçiş hat-
tında olan Bulgaristan ve Türkiye 
arasında ticaret hacmi 2017 yılında 
ilk kez  beş milyar seviyesini aştı. Bu 
tarihten itibaren de rakamlar artarak 
devam ediyor. Türkiye’den Bulga-
ristan’a ihraç edilen başlıca ürünler 
mensucat ürünleri, bakır cevheri, 
binek otomobil ve motorlu taşıt-
lar, demir-çelik, izole edilmiş teller, 
bakır teller, elektrik enerjisi, tekstil 
ürünleri ve hava araçları. Bulgaris-
tan’dan ithal edilen başlıca ürünlerse 
petrol yağları, rafine edilmiş bakır 
ve alaşımları, işlenmemiş kurşun ve 
çinko, izole tel ve kablolar ve ayçiçek 
tohumu.
İthalat-ihracat ilişkilerinin yanı sıra, 
Türkiye’nin Bulgaristan’da güçlü 
yatırımları da bulunuyor. Bu ya-
tırımların toplam tutarı iki milyar 
doların üzerinde. Bulgaristan’da 
1.500’ün üzerinde Türk şirketi, iki 
Türk sermayeli banka bulunuyor. 

Karşılıklı turist sayısında artış
İki ülke arasındaki yakın ilişkiler tu-
rizm sektörüne de yansıyor. Her iki 
ülkeden karşılıklı olarak turist sayısı 
Covid döneminde sekteye uğrasa 
da düzenli olarak artıyor. Özellikle 
kara yoluyla da kısa mesafede ulaşı-

İthalatında Başlıca Ülkeler (2019)

Ülke             İthalat Tutarı (Bin Dolar)
Almanya  4.611.374
Rusya 3.740.169
İtalya 2.851.616
Romanya 2.743.563
Türkiye 2.434.628
Kaynak: Trademap

İhracatında Başlıca Ülkeler (2019)

Ülke  İhracat Tutarı (Bin Dolar)
Almanya 5.017.790
Romanya 2.959.419
İtalya 2.494.795
Türkiye 2.443.580
Yunanistan 2.289.865
Kaynak: Trademap
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labilir olan ve hem kış turizmi, hem 
upuzun kumsalları, hem hareketli 
gece hayatı, hem de doğal ve tarihi 
güzellikleri ile dikkat çeken Bulga-
ristan’a her mevsim, hafta sonları ve  
günübirlik ziyaretlerle Türkiye’den 
oldukça yüksek turist girişi oluyor.

Büyülü Sofya 
Bulgaristan’da gezilip görülecek pek 
çok önemli yer var. Bunların başında 
başkent Sofya geliyor. Avrupa’nın en 
eski yerleşim yerlerinden biri olan 
ve tarihi M.Ö 5. yüzyıla dayanan 
Sofya, etrafını saran ulu dağlarıyla, 
ortasından geçen nehriyle, doğa-
sıyla, tarihiyle, renkli gece hayatı ve 
lezzetli yemekleri ile dikkat çekiyor. 
Sofya’da Vitosha Dağı’ndaki büyü-
leyici gün batımı izlenebilir, Ulusal 
Tarih Müzesi, Vitosha Doğa Parkı, 

Borisova Gradina Merkez Parkı ve 
St. Alexander Nevski Katedrali ziya-
ret edilebilir.

İstanbul ve Roma’dan 
eski yerleşim yeri
Sofya’dan sonra Bulgaristan’ın en 
büyük şehri ve kültür merkezi olan 
Plovdiv (Filibe), Türkiye Kapıkule 
sınır kapısına 150 kilometre uzak-
lıkta bulunuyor. Tarih açısından çok 
zengin bir tarih mirasına sahip olan 
Plovdiv de bulunan tarihi kalıntılar 
şehrin İstanbul ve Roma şehirlerin 
de daha eski bir yerleşim yeri ol-
duğunu gösteriyor. Aynı zamanda 
kültür, ekonomi ve fuarlar şehri olup 
olan Plovdiv bir üniversiteler şehri 
olarak da tanımlanıyor. Plovdiv’de 
Milattan Sonra 2. yüzyıldan kalma 
olağanüstü Roma Amfitiyatrosu, 

Etnografya Müzesi ya da Bulgar 
Ulusal Canlandırmasının bir sembo-
lü olan Balabanov Evi ve Eski Kent 
Meydanı (Old Town) mutlaka gö-
rülmesi gereken yerler arasında.
Bulgaristan’ın en güzel şehirlerin-
den biri de Karadeniz kıyısına 18 
kilometre uzaklıktaki Altınkum Plaj-
ları ile ünlü olan ve doğası ile hayran 
bırakan Varna, ekonomik ve eğlen-
celi hayatıyla İbiza’nın ucuz versiyo-
nu olarak da anılıyor. 
Yaklaşık 138 bin kişinin yaşadığı 
büyük bir kültürel ve ekonomik 
merkez Plevne de zengin tarihi mi-
rasının yanı sıra muhteşem manzara-
larıyla dikkat çekiyor. Ülkenin tarihi 
dokusuyla öne çıkan yerleşim yerle-
rinden biri olan Tırnova da tarihi ve 
muhteşem doğasıyla mutlaka ziyaret 
edilmesi gereken başka bir şehir.

