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AİMSAD Mesajı

Değerli Sektör Paydaşları,

2020’nin ilk sayısıyla karşınızdayız, he-
yecanlıyız. 
Hepimiz, 2019’un yorgunluğunu at-
madan, 2020’ye hızlı bir şekilde başla-
dık. 
2020 sektörümüz için, ihracatımız için 
umutlu olduğumuz bir yıl. 
Sektörümüz için fuarlar oldukça önem-
li. İhracatta yeni pazarlara ulaşmanın 
olmazsa olmaz bir kuralı, fuarlara katıl-
mak. 
Fuarlarda istenen verimi elde etmeyi 
hepimiz çok istiyoruz. Bunun için bazı 
önemli noktalara özen gösterilmesi ge-
rekiyor. Bu sayımızda, kapak konumuz, 
“Fuarlara Nasıl Hazırlanmalıyız?”. 
Türkiye’de fuarcılık deyince ilk akla ge-
len firmalardan olan TÜYAP Fuarcılık 
Genel Müdür Yardımcısı Arzu Saraç ile 
görüştük ve kendisinden fuarlara ha-
zırlanma konusunda rehber niteliğinde 
bilgiler edindik, fuarların etkileri konu-
sunda veriler edindik. Röportajımızın 
bütün üyelerimiz için çok faydalı olaca-
ğına inanıyorum. 
Ocak ayında, makine sektörünün çatı 
örgütü MAKFED’in olağan genel ku-
rulunda, Adnan Dalgakıran yeniden 
başkan oldu. AİMSAD olarak kendisini 
tebrik ediyoruz.  
AİMSAD olarak sektörün nabzını tutan 
çalışmalara imza atmaya devam ediyo-
ruz. AİMSAD’ın 2019’da yayımladığı 
sektör raporunun yankıları sürüyor. Ra-
pora göre, ağaç işleme makineleri sektö-
rü, bir alt sektör olarak, mevcut eksikle-
rine karşın iyi bir konumda bulunuyor. 
Sektörün rekabet gücünün olumsuz et-
kilenmemesi için bu eksikleri gidermek 
gerekiyor.   
Bu sayımızda gazeteci Çetin Ünsalan’ın 
KOBİ’lerle ilgili makalelerinin ilkini 
okuyabileceksiniz. 
Teknoloji, sektörümüzün çok önemli 

bir parçası, biliyorsunuz. Peki, akıllı fab-
rikalar nedir? Akıllı fabrikalar, Endüstri 
4.0’ın sanayiye henüz tam kapasite kul-
lanılmayan haliyle bile ciddi katkılar su-
nan bir lütfu, diyebiliriz. Bu sayımızda 
akıllı fabrikalara ilişkin pek çok bilgiye 
ulaşacaksınız. 
Bu sayımızdan itibaren, Eskimeyen 
Markalar başlığımızı kaldırdık. Üye rö-
portajlarımız Sektörün Sesi bölümüyle 
devam edecek. Sektörün Sesi bölümü-
müzde Saf Teknik Satış Uzmanı Abdur-
rahim Aktaş ile sohbet ettik. 
Dünya Turu’nda Avrupa’nın en canlı 
ülkesi olmasının yanı sıra, AB dışı en 
büyük 4’üncü ihracat pazarı Türkiye 
olan İspanya ile buluşturuyoruz sizleri. 
Dostluğu Osmanlı dönemine uzanan 
Türkiye ile İspanya, ticari dostluklar için 
düşünebileceğiniz bir adres. 
Gezi sayfamızda Türkiye’nin saklı tatil 
cenneti Tunceli’ye, Bir Ağaç Öyküsü’n-
de kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur 
ağacının hikayesine yer verdik.
İz Bırakan Kadınlar sayfamızda Türki-
ye’deki ilk kadın gazeteci Vasfiye özko-
çak ile dünyada sansasyonel haberciliğin 
en ünlü ismi Nellie Bly’a yer verdik. 
Bu sayımızla birlikte, İlham Veren Hi-
kayeler isimli yeni bir bölümü sizlere 
sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İl-
ham Veren Hikayeler ile her sayımızda, 
Türkiye ve dünyada ilginç hayat hikaye-
leri ve başarılarıyla ilham veren kişilerin 
hayatını inceleyeceğiz. Bu sayımızda ilk 
konuğumuz, Alibaba’nın patronu Jack 
Ma. Ma’nın hikayesi, başarısızlıklarla 
dolu bir başarı hikayesi olması itibariyle, 
tam bir ilham kaynağı.  
AİMSAD olarak sektörümüze öncülük 
etmeye, sektör için çözüm üretmeye ve 
üyelerimizi dinlemeye devam edeceğiz. 
2020’nin herkes için verimli geçmesini 
diliyorum. 

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi 
İş Adamları Derneği (AİMSAD) 
Genel Sekreteri Arif Onur KAÇAK
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kullanılabilir. AİMSAD Dergisi, 
İhlas Haber Ajansı (İHA) abonesidir.

AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

72.
Gezi
Gezi sayfamızda, alternatif bir tatil 

vaat eden ve Türkiye’nin son yıllar-

da gözde tatil merkezlerinden olan 

Tunceli’ye yer verdik.  

14.
Haber
Adnan Dalgakıran, 3’üncü 

Olağan Genel Kurul’da bir 

dönem daha yönetim kurulu 

başkanlığına seçildi.

Haber
Sektöre gelen teşvikler 2020’de 
iç piyasayı hareketlendirecek

Haber
2020 Ocak ayında yıllık 
enflasyon 12,15 arttı

Haber
İhracatçılara TL kredilerinde faiz 
indirimi açıklandı

Teknoloji
Dünya ile birlikte Türkiye’de 
de yaygınlaşan, verimliliği artırıp 
maliyetleri düşüren ve taleplerde 
artış sağlayan akıllı fabrikalar, 
Endüstri 4.0’ın sanayiye henüz 
tam kapasite kullanılmayan 
haliyle bile ciddi katkılar sunan 
bir lütfu.

AİMSAD Dergisi’nin tüm içerikleri ve daha fazlası için 
www.aimsaddergisi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

102.
İz Bırakan 
Kadınlar
Türkiye’nin ilk kadın gaze-

tecisi Vasfiye Özkoçak ve 

dünyada 19’uncu yüzyılda 

dünyayı sarsan Nellie Bly, 

isimlerini tarihe altın harflerle 

yazdıran kadınlardan… 

82.
Sektörün Sesi
Üretiminde maliyete değil, fiyat 

performans açısından en iyi ürüne 

odaklanan Saf Teknik Satış Uzmanı 

Abdurrahim Aktaş’ı konuk ettik.  

16

30

38

112
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52.
Kapak
Tüm sektörler gibi ağaç işleme 

makineleri sektörü için de çok 

önemli bir alan olan fuarlar, 

istenen verimin elde edilebilmesi 

için ciddi bir hazırlık sürecinden 

geçmeyi gerektiriyor. TÜYAP 

Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı 

Arzu Saraç, firmalara, şu soruları 

sormalarını öneriyor: “Acaba 

ürünleriniz bu fuara uygun mu? 

Kartvizit verip ürününüzü 

göstermek mi istiyorsunuz, yoksa 

hedeflediğiniz özel bir bölge 

insanı mı var?” 

88.
Dünya Turu
Keyif, eğlence, sanat ve tarih dolu 

capcanlı bir ülke olan İspanya’nın 

aynı zamanda AB dışı en büyük 

4’üncü ihracat pazarı Türkiye.

96.
Bir Ağaç Öyküsü
Mahkeme Ağacı olarak da anılmış 

olan ıhlamur ağacı, mitolojide de 

duygulu bir aşk hikayesine tanıklık 

ediyor...

108.
İlham Veren Hikayeler
Başarısızlıklarla dolu, sıra dışı bir 

başarı hikayesi: Alibaba’nın ku-

rucusu Jack Ma’nın hikayesi, bu 

kadarı da fazla dedirtiyor.

İÇİNDEKİLER
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MAKFED’in başkanı 
yeniden Adnan Dalgakıran
Makine imalat sanayinde faaliyet gösteren 3 bine yakın firmayı temsil eden 20 derneğin 
üst kuruluşu Makine Federasyonu’nun (MAKFED) 3’üncü Olağan Genel Kurulu’nda Adnan 
Dalgakıran, bir dönem daha yönetim kurulu başkanlığına seçildi. 

Makine sektörünün ön-
celikleri doğrultusunda 
politikalar geliştirmek ve 

sektörel örgütlerin faaliyetlerini des-
tekleyerek işbirliği kültürü oluştur-
mak amacıyla 2014 yılında 14 kurucu 
derneğin bir araya gelmesiyle kurulan 
ve bugün 20 üyeye ulaşan MAK-
FED’in 3’üncü Olağan Genel Kurul 
toplantısında mevcut başkan Adnan 
Dalgakıran, bir dönem daha başkan-
lığa seçildi. 
Genel Kurul konuşmasında makine 
sanayiinin ekonominin itici gücü ol-
duğuna dikkat çeken Dalgakıran, sek-
törün federasyon çatısı altındaki ör-
gütlenmesini tamamlayarak geleceğe 
emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.
Genel Kurul, Sanayi ve Ticaret Ba-
kan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin 
açılış konuşmasıyla başladı. Sektörün 
MAKFED çatısı altında güçlü bir 
örgütlenmeye kavuşmuş olmasının, 
planlama ve uygulamalarda getirdiği 

faydaların dile getiren Büyükdede, 
ülkemizde gerçekleştirilen büyük alt 
yapı ve endüstri yatırımlarından yerli 
makine imalatçılarının daha fazla pay 
almaları için tedbirler geliştirilmesi 
gerektiğine vurgu yaptı. 

‘Teknolojiye yatırımla niteliksel 
bir dönüşüm sağlamalıyız’
Genel kurulda söz alan MAKFED 
Başkanı Adnan Dalgakıran, Türki-
ye’nin dış ticaret açığının kapanmasın-
da en etkin rolü makine sektörünün 
oynadığına dikkat çekti. Dalgakıran, 
“Makine sektörünün en önemli zen-
ginliği, sahip olduğu insan kaynağıdır 
ve niteliksel dönüşümü sağlayacak asli 
unsur, beşeri sermayemizde bir dönü-
şüm gerçekleştirmektir. Biz, yatırım 
harcamalarımızı öncelikle teknolojik 
rekabette firmalarımızı öne çıkaracak 
unsurlar için yapabilmeliyiz. Oysa 
yatırım yeri maliyetleri, Ar-Ge’ye ayı-
rabileceğimiz kaynakları daha baştan 

tüketiyor. Tüm bunların yanında, 
kayıt dışının körüklediği ölçeksizlik 
ve tekno-ekonomik kapasitelerde za-
afiyet sorununu aşmaya çalışıyoruz. 
Üstelik bütün bunları, finansman ma-
liyetlerinin yüksek olduğu bir süreçte 
başarmak için gayret ediyoruz” dedi.
Dalgakıran öncelikle ele alınması ge-
rekli konuları kamu alımlarında yerli 
malına referans sağlayacak imkanlar 
yaratılaması, Ar-Ge’ye kaynak tahsisi-
nin arttırılması, yanında ciddi miktarda 
verilen yatırım destek ve teşviklerinde 
etki analizinin yapılması ve girişimci ni-
teliğinin arttırılması olarak sıraladı.

Tüzük değişiklikleri sektörel 
açılımı hedefliyor
MAKFED tüzüğünde yapılan de-
ğişikliklerle federasyonu büyütme 
yönünde açılımlar yapılırken, her alt 
sektörden sadece bir derneğin üye 
kabul edilmesi uygulamasına devam 
edilmesi kararı alındı. 

Asil ve yedek üyeler belirlendi
MAKFED 2020-20201 dönemi kurullarına göre yönetim kurulı asil üyeleri Adnan Dalgakıran, Cem Büyükcıngıl (AMD), Meh-

met Sefa Targıt (AYSAD), Mustafa Merih Özgen (İMDER), Ender Akbaytogan (İSDER), Ayk Serdar Didonyan (İSKİD), Ali 

Eren (KBSB), Emre S. Gencer (MİB), Hüseyin Semerci (PAGDER), Kutlu Karavelioğlu (POMSAD), Şenol Önal (TARMAKBİR), 

Adil Nalbant (TEMSAD), Önder Bülbüloğlu (TEVİD). Yedek üyeler de Hasan Basri Kayakıran (ENOSAD), Mustafa Sabri Erol 

(AİMSAD), Cemal Dener (SAHA), Mehmet Özdeşlik (EFSİAD), İbrahim Yıldırım (EMOSAD) şeklinde sıralanıyor. 
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Sektöre gelen teşvikler
2020’de iç piyasayı hareketlendirecek
Yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnasının 3 yıl uzatılması ve mobilyada KDV 
oranının yüzde 8’e düşürülmesi hem mobilya hem de ağaç işleme makineleri sektöründe 
olumlu etki yarattı. AİMSAD Genel Sekreteri Kaçak, “Böylece yatırımlar hız kazanacak, iç 
piyasa hareketlenecek” dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak’ın ocak 
ayında açıkladığı mo-

bilyada KDV indirimiyle sektör, 
2020’ye moralli başladı. Mobilya 
sektöründeki gelişmelerden etkile-
nen ağaç işleme makineleri sektö-
ründe de söz konusu indirim olum-
lu karşılanırken, Aralık 2019’da 
Resmi Gazete’de yayınlanan KDV 
istisnasının uzatılması sektöre nefes 
aldırdı. 
Yeni makine ve teçhizat alımlarında 
KDV istisnasının 3 yıl daha uzatıl-
dığı düzenlemeye göre, 24 Aralık 
2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Kamulaştır-
ma Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 7201 
sayılı Kanunun 8 inci maddesiy-
le, makine ve teçhizat teslimle-
rinde istisnayı düzenleyen Katma 
Değer Vergisi Kanununun Geçici 
39’uncu maddesinin 31.12.2019 
tarihinde dolacak olan yürürlük sü-
resi 31.12.2022 olarak değiştirildi. 
Aynı düzenleme ile, yürürlük süre-
sini iki yıl daha uzatma konusunda 
Cumhurbaşkanına yetki verildi.
İmalat sanayiinde kullanılmak üze-
re yapılan yeni makina ve teçhizat 
teslimleri ile teknoloji geliştirme 

bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştir-
me bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerinde, araştırma laboratu-
varlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım 
faaliyetlerinde bulunanlara, mün-
hasıran bu faaliyetlerinde kullanıl-
mak üzere yapılan yeni makina ve 
teçhizat teslimleri 31 Aralık 2022 
tarihine kadar katma değer vergi-
sinden müstesna olacak.
KDV istisnasına dahil olan ağaç 
işleme makineleri şöyle: her işlem 
arasında işlenecek parçanın yükle-
mesi elle yapılanlar, dairevi testere-
ler, freze makinaları, taşlama maki-
naları, parlatma makinaları, bükme 
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veya birleştirme makinaları, ebonit 
ve sert plastik maddelerin işlenme-
sine mahsus makinalar ve diğerleri. 

Bankaların 
kredi verme iştahı açıldı
Söz konusu teşvikleri değerlendi-
ren AİMSAD Genel sekreteri Arif 
Onur Kaçak,  hem mobilya sektö-
rüne getirilen KDV indirimi, hem 
de üreticilerin yapacağı makine ya-
tırımlarına getirilen KDV istisnası 
gibi teşviklerin ağaç işleme makine-
leri sektörüyle birlikte dolaylı olarak 
birçok sektörü harekete geçireceği-
ni söyledi. Son dönemlerde merkez 
bankasının faizleri düşürmesiyle, 
bankaların kredi verme iştahlarının 
açıldığını hatırlatan Kaçak, yine Ba-
kanlıklar tarafından açıklanan yeni 
teşviklerle birlikte, finansmana eri-
şimin kolaylaştığını belirtti. Kaçak, 
“Böylelikle yatırımlar da hız kaza-
nacak. Tüm bu gelişmeler sonrasın-
da, 2020 yılında da iç piyasada bir 
hareketlenme bekliyoruz.” dedi.  

‘Hammadde için de 
KDV indirimi bekliyoruz’
Mobilyadaki KDV indirimini de-
ğerlendiren İnegöl Ticaret ve Sa-
nayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz 
Uğurdağ da düzenlemeyi sevinçle 
karşıladıklarını belirterek, mobilya 
hammaddesi için de KDV indirimi 
beklediklerini açıkladı.

Mobilya sektörü olarak özellik-
le hammadde konusunda büyük 
sıkıntılar çektiklerini dile getiren 
Uğurdağ, bu noktada girdilerde-
ki KDV oranının yüzde 18, çıktı-
lardaki KDV oranının yüzde 8’de 
bulunmasının ihracatçı firmalara 
büyük sıkıntılar yaşattığını aktardı. 

‘2020’ye moralli girdik’
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç 
ise mobilyada yüzde 18 olarak uy-
gulanan KDV oranının yüzde 8’e 
düşürülmesi kararının hem yurt 
içi satışlara, hem de ihracata po-
zitif katkı sağlayacağını kaydetti. 
Güleç, halihazırda doğrudan 300 
bin, dolaylı olarak da 500 bin kişi-
ye istihdam alanı yaratan mobilya 
sektörünün KDV indirimi ile bir-
likte 100 bin kişiye daha iş olanağı 
sağlayacağını ifade etti. KDV indi-

riminin 2019 yılı içinde üçer aylık 
periyotlar şeklinde iki kere uygu-
landığını ve mobilya sektörünü 
pozitif anlamda etkilediğini, ayrıca 
ekonominin canlanmasına neden 
olduğunu aktaran Güleç, bu karar 
ile birlikte 2020’ye moralli girdik-
lerini söyledi.

KDV indirimi kararı 
sektörün başarısı 
KDV indirimi kararını değerlen-
diren MOSDER Başkanı Mustafa 
Balcı, bu durumun mobilya sektö-
rünün başarısı olduğunu söyledi. 
Mobilya sektöründe KDV indiri-
minin en öncelikli gündem oldu-
ğunu her fırsatta vurguladıklarını 
kaydeden Balcı, KDV indirimin 
düşmesi konusunda çeşitli girişim-
lerde bulunduklarını anlattı. 
“Yeni yıla bu müjdeli haberle giriş 
yapmanın mobilya sanayimiz için 
oldukça motive edici bir başlangıç 
olduğunu dile getirmek isterim” 
diyen Balcı, sektörün en önemli 
konusunun KDV olduğunu hatır-
lattı. 
Balcı, “Mobilyada KDV oranı 
yüzde 8’e inmesiyle sektörün en 
büyük sorunlarından biri olan ka-
yıt dışılığın ortadan kalkması için 
atılacak önemli adımlardan biri de 
böylece hayata geçirilmiş oldu” 
diye konuştu. 
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2019’da ihracat yüzde 2,1 arttı 
ithalat yüzde 9,1 azaldı
Türkiye’nin 2019 yılı ihracatı, bir önceki yola göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon 
dolara yükseldi, ithalatı ise yüzde 9,1 düşerek 202 milyar 705 milyon dolara geriledi. 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı 
işbirliğiyle oluşturulan geçi-

ci dış ticaret verilerine göre, ihracat 
2019 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 
milyon dolara ulaştı, ithalat ise yüzde 
9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon 
dolara geriledi. 
Dış ticaret açığı 2019 yılında, bir ön-
ceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 55 
milyar 126 milyon dolardan 31 mil-
yar 174 milyon dolara geriledi. İh-
racatın ithalatı karşılama oranı 2018 
yılında yüzde 75,3 iken 2019 yılında 
yüzde 84,6 oldu.
İhracat, 2019 yılı Aralık ayında, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
6,4 artarak 14 milyar 694 milyon 
dolar, ithalat yüzde 14,9 artarak 19 
milyar 19 milyon dolar olarak ger-
çekleşti.
Dış ticaret açığı 2019 yılı Aralık ayın-

da, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 57,6 artarak 2 milyar 744 mil-
yon dolardan, 4 milyar 325 milyon 
dolara yükseldi.  İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 2019 yılı Aralık ayın-
da yüzde 77,3 oldu.
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 
2019 Aralık ayında imalat sanayinin 
payı yüzde 93, tarım ve ormancılık 
sektörünün payı yüzde 4,4, maden-
cilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı 
yüzde 1,8 ve balıkçılık sektörünün 
payı yüzde 0,5 oldu. Geniş eko-
nomik gruplar sınıflamasına göre 
ithalatta, 2019 Aralık ayında ara 
mallarının payı yüzde 75,4, sermaye 
mallarının payı yüzde 14,2 ve tüke-
tim mallarının payı yüzde 10,2 oldu.

2019’da en fazla ihracat 
yapılan ülke Almanya
2019 yılında ihracatta ilk sırayı Al-
manya aldı. Almanya’ya yapılan ih-

racat 15 milyar 435 milyon dolar 
olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 10 milyar 
870 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 
9 milyar 300 milyon dolar ile İtalya, 
8 milyar 999 milyon dolar ile Irak ve 
8 milyar 58 milyon dolar ile ABD 
takip etti. İhracatta ilk 5 ülkeye ya-
pılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 
30,7’sini oluşturdu.
 
2019’da ithalatta 
ilk sıra Rusya’nın 
İthalatta ise başı Rusya çekti. Rus-
ya’dan yapılan ithalat, 2019 yılında 
22 milyar 454 milyon dolar olurken, 
bu ülkeyi sırasıyla; 18 milyar 497 
milyon dolar ile Çin, 17 milyar 976 
milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 
186 milyon dolar ile ABD ve 8 mil-
yar 612 milyon dolar ile İtalya izledi. 
İthalatta ilk 5 ülkeden yapılan itha-
lat, toplam ithalatın yüzde 38,8’ini 
oluşturdu.
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Mevsim ve takvim etkilerinden arın-
dırılmış seriye göre 2019 Aralık ayın-
da, bir önceki aya göre ihracat yüzde 
0,9 azaldı, ithalat yüzde 1,1 arttı. 
Takvim etkilerinden arındırılmış se-
riye göre ise, 2019 yılı Aralık ayında, 
önceki yılın aynı ayına göre ihracat 
yüzde 5,4, ithalat yüzde 11,6 arttı.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat 
sanayi ihracatı içindeki payı, Aralık 
ayında yüzde 4,3 oldu. Teknoloji 
yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, 
ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan 
imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Ara-
lık ayında ISIC Rev.3’e göre imalat 
sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki 
payı yüzde 93. Aralık ayında imalat 
sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki 

payı yüzde 76,6 olurken, yüksek tek-
noloji ürünlerinin imalat sanayi ürün-
leri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7 
olarak kayıtlara geçti. Genel ticaret 
sistemine göre ihracat, 2019 yılında 
bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 
180 milyar 718 milyon dolar, ithalat 
ise yüzde 9,1 azalarak 210 milyar 261 
milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz 
konusu yılda ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranı yüzde 85,9 oldu.
Aralık ayında genel ticaret sistemine 
göre ihracat, bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 6,9 artarak 15 milyar 684 
milyon dolar, ithalat yüzde 19,3 arta-
rak 19 milyar 971 milyon dolara ulaştı. 
Söz konusu ayda ihracatın ithalatı kar-
şılama oranı yüzde 78,5 oldu.

Ağaç işleme makineleri 
ihracatı 2019’da 
yüzde 4,3 azaldı
Ağaç işleme makineleri özelinde ba-

kıldığında ise, sektörün toplam üre-

timi 2019’da, geçen yıla göre yüzde 9 

azalarak 238,4 milyon dolardan 218 

milyon dolara ulaştı. 2019 yılında 

2018 yılına göre yüzde 4,38 oranında 

azalan sektör ihracatı, 102,5 milyon 

dolardan 98 milyon dolara geriledi.   

İthalat ise aynı dönemde yüzde 

21,42 azalarak 61,5 milyon dolardan 

48,3 milyon dolar düzeyine ulaştı. 

Ağaç işleme makineleri sektörün-

de ihracatın ithalatı karşılama oranı 

2018’de yüzde 167 olarak gerçek-

leşirken, bu oran 2019’da yüzde 

203’e ulaştı. Sektörün son yıllarda 

ihracatta gösterdiği başarıyı büyük 

ölçüde 2019 yılında da devam etti-

rerek 49,7 milyon dolar dış ticaret 

fazlası verdi. 

En çok ihracat yapılan ülkeler sırasıy-

la Cezayir, Irak, Rusya, Bulgaristan, 

Romanya olurken; en çok ithalat 

yapılan ülkeler ise sırasıyla Almanya, 

Çin, İtalya, İsviçre ve Finlandiya oldu.
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2020 Ocak ayında 
yıllık enflasyon 12,15
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ocak enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat 
endeksi, Ocak ayında yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2020 yılı Ocak 
enflasyon verilerini açıkladı. 