Sektörel dış ticarette ürün bazlı farklılaşmak 
mümkün
Türkiye, Bulgaristan’a ağaç işleme makine-
leri sektöründe 2020 yılında 3 milyon 452 
bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam 
2019’da 3 milyon 825 bin dolar, 2018’de 
ise 4 milyon 529 bin dolar düzeyindeydi. 
2017’de ise 3 milyon 588 bin dolar civa-
rındaydı. Yani 2018’de Bulgaristan’a olan 

ihracat hızlı bir sıçrama yaparken, devam 
eden yıllarda kademeli olarak azaldı. Tür-
kiye, Bulgaristan’a en çok testere maki-
neleri, bükme veya birleştirme makineleri 
ile diğerleri kategorisinde ürünler satıyor. 
Bulgaristan’ın sektördeki toplam ithalatı ise 
2017’de 8 milyon 383 bin dolar, 2018’de 

7 milyon 593 bin dolar, 2019’da ise 6 mil-
yon 385 bin dolar olarak gerçekleşti. 
Bulgaristan’ın sektördeki toplam ithalatın-
dan Türkiye’nin aldığı pay, yüzde 7 dü-
zeyinde. Bununla birlikte, Bulgaristan’ın 
sektördeki toplam ithalatının her geçen yıl 
kademeli olarak azalması da dikkat çekiyor. 

GTIP Kodu   Ürün Açıklama                      Türkiye’nin Bulgaristan’a İhracatı          Bulgaristan’ın Toplam İthalatı           Türkiye’nin Toplam İhracatı

 2017      2018         2019           2020               2017           2018              2019              2020        2017              2018              2019               2020

846510 Çeşitli Makina İşlemlerini 
 Bu İşlemler Arasında Alet 
 Değiştirmeden Yapan  655.000 1.448.000 945.000 271.000 8.383.000 7.593.000 6.385.000 - 10.419.000 13.085.000 12.247.000 23.463.000
 Makineler
846520 İşleme Merkezleri 101.000 109.000 19.000 88.000 1.419.000 612.000 746.000 - 746.000 1.668.000 2.031.000 2.415.000
846591 Testere Makinaları 592.000 558.000 487.000 748.000 5.351.000 6.407.000 6.891.000 - 23.219.000 26.477.000 29.429.000 31.924.000
846592 Planya, Freze veya Keserek
 Kalıplama Makineleri  

265.000 268.000 384.000 136.000 2.364.000 2.705.000 2.733.000 - 10.033.000 14.734.000 11.594.000 10.706.000

846593 Taşlama, Zımparalama veya 
 Parlatma Makineleri  

154.000 65.000 90.000 6.000 1.399.000 1.462.000 1.247.000 - 2.536.000 4.537.000 4.438.000 4.055.000

846594 Bükme veya Birleştirme 
 Makinaları 

505.000 612.000 807.000 397.000 2.198.000 1.927.000 1.414.000 - 5.204.000 7.623.000 7.369.000 5.496.000

846595 Delik Açma Veya  
 Zıvanalama Makinaları 

166.000 110.000 76.000 80.000 2.116.000 1.069.000 1.170.000 - 3.745.000 5.194.000 4.194.000 3.679.000

846596 Yarma, Dilme veya Soyarak 
 Yaprak Halinde Açma Makineleri 

192.000 384.000 296.000 182.000 3.696.000 2.036.000 2.230.000 - 1.620.000 1.878.000 1.306.000 1.269.000

846599 Diğerleri 958.000 975.000 721.000 1.544.000 3.377.000 5.292.000 4.186.000 - 26.299.000 27.315.000 25.409.000 27.956.000 
 TOPLAM 3.588.000 4.529.000 3.825.000 3.452.000 30.303.000 29.103.000 27.002.000 0 83.821.000 102.511.000 98.017.000 110.963.000
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Türkiye’nin Amazon Ormanları
Dünyada sadece Amazonlar ve Kongo’da bulunan, dünyada nadir rastlanan ekosistemlerden bi-
risi kabul edilen longoz (subasar) ormanlarından birinin Türkiye’de olduğunu biliyor muydunuz?
Kapladığı yaklaşık 3 bin 515 dönümlük bir alan ile Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük subasar or-
manı olan İğneada Longoz Ormanları, bazı mevsimler tamamen sular altında kalan ağaçları, de-
releri, gölleri ve sahip olduğu biyolojik çeşitlilikle Türkiye’nin en önemli orman varlıklarından biri.