Buna göre, TÜFE’de (2003=100) 
Ocak ayında bir önceki aya göre 
yüzde 1,35, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 1,35, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 
ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 
14,52 artış gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre artı-
şın düşük olduğu diğer ana gruplar 
sırasıyla, yüzde 5,66 ile eğlence ve 
kültür, yüzde 6,00 ile giyim ve ayak-
kabı ve yüzde 7,51 ile ev eşyası oldu. 
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı 
ayına göre artışın yüksek olduğu 
ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 42,21 
ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 
15,11 ile eğitim ve yüzde 15,01 ile 
çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Aylık en yüksek azalış giyim 
ve ayakkabıda 
Aylık en yüksek azalış yüzde 6,65 ile 
giyim ve ayakkabı grubunda oldu. 
Ana harcama grupları itibarıyla 
2020 yılı Ocak ayında azalış göste-
ren diğer gruplar ise, yüzde 1,44 ile 
ev eşyası, yüzde 0,25 ile haberleşme 
ve yüzde 0,02 ile alkollü içecekler 
ve tütün oldu. Buna karşılık, ana 
harcama grupları itibarıyla 2020 yılı 
Ocak ayında artışın yüksek olduğu 
gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,88 ile 
çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,65 
ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüz-
de 3,96 ile sağlık oldu.

Ocak 2020’de, endekste kapsanan 
418 maddeden, 125 maddenin or-
talama fiyatında düşüş gerçekleşir-
ken, 25 maddenin ortalama fiyatın-
da değişim olmadı. 268 maddenin 
ortalama fiyatında ise artış gerçek-
leşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi 
(B) yıllık yüzde 10,93, aylık yüzde 
0,34 arttı. İşlenmemiş gıda ürün-
leri, enerji, alkollü içkiler ve tütün 
ile altın hariç TÜFE’de 2020 yılı 
Ocak ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0,34, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 0,34, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 10,93 ve 
on iki aylık ortalamalara göre yüzde 
13,66 artış gerçekleşti.
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-Ü-
FE) 2020 yılı Ocak ayında bir önce-
ki aya göre yüzde 1,84, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre yüzde 1,84, 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 8,84 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 15,71 artış gösterdi.

İmalat yıllık yüzde 8,45 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık 
değişimleri; madencilik ve taş ocak-
çılığında yüzde 12,76, imalatta 
yüzde 8,45, elektrik, gaz üretimi 
ve dağıtımında yüzde 13,07, su 
temininde yüzde 4,27 artış olarak 
gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık deği-
şimleri; ara malında yüzde 5,15, 
dayanıklı tüketim malında yüzde 
8,93, dayanıksız tüketim malında 

yüzde 13,37, enerjide yüzde 13,75, 
sermaye malında yüzde 8,78 artış 
olarak gerçekleşti.
Sanayinin dört sektörünün aylık de-
ğişimleri; madencilik ve taşocakçılı-
ğında yüzde 2,33, imalatta yüzde 
1,85, elektrik, gaz üretimi ve dağı-
tımında yüzde 0,95, su temininde 
yüzde 5,46 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık deği-
şimleri; ara malında yüzde 1,36, 
dayanıklı tüketim malında yüzde 
2,60, dayanıksız tüketim malında 
yüzde 1,71, enerjide yüzde 3,01, 
sermaye malında yüzde 2,55 artış 
olarak gerçekleşti.

Yıllık en yüksek azalış kâğıtta 
Yıllık en fazla azalış; yüzde 2,23 
ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 
0,70 ile giyim eşyası, yüzde 0,46 
ile bilgisayarlar ile elektronik ve 
optik ürünler olarak gerçekleşti. 
Buna karşılık tütün ürünleri yüz-
de 64,40, ham petrol ve doğal gaz 
yüzde 25,49, temel eczacılık ürün-
leri ve müstahzarları yüzde 24,94 
ile endekslerin en fazla arttığı alt 
sektörler oldu.
Aylık en fazla azalış; yüzde 9,68 
ile tütün ürünleri, yüzde 0,65 ile 
giyim eşyası, yüzde 0,57 ile kağıt 
ve kağıt ürünleri olarak gerçekleşti. 
Buna karşılık diğer ulaşım araçları 
yüzde 11,27, ham petrol ve doğal 
gaz yüzde 7,05, kok ve rafine petrol 
ürünleri yüzde 5,52 ile endekslerin 
en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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Türk insanı 
kendi ürünlerine yönelmeli
AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak’ın ST Endüstri Radyo’da hazırlayıp sunduğu 
Makinenin Gündemi programına konuk olan RGA Yönetim Danışmanlık Yönetici Ortağı 
Doç. Dr. Ruhi Gürdal, “Büyümede durgunluk veya yavaşlama, herkes için ülkesinde üretilen 
malı kullanmak gereğini ortaya çıkarıyor” dedi. 

AİMSAD Genel Sekrete-
ri Arif Onur Kaçak, ST 
Endüstri Radyo’daki Ma-

kinenin Gündemi programında, 
konuklarıyla sektöre ve ekonomiye 
dair konuşmaya ve sektörün nabzı-
nı tutmaya devam ediyor. Makina-
nın Gündemi programına konuğu 
olan RGA Yönetim Danışmanlık 
Yönetici Ortağı ve TOBB Makina 
ve Teçhizat İmalatı Sektör Meclisi 
Danışmanı Doç. Dr. Ruhi Gürdal ile 
Dünya ve Türkiye’deki ekonomik 
gelişmeler, makine alt sektörlerinin 
ihracat rakamları ve önemli pazarlar 
ile 2020 yılı öngörülerini paylaştı. 
2019 yılında Türkiye’nin büyüme 
hızının yüzde 0-1 arasında gerçek-
leşmesinin öngörüldüğünü dile 
getiren Gürdal, ülkelerin koruma-
cılık politikalarının ise doğru oldu-
ğunu ve Türk insanının da kendi 
ürünlerine yönelmesi gerektiğini 
aktardı.

‘Dünya, büyümenin yavaşladığı 
bir dönemde’
2019 yılının 2010’dan başlayan bir 
süregelen dalganın devamı oldu-
ğunu dile getiren Gürdal, ülkelerin 
borç yükünün arttığı, büyümenin 
yavaşladığı bir dönemde olundu-
ğunu ifade etti. 2019’un yılbaşın-
da dünya genelinde 2,4 olduğunu 
belirtti. Bu anlamda oldukça hızlı 
bir yavaşlama olduğunu belirten 
Gürdal, “Önümüzdeki dönemde, 
2020’de 2,5, 2021’de 2,6 şeklinde 
büyüme devam edecek. 2022’den 
sonra 3 seviyesine ulaşması ön-
görülüyor. Gelişmiş ülkelerdeki 
yavaşlama da bizi olumsuz etki-
liyor. AB’de 2020 beklentisi 1,8. 
Ekonomi yavaşlıyor. ABD’de 1,5 
civarında. 
Gelişmekte olan ekonomilerde de 
yavaşlama söz konusu. Bu durum, 
yatırımları çok önemli ölçüde etki-
liyor. Büyüme yavaşlayınca, insan-

lar yatırım yapmayacak demektir. 
Bu, makine imalat sanayi açısından 
olumsuz bir durum. Fiyat baskıları 
da var tabii. 
Türkiye’de büyüme hızı 2017 6,5, 
2018 7,8’di. Dünya Bankası 2019 
için 0 öngörüyor. Biz tahminle-
rimizde yaklaşık 0-1 arası bir bü-
yümenin olma olasılığını öngörü-
yoruz. Üretim endeksi ve kapasite 
kullanım oranları bir hareketlenme-
nin olduğunu gösteriyordu. Yakla-
şık 1 düzeyinde bekleniyor. Dünya 
bankası 2020 için 3,6, 2022 3,1 
öngörüyor. Önümüzdeki dönem-
lerde ise 3,6. Beklenmedik etkiler 
olmazsa, yüzde 4 civarında büyüme 
olasılığı yüksek. Bir baz etkisi ola-
cak çünkü” diye konuştu. 

Yerli ürün kullanımı için
toplum bilgilendirilmeli
Büyümede durgunluk veya yavaş-
lamanın herkes için ülkesinde üreti-
len malı kullanmak gereğini ortaya 
çıkardığını söyleyen Gürdal, gide-
rek globalleşen kurumların ülke dı-
şına yatırım yaptığını ve ülkesini 
etkilediğini aktardı. Türkiye’deki 
Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Pla-
nı’na (GİTES) değinen Gürdal, şu 
bilgileri verdi: “Temelinde, opti-
mum biçimde, içeride yapabildiğin 
ürünleri geliştirmeye çalış, diyor. 
Ülkede üretimi teşvik ediyor. Koru-
ma gerekiyor burada. Korumacılık 
giderek artacak, gibi gözüküyor. 
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ORKAMOTEK’in 
5’inci toplantısı 
yapıldı

TSE’den sanayicinin 
standardizasyona katılımı çalıştayı

Doç. Dr. Candan’a 
Üstün Başarılı Genç 
Bilim İnsanı Ödülü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimli-
lik Genel Müdürlüğü, Orman Kağıt ve Mobilya 
Sanayi Teknik Komitesi’nin (ORKAMOTEK) 
5’inci toplantısı, 24 Aralık 2019’da gerçekleştiril-
di. Toplantıda Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı 
(GİTES) çerçevesinde görüş ve öneriler konuşul-
du. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren 11’inci Kalkınma Planı kapsamında, mobilya 
sektörünün 4000-401 numaralı tedbirlerle ilgili 
yol haritasının belirlendiği toplantıda, TÜBİTAK 
Horizon 2020 AB Çerçeve Programları Bilim Tek-
noloji uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı. 
Toplantıda ayrıca, Kalkınma Ajanslarıyla ilgili su-
num gerçekleşti. 

Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) düzenlediği 
Standardizasyona Sanayicimizin Katılımı Çalıştayı 18 
Aralık 2019’da, uluslararası standardizasyon faaliyet-
lerine katılım süreçlerini ele almak ve bunlara yönelik 
iyileştirilecek hususları görüşmek amacıyla gerçekleş-
tirildi. Çalıştayda, TSE’nin ana faaliyet alanlarından 
olan standardizasyon süreçlerini, 2023-Sanayi ve 
Teknoloji strateji belgesi ve 2017-2020 Standardi-
zasyon strateji belgeleri ile tümleşik olarak ve her iki 
belgede tanımlanmış hedeflere ne şekilde ulaşılabile-
ceğini, belgelerde tanımlanmış hangi eylemlere ön-
celik tanınarak süreçlerin işletilmesi gerekliliği, den-

geli ve etkin bir paydaş katılımının nasıl komitelere 
dâhil edilebileceği hususlarını ve katılım için destek 
ve teşvik mekanizmaları vb. konular görüşüldü. 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakül-
tesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan nanoteknoloji, 
biyomalzemeler, Endüstri 4.0 alanındaki uluslara-
rası nitelikli bilimsel çalışmaları, makaleleri, atıfları, 
projeleri, patentleri ve sanayi ile ortak gerçekleştir-
diği başarılı işbirlikleri nedeniyle, Türkiye Bilimler 
Akademisi TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı 
Ödülü’ne layık görüldü. Doç. Dr. Zeki Candan’a 
Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından sunuldu.  
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İhracatçılara TL
kredilerinde faiz indirimi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın KOBİ ve yüksek teknolojili ürün üreten 
ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95’e çektiğini açıkladı. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can, ihracatçıların Türk Li-
rası kredilerini daha düşük 

maliyetlerle kullanabilmesine imkan 
tanıyacak yeni düzenlemeye gidildi-
ğini belirterek, bu çerçevede Türk 
Eximbank’ın KOBİ’lere ve yüksek 
teknolojili ürün üreten ihracatçılara 
kullandırdığı Türk Lirası kredilerin-

deki faiz oranını yüzde 7,95 seviye-
sine çektiğini söyledi. 
Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, 
ihracatçıların işletme sermayesi ve 
yatırımlarına yönelik finansal ihti-
yaçlarının Türk Eximbank tarafın-
dan uygun vade ve faiz imkanları 
ile karşılanmaya devam edildiğini 
vurguladı.
TCMB tarafından gerçekleştirilen 
politika faiz oranlarındaki indirimle 
birlikte son dönemde yurt içi piya-
salarda yaşanan olumlu finansal ve 
ekonomik atmosfer çerçevesinde 
ihracatçıların Türk Lirası İhracat 
Kredilerini daha düşük maliyetlerle 
kullanabilmesine imkan tanıyacak 
yeni bir faiz düzenlemesi yapıldığını 
bildiren Pekcan, şunları kaydetti:
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde faize karşı yü-
rütülen mücadelemize Türk Exim-
bank’ın desteği sürüyor. TL ve döviz 

kredilerinde faiz indirimine devam 
eden Türk Eximbank, KOBİ’lere 
ve yüksek teknolojili ürün üreten 
ihracatçılara kullandırdığı Türk Li-
rası kredilerindeki faiz oranını yüzde 
7,95 seviyesine indirdi. Geçtiğimiz 
yıl Haziran ayında yüzde 17,60 olan 
Türk Eximbank Türk Lirası kredi 
faiz oranlarının yüzde 7,95 seviye-
lerine düşmesi ihracatçılarımızın fi-
nansman maliyetlerini daha da aşağı 
çekecek.”
Türk Eximbank’ın ihracatçıla-
ra 2019 yılında 44,1 milyar do-
lar finansman desteği sağladığına, 
2020’de ihracatçılara bu desteğinin 
artarak devam edeceğini işaret eden 
Pekcan, cazip faiz oranlarının ihra-
catçıların rekabet gücüne önemli 
katkı sağlayacağını belirtti. Pekcan, 
“Söz konusu uygulamanın ihracat-
çımıza hayırlı olmasını diliyorum” 
değerlendirmesinde bulundu.

Makine sektörünün 2018 
ihracatı 17,9 milyar dolar 
Makine İhracatçıları Birliği’nden 
(MAİB) yapılan açıklamaya göre, 
ihracatını 2018 sonuna kıyasla 
yüzde 4,2 artıran makine sektörü, 
geçen yılı 17,9 milyar dolar ihra-
catla kapattı. Serbest bölgelerden 
yapılan ihracatla birlikte söz konu-
su rakam 19 milyar dolara yaklaştı. 
Bu değer, genel ticaret verilerine 
göre 180,5 milyar dolar olarak 

açıklanan Türkiye’nin toplam ihra-
catı içinde yüzde 10,5 paya karşı-
lık geliyor. Yerli sanayi vurgusuyla 
Türkiye’nin makine ithalatının 
yüzde 17,6 gerilediği 2019’da, 
makine ihracatının ithalatı karşıla-
ma oranı yüzde 76,3’e yükseldi.
Geçen yıl en fazla ihraç edilen 
makineler; soğutma makineleri ve 
klimalar, içten yanmalı motorlar ve 

aksamları, yıkama ve kurutma ma-
kineleri, inşaat ve madencilik ma-
kineleri ile pompa ve kompresörler 
oldu. Bu dönemde oransal ola-
rak en fazla ihracat artışı sağlayan 
ürünler ise elektrik motorları ve 
jeneratörler, yük kaldırma, taşıma, 
istifleme makineleri ile traktörler, 
tarım ve ormancılıkta kullanılan 
makineler olarak belirlendi.
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İngiltere AB’den resmen ayrıldı
STA olmazsa Türkiye vergi ödeyecek
İngiltere, 31 Ocak 2020 itibariyle Avrupa Birliği’nden resmen ayrıldı. Türkiye, İngiltere ile STA 
yapmazsa, makine ihracatına vergi ödeyecek.

İş yapmak için en iyi olan ülkeler açıklandı. 2020 verilerine göre farklı kıstaslardan geçerek 
Yeni Zelanda birinci oldu. En iyi iş yapılan ülkelerde yüksek şeffaflığa sahip iş düzenlemeleri 
olduğu görülürken, Türkiye ilk 50’de yer aldı.

Büyük Britanya, 47 yıl sonra, 
31 Ocak 2020’de Avrupa 
Birliği’nden resmen ayrıl-

dı. Ayrılık anlaşması gereğince, 31 
Aralık 2020’ye kadar AB tek pa-
zarı içinde kalmaya devam edecek. 
böylelikle aynı süre içinde ülkemiz 
için Gümrük Birliği ortağı konu-
munu koruyacaktır. Bu tarihe kadar 

vergisiz ve kotasız karşılıklı serbest 
ticaret devam edecek. İngiltere ile 
AB, bundan sonraki ilişkileri için 
müzakere edecek. İngiltere, AB ile 
Dünya Ticaret Örgütü üyesi, üçün-
cü bir ülke olarak ilişki yürütmek is-
tiyor. Yani AB ile İngiltere arasında 
bir serbest ticaret anlaşması (STA) 
uygulanacak. 1 Ocak 2021itibariyle 

ikili ticarette vergi ve kotaların yine 
sıfır olması hedefleniyor. Makine 
ticareti de bu kapsamda vergiye ve 
kotalara tabi olmayacak. İngiltere, 
STA yapmadığı ülkelerden makine 
ithalatına yüzde 4-11 arası gümrük 
vergisi uygulayacak. 
Birleşik Krallık’ta 23 Haziran 
2016 tarihinde yapılan referan-
dum sonrasında, İngiltere AB’den 
ayrılma isteğini 29 Mart 2017 ta-
rihinde kesinleştirmiş ve Brexit 
süreci başlamıştı. AB ile İngiltere 
arasındaki Brexit müzakereleri 14 
Kasım 2018 tarihinde neticelendi 
ve Geri Çekilme Anlaşması üze-
rinde mutabakata varıldı. Sonuç 
olarak Brexit, 31 Ocak 2020’de 
gerçekleşti. 

İş yapmak için en uygun ülke 
Yeni Zelanda

Medya takip kurumu 
Ajans Press, iş dünyası 
ile alakalı basına yansı-

yan haber adetlerini inceledi. Ajans 
Press ve PRNet’in dijital basın ar-
şivinden derlediği bilgilere göre iş 
dünyası ile alakalı geçen yıl basına 
yansıyan haber adedi 23 bin 115 
olarak kayıtlara geçti. Sadece bu yıl 
ki haber çıkışlarına bakıldığında ise 
bin 767 haberin medyada yansıma 

bulduğu görüldü. Haber içerikleri 
incelendiğinde de yeni yatırımların 
ön planda olduğu görülürken, iş-
sizlik oranının da bir hayli konuşul-
duğu kaydedildi.
Ajans Press’in, World Bank verile-
rinden elde ettiği bilgilere göre iş 
yapmak için en iyi olan ülkeler açık-
landı. 2020 verilerine göre farklı kıs-
taslardan geçerek birinci sıraya yer-
leşen ülkenin Yeni Zelanda olduğu 

görüldü. Yeni Zelanda’dan sonra ilk 
5’te yer alan diğer ülkeler Singapur, 
Hong Kong (China), Danimarka ve 
Güney Kore olarak kayıtlara geçti. 
En iyi iş yapılan ülkelerde yüksek 
şeffaflığa sahip iş düzenlemeleri ol-
duğu görülürken, Türkiye’nin de ilk 
50’de yer aldığı saptandı. Böylelik-
le Türkiye’nin iş yapmak için en iyi 
olan ülkeler arasında 33’üncü sırada 
olduğu görüldü.
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Firmanızı tanıma 
dönemi...

Çetin Ünsalan - Gazeteci / cetinunsalan@yahoo.com

Türkiye ekonomisinin bir kırılma anın-
dayız. Tüm dünyadaki ekonomik geliş-
meleri göz önüne aldığınızda, bir şeyler 
yapmak gerektiğini düşünüyorsanız, 
‘şimdi zamanı’ ilkesini unutmadan ha-
reket etmeniz gerekir.
Çünkü gerek sektörün gelişimi, gerekse 
de Türkiye’nin ekonomik toparlanma-
sının altındaki sır, hücreler olarak nite-
lendirebileceğimiz firmaların kendilerini 
yeniden yaratmasıyla mümkün olacaktır.
Rakiplerin önemli ölçüde dünyadaki 
gelişmeleri anlamaya çalıştığı bir süreçte, 
Türk firmalarının bundan arınması, ara-
daki farkı daha çok açma riskini taşırken, 
rekabet edilebilirliği de büyük ölçüde 
kaybetmeye neden olacaktır.
Son dönemde sektörün önemli bir üre-
tim atağında olduğu gözle görülüyor. 
Bu atağın kalıcı ve sürdürülebilir olması 
ise, şimdi bir şeyleri değiştirmeye başla-
makla mümkün, diye düşünüyorum.
Peki kritik soruyu ortaya koyalım: Neyi 
değiştireceğiz? Esasen bu sorunun yanı-
tını tüm dünya arıyor. Çünkü dijitalleş-
meden yeni rekabet yöntemlerine kadar, 
birçok alışılmışın değiştiği bir süreçte, 
yönetim modellerinizden üretim me-
todolojinize kadar her alanda değişime 
gitmeniz gerekebilir.
Bununla ilgili elbette ortalama doğru-
lar, uzmanlar tarafından dile getiriliyor. 
Bunları göz ardı etmemek, takip etmek, 
trendin ne yönde şekillendiğini iyi anla-
mak gerekir. Fakat tüm bu değişimi ger-
çekleştirirken ‘benim doğrum ne’ soru-
sunun yanıtını bulmadan yapacağınız 

her eylem dezavantajınız hale gelebilir.
Yani deyim yerindeyse, kaş yapayım der-
ken göz çıkarabilirsiniz. Bizler Türkiye 
ekonomisinin sağlıklı yol alması için ne 
öneriyoruz? Sanayi, tarım ve iş gücü 
envanteri... Bunlar ortaya konulmadan 
oluşturulacak hiçbir hedefin başarıya 
ulaşma şansı yok.
Hadi meseleyi biraz daha yumuşatayım; 
tesadüflere bağlıdır. Peki kendimize 
şunu soralım: Ülke ekonomisinin dönü-
şümü ve hedeflerinin belirlenmesi için 
bu koşullar gerekli de, firmaların yolcu-
luklarını belirlemek için zorunlu değil 
mi? Şüpheniz bile olmasın.
Montaigne’nin çok sevdiğim bir sözü 
vardır; eminim hepiniz biliyorsunuz-
dur. Ama hatırlatmakta yarar olduğunu 
düşünüyorum. “Gideceği limanı bil-
meyen gemiye, hiçbir rüzgârdan hayır 
gelmez.”
O zaman bu yeni ekonominin içinde 
ülkelerin makro politikaları kadar, fir-
maların da yolculuklarını belirlerken 
önce kendilerine dönmeleri gerekiyor. 
Yani, düz bir mantıkla değerlendirirsek, 
elinizdekilerin ne olduğunu, avantaj-
larınız ve dezavantajlarınızın nerelerde 
şekillendiğini, ne kadarını düzeltilebile-
ceğini, ne oranda değişime ihtiyaç oldu-
ğunu ortaya koymanız gerekir.
Yani bir yemek yapacaksanız, önce eli-
nizdeki malzemelerin ne olduğunu bil-
melisiniz. Aksi takdirde, hem sonuçta 
aklınızdaki yemeği yapamaz, hem de 
zaman ve para kaybetmiş olursunuz. 
Öyleyse her firma önce işe röntgeni-

ni çekerek başlamalı. Ben neyim, ne 
yapabilirim, ne oranda dijitalleşmem 
gerekiyor, günün sonunda verimliliği-
mi ve birim kazancımı arttırırken, nasıl 
sürdürülebilir bir pazar payına sahip ola-
bilirim?
Bu soruların yanıtını verebilmeniz için 
avantajlı ve dezavantajlı yönlerinizi be-
lirlemenizi öneririm. Aksi takdirde, hap 
gibi bir dijitalleşme ya da yönetim deği-
şimi, sizi ummadığınız sapmalarla karşı 
karşıya bırakabilir. Hatta rekabet avan-
tajlarınızı ortadan kaldırabilir ve firma-
nızın hayatiyetine neden olabilir.
Ben bu süreçte her bir firmamızın 
kendini ortaya koyması, gelişim nok-
talarında yapacaklarını belirlemesi, acil 
olmayanları, sırayla hayata geçirmesi ve 
yükselen bir grafik yakalaması gerekti-
ğini düşünüyorum. Ani yükselişlerden, 
yani gereksiz yatırımlarla kâğıt üzerinde 
artacak kapasitelerden uzak durmanız 
kanımca kritik bir başlık.
Değişime değil, dönüşüme özen gös-
termeli; bu alanda mümkünse ölçek 
ekonomisi yakalayacak işbirliklerine git-
meli, dijitalleşme sürecinde size yazılım 
satacak değil, süreci beraber yürüyen çö-
züm ortağı olabilecek firmalarla işbirliği 
yapmalı ve elbette sektörel birliktelikten, 
bilgi paylaşımdan vazgeçmemelisiniz.
Bir şeyler değişecekse yeniden ‘tam za-
manı’ diyor; bu değişimin dönüşüme 
çevrilecek yönetilmesi gerektiğini hatır-
latıyor; hepinize işinize sahip çıkmanızı 
ve genç kuşaklara kulak vermenizi öne-
riyorum.
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 ‘Görünmez’ iş kazaları 
işverene büyük 
sorumluluk yüklüyor

Arif Onur Kaçak - AİMSAD Genel Sekreteri

Hükümet iş kazalarını ve meslek has-
talıklarını önlemek, çalışanların hayatını 
korumak için 2012 yılında çıkardığı ya-
sanın en kritik maddelerinin uygulama-
sını 2020’ye erteledi. Çok tehlikeli ve 
tehlikeli sınıflarda hizmet veren işyer-
leri için başlatılan zorunlu iş güvenliği 
uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma 
zorunluluğu, az tehlikeli sınıf olarak 
belirtilen ofis ve plaza çalışanlarını ha-
len kapsamıyor. 
Mesai saatlerinde yaşanan her türlü 
kaza, iş kazası sayılıyor ve işverene ciddi 
sorumluluklar yüklüyor. Son yıllarda, 
özellikle fabrika ve inşaatlarda yaşanan 
iş kazalarıyla sıkça gündeme gelen İş 
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yasası, kaza 
yaşanmamış iş yerlerinde ise göz ardı 
ediliyor. Yeni yasanın yürürlüğe gi-
receği 2020 yılı itibari ile sigortalı bir 
çalışanı olan bakkalın dahi, iş sağlığı 
ve güvenliği hizmeti alması gerekecek. 
Sonucu ölümcül olmasa da az tehlikeli 
iş yerlerinde çok sayıda kazanın yaşan-
dığına dikkat çekmek isterim. Persone-

lin dikkatsizliklerinin de iş kazası sayı-
labilmesi nedeniyle işverenlerin sürekli 
denetimde olması gerekiyor. 

Sandalyeden düşmek de iş kazası
İş kazası denilince aklımıza hep fabri-
kalarda ölen insanlar ya da çok tehlikeli 
sınıfa giren çalışma alanları gelir; ancak 
iş kazası aslında, personelin mesai saat-
leri içinde iş yerinde ya da görevlendi-
rildiği yerde başına gelen herhangi bir 
olaydır. Sandalyeden düşmek, elinden 
düşen sert bir cismin personele zarar 
vermesi, çay doldururken kaynar suyun 
eline dökülmesi, gıda zehirlenmesi, fişi 
prize takarken elektrik çarpması, kay-
gan zeminde kayarak düşmek de iş ka-
zası sayılır ve işveren her türlü kazadan 
sorumludur. 

Çalışan, uygun şartları yoksa 
‘çalışmıyorum’ diyebilir
Eğer ki bir çalışan, kişisel koruyucu 
donanım malzemesi yoksa ve yapılan 
işin riskli olduğunu hissediyorsa, bu işi 

yapmak zorunda değil. Kimyasallar-
la çalışan biri maske ve eldiven isteme 
özgürlüğüne, işveren bunları temin et-
mezse ‘ben bu işi yapmıyorum’ deme 
hakkına sahip. İskelede çalışması gere-
ken bir inşaat işçisinin de baret, yelek 
ve emniyet kemeri, yaşam halatı yoksa 
‘yukarıya çıkmıyorum’ deme hakkı var. 
Çıkmıyorum dediğinde iş akdinin fes-
hedilmesi söz konusu değildir.
Gıda zehirlenmesi de iş sağlığında ih-
malkarlık olabileceği için yine işverenin 
hijyen kontrolünde olmalı. Yüksek do-
lap raflarına ulaşılabilmesi için ofislerde 
merdiven bulundurulmalı. Çarpmaları 
önlemek için masa ve sehpa gibi ofis 
materyallerinin yuvarlak hatlı olması 
önemli. Mutfak ve yemekhaneler için 
mutlaka sağlık malzemelerinin bulun-
ması gerek. Az tehlikeli işyerlerinde 
termal konfor şartları denilen ısıtma, 
aydınlatma, nem, ses ve mobilya gibi 
kriterler de önem taşıyor. 

2020’de neler olacak?
6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında belirlenen Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Yasası önce 1 Temmuz 2016 yılından 1 
Temmuz 2017’ye, ardından da 1 Temmuz 2020’ye ertelendi. Yasa kapsamında; halihazırda çok tehlikeli ve tehlikeli işler 
sınıfındaki iş yerlerinde uygulanan aylık sürekli hekim ve uzman görevlendirmesi, 50’nin altında personel çalıştıran tüm 
işyerlerinin kapsama alınması planlanıyor. 10’dan fazla 50’den az işçi çalıştıran az tehlikeli işletmeler ise aynı tarihe kadar 
işyerinde güvenliği ve sağlık koşullarını sağlaması için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimiyle anlaşacak. 2020’ye kadar yal-
nızca çok tehlikeli işlerde, her personele her ay 40’ar dakika uzman, 15 dakika hekim hizmeti verilirken, tehlikeli işlerde 
20 dakika uzman, 10 dakika hekim hizmeti sunuluyor. 2020 itibari ile az tehlikeli işlerde çalışan her personel için 10 dakika 
uzman, 5 dakika hekim hizmeti verilecek. İşverenler bu sürede, risk analizlerini ve acil durum planlarını hazırlayarak, temel 
İSG eğitimlerini aldırmakla yükümlüler.
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Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinde fuarcılık, bugünkü 
haliyle çok eski zamanlara 

uzanmıyor. Cumhuriyet öncesinde 
ise, panayır adıyla yer alan bölgesel 
pazarların tarihi oldukça eski. 
Fuarların işletmeler ve ülkeler açı-
sından bir tanıtım aracı olarak kul-
lanılması, Türkiye’de 1923 yılına 
kadar plansız ve programsız olarak 
düzenlenen, işlevsel olmaktan uzak 

panayırlarla gerçekleştiriliyordu.
İzmir İktisat Kongresi’ne dek bu 
durum devam etti. Mustafa Kemal 
Atatürk, kongre hakkında, “İkti-
sat sergisi çok güzel olmuş. Her 
yıl tekrarlayın bunu. Bölgemizde 
böyle sergiler, iktisadın gelişmesi-
ne yol açar” diyerek konuya verdi-
ği önemi vurgulamıştı. 
İzmir’den sonra, farklı illerde de 
fuarlar düzenlenmeye başlandı, 

ancak o dönemki adı sergiydi. Bu 
isim uzun yıllar kullanıldı. Bu fuar-
larda ticari amaçların yanında eğ-
lence de düşünüldü ve çok işlevsel 
olamadı. 

İzmir Enternasyonal Fuarı 
başlangıç oldu
1936’da o dönem için büyük öne-
me sahip İzmir Enternasyonal Fu-
arı ilk kez açıldı ve yerli, yabancı 

Fuarlara nasıl hazırlanmalıyız? 
Tüm sektörler gibi ağaç işleme makineleri sektörü için de çok önemli bir alan olan fuarlar, 
istenen verimin elde edilebilmesi için ciddi bir hazırlık sürecinden geçmeyi gerektiriyor. 
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pek çok kuruluş katıldı. Yine eğ-
lenceden ayrı düşünülememiş olsa 
da bu gelişme, Türkiye’de fuarcılık 
sektörünü başlattı. 1960’lardan 
itibaren fuarcılık konusunda daha 
ciddi adımlar atılmaya başlandı ve 
fuar sayılarında da artış yaşandı. 
1980’li yıllarda ise fuarlar, ithalat 
ve ihracat açısından olmazsa olmaz 
bir unsur haline geldi. 90’lı yıllar-
da Türkiye’de gelişimini sürdüren 
sektörde, fuar sayılarının yanı sıra, 
fuar organizatörü sayısı da arttı. 
Bugün her sektör için ticari tüm 
faaliyetleri besleyen bir hizmet ha-
line gelen fuarcılık, değişen dün-
yaya hızlı bir şekilde uyum sağla-
yarak ilerlemesini sürdürüyor. Yeni 
iş bağlantıları sağlayan, dünyanın 
çeşitli bölgelerinden müşterileri 
standa getiren, ülkenin dış ticareti-
ne çok ciddi katkılar sunan fuarlar, 
bugün birçok firma için olmazsa 
olmaz bir alan. 

Dünyada fuarların geçmişi 
M.Ö 18’inci yüzyıla uzanıyor
TOBB’un 2019’da kamuoyuna 
sunduğu Fuarcılık Sektörü İncele-
me Raporu’na göre dünyada fuar-
ların geçmişi, M.Ö 18’inci yüzyıla 
dayanıyor. Mezopotamya ve Hitit 
uygarlıklarında düzenlenen pa-
nayırlar ve Atina’da düzenlenen 
olimpiyatlar ise, tarihte bilinen ilk 
fuar örnekleri. Günümüzdeki an-
lamıyla tarihte bilinen ilk fuar ise, 
Kral Dagobert tarafından Paris 
yakınlarındaki St. Denis banliyö-
sünde, 629 yılında kurulan “Foire 
de Saint Denis” oldu. Bu manada 
Fransa, fuarların ilk yapıldığı ülke 
olarak Almanya ve İtalya gibi ülke-
lerle birlikte fuarcılıkta önde gelen 
ülkeler arasında yer alıyor. Modern 
anlamda fuarcılığın başlangıcı ise 
1851’de Londra Hyde Park’ta dü-
zenlenen Crystal Palace Fuarı ola-

rak bilinen Grand Fair ya da Great 
Exhibition adıyla düzenlenen fuar-
la oldu. 

Türkiye, fuar sayısında 
Almanya’nın önünde 
Rapora göre fuarcılık sektörünü 
etkileyen unsurların başında eko-
nomik koşullar geliyor. Global Ex-
hibition Industry Statistics - GEIS 
Raporu’na göre 2012 yılında dün-
ya genelinde yaklaşık 31 bin fuar 
düzenlendi, bu fuarlara 4,4 milyon 
katılımcı firma iştirak etti ve katı-
lımcılara toplam 124 milyon met-
rekare stant alanı kiralandı.
Türkiye’nin de içinde yer aldığı 
Avrupa hem fuar alanı bakımından 
sahip olduğu pay ile, hem de fiilen 
gerçekleştirilen fuarlarda katılımcı-
lara kiralanan stant alanı ile dün-
yanın önde gelen bölgelerinden 
biri. Avrupa’da yılda ortalama 2 
bin civarında fuar gerçekleştirili-
yor. Türkiye, 2017 verilerine göre, 
yıllık yaklaşık 400 fuar ile düzenle-
nen fuar sayısı bakımından Avrupa 
ülkeleri arasında ikinci sırada yer 
alıyor. Fuarcılık sektöründe örnek 
ülke olarak anılan Almanya’da dü-
zenlenen yıllık ortalama fuar sayı-

sı ise, Türkiye’nin yaklaşık yarısı 
kadar. Ancak, Almanya’daki fuar 
düzenleyicilerinin Türkiye ile kı-
yaslandığında neredeyse 7 katı ka-
dar gelir elde ettiği görülüyor. Bu 
durum, bir fuar düzenleyicisinin ya 
da bir ülkenin fuarcılık alanındaki 
başarısının düzenlenen fuar sayı-
sına değil katılımcı sayısı, ziyaretçi 
sayısı, stant alanı ve gelir gibi di-
ğer parametrelere bağlı olduğunu 
gözler önüne seriyor.

Doğru fuarı seçmek önemli
Türkiye’de 600 bin metrekare 
fuar alanı bulunuyor. Her yıl, ço-
ğunluğu İstanbul’da olmak üzere, 
ülkenin pek çok yerinde, hemen 
her sektör için fuarlar düzenleni-
yor. Yurt içi fuarların yanı sıra, yurt 
dışı fuarlar da ihracatçı firmalar 
için oldukça önemli. Bu noktada, 
fuarlara nasıl hazırlanılması gerek-
tiği konusu, her ihracatçı firmanın 
odağında olması gereken bir konu. 
Öncelikle firma, elindeki ürünü 
iyi tanımalı ve nasıl tanıtacağını 
belirlemeli. Daha sonra, hangi fua-
rın ürünleri ve hedef pazarları için 
uygun olduğuna karar vermeli. 
Bir fuar bütçesi çıkarılmalı. Fuar-
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lar tespit edildikten sonra, bir fuar 
ekibi oluşturmak gerekiyor. Bu 
ekibin tüm organizasyonu yöne-
tecek bilgi ve tecrübeye sahip bir 
lideri de olması elzem. Stantta ser-
gilenecek ürünler, hedeflere uygun 
fuarın metrekaresi, hedef pazarlara 
uygun dil bilen ve konuya hakim 
kişilerin stantta yer alması önemli 
gündem maddeleri. Ayrıca, ürün-
leri doğru anlatan ve yine hedef 
pazarlara uygun dil seçeneklerinin 
de yer aldığı katalog, broşür gibi 

materyallerin de önceden hazırlan-
ması şart. Fuar firmasındaki satış 
ekibinin yönlendirmelerini önem-
senmeli. Esasen, fuar şirketiyle bu 
konuda işbirliği içinde olunmalı. 
Fuara katılacağınızı eski müşteri-
lerinize, mevcut müşterilerinize ve 
hedef müşterilerinize mutlaka du-
yurmalısınız. Bunu da mümkünse 
yüz yüze yapmak önemli. Fuar 
esnasında, hedef müşterilerinizin 
firmanıza ve ürünlerinize odak-
lanmasını sağlamalısınız. Diğer bir 
deyişle, standınız sizi en iyi şekilde 
anlatmalı. Fuar esnasında, görüş-
meler için bir alanı önceden tespit 
etmek, kimseyi ayakta bekletme-
mek iş hacmini genişleteceği gibi, 
imaja da olumlu yansır. 
Fuarlara doğru hazırlanmak nok-
tasında, çeşitli kaynaklardan bilgi 
edinmek mümkün. 

Son 5 yılda yabancı 
ziyaretçisi yüzde 42 arttı
Türkiye’de fuarcılık sektörünün 
yüzde 50’sini elinde tutan TÜYAP 
Fuarcılık, 2019’da hayata geçirdiği 
TÜYAP Akademi ile, sektöre ele-
man yetiştirmenin yanı sıra, firma-
lara da fuarlara hazırlanma konu-
sunda eğitim veriyor. 
Türkiye’de 41 yıllık fuarcılık tecrü-
besi, 300 bin metrekare fuar alanı, 
her yıl artan ziyaretçi sayıları 2019 
yılı itibariyle yılda yaklaşık 500 
fuar düzenleyen şirket, son 5 yılda 
düzenlediği fuarları yüzde 23 ora-
nında artırdı. Ziyaretçi sayısını bu 
dönemde yüzde 52 arıtırken, ya-
bancı ziyaretçi sayısı da yüzde 42 
oranında yükseldi. 

“Ürünleriniz fuara uygun mu?”
Fuarlara nasıl hazırlanılması gerekti-
ği konusunda AİMSAD Dergisi’ne 
röportaj veren TÜYAP Fuarcılık 
Genel Müdür Yardımcısı Arzu Sa-

raç, firmaların bir fuara hazırlanır-
ken mutlaka dikkat etmesi gereken 
konuları açıkladı. Firmaların fuar-
dan 10 ay önce fuara hazırlanma-
ya başlaması gerektiğini kaydeden 
Saraç, şu bilgileri verdi: “Öncelikle, 
acaba ürünleriniz bu fuara uygun 
mu? Katılımcı profilimiz nedir? Kaç 
metrekare katılırsanız doğru olur? 
Nerede olursa sizin için daha fayda-
lı olur? Kartvizit verip ürününüzü 
göstermek mi istiyorsunuz? Yoksa 
hedeflediğiniz özel bir bölge insanı 
mı var? Katılımcı firmanın fuara ka-
tılacağına dair kendi müşterilerine 
tanıtım ve bilgilendirme yapması 
gerekiyor. Diyelim katılımcı belli 
ülkeleri hedefledi. Hazırladığı bro-
şürlerde, o ülkelerin dillerinde de 
yazı olmalı. Standınızda yabancı dil 
konuşan biri olmalı. Stantta konuyu 
bilen biri olmalı.” 

Akademi’de teşvikler ve
yurt dışı fuarlar anlatılıyor
TÜYAP Akademi’de fuar katılım-
cılarına verdikleri eğitimlerden de 
bahseden Arzu Saraç, şu bilgileri 
verdi: “2019’da sektöre kalifiye 
eleman yetiştirmek amacıyla kuru-
lan akademide üniversite mezunu 
kişilere, istihdam konusunda da 
destek verdikleri eğitimler düzen-
liyor. Bu eğitimlerin yanı sıra, fuar 
katılımcısı firmalara da 3 günlük 
bir eğitim sunuyoruz. Doğru fuar 
nasıl seçilir, neden bu fuarda yer al-
malısınız veya almamalısınız, yurt 
içindeki şu fuarlar mı seçmelisiniz, 
yoksa yurt dışındaki şu fuarları mı 
hedeflemelisiniz? KOBİ’lerin kul-
lanabileceği teşvikler, bunların na-
sıl kullanılacağına kadar, tüm detay 
bilgilerin yer aldığı bir paket. Fuar 
sırasında firma olarak üzerinize 
neler düşüyor? Bu eğitim 3 gün. 
2 günü sınıfta, 1 günü de salon-
larımızda.”  

      Biz bir fuara 1 yıl evvelden hazırlanı-
yoruz. Katılımcının da en az 10 ay önce-
den kendini bu çalışmanın içine sokması 
gerekir. 1 ay kala fuara hazırlanmak 
gerçekçi değil. 

““
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TÜYAP’tan 
fuarlara hazırlanma rehberi 
Türkiye’de fuarcılık sektörünün önemli kurumlarından olan TÜYAP Fuarcılık Genel Müdür 
Yardımcısı Arzu Saraç, firmalara, şu soruları sormalarını öneriyor: “Acaba ürünleriniz bu 
fuara uygun mu? Kartvizit verip ürününüzü göstermek mi istiyorsunuz, yoksa hedefledi-
ğiniz özel bir bölge insanı mı var?” 

Fuarlar, özellikle ihracatçı fir-
malar için bugün tartışmasız 
en önemli mecra. Yeni pa-

zarlara açılmak, müşteri portföyünü 
genişletmek ve ürünlerini tanıtmak 
için firmaların tercih ettiği fuarlara 
doğru bir şekilde hazırlanmak, aynı 
zamanda katma değeri oldukça 
yüksek bir yatırım. 
Türkiye’de 41 yıllık fuarcılık tec-
rübesi, 300 bin metrekare fuar 
alanı, her yıl artan ziyaretçi sayıları 
ve 2019’da sektöre kalifiye eleman 
yetiştirmek amacıyla kurdukları 
akademi ile TÜYAP Fuarcılık, yılda 
yaklaşık 500 fuar düzenliyor. Son 5 
yılda ziyaretçi sayısını yüzde 52 ar-
tıran kurum, yabancı ziyaretçi sayı-
sını da yüzde 42 oranında yükseltti. 
Akademide üniversite mezunu kişi-
lere istihdam konusunda da destek 
verdikleri eğitimler düzenleyen ku-
rum, ayrıca fuar katılımcısı firmalara 
da 3 günlük bir eğitim sunuyor. 
Yüz yüze iletişime oldukça önem 
verdiklerini söyleyen TÜYAP Fu-
arcılık Genel Müdür Yardımcısı 
Arzu Saraç, önümüzdeki dönemde 
sanal fuarcılığın ön plana çıkacağı-
nı dile getirdi. Fuarcılık sektörünü 
de değerlendiren Saraç, sektörün 
doğru bir konumlanmaya ihtiyaç 
duyduğunu belirtti.
Arzu Saraç’la TÜYAP Akademi’yi, 
fuarlara nasıl hazırlandıklarını ve 
katılımcı firmalara fuar hazırlığı 
için tavsiyelerini konuştuk… 

Stantta yabancı dil konuşan 
ve konuyu bilen biri olmalı
Kurum olarak bir fuara nasıl ha-
zırlandığını anlatan Arzu Saraç, 
firmaların bir fuara hazırlanırken 
mutlaka dikkat etmesi gereken 
konuları açıkladı. Firmaların fuar-
dan 10 ay önce fuara hazırlanma-
ya başlaması gerektiğini kaydeden 
Saraç, şu bilgileri verdi: “Önce-
likle, acaba ürünleriniz bu fuara 
uygun mu? Katılımcı profilimiz 
nedir? Kaç metrekare katılırsanız 
doğru olur? Nerede olursa sizin 
için daha faydalı olur? Kartvizit 
verip ürününüzü göstermek mi 
istiyorsunuz? Yoksa hedeflediğiniz 
özel bir bölge insanı mı var? Ka-
tılımcı firmanın fuara katılacağına 
dair kendi müşterilerine tanıtım ve 
bilgilendirme yapması gerekiyor. 
Diyelim katılımcı belli ülkeleri he-
defledi. Hazırladığı broşürlerde, o 
ülkelerin dillerinde de yazı olmalı. 
Standınızda yabancı dil konuşan 
biri olmalı. Stantta konuyu bilen 
biri olmalı.” 

TÜYAP’tan kısaca bahseder mi-
siniz? 
1979’da kurulan TÜYAP’ın 
2019’da 40’ıncı yılını kutladık. Bu 
yıl 41’inci yıl. Fuarcılıkta 40 yıl-
dır aynı işi yapan ve bundan başka 
yerlere sapmadan ender ve belki 
de Türkiye için tek fuar firmasıyız. 
Yurtdışında bunun örnekleri var 

ama onlarda fuarcılık daha farklı. 
Devletin ve belediyelerin desteğiy-
le fuar alanları oluşturulduğu ve o 
alanları kiralayanlar organizatörler 
olduğu için Türkiye’deki durum 
farklı. Hem fuar yeri sahibi, hem 
de fuar organize eden şirket olarak 
tek ve rakipsiziz Türkiye’de. Türki-
ye’de toplam fuar alanı yaklaşık 600 
bin metrekare. Biz İstanbul ve böl-
gelerdeki diğer 8 fuar merkezimizle 
beraber bu rakamın yüzde 50’sini 
yönetiyoruz. 700 küsur çalışanımız 
var. Fuarcılığın yanında destek olan 
bir de otelimiz var, İstanbul’daki 5 
yıldızlı ilk 3 otelden biri. 630 oda-
sıyla bize hizmet ediyor. Bir entegre 
hizmet sunuyoruz. Bütün salonları-
mızla İstanbul’da 120 bin metreka-
relik bir alana sahibiz. Burada ana 
yoldan girince karşınızda akaryakıt 
istasyonu, yanında kahvaltınızı ya-
pabileceğiniz Simit Sarayı ve fuar 
merkezi ile salonları ve arkasındaki 
5 yıldızlı oteli ile biz sabah çantasını 
alıp fuar alanına gelen bir ziyaretçi 
veya katılımcıyı fuar süresince hiç 
bu alandan çıkartmadan ve her ih-
tiyacını sağlayarak ona eşsiz bir de-
neyim sunuyoruz. 
İstanbul dışında en son almış oldu-
ğumuz fuar merkezimiz Kayseri’de. 
Kayseri’den bir önce Eskişehir ve 
Erzurum’u açtık. Samsun, Bursa, 
Konya, Adana ve Diyarbakır’da fuar 
ve kongre merkezlerimiz var. Bu-
nun haricinde, fuar merkezi olma-
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yıp fuar organizasyonu için irtibat 
ve satış ofisi olarak çalışan yerleri-
miz var. İzmir, Gaziantep, Kocaeli, 
Sakarya, Trabzon ve Antalya. Dola-
yısıyla kuzey, güney, doğu, batı her 
tarafa hitap eden entegre fuarcılık 
tesisiyiz. 