Dünyada çok az görülen bir doğa 
mucizesi. Binlerce yıldır devam 
eden bir döngü… Yaşaması, ba-
rınması, devam etmesi doğanın 
bu muhteşem döngüsünde saklı 
bir ekosistem, biyolojik çeşitlilik… 
Dağlardan aldığı kar suları, yağmur 
suları ile beslenip denize ulaşmaya 
çalışan dereler, akarsular düşünün. 
Bu küçük dereler denize kavuş-
maya çalışırken ağaç, kütük, dal, 
yaprak ne varsa sürüklüyor. Sonra 
bazı yerlerde debi azalıyor, bu de-
relerin önü kesiliyor… Ulaşmaya 
çalıştığı yer Karadeniz, kolay değil 
ona ulaşmak… Karadeniz de dev 
dalgaları ile kumullar yığıyor kıyıya 
set çekiyor derelerin önüne… Her 
taraftan önü kapanan dereler kü-
çük gölcüklere dönüşüyor. Sonra 
yağmurlar yağıyor, karlar eriyor, de-
niz taşıyor, dere denize, deniz göle 

kavuşuyor. Yükselen sular basıyor 
ormanları, ormanlar sular altında 
kalıyor. Ve bu doğa mucizesi ile 
besleniyor ağaçlar, kuşlar, canlılar. 
Her taşkının, selin bir felaket değil, 
dünyada Amazonlar ve Kongo gibi 
çok az yerde görülen bu ekosiste-
min canlılığı için gerekli olduğunu 
öğretiyor bize…
Sözünü ettiğimiz bu doğa harikası 
oluşum subasar ormanı olarak ad-
landırıyor. Diğer ismi ile longoz or-
manı. Sahip olduğu fauna ve flora 
çeşitliliği ile Türkiye’nin en önemli 
doğal yaşam alanlarından biri olan 
İğneada Longoz Ormanları, yüz-
lerce çeşit bitki, hayvan ve kuş tü-
rüne ev sahipliği yapan Türkiye’nin 
en önemli orman varlıklarından 
biri. Kırklareli merkeze 100, İstan-
bul’a 230, Edirne’ye 174 kilometre 
mesafede olan İğneada Longoz Or-

manları, sucul bir orman ve yağmur 
ormanları gibi gür. Ancak yağmur 
ormanları gibi sadece yağışa ve hava 
nemine değil, daha çok taban suyu-
na bağımlı ve bu yönüyle tropikal 
bölgelerin mangrove (bataklık) 
ormanlarına benziyor. Orman tabi 
sürekli sular altında değil. Bu doğa 
olayı yağışlara ve dalgaların etkisine 
göre yılda altı yedi defa gerçekle-
şiyor. Su basan kısımlar genellikle 
çok derin değil, ancak bazı istisna 
yerlerde suyun derinliği bir metreyi 
bulabiliyor. Ancak birçok noktada 
su genellikle 30-60 cm derinliğin-
de. Longoz orman tipinde orman 
zemini bölüm bölüm su altında kal-
dığı için ağaçlar, suyun getirdiği kil 
ve nem ile yetişiyor. Su, getirdiği kil 
ve organik materyal ile bu sahaların 
topraklarını mineral ve organik ma-
teryal yönünden zenginleştiriyor.
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Varlığı taban suyuna bağlı
Longoz ormanlarının dünyada nadir 
görülme sebeplerinden biri, varlığını 
sürdürebilmesi için mutlaka taban 
suyuna ihtiyaç duyması. İğneada 
Longoz Ormanları, Yıldız Dağla-
rı’ndan doğan ve Karadeniz’e dökü-
len dereler sayesinde varlığını yüzyıl-
lardır koruyor. Dünyada birkaç yerde 
örnekleri görülen bu nadir değer 
2007 yılında Milli Park ilan edilerek 
tamamen koruma altına alındı. Yapı-
lan araştırmalar gösteriyor ki Avru-
pa’da bulunan longoz ormanlarının 
pek çoğu kurumuş ve bunun sebebi 
maalesef İkinci Dünya Savaşı esna-
sında atılan bombalar olmuş. 
İğneada Longoz Ormanları’nda bi-
lim insanları birçok çalışma yapmış. 
Yaptıkları çalışmalar sonucunda, bu-
ranın farklı karakterlere sahip üç adet 
ormandan oluştuğunu belirlemişler. 
İğneada Longoz Ormanları’nda 
Yıldız Dağları’ndan eriyen karlar ve 
yağmurlarla denize ulaşmaya çalışan 
derelerin oluşturduğu Mert, Erik-
li, Saka, Pedina ve Hamam Gölleri 
bulunuyor.  Bilim insanları da ince-
ledikleri üç farklı ormanı Saka Gölü 
Longozu, Mert Gölü Longozu ve 
Erikli Gölü Longozu olarak içerisin-
de ev sahipliği yaptığı göllerin adla-
rıyla da isimlendirmiş.

472 bitki, 453 kuş türü
Longoz Ormanları kumul eko sis-
tem, sulak eko sistem, subasar eko 
sistem ve yaprak döken eko sis-
temlerinin bir arada bulunduğu bir 
oluşum. Dolayısıyla biyolojik çeşit-
lilik açısından hayli zengin. İğneada 
Longoz Ormanları Milli Parkı’nda, 
kaydedilen 472 farklı bitki türü bu-
lunuyor ve sadece bu bölgede yeti-
şen ve nadir görülen 17 bitki türü 
var. Türkiye’de bulunan 453 kuş 
çeşidinden 258’i İğneada da ve or-
manda 668 çeşit yabani hayvan türü 

yaşıyor. Bern Sözleşmesi ölçütlerine 
göre; bölgede konaklayan veya ya-
şayan 184 kuş türü, koruma altına 
alınması gereken kuş türleri arasında 
bulunuyor.
İğneada Longoz Ormanları’nın ağaç 
çeşitliliği de hayli zengin. Longozun 
olduğu bölgelerde taban suyuna 
muhtaç, yağmur ormanlarına benzer 
nitelikteki ağaçlar görülüyor. 8 ile 10 
metre arasında arasında değişen boy-
ları ile heybetli görünen ağaçlar ince 
gövdeleriyle de bir o kadar narin ya-
pıda. Ağaçlar varlıklarını sürdürmek 
için gölden taşacak suya muhtaç. Bu 
ağaçlar birbirlerine çok yakın ko-
numdalar bu nedenle ormanın içi 
biraz daha karanlık.
Orman kısmında ise geniş gövde-
li, yüksek yapılı, yaprak döken yaşlı 
ağaçlar da yoğun olarak bulunuyor. 
Kayın, gürgen, meşe, mürver, dış 
budak, ıhlamur, üvez, kızıl ağaç, ak 
ağaç, çınar yapraklı akça ağaç, ce-
viz, kızılcık, fındık gibi pek çok ağaç 
türüne ev sahipliği yapan ormanda 
ağaçların gövdelerini saran sarmaşık 
bitkiler tropikal bir görüntü oluştu-
ruyor. Göl kestanesi ve nilüfer top-
luluklarını da bölgede yoğun olarak 
görmek mümkün. 
Longoz Ormanları aynı zamanda 

yaban hayatın canlı olduğu bir ya-
şam alanı. Kuzey Avrupa Kuş Göç 
yolu üzerinde bulunduğu için pek 
çok farklı türde göçmen kuşa dö-
nemsel olarak ev sahipiliği yapıyor. 
Kuğu, ördek, balıkçıl, karaleylek ve 
sakarmeke gibi su kuşlarının yanı 
sıra ağaçkakan, şahin, kartal, atma-
ca, doğan, üveyik, yalıçapkını gibi 
pek çok kuş türü görülüyor. Bölgede 
avlanması yasak olan ve koruma al-
tına alınan birçok yaban hayvanı da 
bulunuyor. Özellikle kurt, karaca, su 
samuru, tilki, çakal, geyik, yediuyur, 
sincap, tavşan, domuz, yaban kedisi, 
vaşak, köstebek ve porsuk bölgede 
en çok görülen canlılar. 
Amazon ve Kongo’dan sonra dünya-
nın en büyük üçüncü langozu kabul 
edilen İğneada Longozu ile birlikte 
Sakarya’da bulunan Acarlar Longozu, 
Sinop’ta bulunan Sarıkum Longozu 
ve Samsun Kızılırmak Deltası’nda bu-
lunan longoz niteliğine sahip orman-
ların çok küçük kalıntılarının kaldığı 
bu özel ekosistemler belki de dünya-
da en çok korunması gereken doğa 
alanları. Biyolojik çeşitliliğin, doğal 
yaşamın devamı için dünya üzerinde 
çok az bulunan son longoz ormanla-
rını korumak, varlıklarını sürdürmesini 
sağlamak çok önemli.

Ormanlık saha (ha) Göl (ha)     Sazlık (ha)         Toplam (ha)

Saka Gölü Longozu 767.17     2.2  38.6    807.97
Mert Gölü Longozu   485.2  43.8     244.9 773.9
Erikli Gölü Longozu 379.5   62.9   75.2  517.6
TOPLAM  1631.87     108,9 58,7 2099,47
Kaynak: Çekül Vakfı (Dr. Ali KAVGACI - Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Antalya)