‘Yabancı ziyaretçi 
yüzde 42 arttı’
Düzenlediğiniz fuar sayısı ve 
ziyaretçi sayılarını söyleyebilir 
misiniz? 
2019 yeni bittiği için 2018 veri-
lerini paylaşacağım. 2018’de 499 
fuar düzenlemişiz. Son 5 yılın is-
tatistiklerine göre yaklaşık yüzde 
23 oranında, düzenlediğimiz fuar 
sayılarında bir artış olmuş. Yak-
laşık 22 milyon ziyaretçi gelmiş 
2018’de, tüm Türkiye’de. Bunun 
yüzde 30’u yabancı ziyaretçi. 70 
bin de katılımcı firma olmuş. 
Yabancı ziyaretçi oranında, son yıl-
larda çok büyük bir artış var. Ziya-
retçi sayısı zaten yüzde 52 artmış, 
yabancı ziyaretçide de yüzde 42’lik 
bir artış söz konusu. Türkiye’nin 
çok kuvvetli olduğu sektörler var 
ve bu sektörlerin içerisinde tabii ki 
mobilya yan sanayi, ağaç işleme, 

bunlar çok önde. Makineyle ilgili, 
çok komplike olmayan makinele-
rin hepsi Türkiye’nin iyi olduğu 
alanlar. Bunun yanında ambalaj ve 
tarım makineleri alanında Türkiye 
şu anda çok önde, yabancı ziyaret-
çinin satın alma yapmayı istediği 
ve hedeflediği bir ülke olarak.  Bu 
yabancı ziyaretçiler de genelde 
Ortadoğu’dan, Körfez ülkelerin-
den, Rusça konuşan geniş bir coğ-
rafyadan, Doğu Avrupa ve Kuzey 
Afrika ülkelerinden. Toplam ziya-
retçi sayısının yüzde 30’unu oluş-
turan ülkeler. 

‘Yüz yüze iletişim çok değerli’
TÜYAP bir fuara nasıl hazırla-
nıyor? 
Öncelikle bizim 2024’e ilişkin 
stratejik planları çıkartmak için 
hummalı bir çalışmamız var, on-
dan bahsetmek istiyorum. Bu 
kapsamda belli mottolar belirle-
dik. Bunun içerisinden TÜYAP 
bir fuara nasıl hazırlanıyor, onun 
ana fikri de çıkacaktır. 
Bizim için yüz yüze ilişki çok de-
ğerli ve önümüzdeki yıllarda da 
bunun çok değerli olacağını dü-
şünüyoruz. Dolayısıyla yüz yüze 

ilişkiyi artıracağımız, hatta en 
üst seviyeye çıkartacağımız, yeni 
ürünleri tasarlayıp müşteriye de-
ğer katacak projelere dönüştürüp 
ve operasyonel mükemmellikle 
eşsiz bir müşteri deneyimi sunma-
yı hedefleyen fuarlar hazırlamak 
için biz burada varız. 
Bunun yanında, bulunduğumuz 
bölgede ve coğrafyada ticareti ge-
liştirecek, ihracatın artışına katkı 
sağlayacak projeleri de düşünü-
yoruz. 
Örnek olarak Adana’da, Erzu-
rum’da düzenlediğimiz fuarların 
farklı coğrafi yapıları var. Yöre-
sel fuarlar düzenleniyor. Oradaki 
insanların biraz daha hayatının 
renklenmesi gerekiyor, bir panayır 
havasında geçecek fuarlara ihtiyaç 
var. 
Tarımla, mobilya yan sanayiyle, 
inşaatla ilgili Güneydoğu’da bir 
fuar yaptığımız zaman tüm Kör-
fez ülkelerinden, Ortadoğu’dan, 
İran’dan ziyaretçinin gelmesini 
sağlayan bir bölge haline getiri-
yoruz. THY’nin direkt uçuşlarını 
da ekleyince mükemmel müşteri 
deneyimi ortaya çıkıyor. Biz bu 
fuarları yapmak istiyoruz ve sür-
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dürülebilir olmasını sağlamayı 
amaçlıyoruz. 
Bir katılımcı bizim fuarımıza ne-
den gelmeli sorunun yanıtını biz 
çok doğru anlatmalıyız. Eğer o 
fuar, onun için doğru değilse, biz 
ona bu fuara katılma, demeliyiz. 
Operasyonel süreçlerde bizim için 
iki önemli konu var: Biri, veri ana-
litiğini kullanmak. İkincisi, dijita-
litasyon. Mesela bizim ekibimiz 
tarafından geliştirilen MyTüyap 
uygulaması Uluslararası Fuar Bir-
liği’nin (UFİ) bize ödül vermesi-
ni sağladı.
Her fuar projesinin bir ekibi var. 
Bir grup başkanı liderliğinde sa-
tış ekibi, pazarlama ekibi, satış 
destek ekibinden oluşan, kişi sa-
yısının değiştiği ekiplerimiz var. 
Süregelen fuarlarda da her yıl aynı 
işi yapmıyoruz. Fuarın içinde yeni 
pazarlama aktiviteleri, yeni ürün 
grupları, yeni salonlar olabiliyor. 
Bunlar önceden yaptığımız çalış-
malar. 
Örneğin Woodtech bitti. Biten 
fuar için bir çalışma yapıyoruz. 
Nasıl geçti, ne kadar katılımcı ve 
ziyaretçi geldi, görüşler ne oldu, 
müşteri beklentilerini ne kadar 
karşıladık? Bunlarla ilgili TÜ-
YAP’ın milyonlarca satırdan olu-
şan bir verisi var. 
Bu çalışmadan sonra, bir sonraki 
yılın kapsamı ortaya çıkıyor. İlave 
ürün grupları varsa pazar araştır-
ması yapılıyor. Yeni hangi firmala-
rın bu oluşturulmuş kapsam ilgisi-
ni çeker ve katılmak isterler diye, 
pazar araştırma bölümümüz bir 
veri çalışması yapıyor, ilgili grupla 
paylaşıyor ve ortaya bir potansiyel 
müşteri grubu çıkıyor. Bunların 
üzerinden oluşturulmuş yeni fuar 
pazarlama araçlarıyla tanıtıma 
başlanıyor. Müşteri ziyaretleri ya-
pılıyor. Yüz yüze iletişime önem 

veriyoruz ve bu belki de yabancı 
fuar şirketlerinin Türkiye’de en 
anlamadığı konu. Yurt dışında bu 
işler telefonla ya da çoğunlukla 
mail ortamında oluyor. Ama biz 
yüz yüze iletişimin ileride uzun 
süreli birliktelikler yaratmak için 
çok kıymetli olduğunu düşünü-
yoruz, yabancı katılımcı ve ziya-
retçi için de. Bu yüz yüze görüş-
meler de fuarın tanıtım kısmında 
satış ve pazarlama ekiplerimizle 
gerçekleştiriliyor. Fuar bitiminde 
katılımcılardan bir niyet sözleş-
mesi alıyoruz zaten. Sonrasında 
satış ekibi arkadaşlarımız bunun 
üzerinden yola çıkıyorlar. Metre-
kare çalışması yapılıyor. 
Uzun süren fuarlarda en büyük 
sorun, yer sorunudur. Yeni girmek 
isteyenlere yer sunmaktır. Çünkü 
doludur. Yer açıldığı zaman sıra-
ya girerler, belli bir kuyruk olur. 
Onu iyi yönetmek önemli. Bizim 
farkımız orada. Çünkü biz sade-
ce İstanbul’dan satış yapmıyoruz. 
Dijitalizasyon dediğimiz bir yer-
leşim planını, bir yeri iki kişiye 
satmadan en verimli şekilde kul-
lanıyoruz. Aynı anda Gaziantep 
de müşterisine satıyor, Konya da, 
Kocaeli de, İzmir de, İstanbul da. 
Yerleşim planları devamlı güncel-
leniyor, dijital olarak arkadaşları-
mızın elindeki tabletlerde yer alı-
yor. Biz müşteriye yerini, yanında 
kesinleşmiş olan diğer katılımcı-

ları gösteriyoruz. Salonların içe-
riğini anlatıyoruz ve sonrasında 
pazarlama aktiviteleri devam edi-
yor. Ziyaretçi getirmeye yönelik, 
pazarlamanın yürüttüğü birçok 
çalışma başlıyor.  Hedef ülkeler 
belirleniyor. Dışarıdaki ofislerimi-
zin yabancı katılımcı getirdikleri 
bir satış bölümümüz var. Ziya-
retçi kısmını yurt dışı ofislerimiz 
üstleniyor. Türkiye’deki bütün 
ilgili odalar, dernekler, sektörel 
birliklerle ilgili çalışmalar, pazar-
lama ekipleri tarafından yapılıyor. 
Gerekli olması durumunda, ör-
neğin özel bir bölüm yapılacak-
sa, onunla ilgili sektör dernekleri 
vb. ilgili üyelere yönelik bilgilen-
dirme amaçlı toplantılar düzen-
liyoruz. Sonrasında da yerleşim 
planlarına göre salonlar çiziliyor. 
Teknik operasyon süreçleri yaşa-
nıyor. Sözleşmeler imzalanıyor. 
Bazen imza yetkisi olmayan kişiler 
sözleşmeyi imzalıyor. Çünkü bir 
borçlandırma sözleşmesidir, fuar 
katılım sözleşmesi. Bu durumla 
çok karşılaşıyoruz. İmza sirküleri-
ni almadan satış danışmanımız o 
imzayı attırmaz. Bu konuda karşı 
tarafı da bilgilendiriyoruz. Diğer 
ödeme detaylarının takibi, iş sağ-
lığı ve güvenliği ile ilgili bilgilerin 
gelmesi, gitmesi… Çift katlı stant 
yapıyorsa, SİM (Serbest İnşaat 
Mühendisi) belgesi imzası olma-
yan iki katlı stant kuramaz, gibi 

Hem katılımcıları hem fuarcıları eğitiyor

TÜYAP Akademi’den bahseder misiniz?
Biz TÜYAP’ı ileriye taşıyacak yeteneklere yatırım yapmak üzere de 
2019’da düğmeye bastık. Gelişim ve kariyer yönetimi merkezlerinde-
ki çeşitli profesyonel araçlarla değerlendirip ortaya çıkarıyoruz ve onla-
rı uzmanlık alanlarına göre geliştirip geleceğin, TÜYAP’ın yöneticileri 
olarak konumlandıracağız. Fuarla ilgili herkese hem profesyonel fu-
arcılık eğitimi veriyor, hem de kendi çalışanlarını kariyer merkezinde, 
yetenek havuzunun içine alındıktan sonra, TÜYAP Akademi’nin çe-
şitli programlarına alarak geleceğe yatırım yapıyoruz.  
Üniversite mezunu gençlerin katılabileceği ve yaklaşık 15 günden olu-
şan ve hem temel eğitim, hem sahada pratik eğitim aldıktan sonra özel 
sertifikasyona sahip olunuyor. Tüm müfredatımız, Sabancı Üniversite-
si ve Alman Ravensburg Üniversitesi ile birlikte hazırlandı. Bu sertifika 
ile tüm alanlarımızda iş başvurusu yaptıklarında, öncelikli olarak tercih 
ederiz. Bunun yanı sıra bu sertifikaya sahip herkesi, TOBB’daki 300’e 
yakın fuar şirketine de kariyer merkezi CV’si olarak sunmayı da taah-
hüt ediyoruz. 
Üniversite mezunu herhangi bir lisans dalından biri, akademinin eği-
timine girdikten sonra satış ve pazarlama, hizmet, organizasyon, müş-
teri ilişkileri, teknik operasyonlar, iş sağlığı, finans, insan kaynakları vb. 
alanlarda çalışabilirler. 
Yaş sınırı yok. Bir genç tarafı var, 2-4 yıllık üniversite mezunlarının 
girebileceği. Bir de tüm müşterilerimiz, yani katılımcılarımız için 
oluşturduğumuz eğitimler var. Onun da adı fuardan maksimum fayda 
sağlamak için ne yapmalıyım, eğitimi. Bütün konuların anlatıldığı bu 
eğitimde, bütün katılımcılarımız ve tüm birimlerinde çalışanlar he-
def kitlemiz. Doğru fuar nasıl seçilir, neden bu fuarda yer almalısınız 
veya almamalısınız, yurt içindeki şu fuarlar mı seçmelisiniz, yoksa yurt 
dışındaki şu fuarları mı hedeflemelisiniz? KOBİ’lerin kullanabileceği 
teşvikler, bunların nasıl kullanılacağına kadar, tüm detay bilgilerin yer 
aldığı bir paket. Fuar sırasında firma olarak üzerinize neler düşüyor? 
Bu eğitim 3 gün. 2 günü sınıfta, 1 günü de salonlarımızda. 
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önemli noktalar da hazırlanıyor. 
Sonrasında kuruluma geliyoruz. 
Fuar sırasında da katılımcı mem-
nun mu, değil mi, diye bakıyoruz.

Stantta kim durmalı, ne olmalı?
Firmalara, fuar hazırlığı konu-
sunda ne gibi tavsiyelerde bulu-
nabilirsiniz? 
Öncelikle, acaba ürünleriniz bu fu-
ara uygun mu? Evet, ağaç işleme 
makineleri gibi bir ürününüz var 
da acaba doğru ürünler mi? Katı-
lımcı profilimiz nedir? Kaç metre-
kare katılırsa doğru olur? Nerede 
olursa kendisi için daha faydalı 
olur? 
Örneğin bir KOBİ’miz varsa, bu-

nunla ilgili satış danışmanımız 
konuşuyor. Sonra beklentisini 
almaya çalışıyor. Kartvizit verip 
ürününüzü göstermek mi istiyor-
sunuz? Yoksa hedeflediğiniz özel 
bir bölge insanı mı var?  Bazen 
öyle oluyor ki, biz fuara girelim de 
oraya da 2 broşür koyalım, şöyle 
bir bakalım… Bu durumdaysa ona 
da yazık, bize de yazık. Şikayet 
edecek. Biz uzun süreli birliktelik 
istiyoruz. Bizim fuarlarımızın ba-
şında 22’inci, 36’incı vs. yazar. Boş 
değil. Yüzde 80-85 oranında aynı 
müşterilerle düzenliyoruz, her yıl. 
Bizim sunduğumuz ürünle, müş-
terinin ihtiyacının örtüşmesi lazım. 
Satış danışmanımız sonrasında ka-

tılımcı adayı ile bir metrekare ça-
lışması yapar. Ne kadar metrekare 
onun ürünü veya kendini pazarda 
konumlandırması için gerçekçi 
olur? Sergileyeceği örnek ürünle-
re, salonun yerine kadar hepsine 
danışmanlık veriyoruz. 
Sonrasında katılımcı firmanın fuara 
katılacağına dair kendi müşterileri-
ne tanıtım ve bilgilendirme yapma-
sı gerekiyor. Biz zaten çalışmalar 
yapıyoruz. Türkiye’nin dışında da 
TÜYAP’ın irtibat ofisleri var. Rus-
ya, İran, Gürcistan, Bulgaristan, 
Makedonya’dan da ziyaretçi satın 
alma ekiplerimiz geliyor. Ama katı-
lımcı firmanın da iç ve dış pazarda 
hedeflediği grubuna kendisini öne 

      Geçen yıl Konya’daki bölgenin en 
büyük tarım fuarında, Facebook’tan tüm 
ziyaretçilere yönelik günlük bir kampanya 
yaptık. O esnada içeriye ziyaretçi doldu. 
Dijital kampanyalar daha küçük bütçelerle, 
çok sayıda insana hitap edebileceğiniz 
kapılar açıyor. 

“
“



çıkartacak bir pazarlama çalışması 
yapması gerekiyor. Biz hep dijital 
pazarlamaya yönlenmelerini söylü-
yoruz. El ilanı ya da billboard ile 
fuara gelmek artık çok söz konusu 
değil. 
Diyelim katılımcı belli ülkeleri he-
defledi. Hazırladığı broşürlerde, o 
ülkelerin dillerinde de yazı olmalı. 
Çok cazip olan Rus ve Arap coğ-
rafyası onun hedefindeyse, broşü-
rüne mutlaka o dilleri alması lazım. 
Broşürün tasarımı da çok önemli. 
Standınızda yabancı dil konuşan 
biri olmalı. Bunu yok sayamaz-
sınız. İngilizce tüm kapıları açar, 
ama bunun haricinde özel bir alanı 
hedefliyorsanız, o alanın dilini ko-
nuşan birinin olması lazım standı-
nızda. 
Orada tabii ki yardımcı olan kişi-
leri bulundurmak önemli ama, o 
kişiyi sadece görsel olarak tutup, 
buyurun efendim dedirtip, eline 
bir broşür verecekseniz, koymayın. 
Çünkü gelen kişi bilgi istiyor. O 
hostesi de tutmayın, para ödeme-
yin. Orada bilgi verecek kişi şir-
ketin sahibi de olur, oğlu da olur, 
satış müdürü de olur, yeter ki, ko-
nuyu bilen biri olsun. 
Biz bir fuara, fuar şirketi olarak 1 
yıl evvelden hazırlanıyoruz. Katı-
lımcının da en az 10 ay önceden 
kendini bu çalışmanın içine sok-
ması gerekir. 1 ay kala fuara hazır-

lanmak gerçekçi değil. Biz burada 
tüm fuarlarımızda yüz yüze görüş-
melerle ilgili dijital platformlarda 
talepleri alarak organizasyonları 
yapıyoruz. Eğer çok fazla yüz yüze 
görüşme yapacaksa o firma, bu ko-
nuda standını planlarken o görüş-
me alanlarını da düşünmeli.   

‘Fuarcılık doğru 
konumlanmalı gelecekte 
sanal fuarlar göreceğiz’ 
Türkiye’deki fuarcılık sektörü-
nü değerlendirebilir misiniz? 
Türkiye’de biz farklı bir fuarcılıktan 
bahsediyoruz. Bizimki gibi hem 
fuar merkezi sahibi olup hem fuar 
organize eden başka ülke yok. İri-
li ufaklı çok sayıda fuar şirketi var. 
Sektörün doğru konumlanması 
gerekiyor. Bütün sektörlerin her 
yıl kurumsal raporları vardır. Fuar-
cılıkla ilgili hiçbir veri yok. Bu ne-
denle biz, burada da bir ön alalım 
istedik. Büyük bir yabancı firmayla, 
fuar çalışanlarının ücret analizi ça-
lışmasına girdik. Türkiye’den giren 
ilk fuar şirketiyiz. Dedik ki, bizden 
sonra yerli-yabancı başka fuar şir-
ketlerinin de girmesini sağlayın. Biz 
fuarcılar kendimizi nasıl konumlan-
dırırsak, bizi sektör olarak o şekilde 
konumlandıracaklar. 
Biz şu anda hala başka bir yolu 
icat edilmemiş, alıcı ile satıcıyı bir 
araya getiren en kolay, en doğru 

mecrayız. Bu işi bugünkü şekliyle 
alanlarda, yarınki şekliyle dijital-
de de yapabilirsiniz. Siz bir mecra 
yaratıyorsunuz. Bizim görevimiz 
yarın bunun hangi mecra olacağını 
bugünden tasarlamak ve buna uy-
gun kadrolarımızı bugünden yetiş-
tirmek. 
Fuarcılık sektörünün bugün geldiği 
nokta, geçmiş yıllara göre başarılı. 
Fuar mefhumumuz oluştu. Çocuk-
luğumuzda İzmir Enternasyonal 
Fuarı vardı. Sonrasında ne oldu, 
bütün assolistlerin şarkı söylediği 
gazino programlarına dönüştü. Biz 
orada fuarın öneminin ne olduğu-
nu anlatamamışız. Sonrasında sek-
tör bir durgunluk dönemine gir-
miş. Akabinde yine hareketlenme 
var. Biz ağırlıklı olarak sanayi ve niş 
ürünler fuarı yapıyoruz. Bundan 
sonra, sanayi yine çok önemli ama 
sanal ticaretin de çok önemli oldu-
ğunu görüyoruz. Gelecekte sanal 
ticaret fuarları da göreceğiz. Bunlar 
belki çok büyük metrekarelerde ol-
mayacak. Çok niş, alt segmentlere 
inileceği, özel işlerin tasarlanacağı 
ve en iyi değeri sunacak ürünler, 
Türkiye’nin gündeminde, üretim-
de Ar-Ge’ye yatırım yapıp yüksek 
teknolojiyi üretebilmeliyiz diyoruz. 
Bunu da fuarcılığa indirgerseniz, 
biz yüksek hizmet ve değer sunan 
fuarlar organize etmeliyiz önümüz-
deki dönemlerde.    

‘Yeşil kitaba uygun değilse standa çivi bile çakılamıyor’

TÜYAP’ın katılımcılar konusunda bazı kriterleri var. Nedir o kriterler?  
Bizim bir yeşil kitabımız var. Bütün katılımcılarımız arasında kutsal ilan edildi. Yeşil kitaba uygun de-
ğilse, biz katılımcıya bir çivi bile çaktırmıyoruz. Çünkü iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olacak 
şekilde, tüm katılımcılarımızın canı ve malı bize emanet. Teknik operasyonlarda, bu kurulumlarla ilgili 
stantların planlarını yapan ve stantları kontrol eden çok güçlü bir ekibimiz var. O yeşil kitapta bunun 
şartları var.  Stant yapan taşeronlar, sisteme bilgilerini girmeden hiçbir şekilde çalışma yapamıyorlar. Her 
elektrikçinin, boyacının her marangozun mutlaka içeride bilgisinin olması gerekiyor. Yeşil kitap bizim 
için olmazsa olmaz. Kaçak işçiye savaş başlattık. Mesleki yeterlilik belgesi olmayan hiçbir boyacı, elekt-
rikçi, kaynakçı asla çalışamaz. 

AİMSADDERGİSİ  Ocak - Şubat 2020 63

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ















Analiz

66 AİMSADDERGİSİ  Ocak - Şubat 2020

Sektörün konumu iyi
rekabet için eksikler giderilmeli
Ağaç işleme makineleri sektörü, bir alt sektör olarak, mevcut eksiklerine karşın iyi bir ko-
numda bulunuyor. Sektörün rekabet gücünün olumsuz etkilenmemesi için bu eksikleri 
gidermek gerekiyor. 

AİMSAD’ın 2019 yılında hazırla-
dığı Sektör Raporu’na göre, Tür-
kiye ağaç işleme makineleri imalat 
sanayi, makine imalatı sanayi içinde 
alt sektör olarak yer alan ve rekabet 
gücü açısından mevcut eksikliklere 
karşın iyi bir konumda yer alıyor. 
Sektörde büyük ölçekli işletmeler, 
dünya ağaç işleme makineleri pa-
zarından önemli oranda pay alıyor.  
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
bu işletmelerle rekabet etmesi ise 
oldukça güç. Enerji, hammadde ve 
yarı mamul gibi temel girdi mali-
yetleri rekabet gücünü olumsuz 
yönde etkiliyor. Girdilerde yerli 
mamul kalitesi, tedarikçi sayısı ve 

niteliği, dışa bağımlılık gibi fak-
törler de sektörün uluslararası pa-
zarlardaki rekabetini güçleştiriyor. 
Sektörün uluslararası pazarlar-
dan yeterince yararlanamaması da 
önde gelen sorunlardan bir diğe-
ri. Girişimcilerin birlikte iş yapma 
ve ortaklık kurma konularındaki 
eksikliklerinin giderilmesi ve ku-
rumsallaşma çabalarına ağırlık ve-
rilmesi, sektörün rekabet gücünü 
önemli ölçüde artıracak. Üretim 
kaynaklarının yetersizliği yanında 
etkin, etkili ve verimli kullanılama-
ması ise, sürdürülebilirliği sağlaya-
cak yeterli katma değer yaratmayı 
zorlaştırıyor. Sektörün uluslararası 

pazarlarda öncü olabilmesi için 
ölçek ekonomisine yönelik, sek-
töre özgün teşviklerin eksikliği de 
bir diğer sorun. Bu konuda yeni, 
özel proje teşviklerinin uygulama-
ya konması, sektör açısında fırsat 
olabilecek. Genel olarak değerlen-
dirildiğinde, sektörün rekabet gü-
cünü olumsuz yönde etkileyen bu 
faktörleri aşması gerekiyor.