Kadınların eğitim alamadığı bir ül-
kede doğdu, çalışarak, üreterek, sab-
rederek o dönem erkeklerin egemen 
olduğu bilim dünyasında kendini 
kanıtladı, keşifleri ile pek çok kadına 
ilham oldu. Bu sayımızda hayatını 
bilime adayan dahi kadın Marie Cu-
rie’den bahsedeceğiz…
7 Kasım 1867’de Maria Skolodows-
ka ismiyle Varşova’da dünyaya gel-
di. O dönem Polonya Çarlık Rus-
yası’nın egemenliğindeydi. Maria 
ise kendilerini öğrenmeye adayan 
öğretmenlerle dolu bir aileden geli-
yordu. Babası Wladislaw Sklodowski 
Varşova lisesinde fizik ve matematik 
öğretmenliği yapıyordu. 
Annesi Bronislawa Sklodowski ise 
oldukça eğitimli bir kadındı. Varşo-
va’daki en iyi kız okulunun müdire-

siydi. Beş çocuğu vardı ve önceliği 
beş çocuğunun en iyi şekilde eğitil-
mesiydi. Marie dört yaşında okuma-
yı öğrenmişti. 1875 yılında ablaları 
Sofia ve Bronya tifüse yakalandı, 
Sofia 1876 yılının ocak ayında ölür-
ken Bronya iyileşti. İki yıl sonra Ma-
rie’nin annesi verem sebebiyle öldü.
Aile zor dönemler geçirse de öğren-
me aşkları hiç bitmedi. Marie için 
öğrenmek bir takıntı haline gelmiş-

ti. Hiç durmadan çalışıyor ve oku-
yordu. 15 yaşına geldiğinde beş dil 
biliyordu. Okuldan altın madalya ile 
mezun oldu. Polonya’daki bir kız 
için eğitim yolunun sonuna gelmişti. 
Polonya’daki üniversiteler kaç altın 
madalya kazanmış olurlarsa olsunlar 
kadınları kabul etmiyordu. Ağabeyi 
tıp okuluna gidecekti ve ailenin bü-
tün parası onun eğitim masraflarına 
harcanacaktı. 

Künye

Tam adı: Maria Skolodowska Fransız vatandaşlığı sonrası Marie Curie

Kimdir: Fizikçi ve kimyager. Radyum ve Polonyum adında iki yeni element 

keşfetti, geliştirdiği radyoterapi yöntemiyle kanser hastalığının tedavi edilme-

sini sağladı, atom fiziğinde çığır açtı, Nobel Ödülünü alan ilk kadın, iki kez alan 

tek bilim insanı oldu. 

Doğum yeri ve tarihi: 7 Kasım 1867 Varşova

Ölüm Tarihi: 4 Temmuz 1934 - Haute-Savoie, Fransa

İlham Veren Hikayeler
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Bilim yolunda ölümü göze alan 
cesur kadın: Marie Curie
Nobel Ödülü alan ilk kadın, iki kez alan tek bilim insanı olan Marie Curie, atom fiziğinde çığır açtı, kanser 

tedavisinde tıp bilimine büyük katkı yaptı, atomu oluşturan atom altı parçacıkların keşfedilmesine ön ayak 

oldu ve bugün yaşadığımız atom çağının temellerini attı. Keşfettiği radyum elementi hayatına mal olurken, 

bugün bu element sayesinde geliştirilen radyoterapi yöntemiyle kanser hastaları tedavi ediliyor.



Abla ile yapılan anlaşma
Maria okuma aşkıyla yanıp tutuşu-
yordu. Sonunda bir çözüm buldu. 
En az kendisi kadar eğitim almak 
isteyen ablası ile bir anlaşma yaptı. 
19 yaşındaki ablası Bronia da abisi 
gibi doktor olmak istiyordu. Maria 
çalışarak ablasına para göndermeyi 
teklif etti. Böylece ablası Paris’te tıp 
okuyabilecekti. Bunun karşılığında 
ablası da doktor olunca Maria’nın 
Paris’te üniversite okumasına yar-
dım edecekti. Böylece Maria mü-
rebbiyelik yapmaya başladı. Sekiz 
yıl sonra ablası doktor oldu ve Ma-
ria 24 yaşında Paris’e gitti. Sonunda 
Sorbonne’da fizik bilimi alanında 
okuyan 1800 öğrenci arasındaki 23 
kadından biri oldu. Hayallerine ka-
vuşmuştu. 

İki bölümü birincilikle bitirdi
Paris’te zor bir yaşam sürse de 
1893’te fizik bölümünü, 1894’te 
de matematik bölümünü birincilikle 
bitirdi. Okulu bitirdikten kısa süre 
sonra daha sonra yaşamını birleşti-
receği, Endüstriyel Fizik ve Kimya 
Okulu Laboratuvarının Başkanı olan 
ve piezoelektriği keşfeden Pierre 
Curie ile tanıştı. Pierre ile evliliğinin 
ardından Fransız vatandaşı olarak 
Marie Curie adını aldı. Pierre Curie, 
çok önemli çalışmalar yaptığı kendi 
işini bırakıp eşinin araştırmalarında 
ona yardım etmeyi seçen yetenekli 
bir bilim insanıydı.
1896 yılında da öğretmenlik diplo-
masını alan Marie çelik konusunda 
fizik doktorası yapmak istiyordu. O 
yıl uranyum elementinin kendiliğin-
den ışın yaydığını keşfeden Fransız 
fizikçi Henri Becquerel’i duydu ve 
uranyum konusunda doktora yap-
maya karar verdi. Marie, uranyum 
mineralinin içinde, uranyumdan 
daha radyoaktif olan başka bir ele-
mentin daha olacağına inanıyordu. 