Türkiye Ağaç İşleme Makineleri 
Rekabet Gücü
Türkiye ağaç işleme makineleri 
imalat sanayi, makine imalatı sana-
yi içinde alt sektör olarak yer alan 
ve rekabet gücü açısından mevcut 
eksikliklere karşın iyi konumda 
olan bir sektördür. Sektörün ulus-
lararası pazarlarda rekabetini etki-
leyen en önemli sorunların başın-
da ölçek ekonomisi yatmaktadır. 
Sektörde büyük ölçekli işletmeler 
dünya ağaç işleme makineleri pa-
zarından önemli pay almaktadır.  
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
bu işletmelerle rekabet etmesi ol-
dukça güçtür.
Sektör ile ilgili veriler Türkiye de 
işletmelerin çok önemli bir bölü-
münün küçük işletme grubunda 
olduğunu ortaya koymaktadır. 
Sermaye yetersizliği, kurumsal 
yönetim eksikliği, düşük faktör 
verimliliği, işbirliği eksikliği vb. 
rekabet gücünü olumsuz yönde 
etkileyen diğer faktörler de dik-
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kate alındığında sektörün bu ek-
sikliklere karşın rekabet gücünü 
artırması dikkat çekicidir.
Enerji, hammadde ve yarı mamul 
gibi temel girdi maliyetleri reka-
bet gücünü olumsuz yönde etkile-
mektedir. Girdilerde yerli mamul 
kalitesi, tedarikçi sayısı ve niteliği, 
dışa bağımlılık gibi faktörler de 
sektörün uluslararası pazarlardaki 
rekabetini güçleştirmektedir.
Sektörün uluslararası pazarlar-
dan yeterince yararlanamaması da 
önde gelen sorunlardan bir diğe-
ridir. Türkiye ağaç işleme maki-
neleri ülke portföyü riski düşük 
olmasına karşın, büyük ithalatçı 
pazarlardan yeterli pay alamamak-
tadır. Çok sayıda ülkeye düşük 
tutarlarda yapılan ihracat, söz ko-
nusu pazarlarda markalaşma, ta-
nıtım, satış sonrası servis, dağıtıcı 
ağı vb. faaliyetlerin yapılmasını en-
gellemektedir. Tüm bu eksiklikleri 
büyük ölçüde ölçek ekonomisine 
bağlamak olasıdır. Ancak ölçek 
sorununu aşmada yardımcı olabi-
lecek; sektör işletmeleri arasında 
işbirliği, stratejik ortaklık, tedarik 
zincirinde işbirliği gibi arayışlar da 
yetersizdir ve kurum kültürünün 
de bu yöndeki arayışların önün-
deki en önemli engel olduğunu 
söylemek olasıdır. Girişimcilerin 
birlikte iş yapma ve ortaklık kur-
ma konularındaki eksikliklerinin 
giderilmesi ve kurumsallaşma ça-
balarına ağırlık verilmesi sektörün 
rekabet gücünü önemli ölçüde ar-
tırabilecektir. 
Üretim kaynaklarının yetersizli-
ği yanında etkin, etkili ve verimli 
kullanılamaması ise, sürdürüle-
bilirliği sağlayacak yeterli katma 
değer yaratmayı zorlaştırmaktadır. 
Bu nedenle teknoloji ve AR-GE 
çabalarına, ileri teknoloji yatırım-
larına yeterince kaynak ayrılama-

maktadır. Yatırım malı üretimi 
nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı pa-
zarlarda alıcı kredisi, ihracatın fi-
nansmanı sermaye yetersizliği so-
rununu ağırlaştırmaktadır. Finans 
kaynaklarına erişim, orta ve uzun 
vadeli ihracat kredileri (satıcı kre-
disi) eksikliği, işletmelerin serma-
ye yetersizliği ve kredi maliyetle-
rinin yüksekliği sektörün atılımını 
olumsuz yönde etkilemektedir.
Kullanıcı sektörlerin beklentilerini 
karşılayacak yenilikçi, ileri tekno-
lojik ürün geliştirme gibi çabalara 
yoğunlaşma konusunda mali kay-
naklar yanında özellikle nitelikli 
insan sermayesi eksikliği ise, sek-
törün geleceğini olumsuz yönde 
etkileyebilecek en önemli sorun-
dur. Kullanıcı sektörlerin beklenti-
lerine cevap verebilecek ürün ara-
yışları için nicelik ve nitelik olarak 
insan sermayesi yetersizdir. Kul-
lanıcı sektörler; özgün ürünler, 
işlemeye yönelik esnek makineler, 
birden fazla işlemi birleştiren çok 
fonksiyonlu makineler, otomas-
yon ve robotik teknolojiler, zaman 
ve malzeme kayıplarını azaltan 
uygulamalara ve üretim süreçleri-
ni, işlemlerini basitleştiren ve ge-
liştiren dijital platformlara sahip 
makineler talep etmektedir. Bu 
ürünlerin geliştirilmesi için insan 
sermayesine yatırım yapma gereği 
açıktır.
Sektörün uluslararası pazarlarda 
öncü olabilmesi için ölçek eko-
nomisine yönelik sektöre özgün 
teşviklerin eksikliği bir diğer so-
rundur. Bu konuda yeni özel proje 
teşviklerinin uygulamaya konması 
sektör açısında fırsat olabilecektir. 
Genel olarak değerlendirildiğinde 
sektörün rekabet gücünü olum-
suz yönde etkileyen bu faktörleri 
aşması gerekmektedir.
Sektör özellikle karar alma süreç-

lerinde küçük işletmelerin sahip 
olduğu avantajları kullanmaktadır. 
Sektörün güçlü yönlerinden biri, 
ağaç işleme makineleri imalatı sa-
nayi ürünlerinin kullanıcıları olan 
inşaat, mobilya imalatı, orman 
ürünleri ve lifli levha, yonga lev-
ha imalatı sektörlerinin ekonomi 
içinde önemli paya sahip olma-
sıdır. Büyüyen bu sektörler ağaç 
işleme sanayine yarattığı taleple 
çok önemli katkı sağlamaktadır. 
Gelişen bu sektörler ağaç işleme 
makine sanayinin sadece yurt içi 
talep potansiyelini değil, aynı za-
manda yenilikçi ürün arayışlarını 
da gerekli kılmaktadır.
Uluslararası alanda sektörün sivil 
toplum örgütleriyle ilişki ağının 
gelişmiş olması ve yönetimlerinde 
yer alması sektörün güçlü yönle-
rinden birisidir. Komşu ülkelerde 
orman ürünleri ve mobilya sanayi 
yatırımlarındaki gelişme ise coğ-
rafi açıdan yarattığı avantajlar ne-
deniyle Türkiye ağaç işleme ma-
kineleri sanayine rakiplerine karşı 
üstünlük kazandırmaktadır. 
İnsan sermayesindeki eksikliğe 
karşın Çin, Hindistan vb. ülkeler 
hariç işgücü maliyetleri açısından 
sektör uluslararası alanda önemli 
üstünlüğe sahiptir. Bu üstünlüğü-
nü nitelikli işgücü ile birleştiren 
işletmeler rekabette önemli avan-
taj elde edebilmektedir. Eğitimin 
sektördeki işgücü ihtiyaçlarına 
uygun biçimde iyileştirilmesi so-
nucunda özellikle AB ve diğer ge-
lişmiş ülkelere karşı bu faktörlerin 
sektör için rekabet gücünü artır-
mada ayırıcı üstünlük yaratması 
olasıdır. Sektörde bilgi birikimi ve 
deneyim diğer olumlu faktörler 
arasında yer alırken, esnek üretim, 
yeni teknolojileri kavrama ve uy-
gulama becerisi ise, diğer önemli 
faktörlerdir.











Gezi

72 AİMSADDERGİSİ  Ocak - Şubat 2020

Türkiye’nin saklı tatil cenneti
Türkiye’nin son yıllarda gözde tatil merkezlerinden olan Tunceli doğal güzellikleri, trekking 
noktaları, buzul gölleri, bulunduğu coğrafyadan farklı sosyal yapısı ve kültürüyle alternatif 
bir tatil vaat ediyor. 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yu-
karı Fırat bölümünde yer alan, 
yöresel adı Dersim olan bölgenin 
en eski adıysa Mamekiye. Halkın 
tercih ettiği isim olan Dersim, 
Farsçada ‘Gümüş Kapı’ anlamına 
geliyor. Tarihi M.Ö 2200 yılları-
na dayanan kentte maalesef tarihi 

eser bulmak pek mümkün değil. 
Kuzeyde ve batıda Munzur Dağ-
ları, doğuda Bingöl Dağları, gü-
neyde ise Keban Baraj Gölü ile 
çevrili olan Tunceli, Bayburt ile 
beraber Türkiye’nin en az nüfusa 
sahip illerinden.
Tunceli’nin merkezinde bugün sa-

dece 38 bin kişi yaşıyor ve insanları 
çok misafirperver. Alevi inancının 
yaygın olduğu kentte halkın yüzde 
doksanı Alevi-Bektaşi inancına sa-
hip ve 47 değişik aşiret bulunuyor. 
Nüfusun tamamına yakını Türkçe 
konuşurken, günlük hayatta Zaza-
ca ve Kürtçe de tercih ediliyor. 
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İnançları ve doğa arasındaki bağ-
lantı, kent insanı için önem taşıyor. 
Şehir, komşu illerden farklı olarak 
daha özgür bir ortama sahip, hat-
ta yaşantı bakımından Batı illerine 
benzediğini söylemek yanlış olmaz. 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
2016 verilerine göre, ülkede 
okur-yazarlığın en yüksek olduğu 
il. Tunceli’nin yerleşimleri yerleri 
merkez, Çemişgezek, Hozat, Maz-
girt, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve 
Pülümür. Tunceli ekonomisi tarıma 
ve hayvancılığa dayanıyor. Nüfusun 
yüzde 80’i tarım ve hayvancılıkla 
uğraşıyor. Ormancılık ve madenci-
lik de diğer iş kolları olarak ortaya 
çıkıyor. Tunceli’de 1-9 arasında işçi 
çalıştıran 150 sanayi kuruluşu ve 
500 ticari işletme yer alıyor. 

Hititler, Medler, Bizanslılar, 
Araplar ve son olarak 
Türklerin yurdu oldu
Tunceli, M.Ö 2200 yıllarında Hur-
rilerin, M.Ö 1300 yıllarında Hitit-
lerin, M.Ö 1200 yıllarında Urartu-
ların, M.Ö 700 yıllarından itibaren 
Medlerin, Perslerin ve Makedonya-
lıların, M.Ö 17 - M.S. 200 yıllarında 
Romalılar ve kısa bir süre Partların, 
200-639 yıllarında Kapadokyalılar, 
Selevkoslar, Doğu Roma İmpara-
torluğu, Bizanslılar ve Sasanilerin, 
639-972 yıllarında Arapların ve 
972-1071 arasında Bizanslıların 
egemenliği altında yaşadı. 1071 Ma-
lazgirt Meydan Muharebesi’nden 
sonra Anadolu’da Türklerin ege-
menliğinin hızla yayıldığı dönem-
de bölge, 1087 yılında kesin olarak 
Türklerin egemenliği altına girdi ve 
1473’te de Osmanlı Devleti’nin bir 
parçası oldu. 
Cumhuriyetin ilanından sonra, 25 
Aralık 1935’te geçici merkezi Elâzığ 
ili oldu. Hemen sonrasında, Erzin-
can’ın Pülümür, Elâzığ’ın Nazımiye, 

Hozat, Mazgirt, Pertek, Ovacık ve 
Çemişgezek ilçeleri bağlanarak Tun-
celi il haline getirildi. Bu tarihten 
itibaren bölgenin ismi Tunceli ola-
rak değiştirildi. İl merkezi 30 Aralık 
1946’da eskiden Kalan Kasabası ola-
rak bilinen şimdiki yerine nakledildi.

Baharda bitki örtüsü, 
yazın buzul gölleri
Tunceli’yi ziyaret edip nefes kesici 
manzaralara tanıklık etmek istiyorsa-
nız, en doğru ay mayıs. Bu dönemde 
her yer yemyeşil oluyor, Tunceli’ye 
özgü bitkiler yeşeriyor, ünlü ters 
laleler görülebiliyor. Havanın hala 
serin olduğu bu dönemi, trekking 
veya dağcılık ile çok ilgili değilseniz 
tercih etmemelisiniz; gece dağda 
yatmak zor olabilir. Buzul göllerini 
görmek içinse yaz aylarında ziyaret 
etmek gerekiyor. 
Tunceli’nin merkezi, terör ve küçük 

nüfusu sebebi ile pek yatırım alma-
mış ve gelişememiş. Yine de kentin 
kültürünü tanımak istiyorsanız mut-
laka gitmelisiniz. 
Tunceli’ye özellikle trekking ve kül-
tür gezileri için gelinmeli. Mutlaka 
trekking botu ve kıyafetleri getirin. 
Trekking yapmak için mutlaka yerel 
bir rehbere ihtiyacınız var. Kaldığı-
nız otele danışabilir ya da Tunceli 
Dağcılık Kulübü‘ne danışabilirsiniz.

Munzur Vadisi
42 bin hektarlık bir alanı kapsayan 
Munzur Vadisi Milli Parkı akarsu 
kaynakları, endemik bitki türleri, 
hayvan türleri ve bitki örtüsü bakı-
mından baş döndürücü bir zengin-
liğe sahip. Tunceli-Ovacık arasında 
uzanan milli parkta dağ keçileri, av 
kuşlarından ur kekliği, diğer hay-
van türlerine göre daha sık görülü-
yor. Burada bin 518 bitki örtüsü, 



227 çeşit endemik bitkisini görmek 
mümkün. Endemik bitkilerinin ba-
zılarını çan çiçeği, Erzincan kirazı, 
bindebirdelik otu, Munzur kekliği, 
Munzur düğün çiçeği ve dağ çayı 
oluşturuyor. 1971’de milli park ilan 
edilen Munzur Vadisi, trekking için 
tercih ediliyor. 

Munzur Çayı 
Tunceli’de Munzur Çayı üzerinde 
zipline yapabiliyorsunuz. Şehit Kay-
makam Muhammet Fatih Safitürk 

Su Sporları Merkezi tarafından yap-
tırılan zipline istasyonu ile 12 metre 
yükseklikten 330 metre boyunca 
zipline yapabiliyorsunuz. Ayrıca, 
Munzur Türkiye’nin en uzun raf-
ting imkânı sağlayan nehri. Su spor-
ları merkezi aracılığı ile rafting, kano 
yapabiliyor, bisiklet ve kamp alanları 
hakkında destek alabiliyorsunuz. 

Tahar Köprüsü
Tahar Çayı üzerinde bulunan köp-
rü, 1807’de inşa edilmiş olan köprü 
hala kullanılıyor. Sivri kemerli tek 
gözlü olan köprü kesme taş mal-
zeme ile yapılan köprünün üst kıs-
mında her iki tarafta 70 santimetre 
yükseklikte korkuluklar yer alıyor. 
Yapının boyu 55 metre, döşeme 
uzunluğu 30 metre, yüksekliği 9 
metre, kemer açıklığı 16 metre ve 
genişliği 4.30 metre. 

Pertek Kalesi
Mengüçlüler döneminde inşa edi-
len Pertek Kalesi, Keban Baraj Gölü 

altında kalan ve bir ada görünü-
münde ve sivri bir kayanın üzerin-
de kurulmuş vaziyette. Selçuklular 
zamanından kalan kale, Osmanlılar 
zamanında onarıldı. İçinde bir sar-
nıç da bulunan kalede, daha önce 
bulunan karakuş heykeli Osmanlı 
döneminde kaldırılarak Arapça bir 
kitabe konuldu. 

Til Höyüğü
Mazgirt’e bağlı Kuşçu Köyü’nde 
bulunan Til Höyüğü, karayolunun 
yaklaşık 1 kilometre güneyinde yer 
alıyor. Toprak bir yolla ulaşılan Til 
Höyüğü, Kültür ve Tabiat Varlık-
larını Koruma Kurulu tarafından 
1996 yılında 1’inci Derece Arkeolo-
jik Sit Alanı olarak ilan edildi, ancak 
burada bugüne kadar herhangi bir 
kazı gerçekleştirilmedi. 

Tunceli’nin Bodrum’u: 
Kutuderesi 
Gazetelerin, sahip olduğu modern 
plaj manzaraları sebebi ile “Tunce-
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Ne alınır?
Birbirinden maharetli genç kızlar tarafından dokunan ve üzerinde yöre-
ye özgü desenlerin işlendiği yer yaygısı türü olan cicim ve çanta olarak 
kullanılabilecek heybe hediyelik için güzel bir tercih. Pülümür dağlarında 
yetişen, arıların çok sayıda değişik çiçeklerden topladığı özlerle yaptıkları 
katkısız doğal Pülümür balını da hem kendiniz hem de sevdikleriniz için 
alabilirsiniz. Ovacık sarımsağı ve şavak peyniri de sadece buradan alabile-
ceğiniz hediyelik ürünlerden. 

Nerede kalınır?
Trekking yapmayacaksanız Tun-
celi merkezdeki otelleri tercih 
etmelisiniz. Pertek’te de konak-
lama imkanı bulabilirken, Tunceli 
merkezden çok daha turistik olan 
Ovacık’taki Anahita kamp alanı, 
doğanın içerisinde farklı bir tatil 
tercih etmek isteyenler için ideal. 
Munzur Milli Parkı’nda, Munzur 
Nehri kıyısında hizmet veren bun-
galovlardan ve çadır alanından olu-
şan kamp alanı doğa yürüyüşleri, 
rafting, kano ve vadide eko turizm 
yapmak isteyenlerin mekânı. 
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li’nin Bodrum’u” olarak manşetlere 
taşıdığı dere kenarı. Yüzmek için 
tercih edilesi bir yer olan Kutudere-
si, Temmuz ve Ağustos ayları hari-
cinde pek kalabalık olmuyor.

Tarihi mekân meraklılarına 
Çemişgezek 
Tunceli’nin en tarihi bölgesi olan 
Çemişgezek, arkeoloji meraklıla-
rı için tercih edilmesi gereken bir 
yer. Çemişgezek’in dutu ve duttan 
yapılan pekmez ve pestili de epey 
ünlü. Tunç Çağı’na ait bulgulara 
rastlandığından, Keban Baraj Gölü 
altında kalan Yeniköy Höyüğü, İn 
Delikleri (Derviş Hücreleri), Yelma-
niye Camisi, Uzun Hasan Türbesi, 
Hamam-ı Atik, Aşağı Köprü, Ferruh 
Şad Bey Türbesi, Çemişgezek Kalesi 
ve Hamidiye Medresesi gibi önemli 
tarihi noktaları kapsayan Çemişge-
zek, Tunceli’nin tek tarihi tur mekâ-
nı diyebiliriz. 

Munzur Gözeleri 
Tunceli’de Aleviler için kutsal yer-
lerden olan Munzur Gözeleri’nde, 
200-300 metrelik alanda buz gibi 
bir suyun çağıl çağıl yer yüzüne 
çıktığı 40 göze ve irili ufaklı şelale-
ler bulunuyor. Bu gözelerden çıkan 
sular, Munzur Çayı’nı oluşturuyor.
Munzur Gözeleri’yle ilgili bir efsa-
ne de mevcut. Ermiş bir çoban olan 
Munzur, elini öpmek isteyen ağadan 
kaçarken elindeki süt dökülüyor ve 
oralardan bu beyaz köpüklü su ak-
maya başlıyor. Burada mesire yerleri 
de mevcut. Suların içinden yürün-

düğünü ve suyun dondurucu bir 
soğuğa sahip olduğunu hatırlatmakta 
fayda var. 

Ovacık’ta kayak ve trekking
M.Ö 9’uncu yüzyılda Urartu Kralı 
II. Rusas tarafından yaptırılan Maz-
girt Kalesi, Osmanlıların 1569 yılın-
da hayat verdiği Çelebi Ali Camii, 
1807’de inşa ettirilen Tahar Köprü-
sünün yanı sıra, 3200 metredeki dağ 
ve krater gölünden oluşan, 365 gün 
kar eksik olmayan ve Alevilerin ziya-
ret yerlerinden birisi olan Bagırpaşa 
Dağı ve Krater Gölü de görmeden 
dönmemeniz gereken yerlerden. 
Ovacık ise Tunceli’nin doğası en 
güzel yeri. Kayak yapabileceğiniz 
karlı dağları, trekking yapabileceği-
niz noktaları var. Eskiden Erzincan’a 
bağlı olan Pülümür de yine doğal 
güzellikleri ile meşhur yerlerden.

Ters laleler, leziz yabani otlar
Tunceli’deki dağların etekleri, çok 
zengin ve endemik bitkilerle dolu 
bir floraya sahip. Bu floranın en gü-
zel parçalarından biri, zirvelerindeki 
karların erimesiyle boy veren ters la-
leler. Mayıs ayında, özellikle Ovacık 
ve Çemişgezek kırsalındaki dağlık 
alanlarda açan bu çiçeklerin 15-20 
günlük ömrü var. O nedenle Tür-
kiye’nin her yerinden doğa gözlem 
meraklıları, mayıs ayında ters laleleri 
görmeye Tunceli’ye geliyor. 

Tunceli’ye ulaşım
Tunceli’ye maalesef uçak seferleri 
bulunmuyor. Komşusu Elâzığ ya da 

Bingöl’e uçabilir, karayolu ile Elâzığ 
Havalimanı’ndan 2 saatte Tunce-
li’ye ulaşabilirsiniz. 
Eğer Pertek’ten feribotla gitmeyi 
tercih ederseniz, bu süre 1 saat 35 
dakikaya düşüyor. Tunceli’ye en 
yakın demiryolu hattı ise, Erzin-
can’dan ve Elazığ’dan geçiyor.

Ne yenir?
Tunceli, yabani otlarıyla da meşhur. Kınkor mantarı, ışgın, kenger, gulik gibi baş-
ka yerde bulamayacağınız leziz otları mutlaka tatmalısınız. Onların dışında yerel 
mutfağı denemenizi öneririz: Zirafet/babiko, (siron) sırın, patile, keledoş, gurik 
(haşıl), eşkene (işkene), sirikult, keşkek, ayranlı aş, yoğurtlu köfte, bınbar dolma-
sı (mumbar), içli köfte, bağ teveği sarması, sac kavurma, lahana sarması, kalbur 
hurması, ayranlı kabak gibi yemekler var. 

Unutulmaya yüz tutan ahşap 
oymacılığını yaşatmaya
çalışıyorlar
2018’de balcılık yaptıklarını öne 
sürerek yüzlerce yıllık ağaçları ke-
sen baba-oğul haberinden sonra, 
2019’da Tunceli’de Geleceğe Nefes 
Ol kampanyası kapsamında   230 bin 
fidan dikilmişti. Eskisi kadar ilgi gör-
mese de ağaç işleri, yörenin önemli 
el sanatlarından biri aslında. 
Tuncelili zanaatkarlar ağaçtan sepet, 
ahşap oymacılığı gibi eserler ortaya 
koyuyor. Ağaç işçiliğinde kullanılan 
malzeme daha çok ceviz, elma, ar-
mut, sedir, abanoz ve meşe. Ahşap 
oymacılığı Selçuklu dönemine uza-
nırken, o dönemden kalan eserler-
de bu zanaat ön plana çıkıyor. Ken-
tin tarihinde önemli bir zanaat olan 
ve unutulmaya yüz tutan ahşap oy-
macılığını yaşatmak için Tunceli’de 
çeşitli halk eğitim merkezlerinde 
kurslar düzenleniyor. 















‘Sektör ucuz 
maliyete değil 
inovasyona 
odaklanmalı’

Ağaç işleme makineleri sek-
törü, son yıllarda ivme 
kazanan, ayakta kalabilen-

lerin krizi fırsata çevirdiği, sıra dışı 
bir sektör. 
Bursa’daki 1000 metrekarelik üre-
tim tesisinde 5 yıldır mobilya ve 
metal sektöründe oluşan tozların 
emilmesi ve filtrelenmesi görevi-
ni üstlenen makineler üreten Saf 
Teknik, ürün gamına yeni kalemler 
eklemek için inovatif ürünler geliş-
tirmeye devam ediyor. 
Krizi fırsata çevirmeyi başaran fir-
malardan Saf Teknik Satış Uzmanı 
Abdurrahim Aktaş, genel olarak 
makine sektörünün en önemli so-
runlardan birinin en ucuz imalatı 
yapmak olduğunu söyledi.  Bunun 
yerine, fiyat-performans açısından 
en iyi ürünü ortaya çıkartmanın 
önemine vurgu yapan Aktaş, “Bu 

şekilde daha yüksek karlılıkta satış 
yapmaya odaklanmaları ve bu yap-
tıkları karlılığı, inovatif ürün geliş-
tirmeye harcamaları, bana kalırsa 
firmalarımızı daha iyi bir konuma 
taşır” dedi.  
İhracatta Avrupa pazarına odakla-
nan Saf Teknik olarak en büyük sı-
kıntıyı, Avrupa’ya ihracat yaparken 
sertifikasyon konusunda yaşadıkla-
rını dile getiren Abdurrahim Aktaş, 
bu konuda eksikler olduğunu ve 
desteklere ihtiyaç olduğunu belirt-
ti. Bazı sertifikaları almanın önemli 
olduğunu dile getiren Aktaş, test-
lerin ucuz olmadığını ifade etti. 

Saf Teknik hakkında bilgi verebilir 
misiniz?  
Saf Teknik firması 2015 yılında ku-
ruldu. Serdar Bey ve İsmail Bey bir-
likte kurdular. Toz toplama sektö-

ründe faaliyet gösteriyoruz. 2019 yılı 
itibariyle negatif basınçlı ürünlerimizi 
çıkarttık. Bunların yurt dışı pazarlara 
satışına başladık. 

Üretim tesisinizden bahseder mi-
siniz?     
Üretimimiz Bursa’da yapılıyor. 20 
çalışanımız var. 1000 metrekarelik bir 
tesis üzerine üretim yapıyoruz ama 
genişlemeye müsait bir alanımız var. 
Her geçen sene genişliyoruz. Ürün-
lerimiz mobilya ve metal sektöründe 
oluşan tozların emilmesi ve filtrelen-
mesi görevini yerine getiriyor. 

Üretimin yüzde 50’si 
ihraç ediliyor
Üretiminizin ne kadarını ihraç 
ediyorsunuz?  
Bundan 2-3 yıl öncesine kadar iç 
piyasa ağırlıklı çalışıyorduk. İhra-

Üretiminde maliyete değil, fiyat-per-
formans açısından en iyi ürüne odak-
lanan Saf Teknik’in Satış Uzmanı Ab-
durrahim Aktaş, “Fiyat-performans 
açısından en iyi ürünü ortaya çıkartıp 
daha yüksek karlılıkta satış yapmaya 
odaklanmaları ve karlılıklarını, inova-
tif ürün geliştirmeye harcamaları, fir-
malarımızı daha iyi bir konuma taşır” 
dedi. 

Sektörün Sesi
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catın üretimimizdeki payı düşük-
tü. Şu anda ise daha çok yurt dışı 
ağırlıklı çalışıyoruz. Satışlarımı-
zın yüzde 50’den fazlası bugün 
yurt dışına gerçekleştiriliyor. Av-
rupa bölgesine ihracat gerçekleş-
tiriyoruz. 

Avrupa dışında ihracatta hedef 
pazarlarınız var mı? 
Amerika, Meksika pazarı var. 
Daha çok alım gücünün yüksek 
olduğu ülkelere çalışıyoruz. İngil-
tere. Avustralya gibi. 
Bütün firmalar genellikle Ortado-
ğu pazarına odaklanıyor. Biz de 
bu pazarın dışında farklı pazar-
ları, onların unuttuğu yerleri he-
defledik. O ülkelere göre ürünler 
çıkartıyoruz ve pazarlamasına da 
yakında başlayacağız. 

Makinelerinizin kalitesi hakkın-
da ne söylersiniz? 
Üretim konusunda mümkün ol-
duğunca, kalite anlamında Türki-
ye standartlarının üzerinde üretim 
yapmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi 
sürekli elektronik olarak, mühen-
dislik olarak geliştirmeye çalışıyo-
ruz. Avrupa standartlarında ma-
kineler üretmeyi ve hatta Avrupa 
standartlarının üzerinde üretim 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 

‘Dünyada rekabetçi 
bir konumdayız’
Türk makinelerinin kalitesinin 
son yıllarda arttığı konuşulu-
yor. Siz ne düşünüyorsunuz? 
Fiyat-performans açısından ke-
sinlikle dünyada rekabetçi bir 
konumdayız. Kalite olarak hala 
yapmamız gereken çok şey var. 
Kesinlikle bir Çin değil Türk ma-
kineleri, bütün dünya bunun far-
kında. Türk makineleri ekonomik 
ürünler ve son 1-2 yıldır piyasa-
lardaki likidite sıkışıklığından do-

layı, daha da çok tercih edilmeye 
başlandı. Saf Teknik olarak bizim 
ürünlerimize gelecek olursak, Av-
rupa’daki muadillerimize kıyasla 
yarı yarıya daha uygun fiyatlıyız. 
Hatta bazı ürün gruplarında 4’te 
1’i kadar daha uygun bizim ma-
kinelerimiz. Kalite anlamında Av-
rupalı muadillerimizle birebir aynı 
olmasak da çok yakınız. 

Sizin firmanızı rakiplerinizden 
ayıran özellikleri nelerdir?  
Öncelikle, en büyük dezavanta-
jımız ucuz olmamamız. Bu tabii 
diğer taraftan servis olarak müş-
terimize avantaj olarak dönüyor. 
Biz müşterilerimizi seçiyoruz. Fi-
yatlarımız biraz daha yüksek, ama 
karşılığını alıyorlar. Sorunsuz işleri 
kovalıyoruz. Karlılığımızı da ürün 
gruplarımıza yeni ürünler ekleye-
rek, sürdürüyoruz. Kendimizi ge-
liştirmeye devam ediyoruz. Satış 
sonrası destek konusunda ve müş-
terilerimizle iletişimimiz konusun-
da iyiyiz. 

Ucuz maliyete değil
inovatif ürüne odaklanılmalı 
Ağaç işleme makineleri sektö-
rünün sorunları nelerdir? 
Makine sektöründeki en önemli 
sorunlardan biri en ucuza odak-
lanmak, en ucuz imalatı yapmak. 
Maalesef, firmaların da böyle bir 
hedefinin olması. Onun yerine, 
en ucuz değil de fiyat-performans 
açısından en iyi ürünü ortaya çı-
kartıp daha yüksek karlılıkta sa-
tış yapmaya odaklanmaları ve bu 
yaptıkları karlılığı, inovatif ürün 
geliştirmeye harcamaları, bana 
kalırsa firmalarımızı daha iyi bir 
konuma taşır. 
Bunun dışında, genel olarak en 
büyük sıkıntılarımızı, Avrupa’ya 
ihracat yaparken sertifikasyon ko-
nusunda yaşıyoruz. Bu konularda 

eksikler var. Destekler gerekiyor. 
Çünkü bazı sertifikaları almak 
önemli. Testleri yaptırmak ucuz de-
ğil.  Bunlar için destek olursa daha 
güzel olacağını düşünüyorum. 
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AİMSAD bizi güncel tutuyor
dijitalde desteğe ihtiyaç var
AİMSAD’ın faaliyetleri hakkın-
da ne düşünüyorsunuz? 
AİMSAD’dan gayet memnunuz. 
Çalışmaları çok güzel, destekleri 
oluyor. E-postalarını takip ediyo-
ruz, bizi güncel tutuyorlar. Dün-
yayla ilgili, dünyadaki ağaç işleme 
makineleri sektörüyle ilgili günceli 
bilmemizi sağlıyorlar. Aslında bu 
sektörün dünyadaki fotoğrafını bir 
nevi önümüze getiriyorlar. Biz de 
ona göre daha iyi pazarlama veya 
üretim kararları verebiliyoruz. 
İnternet reklamları konusunda fir-
malara daha çok yardımcı olunabi-
lir, diye düşünüyorum. Her firma-
nın seo hizmeti alması mümkün 
değil. Her firmanın internet rekla-
mı yaptırması mümkün değil. Daha 
aktif, daha hızlı bir süreçten geçiyo-
ruz. Dergi çıkarmak vs. bunlar gü-
zel, ama daha hızlı bir şekilde müş-
terilere ulaşmak, yeni ürünleri aynı 
anda bütün dünyadaki müşterilere 
duyurabilmek adına seo, dijital rek-
lamcılık üzerine daha çok yoğunlaş-
ması gerektiğini düşünüyorum. 











Avrupa’nın en canlı 
ülkesi İspanya

Dünya Turu 
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Muazzam plajları, farklı lezzetleri, kendi dil-
lerini konuşan özerk bölgeleri, ihtişamlı sa-
raylarla dolu tarihi yapıları, sanat ve eğlence 

dolu sokakları ile Avrupa’nın en özgün ülkelerinden biri 
İspanya… 
Siesta kültürünün yaygın olduğu ve bunun toplum ha-
yatındaki etkisinin yoğun olarak hissedildiği ülke, son 
yıllarda ekonomik krizle uğraşsa da büyüme oranları 
yukarıya doğru seyrediyor. İşsizlik oranının yüzde 15,2 

düzeyinde olduğu İspanya’da bugünlerde nüfusun art-
mıyor oluşu ve nedenleri tartışılıyor. 
İber Yarımadası’nın beşte dördünü kaplayan İspanya 
Krallığı, oldukça canlı bir Avrupa ülkesi olma özelliği-
ni taşıyor. Doğu ve kuzeydoğusunda Akdeniz, kuzey, 
kuzeybatı ve güneybatısında Atlas Okyanusu ile çevrili 
İspanya’nın kuzeydoğusunda Fransa ve Andoro Cum-
huriyeti, batısında ise Portekiz bulunuyor. Güneyde 
Birleşik Krallık’a bağlı Cebelitarık ile komşu olan ülke, 

Geçmişinde sömürgecilik bulunan, sembolik de olsa monarşiyle yönetilen ve özerk bölgeleriyle 
özgürlüğü ön planda tutan İspanya keyif, eğlence, sanat ve tarih dolu capcanlı bir ülke. AB 
dışı en büyük 4’üncü ihracat pazarı Türkiye olan İspanya ile Türkiye’nin dostluğu, 1783 yılına 
uzanıyor. 



ayrıca Akdeniz’deki Balear, Kuzey 
Afrika’da Ceuta ve Melilla adlı iki 
özerk şehir ve Atlas Okyanusu’nda-
ki Kanarya Adalarına da sahip.
Tarihin en güçlü sömürgeci dev-
letlerinden biri olan İspanya Kral-
lığı’nın tarihi, Roma İmparatorlu-
ğu’ndan Endülüs’e dek uzanıyor. 
Kuzey Afrika’dan Akdeniz ile ayrı-
lan ve Avrupa’nın en eski yerleşim 
bölgelerinden biri konumunda bu-
lunan İber Yarımadası, Romalılar 
tarafından Hispania olarak anılırdı. 
İber Yarımadası, 5’inci yüzyılda 
Batı Roma İmparatorluğu’nun da-
ğılmasından kısa süre sonra, Ger-
men kökenli Vizigot Krallığı’nın 
himayesinde tekrar birleşti. Vizigot 
Krallığı, 8’inci yüzyıla dek varlığını 
sürdürdü.

7 asır Müslüman Araplar hükmetti
Müslüman Arapların 711-718 yıl-
larında İber Yarımadası’nın önemli 
bölümüne hâkim olmalarıyla, İspan-
ya tarihinde yeni bir döneme giril-
di. Endülüs Bölgesi, 15’inci yüzyıl 
sonuna kadar Müslüman Arapların 
idaresinde kaldı. 15’inci yüzyılın 
sonlarında Cenovalı denizci Kristof 
Kolomb’un Hindistan’a giden yeni 
bir yol bulmayı hedefleyen deniz 
yolculuklarını finanse eden İspanya 
monarşisi, bu sayede 16 ve 17’inci 
yüzyıllarda Batı yarımkürede geniş 
bir alanda hakimiyet kurdu. Güney 
Amerika, Orta Amerika, Meksika 
ve bugün ABD’ye ait olan toprak-
ların bir bölümü, böylece İspanyol 
İmparatorluğu’nun parçası oldu. 
19’uncu yüzyılda Yeni Dünya’daki 
sömürgelerini ardı ardına kaybet-
meye başlayan İspanya’nın elinde 
sadece Küba, Porto Rico ve Asya’da 
Filipinler kalmıştı. 1898’deki İspan-
ya-ABD Savaşı ile İspanyollar, bura-
ları ve birçok küçük adayı, Amerika-
lılara teslim etmek zorunda kaldılar.

Sömürgecilikten demokrasiye
1978’de kabul edilen anayasa ile 
farklı kültürlerin varlığını sürdürme-
sine imkân tanındı. Katalonya, Bask 
Ülkesi ve Galiçya gibi bölgelere, ge-
niş çapta dil kullanımı hakkı ve yerel 
siyasi otorite içeren yarı-özerk bir 
statü verildi. 1982’de yapılan refe-
randum sonucunda İspanya, NATO 
üyesi oldu. İspanya 1978’de kabul 
edilen anayasaya göre halen parla-
menter monarşi ile yönetiliyor. 
Krallıkla yönetilmesine karşın, 
Kral’ın yetkilerinin genel olarak 
sembolik bir öneme sahip ve esas 
yetki, Kral’ın atadığı Hükümete ait. 
Kral’ın en önemli yetkisi, yasama 
organını feshetme ve Anayasa’da 
belirtilen koşullarda halkoyuna baş-
vurmak. 

İspanya ekonomisi üçüncü 
çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü
İspanya ekonomisi, küresel eko-
nomideki yavaşlamaya rağmen az 
da olsa büyümeye devam ediyor. 
2019’un 3’üncü çeyreğinde yüzde 
0,4 büyüyen ülkede büyümenin 
2020’de yüzde 2,1 olarak ger-
çekleşmesini bekliyor. Eylemlerle 
dünya gündeminde sıkça yer alan 
Katalonya Özerk Yönetimi, İspan-
ya’nın gayri safi yurt içi hasılasının 
yaklaşık yüzde 20’sini üreterek, ül-
kenin diğer bölgelerine göre daha 
güçlü bir ekonomik görünüm 
ortaya koyuyor. İspanya, inşaat 
sektörünün kontrolsüz büyümesi 
yüzünden 2008 ile 2014 yılları ara-
sında ekonomik kriz içinde kalmış, 
Avrupa Birliği ülkeleri içinde Yuna-
nistan’dan sonra yaklaşık yüzde 30 
ile en yüksek işsizlik oranına sahip 
olan ülke olmuştu. Ülkede işsizlik 
oranının 2019’un Ağustos aynında 
yüzde 13,8 ile Avro Bölgesi’nin or-
talaması olan yüzde 7,4’ün üzerin-
de kalması dikkati çekiyor. 

1783’ten beri Türkiye ile dost
Türkiye ile İspanya arasındaki siya-
si ilişkiler, Barış, Dostluk ve Ticaret 
Antlaşması onay belgesinin İspanya 
Büyükelçisi tarafından 1783’te Os-
manlı Padişahı’na sunulmasıyla ilk 
kez resmiyet kazandı. İstanbul’da-
ki İspanyol Elçiliği de faaliyetlerine 
aynı tarihte başladı ve Madrid’deki 
Türk Elçiliği de 1857’de faaliyete 
geçti. Türkiye ve İspanya arasında-
ki diplomatik ilişkiler, 1 Ocak 1951 
tarihinden itibaren Büyükelçilik se-
viyesine yükseldi. 

Türkiye’nin Avrupa’daki 
 en büyük ticaret ortaklarından
İspanya, Türkiye’nin Avrupa’daki 
en büyük ticaret ortaklarından biri 
ve aynı zamanda Türkiye’ye yatırım 
yapan başlıca AB üyesi ülkeler ara-
sında yer alıyor. 2018’de İspanya’yla 
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Temel ekonomik göstergeler
GSYİH (Nominal)  1.426 trilyon dolar (2018)
Kişi Başı GSYİH (Nominal)  41.093 dolar (2018)
GSYİH Büyüme Hızı Reel  2,5 (2018)
Enflasyon Oranı  yüzde 1,7 (2018)
İşsizlik Oranı  yüzde 15,2 (2018)
Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU)

Resmi Adı İspanya Krallığı  
Başkent Madrid
Nüfus 46.733.038 
Yüzölçümü 504.782 kilometrekare 
Etnik Yapı yüzde 90,2 İspanyol, yüzde 9,8 göçmen     
            (Faslı, Romanyalı, İngiliz, Çinli, İtalyan ve Kolombiyalı)  
Dili Resmi dil İspanyolca   
Para birimi Avro

Türkiye-İspanya Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar)

Yıl İhracat İthalat 
2016 4.988 5.679 
2017 6.302 6.373 
2018 7.712  5.492 
2018 (Ocak-Kasım) 7.159 5.148  
2019 (Ocak-Kasım) 7.077 3.841 
Kaynak: ticaret.gov.tr



İhracatında başlıca ülkeler (2018)

Ülke İhracat Tutarı (Milyon Dolar)
Fransa 52.630.944   
Almanya 35.788.333 
İtalya 25.083.716
ABD 15.102.996
Türkiye 5.824.581

İthalatında başlıca ülkeler (2018)

Ülke İthalat Tutarı (Milyon Dolar)
Almanya 53.591. 888 
Fransa  45.038.271 
Çin 26.643.924
ABD 13.016.088
Türkiye 8.156.332

Dünya Turu 

90 AİMSADDERGİSİ  Ocak - Şubat 2020

ikili ticaret hacmi, önceki yıla göre 
yüzde 4,1 artarak 13 milyar 203 
milyon dolara ulaştı. Bu dönemde 
Türkiye’nin İspanya’ya ihracatında, 
2017’ye kıyasla yüzde 22,3 oranın-
da artış, ithalatında ise yüzde 13,8 
düzeyinde düşüş gerçekleşti. 660 
civarında İspanyol firması, Türki-
ye’de 8,8 milyar solar doğrudan 
yatırımların düzeyi sahibi olurken, 
İspanya’da hâlihazırda yatırımcı 
Türk firmalarının sayısı da yaklaşık 

85. Türkiye’den İspanya’ya yapılan 
doğrudan yatırım tutarı ise 185 mil-
yon dolar düzeyinde. 

İhracat ve ithalatta İspanya
İspanya’nın başlıca ticaret ortakları 
Fransa, Almanya, Çin, İtalya, Por-
tekiz, İngiltere, ABD ve Hollanda. 
Başlıca ihracat kalemleri ise otomo-
biller, petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar, 
karayolu taşıtları için aksam ve par-

çalar, tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış), eşya taşımaya mah-
sus araçlar, domuz eti, turunçgiller, 
zeytinyağı ve farksiyonları, taze 
üzüm şarabı, tekstil, helikopterler, 
uçaklar vb.

AB dışı en büyük 4’üncü 
ihracat pazarı Türkiye
En çok ithal ettiği ürünler ise ham 
petrol (petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar), 
otomobiller, karayolu taşıtları için 
aksam ve parçalar, tedavide veya ko-
runmada kullanılmak üzere hazırla-
nan ilaçlar (dozlandırılmış), petrol 
gazları ve diğer gazlı hidrokarbon-
lar, telefon cihazları, ses, görüntü 
veya diğer bilgileri almaya veya ver-
meye mahsus diğer cihazlar, tekstil, 
bakır cevherleri ve konsantreleri.
Türkiye, İspanya’nın ABD, Fas ve 

Siesta hayatın merkezinde
Siesta kültürüyle bağlantılı olarak, İspanya’da bazı restoranlar 21.00’da açılıyor. 
Yemek yeme saatleriyle bağlantılı olarak, gece hayatı da geç başlıyor ve biti-
yor, gece kulüpleri 01.30’dan önce açılmıyor. Yine siesta kültürünün etkisiyle, 
birçok dükkân öğleyin saat 14.00-17.00 arasında kapanıyor; ancak buna ana 
caddelerdeki zincir dükkanlar dahil değil. Büyük şehirlerde, özellikle Barselo-
na’da kapkaççılara çok dikkat etmek gerekiyor. Son olarak; sabırlı olun, çünkü 
İspanya’da servis çok yavaş. 
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Çin’den sonra, AB ülkeleri dışındaki 
en büyük 4’üncü ihracat pazarı olma 
özelliğine sahip. 
Tüm bunların yanında Türkiye, 
İspanyalılar için tercih edilen bir 
turizm bölgesi. 2018 yılında Tür-
kiye’ye gelen İspanyol turist sayısı, 
önceki yıla kıyasla yüzde 66,75’lik 
artarak 178 bin 18 kişiye ulaştı. 

Özerk bölgeler krallığı
Fransa’dan sonra Batı Avrupa’daki 
ikinci büyük ülke olan İspanya, 650 
metrelik ortalama yüksekliği ile de 
İsviçre’den sonra Avrupa’daki ikinci 
yüksek ülke olma unvanını taşıyor.  
Özerk topluluklar, İspanya Anayasa-
sı’na göre kurulmuş, İspanya Kral-
lığı’nın üst düzey siyasî bölünmesi 
olarak biliniyor ve Anayasa’nın ikin-
ci maddesi, bölgeler ve milletlerin 
özerklik hakkını kabul ediyor. Ülke-
de şu anda 17 özerk topluluk ve 2 
özerk şehir yer alıyor. 

Akdeniz’in sıcak ülkesi
Türk Hava Yolları Madrid, Barse-
lona, Valensiya, Malaga ve Bilbao 
olmak üzere 5 ayrı noktaya doğru-
dan sefer düzenliyor. Sefer sayıları 
yaz mevsiminde artarken, Pegasus 
Havayolları’nın da Madrid ve Bar-
selona’ya tarifeli seferleri mevcut. 
İspanya’da tıpkı Türkiye’deki gibi 
4 mevsim yaşanıyor. Akdeniz iklimi 
olduğu için, sonbaharda, kışın ve 
baharda yağış olabiliyor. Bununla 
birlikte İspanya, güneşli günleriyle 
ünlü bir ülke. Yazları sıcaklık 45 de-
receye kadar ulaşıyor ve bu durum, 
siesta kültürünün en önemli nedeni 
olarak görülüyor.  İspanya’ya gitmek 
için en uygun dönem, eğer deniz 
tatili düşünmüyorsanız, sonbahar ve 
ilkbahar ayları. Ülke genelinde he-
men her yere trenle rahatça ulaşıla-
biliyor. Barselona ve Madrid arasın-
da 3 saatte ulaşım sağlanabilmesinin 

yanı sıra, şehirler arası uçma imkânı 
da bulunuyor.  

Müslüman mimarisi, flamenko, 
tapas, Gaudi…
İspanya’da her bölgenin kendine has 
özellikleri, sadece o bölgede geçerli 
olabiliyor. Başkenti Madrid olan İspan-
ya’nın 17 özerk bölgesinin her birinin 
kendi başkenti var. Endülüs, Moro 
kökenli Müslümanların elinden çıkan 
göz alıcı mimarisi ve flamenkosuyla, 
Bask bölgesi oldukça lezzetli pintxo-
ları ve Michelin yıldızlı restoranlarıyla, 
Katalonya  tapas, Barselona ve elbette 
Gaudi mimarisiyle biliniyor.
Bask, Katalonya ve Galiçya kendi dil-
lerine sahip olan ve İspanyolcanın yanı 
sıra, kendi dillerini de konuşan özerk 
bölgeler. Barselona’da doğan ve büyü-
yen herkes hem Katalanca hem de İs-

panyolca konuşabiliyor ve devlet okul-
larında dersler, Katalanca anlatılıyor. 

Canlı, leziz, keyifli: Barselona
İspanya’da en çok ilgi çeken bölge-
lerden başında Katalonya olarak da 
bilinen Barselona geliyor. Barselona, 
her ne kadar takımı ile üne kavuşmuş 
olsa da kendi değerleri ile ön plana 
çıkmayı başarıyor. Tapas, paella, cava 
gibi lezzetleri, keşfedilecek pazarları 
ve sergileri, mimari yapıları, kiliseleri 
ve hediyelikleriyle Barselona, olduk-
ça kendine has bir bölge. Gothic 
Quarter Barselona’nın en eski böl-
gesi ve şehir merkezinde bulunması 
sebebiyle en yoğun yeri. Antik ve 
Roma Dönemi’nden kalma onlarca 
tarihi yapıyı bir arada görebileceği-
niz bölge, irili ufaklı meydanlarıyla 
da keşfedilmeyi bekliyor. Plaça de la 
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Catedral, Plaça Reial, Plaça Sant 
Jaume bunlardan sadece birkaçı. 
Barselona’da bir diğer ziyaret edi-
lesi tarihi yer, 1882’den 1926’ya, 
yani ölümüne dek Katalan mimar 
Antoni Gaudi‘nin kendini adadığı 
La Sagrada Familia Kilisesi. Kentin 
en turistik ve en kalabalık caddesi 
Las Ramblas ise, şehir merkezinde 
yer alıyor ve sadece yaya trafiğine 
açık; aynı zamanda kentin simgele-
rinden biri. Futbol fanatiği olsanız 
da olmasanız da Barselona Futbol 
Kulübü’nün ve Katalanlar’ın çok 
sevdiği Camp Nou Stadyumu‘nu 
mutlaka ziyaret etmelisiniz. Pi-
casso Müzesi, Montjuic Tepesi ve 
Montjuic Kalesi’ni muhakkak gö-
rün. Barselona’ya konserler şehri 
de diyebiliriz. En azından bir kon-
ser izlemek keyifli olacaktır. Barse-

loneta Plajı’nın tadını çıkarmayı da 
unutmayın.  