Uranyum tuzlarının yaydığı, sonra-
ları radyoaktivite olarak adlandırıla-
cak ışın üzerine detaylı araştırmalara 
başladı. Fakat eylül 1897’de ilk kızı 
Irene dünyaya gelince bir süre çalış-
malarına ara verdi. 

Yeni elementin keşfi: Polonyum
Uranyumun yaydığı radyasyon mik-
tarını ölçtükten sonra geriye bir tek 
soru kalıyordu: Uranyum dışında 
diğer elementler de bu tuhaf ışınları 
yayıyor muydu? Bunu öğrenmenin 
tek yolu bilinen tüm elementleri 
incelemekti. Bilim insanlarından ve 
eski profesörlerden element örnek-
leri toplayan Curie, Mendelev’in 
periyodik tablosunu takip ederek 
hepsini tek tek test etti. Marie aynı 
ışınların toryumdan da zayıf da olsa 
yayıldığını fark etti. Elementler gibi 
teker teker cevherleri de test eden 
Marie, peşbend cevherinde uran-
yum ve toryum miktarının bekle-
nenden dört beş kat daha fazla ışın 
yaydığını keşfetti. Bu yeni bir ele-
ment olmalıydı. Marie hipotezini 
kanıtlamak için gece gündüz çalıştı, 
başka bilim insanları da aynı alanda 
çalışıyordu. Karısının büyük bir ke-
şif yapmak üzere olduğunu gören 
Pierre tüm gücüyle ona yardıma 
koyuldu. Ve Marie 13 Temmuz 
1898’de aradığını buldu. Bulduğu 
yeni elemente anavatanını onurlan-
dıracak bir isim verdi: Polonyum. 
Beş gün sonra Marie’nin bu buluşu 
bizzat Becquerel tarafından Fransız 
Bilim Akademisi’ne sunuldu ve bu 
yeni elementin uranyumdan dört 
yüz kat daha radyoaktif olduğu du-
yuruldu. Radyoaktivite ilk kez bir 
yayında yer aldı. 

Radyumun keşfi
Polonyumun keşfinden 6 hafta son-
ra Curie çifti saf uranyumdan dokuz 
yüz kat daha  radyoaktif yeni bir 

element keşfettiğini duyurdu ve bu 
yeni elemente Radyum adını verdi. 
Bu keşiften sonra teorilerini daha da 
ileri taşımak ve kimyasal temelde de 
teorilerini kanıtlamak isteyen Marie, 
karmaşık cevherlerdeki saf radyumu 
ayrıştıracak arayışına başladı. Bunun 
için büyük miktarda pekblend cev-
herine ihtiyacı vardı ve uzun uğraşlar 
sonucu Çekya’da bir uranyum ma-
deninde aradığını buldu. 

Yararlı mı, zararlı mı?
Zengin bir baron nakliye bedelini 
karşıladı, Marie okuldaki eski virane 
bir barakayı laboratuvar olarak kul-
lanmak için izin aldı. 10 ton pekb-
lend getirildi. Günlerce gecelerce 
laboratuvarda çalıştı. Tekrarlanan 
ayrıştırma işlemleri sırasında radyas-
yon giderek yoğunlaşıyordu. Tabi o 
yıllarda Curie çifti yaşayan tüm can-
lılar için radyasyonun korkunç bir 
tehlike yaydığını bilmiyorlardı ve bu 
sebeple çalışırken gerekli önlemleri 
almadılar. Ellerinde oluşan geçmek 
bilmeyen yaraları bu sebeple hiç 
önemsemediler. ‘Radyum sağlıklı 
deriyi yakıyorsa hastalıklı dokuyu 
yok etmek için de kullanılır mı?’ di-
yerek kanserli tümörleri olan fare, 
tavşan gibi kobaylar üzerinde deney 
yaptılar. Bulgularına göre kanserli 
doku kaybolup normal deri tekrar 
oluşuyordu. Ama radyum soluyan 
hayvanlar kısa sürede ölüyorlardı. 
Anlaşılan radyum ciğerleri mahve-
diyordu. Marie’nin laboratuvarında 
radyumu ayrıştırma işlemi neredeyse 
dört yıl sürdü, bu esnada Marie çok 
zayıfladı, kocası da sürekli hastaydı.

Nobel Ödülü 
Tüm zamanını laboratuvarında ça-
lışarak geçiren Marie 1903 yılında 
Fransa’da ilk kez doktora alan ka-
dın oldu. Curi çifti şüphesiz ödül-
lerin en büyüğünü 1903 yılında 
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kazandı. Radyoaktivitenin keşfi 
için verilen Fizik Nobel Ödülü’nü 
Henri Becquerel ile paylaştılar.