Krallar şehri, göz alıcı plajlar…
Barselona’nın ardından Sevilla, baş-
kent Madrid rotanızda bulunsun. 
Krallar şehri olarak bilinen Mad-
rid’de ihtişamlı sarayları gezebilir-
siniz. İspanya’da gezebileceğiniz 
diğer şehirler ise Ibiza, Formentera, 
Mallorca, Menorca. Ibiza, beach 
partileri ve canlı gece hayatıyla bi-
linen, dünyaca ünlü bir ada. İspan-
ya’nın Madrid ve Barselona’dan 
sonra en büyük 3’üncü şehri Valen-
cia da güzel denizinin yanı sıra, por-
takalıyla ve ucuz olmasıyla ön plana 
çıkıyor. Salamanca, Bilbao, Santia-
go de Compostela ve Santiago de 
Compostela da İspanya’nın tatil için 
tercih edilesi diğer rotaları. 

Türkiye İspanya’ya en çok
testere makineleri satıyor
Türkiye ile İspanya arasındaki dış ticaret 
verileri incelendiğinde, 2018 verilerine 
göre Türkiye’nin İspanya’ya ihracatı 3 
milyon 253 bin dolar olarak gerçekleş-
ti. İspanya’nın toplam ithalat rakamı 116 
milyon 861 bin dolar olurken, Türkiye’nin 
toplam ihracat rakamı ise 102 milyon 511 

bin dolar. İspanya, Türkiye’deki ağaç iş-
leme makineleri sektörü için önemli bir 
pazar. Çeşitli Makina İşlemlerini Bu İş-
lemler Arasında Alet Değiştirmeden Yapan 
Makinalar, 24 milyon 914 bin dolar ile 
İspanya’nın ağaç işleme makineleri itha-
latında en önemli kalem. Türkiye’den bu 

kalemde yapılan ihracat miktarı ise 293 bin 
dolar tutarında. Türkiye, İspanya’ya en çok 
Testere makinaları ile Planya, Freze veya 
Keserek Kalıplama Makineleri ve diğerleri 
kategorisinde makine satıyor. Bu iki kalem, 
Türkiye’nin toplam ağaç işleme makineleri 
ihracatında da yine ilk sırada.

GTIP Kodu Ürün Açıklama Türkiye’nin İspanya’ya ihracatı İspanya’nın Toplam İthalatı                    Türkiye’nin Toplam İhracatı                  İndikatif Potansiyel Ticaret
2016            2017       2018         2016               2017             2018               2016               2017             2018              2016             2017               2018

846510 Çeşitli Makina İşlemlerini 
 Bu İşlemler Arasında Alet 
 Değiştirmeden Yapan  365.000 159.000 293.000 18.972.000 15.663.000 24.914.000 8.118.000 10.419.000 13.085.000 18.607.000 15.504.000 24.621.000 
 Makinalar 
846520 İşleme Merkezleri 0 0 0 0 7.834.000 4.875.000 0 746.000 1.668.000 0 7.834.000 4.875.000
846591 Testere makinaları 315.000 634.000 862.000 15.842.000 17.054.000 26.494.000 20.316.000 23.219.000 26.477.000 15.527.000 16.420.000 25.632.000
846592 Planya, Freze veya Keserek 
 Kalıplama Makineleri 482.000 559.000 801.000 6.092.000 6.559.000 7.495.000 9.974.000 10.033.000 14.734.000 5.610.000 6.000.000 6.694.000
846593 Taşlama, Zımparalama veya 
 Parlatma Makineleri 10.000 28.000 77.000 1.908.000 4.018.000 2.668.000 2.323.000 2.536.000 4.537.000 1.898.000 3.990.000 2.591.000
846594 Bükme veya Birleştirme 
 Makinaları 91.000 63.000 41.000 3.026.000 12.613.000 8.118.000 5.523.000 5.204.000 7.623.000 2.935.000 12.550.000 8.077.000
846595 Delik Açma Veya 
 Zıvanalama Makinaları 17.000 33.000 34.000 5.676.000 5.289.000 6.002.000 2.457.000 3.745.000 5.194.000 5.659.000 5.256.000 5.968.000
846596 Yarma, Dilme veya Soyarak 
 Yaprak Halinde Açma Makineleri 3.000 9.000 4.000 3.038.000 1.765.000 3.293.000 1.982.000 1.620.000 1.878.000 3.035.000 1.756.000 3.289.000
846599 Diğerleri 593.000 689.000 1.141.000 19.855.000 23.057.000 33.002.000 19.973.000 26.299.000 27.315.000 19.262.000 22.368.000 31.861.000
 Toplam 1.876.000 2.174.000 3.253.000 74.409.000 93.852.000 116.861.000 70.666.000 83.821.000 102.511.000 72.533.000 91.678.000 113.608.000
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Mahkeme Ağacı’nın 
derin aşk hikayesi
Verdiği şifa, sunduğu güzellikler, yaydığı mis gibi kokusu ile çağlar boyunca pek çok uygarlık 
tarafından kutsal kabul edilmiş, gölgesine kurulan mahkemeler sebebiyle Mahkeme Ağacı 
olarak da anılmış ıhlamur ağacı, mitolojide de duygulu bir aşk hikayesine tanıklık ediyor...

Mevsim kış... Dışarıda kar, 
tipi, buza kesmiş her 
yer... Dışarının soğuğu-

na inat sıcacık bir ev... Küçük bir 
oda, camın önünde bir divan, ortada 
bir soba... Sobanın üzerinde fokur-
dayan emaye çaydanlık, odaya yayı-
lan buram buram ıhlamur kokusu... 
Çocukluğu 80’ler ve 90’ların başına 
denk gelen pek çok kişinin yabancı 
olmadığı bir görüntü...
Kokuların hafızası vardır. Ne zaman 
o kokuyu duysanız gözünüzde can-
lanır anılar, tatlar, yaşanmışlıklar... 
Anadolu’nun belki de en hafızası 
olan kokularından birisidir ıhlamur. 
Şimdilerde sadece soğuk algınlığın-
da içilen ıhlamur, bir vakitler her 
evde, her vakit, taze kaynatılan, eşe 
dosta misafire ikram edilen sofrala-
rın baş tacı bir çaydı.
İlkbaharda açan çiçekleri ile özellikle 
mayıs ortasından itibaren bütün so-
kakların mis gibi kokmasına sebep 
olan ıhlamur hem verdiği şifa, hem 
sunduğu güzellikle, çağlar boyunca 
çok değerli bir ağaç olmuş.

Germen ve Slavlar için kutsal
Güzel kokulu çiçeklerinden dolayı 
gölge ağacı olarak yetiştirilen ıhla-
mur, Orta Avrupa’da birçok köyde 
vardı. Her köyün merkezinde bir 
ıhlamur ağacı bulunur, bu ağacın al-
tında festivaller düzenlenir, alışveriş-
ler yapılır, gelinler burada görücüye 
çıkar, hatta köy mahkemeleri burada 
kurulurdu. Bu sebeple Mahkeme 

Ağacı olarak da bilinen ıhlamur ağa-
cı, Germen ve Slav halkları tarafın-
dan kutsal kabul edilirdi.
Ihlamur ağacının Yunan ve Roma 
Mitolojisi’nde de yeri var. Efsaneye 
göre; Bergama’nın zengin ve bere-
ketli ovasında, Frigya dolaylarında-
ki bir kentte, küçük kulübelerinde 
Baukis ve Philemon isimli fakir ama 
mutlu bir çift yaşarmış. Bu çift, bah-
çelerinde yaşamlarını sürdürmele-
rine yetecek kadar sebze ve meyve 
yetiştirir, kendi şaraplarını yapar, or-
mandan yakacak odunlarını toplar, 
birlikte oldukları için tanrılara min-
netle dua ederek, mutluluk ve huzur 
içinde yaşarlarmış.

Mitolojideki 
derin hikayesi
Tanrı Zeus 
ise, yaşadığı 
Olympos Da-
ğı’ndan Frigya 
Kra l l ığ ı ’n ın 
Bergama ova-
sındaki insan-
ları, düşünceli 
gözlerle iz-

lermiş. Çünkü; verimli ovada ya-
şayan zengin kulları, bir zamanlar 
tapınaklarını hiç boş bırakmaz, küp 
küp şaraplar, kurbanlık hayvanlar ve 
değerli armağanlar getirirken, son 
zamanlarda pek uğramaz tanrılarına 
sunularını eksik etmeye başlamışlar..
Zeus, oğlu haberci tanrı Hermes’i 
yanına çağırarak, onunla tebdili kı-

yafetle, iki yoksul köylü görüntüsün-
de ölümlülere bir ziyaret yapıp tan-
rıları neden unutup ihmal ettiklerini 
anlamak için yola koymuş.
Kimi kaynaklara göre bugünkü Ber-
gama, kimine göre ise Kapadok-
ya civarına gelen iki tanrı, iki fakir 
yabancı görüntüsünde evlerin kapı-
sını çalmaya başlarlar fakat; çaldıkları 
her kapı ya açılmaz, ya da açılmasıyla 
kapanması bir olur. Bu insanların iki 
yoksula verebilecek ne bir tas çorba, 
ne bir dilim ekmek, ne de bir kupa 
şarabı vardır. Burada gördüklerinden 
hiç hoşlanmadıkları gibi, kalacak yer 
istedikleri hiçbir ev sahibi tarafından 
da misafir olarak kabul edilmezler.
Çaldıkları tüm kapılar yüzüne kapa-
nan Zeus ve Hermes, son çare or-
manın kenarındaki küçük kulübeye 
doğru yönelirler. Kulübenin kapısını 
açan Philemon, karşısında iki tanrı 
misafirini görünce sevinçle buyur 
eder içeriye. Basit bir kulübede ya-
şayan yaşlı çift, iki adamı kabul eder 
ve tüm yoksulluklarına rağmen son 
derece cömert davranırlar. Ocağın 
kenarına oturttuğu soğuktan titre-
yen misafirlerini ısıtmak için ateşi 
harlandırırlar, sıcak sularla ayaklarını 
ovup güzelce kurularlar. Baukis, fakir 
mutfağında eline geçirdiği yiyecek-
lerle hızlıca pişirdiği yemeği masaya 
getirir. Bir yandan telaşla kendilerini 
ısıtıp doyurmak için bir o yana bir bu 
yana koşturan, diğer yandan kendi-
leriyle tatlı tatlı sohbet eden bu sevgi 
dolu çifti hayranlıkla izler tanrılar.
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Misafirlerine şarap ve yemek ikram 
eden Baukis, bir an fark eder ki, 
görünmez bir bereket sayesinde iki 
adam yiyip içtikçe sofradan hiçbir 
şey eksilmiyordur! O an yaşlı çift, iki 
adamın tanrı olduğunu anlar ve her-
hangi bir hata yaptılarsa kendilerini 
bağışlamalarını isterler. Zeus buna 
gerek olmadığını, evlerini onlarla 
beraber terk etmelerini söyler. Çün-
kü konukseverlik göstermeyen her-
kesi ve kasabayı yok edecektir. Bu-
nun üzerine tanrılarla beraber dağın 
zirvesine çıkan yaşlı çift, kasabanın 
sular altında kaldığını görür; fakat 
kendi kaldıkları kulübe, artık göste-
rişli bir tapınağa dönüşmüştür.
Zeus yaşlı çifte evleri olarak tapınağı 
gösterir ve ‘’Ey iyi ve cömert insan-
lar! Dileyin benden ne dilerseniz’’ 
der. Bu yaşa kadar birbirlerinin aş-
kından başka bir şeyleri olmamış, bu 
durumdan ve hallerinden her zaman 
mutlu yaşamış iki yaşlı insanın ne 
beklentisi olur?

İki aşık ıhlamur ve 
çınarda vücut bulmuş
‘’Tanrım ben asla Philemon olma-
dan yaşayamam, onu da bensiz bıra-
kamam’’ der Baukis. Sevgiyle karısı-
nın ellerini tutan Philemon, ‘’Bizim 
en büyük mutluluğumuz birlikte 
olmamız. Ne karım gömüldüğümü 
görsün, ne de ben onu kucağımda 
mezara koyma acısını yaşayayım. 

Senden tek dileğimiz hayatta olduğu-
muz günleri birlikte geçirip dünyadan 
birlikte ayrılmak’’ diye ekler.
Zeus, bu isteği yerine getirecektir. 
Baukis ve Philemon, kulübelerinin 
yerinde yükselen Zeus’un tapınağının 
rahip ve rahibesi olarak yaşarlar uzun 
süre. Ölüm vakti geldiğinde birbirini 
çok seven bu yaşlı karı koca, iç içe ge-
çen iki farklı ağaca dönüşür. Derler ki; 
onlar artık aynı gövdede birleşen çınar 
ve ıhlamur ağacı olmuştur.

Arıcılıkta, mobilyacılıkta 
kullanılıyor
Ihlamur ağacı çiçeği, yaprakları ve 
kabuğu ile şifa dağıtırken, odunu 
ile de birçok sektörün hammaddesi. 
Doğramacılıkta kıymetli olan beyaz 
ve hafif bir odun veren ıhlamurun 
kabuğundaki lifler, ip ve kaba do-
kumalarda kullanılıyor. Arıcılıkta 
da önemli bir nektar kaynağı olan 
ağacın çiçekleri çay olarak içiliyor. 
Bugün ıhlamur ağacı oymacılık ve 
mobilyacılıkta, oyuncak sanayiinde, 
müzik aletleri yapımında, kâğıt ve 
kibrit üretiminde de tercih ediliyor. 
Ebegümecigiller ve ıhlamurgiller 
familyalarının bir üyesi olan ıhlamur 
ağacı, aynı zamanda Tilia cinsinden. 
Boyu 30 metreye kadar çıkabiliyor. 
Kazık kökleri güçlü olan ıhlamurun 
yan kökleri de uzun ve derin bir kök 
sistemine sahip. Işığı ve sıcak iklim-
leri, geçirgenliği yüksek, serin ve 

derin toprakları 
seven ıhlamur ağa-
cı yumuşak, zengin 
mineral ve besin ba-
rındıran, ılımlı, kireçli 
ve humuslu toprakları 
tercih ediyor. Bununla 
birlikte tuzlu toprak, 
don ve soğuk iklim-
lerin ıhlamur için 
uygun olmadığı 
biliniyor. 

Bin yaşına kadar 
yaşayabiliyor
Kış aylarında yap-
rakları dökülen 
ıhlamur ağacı, sonbaharda da ku-
ruyarak altın sarısı bir renk alıyor. 
Beyaz ve sarımsı çiçekleri, sarkık 
şeklinde yetişiyor ve karakteristik 
bir kokuları oluyor. Çiçek dalla-
rında 30’un üzerinde çiçek bulu-
nabiliyor. Dünya üzerinde 30’un 
üzerinde türü bulunan ıhlamur 
ağacı, bin yaşına kadar yaşayabili-
yor. Türkiye’de de 500 yaşın üze-
rinde çok sayıda ıhlamur ağacı bu-
lunuyor. Genellikle 100 yıl yaşayan 
ıhlamur ağacı, kuzey yarımkürenin 
ılıman veya yarı tropik iklimlerin-
de yetişiyor. Amerika, Avrupa ve 
Asya’da da birçok bölgede yetişe-
bilen ıhlamur ağacı, Türkiye’de de 
kıyı bölgelerinde ağırlıklı olarak 
kendine yer buluyor.

Ihlamurun faydaları
Soğuk algınlıklarının olmazsa olmaz ilacı olan ıhlamur ateş düşürücü, öksü-
rük giderici, grip ve nezle düşmanı bir çay. Ihlamur çayı, genel olarak sakin-
leştirici, yatıştırıcı, sinir giderici olarak kullanılıyor. Migren ağrılarını azalta-
rak kaygı giderici özelliği de mevcut. Ayrıca ishali iyi geliyor, kan basıncını 
düşürüyor, damar sertliğini önlüyor, kas spazmlarını gideriyor. Safra kesesi 
rahatsızlıklarına da olumlu etkisi bulunan ıhlamur hazımsızlığa, çarpıntıya 
boğaz ağrısına şifa oluyor, burun tıkanıklığını ve uykusuzluğu gideriyor. Cilt 
ve deri hastalıkları için önerilen ıhlamur teni yumuşatıyor, mide sorunla-
rında tavsiye ediliyor, kansızlığa karşı kullanılıyor. Ihlamur çiçeği yatıştırıcı, 
idrar ve balgam söktürücü olarak çay halinde kullanılmasının yanı sıra, ıhla-
mur çiçeği banyosunun da yatıştırıcı bir özelliği bulunuyor.
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Bu dünyadan bir 
‘Toprak Dede’ geçti
Tema Vakfı’nın kurucularından olan, Yalova’daki 14 bin türü barındıran Karaca Arboretu-
mu’nu kuran ve Türkiye’ye doğayı sevmeyi öğreten Hayrettin Karaca, nam-diğer Toprak 
Dede, Ocak ayında aramızdan ayrıldı. 

‘Toprak Dede’ adıyla bilinen Tür-
kiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlan-
dırma ve Doğal Varlıkları Koruma 
(TEMA) Vakfı Kurucu Onursal 
Başkanı Hayrettin Karaca, 20 Ocak 
2020’de, 97 yaşında hayata veda 
etti. Bir nesle doğa sevgisini aşılayan 
Karaca’nın fotoğrafı, Cemal Reşit 
Rey Salonu’ndaki törende, sahneye 
yerleştirilen saksılardaki bitkilerin or-
tasına yerleştirildi. Böylece bu dün-
yadan bir Toprak Dede geçip gitti.  
4 Nisan 1922’de Bandırma’da dün-
yaya gelen Hayrettin Karaca’nın 
babası Hocazade Halil Efendi ve an-
nesi Zehra Hanım, Kırım muhaciriy-
di. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin 
triko-örme işinin başına geçti ve Ka-
raca’yı Türkiye’nin en başarılı sanayi 
kuruluşlarından biri haline getirdi. 
Oysa onun gönlünde edebiyat ve 
doğa sevgisi yatıyordu. 
Doğa tutkusundan vazgeçemeyen 
Karaca, 50’li yaşlarına geldiğinde, 
işi oğluna devretti ve Türkiye’nin ilk 
özel arboretumunu kurdu. Yurtiçi 
ve yurtdışında gezdiği her yerden 
tohumlar toplayan, botanik bahçe-

lerini gezen Karaca’nın Yalova’da 
kurduğu Karaca Arboretumu, dün-
yanın her yerindeki botanikçiler ta-
rafından biliniyor. Türkiye için adeta 
bir gen koruma merkezi olan Karaca 
Arboretumu, içerisinde 14 bin türü 
barındırıyor. Hannover Üniversite-
si’nden ekoloji profesörü Franz H. 
Meyer, Hayrettin Karaca’dan “Şim-
diye kadar hiç böylesine kişisel çıkar 
gütmeden, kendini insanlığın yararı-
na çalışmaya adamış birine rastlama-
dım.” diye bahsediyor. 

‘Türkiye Çöl Olmasın’
Toprak Dede Hayrettin Karaca ve 
Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit, 11 
Eylül 1992 yılında TEMA Vakfı’nı 
birlikte kurdular. Amaçları Anado-
lu’da yaşanmakta olan erozyon ve 
çölleşme tehlikesine kamuoyunun 
dikkatini çekmekti. Hedefleri ise 
bu mücadelenin devlet politikası 
haline gelmesine katkı sağlamaktı. 
TEMA’nın “Türkiye Çöl Olma-
sın” sloganı toplumda büyük yankı 
uyandırdı. İlk kez önlem alınmazsa 
ülkemizin çöl olma tehlikesi ile karşı 

karşıya olduğu bu kadar yüksek ses-
le dile getirilmişti.

Ödüllere doymayan bir ömür
Ömrü boyunca ağaç dikmeyi hiç bı-
rakmayan Karaca, bugüne dek çok 
sayıda ödüle layık görüldü. Çok sa-
yıda üniversite ve meslek örgütün-
den ödüller alan Karaca, 2005’te 
TBMM Onur ödülü, 2012’de Ri-
ght Livelihood Award ‘da Alternatif 
Nobel ödülü ve 2013’te Birleşmiş 
Milletler Orman Kahramanı ödü-
lünün sahibi oldu. Her zaman aynı 
kırmızı kazağı giymesiyle ilgili soru-
lan bir soruya, şöyle yanıt vermişti: 
“Param var ama hakkım yok. Fazla-
dan aldığınız her bir tüketim malze-
mesinin doğaya bedeli var.”
O, yalnızca erozyonla mücadele 
etmedi, yalnızca ağaç da dikmedi. 
Muhtemelen dünyanın acılarını, 
doğada bulduğu şifa ile hafifle-
tiyordu. TEMA Vakfı ile Tür-
kiye’de çevre duyarlılığını ciddi 
anlamda artıran Toprak Dede’nin 
en büyük mirası, kuşkusuz bu du-
yarlılık olacak.  

     Ben sanayici olmak iste-
miyordum. İstediğim edebi-
yatla ilgilenip kalan zamanı-
mı doğayla iç içe geçirmekti. 
Fakat o günlerde babamıza 
karşı çıkmak söz konusu de-
ğildi.

“

“ 









İz Bırakan Kadınlar
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Erkek dünyasında hayatını 
habere adayan kadınlar
‘Hak verilmez, alınır.’ 
Dünya tarihinde pek çok kadının öncüsü olan bazı isimlerin hayatı, 21’inci yüzyıl ka-
dınlarının bile ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk kadın gazetecisi 
Vasfiye Özkoçak ve dünyada 19’uncu yüzyılda dünyayı sarsan Nellie Bly, kadınlara il-
ham vererek, isimlerini tarihe altın harflerle yazdıranlardan…  

Halkın haber alma özgür-
lüğü, her toplum için ol-
mazsa olmaz bir hak. Bu 

hakkı layıkıyla teslim etmekse yal-
nızca adanmışlıkla, meslek aşkıyla, 
işini hayatı olarak gören insanlarla 
mümkün.
Bu meslek aşkı, cinsiyet göz etmi-
yor. Oysa geçmiş yüzyıllarda ne 
Amerika, ne Avrupa, ne de Tür-
kiye toplumsal cinsiyet eşitliği ko-
nusunda bilinç sahibi. Bugün bile 
kadınların bu konuda mücadeleleri 
devam ediyor. Türkiye ve dünya 
tarihinde, toplumsal cinsiyet eşit-
liğinin anlamının bile bilinmediği 
dönemlerde, ‘erkek dünyasında’ 
hayatını habere adayan kadınlar 
yaşıyordu.  
Türkiye’de Vasfiye Özkoçak, ga-
zeteciliğe ilgi duyan kadınların 
öncüsü oldu. Adliye muhabirli-

ğinin duayeni, idealist gazeteci 
Özkoçak, Türk basın tarihine ilk 
kadın muhabir olarak adını yazdır-
masının yanı sıra, mesleğine olan 
tutkusu nedeniyle gazetecilere il-
ham verdi.  Genç cumhuriyetin ilk 
kadın muhabirinin hayatı, sadece 
kadın olması nedeniyle epey zor 
geçti. Halihazırda zor bir meslek 
olan gazeteciliği, erkek dünyasın-
da tek kadın olarak azimle sürdü-
ren Vasfiye Özkoçak, hayatının 
son yıllarında bile genç gazetecile-
re gözlerinin içi parlayarak bakan, 
mesleğini adeta yaşayan bir isimdi.  
1923’te, Tokat’ın Zile ilçesinde 
doğdu. İstanbul Üniversitesi Coğ-
rafya Enstitüsü’nü bitirdi. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Ga-
zetecilik Enstitüsü’nden mezun ilk 
3 kadından biri oldu. Mezun olan 
3 kadın içinden de gazetecilik ya-

pan tek kadın unvanını taşıyordu. 
1952 yılında Cumhuriyet Gazete-
si’nde çalışmaya başladı. Gazetede 
milli eğitim, üniversite, işçi, esnaf, 
polis ve adliye muhabirliklerinin 
yanı sıra, istihbarat şefliği görevini 
de üstlendi.