Kanser tedavisinde ilk adım
Ödül sonrası Pierre, Fransız Bilim 
Akademisi’ne seçildi. Akademi’ye 
bir kadının seçilmesi maalesef söz 
konusu bile değildi. Radyoaktivite-
den yararlanan ilk bilim ise tıp oldu. 
1904 yılında kanser hastaları için 
radyum tedavisini tanımlayan ilk 
kitap yayımlandı. Bu arada  Pierre 
Sorbonne’da öğretmenliğe başladı. 
Marie de Sevr’deki bir kızlar oku-
lunda fizik öğretmenliği yapmaya 
başladı. Aynı yılın sonlarına doğru 
ikinci kızları Eve doğdu.

İkinci Nobel
Pierre 1906 yılında talihsiz bir kaza 
sonrası hayatını kaybetti. Marie çok 
zor günler geçirse de bütün enerjisini 
kocasıyla başladığı işi tamamlamaya 
ayırdı. 1909 yılında Paris Enstitüsü 
ve Pasteur Enstitüsü iş birliğiyle ona 

yepyeni bir laboratuvar kurdular. Ar-
tık Yeni Radyum Enstitüsü’nün ba-
şındaydı. 1911 yılında ikinci Nobel 
ödülünü Kimya dalında aldı. İsveç 
Kraliyet Bilim Akademisi, Fizik da-
lında ilk ödülünü almasını sağlayan 
çalışmasını kimyasal işlemle gerçek-
leştirdiği ve saf radyumu ayrıştırma 
işleminin başka elementlerin keşfin-
den daha büyük bir keşif olduğuna 
karar vererek ödülü ona verdi. 
Marie bu arada sürekli hastaydı. 
Ağır bir böbrek rahatsızlığı geçir-
di. Hızla kilo kaybediyordu. Bir yıl 
boyunca kızlarını hiç görmedi. O 
hasta haliyle bile yattığı yerden ça-
lışmaya, makale yazmaya devam etti. 
Marie iyileştikten sonra çalışmaları-
na tekrar başlamıştı. 1914 yılında 1. 
Dünya Savaşı başladığında kendi-
sine önemli bir görev düştü. Fran-
sız Cumhurbaşkanı savaşta Paris 
düşerse radyumun Almanların eli-
ne geçeceğinden ve Fransa’ya karşı 
kullanılacağından endişe ediyordu. 
Fransa’daki bütün radyum stokunu 
Bordeaux’a getirilmesi görevi veril-
di ona. Kurşunla kaplanan tüplerle 
dolu bavulu trenle taşıdı. Savaş sı-
rasında taşınabilir röntgen cihazları 
yaparak, o zaman henüz 17 yaşında 
olan kızı Irene ile birlikte, genç ka-
dınlara x ışını teknolojisini öğretti.
Irene de annesi gibi çok çalışkandı 
ve zekiydi. Fizik tedavi uzmanlarına 
savaş ortamında radyoloji ekipmanı-
nı nasıl kullanacaklarını gösterdiler. 
Bozulan cihazları fazla tamir ettiler. 
Bu esnada yüksek dozda radyoaktif 
ışına maruz kaldılar.
 
Kanserli hastalar tedavi ediliyor
Bu arada Radyum Enstitüsü dünya 
çapındaki en önemli araştırma mer-
kezlerinden birisi oldu. Laboratu-
varda özenle seçilmiş 40 araştırma-
cı vardı ve çoğunluğu kadınlar ve 
Lehlerden oluşuyordu. Kızı Irene 

de laboratuvarda annesi ile çalışıyor-
du. 1921 yılında iki kızını da alarak 
Amerika’ya gitti. Pek çok üniversite-
de konuşmalar yaptı, Beyaz Saray’a 
davet edildi. Amerikan Başkanı Har-
ding ona bir gram radyum hediye 
etti. Curie’nin radyum stoku rakip-
sizdi. Yıllarca topladığı radyum Ens-
titü’de kendisi gibi yıldız bir araş-
tırmacı olan kızı Irene dahil olmak 
üzere ekibi tarafından araştırmalarda 
kullanılıyordu. 

Bilim uğruna öldü
En büyük sorun radyasyona maruz 
kalmanın ne kadar zararlı olaca-
ğı konusu idi. Bugün radyasyona 
maruz kalmanın başta anemi ve 
lösemi olmak üzere pek çok has-
talığa sebep olduğunu biliyoruz. 
Ancak Marie elementin insanlığa 
yararına o kadar inanıyordu ki za-
rarlı olacağına dair kanıtları gör-
mezden geliyordu. Marie 1934 
yılında Fransa’da kan kanserinden 
öldü. Hastalığı, aşırı dozda radyas-
yona maruz kalmasına bağlandı. 
Bu yüzden ona ‘bilim için ölen 
kadın’ denildi. Radyokaktivite ça-
lışmalarından dolayı, radyoaktivi-
te birimine ‘curie’ denilmektedir. 
Curie’nin not defterleri o kadar 
çok radyasyona maruz kalmıştır 
ki, ancak kurşun kaplı bölmelerde 
muhafaza edilip sadece radyoaktif 
koruma altında incelenebilmekte-
dir. Marie’nin ölümünden sonra 
annesinin yolundan giden ve tıpkı 
annesi gibi eşi Frederic’le labaratu-
varda gece gündüz çalışan kızı Ire-
ne Joliot Curie tarihte kimya dalın-
da Nobel Ödülü’nü kazanan ikinci 
kadın oldu. Marie’nin kızı Irene 
1956 yılında 59 yaşındayken, ko-
cası Frederic de iki yıl sonra aşırı 
radyuma maruz kalmaktan dolayı 
yakalandıkları lösemi hastalığı son-
rası yaşama veda ettiler.
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Cem Adrian 4 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında 
sevenleriyle buluşuyor

Amadeus, Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem ile Zorlu PSM’de!

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini 
sadece ‘özgür bir müzisyen’ olarak tanımlayan Cem 
Adrian, 4 Nisan-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında, 
İstanbul, Balıkesir, Antalya ve Ankara’da sevenleriyle 
buluşmaya devam ediyor. 
Geçtiğimiz ocak ayının sonlarında unutulmaz türkü-
leri yorumladığı yeni albümü ‘Seçkiler 2’yi çıkartan 
Cem Adrian, 10 yıldır, sadece çok renkli sesi değil, 
çok renkli müziği ile yorumcu, besteci ve söz yazarı 
olarak müziğin çok farklı dallarında çok farklı eserle-
re imza atıyor. Başarılı müzisyen aynı zamanda, böl-
ge ayırt etmeksizin Türkiye’nin her şehrinde, en fazla 
konser veren canlı performans sanatçıları arasında ön 
sıralarda yer alıyor.
‘Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım’ (2005), ‘Aşk Bu Gece 
Şehri Terk Etti’ (2006), ‘Essentials / Seçkiler’ (2008), 
‘Emir’ (2008), ‘Kayıp Çocuk Masalları’ (2010), ‘Si-
yah Bir Veda Öpücüğü’ (2012), ‘Şeker Prens ve Tuz 
Kral’ (2013), ‘Cam Havli’c(Umay Umay ile birlik-

te-2014), ‘Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden 
Yazıyorum’ (2014) ve ‘Yalnızlık Senden Daha Çok 
Seviyor Beni’ (2015) albümlerini piyasaya çıkaran 
Adrian’ın, kayıtları 2014’te tamamlanan ‘Seçkiler 2’ 
albümü de Ocak ayının sonlarında dinleyicilerle bu-
luştu. Sanatçı, şimdilerde ise yeni albümlerin ve bir 
kitabın hazırlıklarını sürdürüyor.
4 Nisan ve 21 Mayıs’ta İstanbul’da konser verecek 
olan sanatçı, 22 Mayıs’ta Antalya, 23 Mayıs’ta Ankara 
ve 2 Mayıs’ta Balıkesir’de sevenleriyle buluşacak. De-
taylar ve bilet satın almak için www.biletix.com adre-
sini ziyaret edebilirsiniz. 

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tari-
hinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart 
ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi Amadeus, sahnede.
Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle başrollerini Sel-
çuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolf-
gang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Cos-
tanze) paylaştığı, sahne önünde 35, sahne arkasında 20 
kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev ekibiyle sezonun 

en çok ses getiren prodüksiyonlarından birisi olan Ama-
deus, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.
Dünya müzik tarihine yön veren deha Mozart, gündelik 
yaşamında sıradışı karakter olarak yaşamdan hayli kopuk 
bir hayat tarzı sürdürmektedir. Yeteneğini dışa vurmak 
için ilginç bir yol seçen sanatçı, tutarsız davranışlarda bu-
lunmayı alışkanlık haline getirmiştir. Yaşamı ile müziği zıt 
kutuplarda ilerleyen Mozart, yeteneğini sergilemek için 
gerçek üstü hareketlerde bulunur. Adeta bir ‘tutunama-
yan’ profili çizen Mozart, bu sağlıksız yaşamı yüzünden 
Salieri’yi endişelendirmektedir. Mozart’a göre çok daha 
disiplinli ve müzik konusunda hırslı olan Salieri, müziğin 
tanrısı kadar başarılı olamamaktadır. Bu düşünceler za-
manla farklı bir ilişki kurmalarına neden olur.
Müzik konusunda yüce bir yeteneğe sahip olan Mozart 
ile Salieri’nin ilişkisine odaklı bir başyapıt. Sanat ile sa-
natçının kişiliği arasındaki ilişkiye odaklanan ve usta mü-
zisyenin yaşamını, Salieri üzerinden anlatan bir klasik.
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