‘Gitsin evinde otursun!’
Vasfiye Özkoçak, gazetecilik serü-
venini, yıllar önce şu sözlerle özet-
lemişti: 
“Bir gün üniversiteden hocam 
Burhan Felek, beni Cumhuriyet 
gazetesinde iş vermek için çağırdı. 
Gazetedeki erkek arkadaşlar önce 
şaşırdılar. Kendi aralarında, ‘Genç 
bir kızın erkeklerin arasında ne işi 
var, gitsin evinde otursun’ diye ko-
nuşmuşlar. Kimi, nasılsa birkaç gün 
sonra dayanamaz kaçar; kimi koca 
bulmaya gelmiş, yakında bulur, gi-

41 yıl gazetecilik yaptı
1960 yılında Milliyet Gazetesi’ne geçti ve adliye muha-
birliği olarak görevini sürdürdü. 1993’te emekli oldu. 
Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda birçok önemli gö-
revi yürüttü, Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kuru-
lu’nda görev aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde 
Balotaj Kurulu üyeliği ve Kurul Başkanlığı görevlerinin 
yanı sıra, başkan yardımcılığı yaptı. Gazeteciler Sos-
yal Dayanışma Vakfı’nda Başkan olarak çalıştı. Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri’nde birçok kez 
ödüle değer görüldü.
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19’uncu yüzyılda dünyayı 
sarsan kadın gazeteci

der demişler. Uzun yıllar da böyle 
düşünmüşler. Onlar öyle düşünse-
ler de ben işimden evlenmeye hiç 
vakit bulamadım. Yaşamı, gazeteci-
lik olarak kabul etmiştim.
Korktuğum anlar oldu, ama hiç 
belli etmedim. Onların isteklerinin 
yerine gelmesine hiçbir zaman izin 
vermedim. 5 yıl önce bir toplantıda, 
o günlerden bir arkadaşım kürsüde 

konuşurken, Feyyaz Toker de dahil, 
‘Ne yaptıysak kaçıramadık’ dedikle-
rini öğrendim. Önce iş yaşamı, po-
lisiye olaylar, politika ve daha sonra 
da 1955’ten 1993’e kadar adliye 
muhabiri olarak çalıştım. Adale-
te çok önem veren bir insanım ve 
adliye muhabirliğini de bu nedene 
severek yaptım. Bir gün Cevat Feh-
mi Başkut bana dedi ki, ‘Sen adliye 

muhabiri olduktan sonra artık hikâ-
ye yazılmıyor, haber yazılıyor’.
Sağcılar beni solcu, solcular sağcı 
bildiler. Ben gazeteciydim, işimi 
yaptım. Yanlış bulmuşsam babam 
olsa, affetmez, yine yazardım.”
Türkiye’nin son 50 yılına damgası-
nı vuran olaylara yakından tanıklık 
eden Özkoçak, 2014 yılında yaşa-
mını yitirdi. 

Dünya tarihinde ise kadın gazete-
cilerin yeri daha eskilere dayanıyor. 
İlk olmamakla birlikte, adından 
en çok söz ettiren kadın gazeteci 
Nellie Bly, erkeklerin dünyasına o 
dönem için feminist sayılabilecek 
duygularla dalmış ve oldukça san-
sasyonel haberlere imza atmıştı. 
5 Mayıs 1864’te, ABD’nin Pensil-
vanya eyaletinde doğan Nellie Bly, 
soruşturmacı gazetecilik alanında 
öncüydü. Gerçek adı Elizabeth 
Jane Cochran olan gazeteci, mes-
leğinde Nellie Bly adını kullandı. 
Yöntemi, farklı kimliklere bürünüp 
haber yapmaktı. 
Bly, Indiana’da öğretmen okulun-
da eğitim gördü, 1879’da mezun 
oldu. 18 yaşındayken The Pitts-
burgh Dispatch Gazetesi’nde ya-
yımlanan ve kadınların yerinin evi 
olduğu, kadının iş hayatında yer 
almasının bir canavarlık olduğu 
şeklindeki cinsiyetçi ifadeler içeren 
bir yazıya yanıt olarak yazdığı mek-
tup, gazete idarecilerinin dikkatini 
çekti ve iş teklifi aldı. Teklifi kabul 
ederek, gazetenin ilk kadın muha-
biri oldu. Kadınların iş yaşamında 
karşılaştıkları kötü koşulları ortaya 
çıkarıp haber yapmak için bir işçi 
ile yer değiştirmek gibi yöntemle-

ri ile tanındı. Ancak kadın olduğu 
için kendisinden sadece moda, de-
korasyon gibi konularda yazması 
istenince işten ayrıldı ve serbest 
gazeteci olarak Meksika’ya gitti. 
Makalelerinden birinde, Meksi-
ka hükûmeti aleyhinde eleştiride 
bulunan bir gazetecinin tutuklan-
masına karşı çıktığı için sınır dışı 
edilerek Amerika’ya döndü. Mek-
sika yazılarını 1888’de kitap haline 
getirdi.

Haber için akıl hastanesinde yattı
ABD’ye döndükten sonra New 
York’a yerleşti ve Joseph Pulit-
zer’in New York World Gazetesi 
için çalışmaya başladı. Bu gazete-
deki ilk işi, ‘akıl hatası bir kadın’ 
kılığında, Blackwell Kadın Akıl 
Hastalıkları Hastanesi’ne girip 
içerideki koşulları gözlemlemek 
oldu. Ruhsal bunalımda olan bir 
amnezi hastasıymış gibi davrana-
rak doktorları kandırmayı başardı 
ve hastaların olumsuz koşullarını 
su yüzüne çıkaran ‘Deliler Evinde 
10 Gün’ adlı yazı dizisiyle sansas-
yon yarattı. Akıl hastanesinde ya-
şadıkları, daha sonra kitap oldu. 
Yazı dili, günümüzde eleştirilen 
‘sarı gazetecilik’ kavramını ortaya 

çıkartan tartışmaların da başlangıcı 
oldu. Bu olay, 2016’da film haline 
getirildi. 

72 günde devr-i alem!
Jules Verne’nin Seksen Günde 
Devr-i Âlem eserinden esinlenen 
Bly, 14 Kasım 1889 tarihinde 40 
bin 71 kilometrelik dünya gezisini 
72 gün 6 saat 11 dakikada tamam-
ladı. 
1895’te milyoner sanayici Robert 
Seaman ile evlenen Bly, artık her 
yerde tanındığı için gazeteciliği bı-
raktı. Kocasının ölümünden sonra 
onun şirketinin işlerini üstlendi. 
Mali açıdan sıkıntıya düşünce, ye-
niden gazeteciliğe döndü, ancak 2 
yıl sonra, 27 Ocak 1922’de zatürre 
nedeniyle hayatını kaybetti.











Künye
Tam adı: Ma Youn (Jack Ma)
Kimdir: Alibaba Group’un kurucusu ve ilk başkanı. 
Doğum tarihi ve yeri: 10 Eylül 1964-Hangzhou, Çin
Eğitim: Cheung Kong İşletme Enstitüsü (2006)
Hangzhou Normal Üniversitesi (1988) 

İlham Veren Hikayeler
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Başarısızlıklarla dolu 
başarı öyküsü
Sınavlarda başarısız olan, yaramazlıklardan disipline giden, iş başvurularında sürekli reddedilen 
Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, asla pes etmeyen yapısı ve dehasıyla bugün değeri 2 trilyona 
yakın Alibaba Group’un patronu. 

Başarısızlıklar, başarıya gi-
den yolun basamaklarıdır 
dedirten, Edison’un 999 

hatalı deneyden sonra ampulü 
bulmasını anımsatan, ilham verici 
bir hikâye onunki. Başına gelme-
yen kalmamış olan Jack Ma’nın 
kurduğu e-ticaret devi Aliba-
ba’nın bugünkü değeri, 2 trilyon 
dolara yakın. 
Yüz milyonlarca müşteriye sahip 

olan ve ABD’li dev Amazon’un 
en iyi alternatifi olarak lanse edi-
len Alibaba Group, dünyanın en 
büyük perakende satıcısı. Elekt-
ronik cihazlardan tırnak maka-
sına kadar birçok ürün, Çin’de 
üretiliyor. Apple, Samsung, Sony 
gibi firmaların üretim tesislerinin 
çoğunun Çin’de olduğu da bili-
niyor. Çin, Alibaba gibi şirket-
ler sayesinde ihracat konusunda 

dünya lideri konumuna geldi. 
2019’da dünyada en çok konu-
şulan iş insanı listesinde 5’inci 
sırada yer alan Jack Ma, hayatı 
boyunca birçok alanda başarı-
sız olan biri. Sınıfta kalan, yara-
mazlıklardan disipline giden bir 
çocukluk geçirmesinin yanı sıra, 
girdiği birçok iş başvurusunda da 
reddedilen Jack Ma, denemekten 
hiç vazgeçmemiş.  

     Hatalarınızdan ders alın, onlardan bir şeyler öğrenmeye bakın. Hatalarımızı başkalarıyla pay-
laşmalıyız. Düşüncem şu ki başarılı olmak, diğer insanların hatalarından da ders çıkartmaya, diğer 
insanların başarı hikayelerinden bir şeyler öğrenmeye dayanır.
“ “
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Yine dene, yine yenil
Jack Ma’nın gerçek adı Ma Youn. 
Jack adını ise çocukluğunda yaşa-
dığı kente gelen Amerikalı bir te-
nis hocası veriyor. Ma ise büyüdü-
ğünde Jack ismini çok sevdiği için 
adını Jack Ma olarak değiştiriyor. 
Üniversiteye giriş sınavlarında 2 
kere takılan Ma, en sonunda İn-
gilizce Öğretmenliği bölümünü 
kazanıyor. Öğrenciyken ailesinin 
maddi sıkıntıya düşmesi üzerine, 
50’den fazla yere iş başvurusu ya-
pıyor, ama kimse onu işe almıyor. 
Para kazanmak için Polis Akade-
misi’ne de başvuran Jack Ma, bu-
radan da eli boş dönüyor. Çünkü 
4 polisin alınacağı seçmelere Ma 
ile birlikte 5 kişi katılıyor ve Jack 
Ma polis olamıyor. Ünlü bir fast 
food şirketi, 24 kişiyi işe alaca-
ğını duyuruyor ve Ma dahil 25 
kişi başvuru yapıyor. Tabii ki işe 
alınmayan yine Jack Ma oluyor. 
Harvard Üniversitesi’ne 10 kez 
başvuru yapıyor. Her başvurusu 
reddediliyor. Ma, pes etmeme-
sinin nedenini içindeki girişimci 
ruhu asla kaybetmemesi olarak 
açıklıyor. 

Turistlerin hayatındaki 
önemi büyük
Turistler, Jack Ma’nın hayatında 
oldukça önemli. Alibaba’nın as-
lında bir tercüme ve çeviri sitesi 
olarak kurulduğunu biliyor muy-
dunuz? 1972’de ABD’nin o dö-
nemki başkanı Richard Nixon’ın 
Hangzhou’ya gelmesiyle, Jack 
Ma’nın hayatı değişiyor. Jack Ma, 
ABD başkanı ile gelen turistle-
rin kaldığı Hangzhou Hotel’de 
ücretsiz tur rehberi oluyor. Reh-
berliği para için değil, İngilizce 
öğrenmek için yapan Jack Ma, o 
turistler sayesinde İngilizcesini 
iyice geliştiriyor. 

Üreticilere kazandırıyor, 
kendisi zarar ediyor
Jack Ma, 1995’te Amerika’ya gide-
rek, bir arkadaşı sayesinde internet 
adı verilen yepyeni bir teknolojiyle 
tanışıyor. Arkadaşının isteği üzeri-
ne internette bir şeyler aratan Ma, 
Çin’e dair hiçbir şey bulamıyor. 
Bunun üzerine arkadaşı ile Çin-
ce-İngilizce tercüme sitesi kuruyor 
ve kısa sürede başarılı oluyorlar. 
Ülkesini dünyaya daha da çok ta-
nıtmak isteyen Ma, ülkesindeki 
üreticilerin, emekçilerin sesi olma-
ya ve kuracağı yeni sitesi ile Çin’de 
üretilen şeyleri dünyaya gösterme-
ye, anlatmaya karar veriyor. O site-
nin adı da elbette Alibaba oluyor.
1999’a gelindiğinde, doğup bü-
yüdüğü evde, eski bilgisayarında 
alibaba.com’u aktif eden Jack Ma, 
platformu ilk başta Çinlilerin üret-
tiklerini tanıtmak için kullanıyor. 
Böylece internette Çin kelimesi 
aratılınca, aramalarda çıkacak bir 
site kurulmuş oluyor. Fakat yıllarca 
hiç para kazanamıyorlar. Bununla 
birlikte, tanıtımını yaptıkları kulla-
nıcıları, kazançlarını yükseltiyorlar, 
hatta ihracat taleplerine yetişemez 
hale geliyorlar. Jack Ma, Alibaba 
yüzünden ciddi bir zarara da uğ-
ruyor. Ma, Amerika’nın yolunu 
tutuyor. Onlarca yardım fonuna, 
bağış kuruluşlarına ve dönemin 
iş adamlarına başvursa da kimse 

Alibaba’nın büyüyecek potansi-
yeli olduğuna inanmıyor. Hatta 
New York Times’a da haber olan 
Ma’nın ismi, Alibaba projesi yü-
zünden ABD’de ‘Deli Jack’ olarak 
anılıyor. Amerika’da aradığını bu-
lamayan Jack Ma, Çin’e dönüyor. 

Aklına gelen son çare
bir efsane doğuruyor
Umutlarının tükendiği yerde, aklı-
na son bir çare geliyor ve şirketini 
halka arz ediyor. Bu adım, hayatı 
başarısızlıklarla dolu bu adamın 
aslında bir dahi olduğunu dün-
yaya kanıtlıyor. Hong Kong’da, 
kuruluşundan 13 yıl sonra halka 
arz edilen şirket, rekor düzeyde 
yatırıma imza atıyor ve milyonlar-
ca dolarlık hisse satışı gerçekleş-
tiriyor. Aldığı bu yatırım ile daha 
da büyüyen şirket, 2015 yılında da 
New York’ta halka arz ediliyor ve 
10 milyar dolara yakın rekor hisse 
satışı gerçekleştiriyor. Şirket, yo-
ğun talep üzerine Hong Kong’da 
tekrar halka arz edilerek borsayı 
adeta altüst ediyor ve 11 milyar 
dolardan fazla hisse satarak adeta 
rekor kırıyor. Bundan sonra Ali-
baba, Jack Ma’nın önemli ticaret 
adımlarıyla Türkiye üzerinden de 
sipariş alan Alibaba Group halini 
alıyor. Alibaba, son olarak Ağustos 
2018’de Trendyol’u da satın almış 
ve Türkiye’ye de giriş yapmıştı. 

Rock konseriyle emekli oldu!
Peki, tüm başarılara imza atan, 100 
milyonun üzerinde insana hitap 
eden, ülkesine ve ülkesinin tica-
retine çok büyük katkılar sağlayan 
Jack Ma, 2019’un Eylül ayında ne 
yaptı, biliyor musunuz? 55 yaşını 
doldurduğu gün ünlü CEO, şirke-
tinin binlerce çalışanının doldur-
duğu bir olimpiyat stadyumunda 
rock konseri vererek emekli oldu!  

Alibaba isminin hikayesi 
Jack Ma, internet isminin dünyanın 
her dilinde aynı olduğunu fark edi-
yor. Ma’nın aklına çok sevdiği bir 
masal olan Ali Baba ve 40 Hara-
miler geliyor. Alibaba isminin her 
yerde aynı olduğunu teyit eden 
Ma, Alibaba isminin A ile başlama-
sını da bir avantaj olarak görüyor 
ve bu isimde karar kılıyor.







Teknoloji
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Endüstri 4.0’ın sanayiye lütfu: 
Akıllı fabrikalar
Dünya ile birlikte Türkiye’de de yaygınlaşan, verimliliği artırıp maliyetleri düşüren ve taleplerde 
artış sağlayan akıllı fabrikalar, Endüstri 4.0’ın sanayiye henüz tam kapasite kullanılmayan haliyle 
bile ciddi katkılar sunan bir lütfu. 

Teknolojinin hayatımıza her 
geçen, hatta dakika bir ye-
nilik sunduğunu, deneyim-

leyerek görüyoruz. Bu yenilikler 
bugün sadece son tüketicinin de-
ğil, sanayicilerin de hayatını ko-
laylaştırıyor. Teknolojinin özellikle 
fabrikalar üzerindeki verimli üre-
timi artıran etkisi, Endüstri 4.0’ın 
sanayiye henüz tam kapasite kul-
lanılmayan haliyle bile çok ciddi 
katkılar sunan bir lütfu.Elbette 
Türkiye de bu yeniliklerden payına 
düşeni alıyor. Pek çok fabrika, yıl-
lardır ‘akıllandı’ bile!
Peki, Endüstri 4.0’ın son yıllarda 
sanayicinin yüzünü güldüren ala-
met-i farikası akıllı fabrika nedir? 
En basit haliyle, makine ve ekip-
manın otomasyon ve kendi kendi-
ne optimizasyon yoluyla süreçleri 
iyileştirebilen ortama verilen isim. 
Üretime katkı sağlayan akıllı fab-

rika teknolojileri planlama, teda-
rik zinciri lojistiği ve ürün geliştir-
me gibi konularda da konfor alanı 
sunuyor. 

Nesnelerin interneti
Sistem, işletmenin neyi, ne za-
man, hangi kaynakları kullanarak, 
ne hızda üreteceğini, kapasitesini 
nasıl kullanacağını yönetiyor. İş-
letmedeki makineler merkezi bir 
sistemle devamlı haberleşiyor ve 
karşılıklı veri aktarımı ile işletme 
merkezi yönetimden yönlendirme 
alırken, işletmenin güncel durumu 
hakkında işletme bizzat bilgilen-
diriliyor ve sisteme geri bildirim 
sağlanıyor. 
Akıllı fabrika konseptindeki sensör 
teknolojisi, nesnelerin interneti-
ni etkin kılıyor. Veri toplanmasını 
mümkün kılan bir teknolojiye da-
yanan akıllı fabrikalardaki üretim 

ve montaj hatlarında bulunan akıllı 
sensörler, motorlar ve robot tek-
nolojisinden oluşuyor.
Bu sensörler, süreçleri en etkin şe-
kilde izleme fırsatını sunuyor. Tit-
reşim algılama özelliği, motorlar, 
rulmanlar veya diğer ekipmanlar 
için bakım gerektiğinde bir uyarı 
vermesi gibi… 

Kendi kendini süren araçlar…
Ayrıca, malzeme taşımada kulla-
nılan kendi kendini süren araçlar 
(SDV) algılama teknolojisi, ürün, 
fabrikada dolaşırken verimliliği ve 
güvenliği artırıyor. Sıkça karşılaşı-
lan sorunlardan otomatik olarak 
kaçınmayı ve üretimde verimliliği 
en üst seviyeye çıkarmayı sağlayan 
sistem pek çok açıdan avantaj su-
nuyor. 

İnsan gücü daha 
karmaşık işlerde kullanılacak
Akıllı fabrikaların yaygınlaşması, 
insan gücünün daha karmaşık iş-
lerde kullanılmasına neden ola-
cak gibi görünüyor. Araştırmalara 
göre, fabrikalar teknoloji bakımın-
dan geliştikçe, onları desteklemek 
için gereken dolaylı işlerin sayısı da 
artacak. 
Bunun yanında Endüstri 4.0 ile 
birlikte yeni tedarikçiler ortaya çı-
kacak ve akıllı fabrika kendi dışın-
da yeni teknolojik gelişmelerinde 
ortaya çıkmasına imkân tanıyacak.
Nihayetinde akıllı fabrikalar daha 
güvenli tesis, üretim verimliliği, 
taleplerde artış, maliyetlerde düşüş 
sağlayacak. 





Fuar Takvimi
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YURT DIŞI FUARLAR

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ VE YAN SANAYİSİ
04.02-07.02.2020 EUROBOIS - The timber, woodworking machinery and fitting-out trade Show
 Lyon, France
27.02-02.03.2020 INDIAWOOD - International Trade Fair for Furniture Production Technology, 
 Woodworking Machinery, Tools, Fittings, Accessories, Raw Materials and Products
 Bangalore, India
10.03-13.03.2020 FIMMA - International Woodworking Machinery Exhibition
 Valencia, Spain
 16.03-18.03.2020 Dubai Woodshow - Dubai International Wood & Wood Machinery Show
 Dubai, United Arab Emirates
  
MOBİLYA VE YAN SANAYİ
04.02-06.02.2020 ZOW in Bad Salzuflen - Supplıer Faır For The Furnıture And Interıor Desıgn Industry
 Bad Salzuflen, Germany
10.03-13.03.2020 MADERALIA - International Fair of Woodworking Products, Hardware, Joinery, 
 Do-it-Yourself and Decoration
 Valencia, Spain
11.03-14.03.2020 VIFA EXPO - Vietnam International Furniture & Home Accessories Fair
 Ho Chi Minh City, Vietnam
12.03-15.03.2020 IFEX - Indonesia Internaional Furniture Expo
 Jakarta, Indonesia

METAL İŞLEME MAKİNELERİ VE YAN SANAYİSİ
10.03-13.03.2020 METAV - International Exhibition for Metalworking Technologies
 Dusseldorf, Germany
30.03-03.04.2020 Tube - International Tube and Pipe Trade Fair
 Dusseldorf, Germany
30.03-03.04.2020 Wire - International Wire and Cable Trade Fair
 Dusseldorf, Germany
31.03-04.04.2020 SIMTOS - Seoul International Machine Tool Show
 Goyang/Seoul, Korea, Republic

MOBİLYA VE YAN SANAYİ

20.02 - 23.02.2020 Eskişehir Dekorasyon Fuarı 2020 
 2. Ev ve Ofis Mobilyaları, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili, Bahçe Mobilyaları, Beyaz  
 Eşya, Ev Elektroniği ve Aksesuarları
 Tüyap Eskişehir Fuar Merkezi

METAL İŞLEME MAKİNELERİ VE YAN SANAYİSİ

12.03 - 15.03.2020 Win Eurasia 2020 
 İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
19.03 - 22.03.2020 Eskişehir Endüstri Fuarı 2020 
 Ar-ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı
 Tüyap Eskişehir Fuar Merkezi

YURT İÇİ FUARLAR

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ VE YAN SANAYİSİ
26.03 - 29.03.2020 Çukurova Ahşap İşleme Makineleri Fuarı 2020 3.Ahşap İşleme Makineleri, Kesici-Delici
 Takımlar, Presler ve El Aletleri Fuarı
 Tüyap Adana Fuar Merkezi





Kültürel Ajanda
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Erozyon Dede 
Şengün Kılıç Hristidas - İş Bankası Yayınları

Tutkulu bir mücadele adamı o... Siyah saçlı dönemlerinde iki büyük tutkusu var-

dı: Yurtdışına sanayi ürünleri ihraç etmek ve ülkesini kırmızı kazaklarla donat-

mak. Saçının pamuk dede kıvamında ağardığı günlerde ise, yine büyük tutkuları 

var: Ülkesini verimli bir toprak tabakasıyla, yeşil bir örtüyle donatmak; bu top-

raklarda yeni bir tüketim ahlakının yeşerdiğine tanık olmak; Atatürkçü kuşaklar 

yetiştirmek ve çocukluğundaki gibi, “olanın olmayana borcunun bulunduğu” 

bir paylaşım düzeni görmek. Bunun içindir böylesi uğraşması.

Umudunu, Rize’nin Çamlıhemşin yaylalarında kendisine “Erozyon Dede” ismi 

veren çocuktan ve memleketine olan güveninden alıyor: “Dünyadaki yeni pay-

laşma düzeninin temeli Anadolu’dan çıkacak. Niçin Atatürk İstanbul’a Kurtuluş 

Savaşı’ndan bilmem kaç sene sonra geldi, hep Anadolu’yu gezdi? Oradan aldı 

gücünü. Dünya kurtuluş hareketi veya paylaşma düzeni Anadolu’dan yayılacak-

tır dünyaya. Ben bir Anadolu bireyi olarak buna gönülden inanıyorum.”

Yöneticilerin ufkunu açacak 
kongre
28-29 Şubat 2020
İstanbul Kent Üniversitesi

Kim Korkar Hain Kurttan 
13 - 28 Şubat  - İstanbul

İşletme ve yönetim bilimleri alanlarında gerçekleşen 
araştırmaları en hızlı şekilde literatüre kazandırmayı 
amaçlayan İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslarara-
sı Kongresi, 28-29 Şubat tarihlerinde İstanbul Kent 
Üniversitesi’nde gerçekleşecek. Yönetim, organizas-
yon, pazarlama, muhasebe, finans, insan kaynakları 
yönetimi, turizm işletmeciliği, üretim konularının 
yanı sıra kongrede bankacılık, çalışma ekonomisi, 
eğitim yönetimi, ekonomi, endüstriyel ilişkileri, giri-
şimcilik ve küçük işletmeler, iletişim, lojistik, maliye, 
reklamcılık, satış yönetimi, uluslararası ticaret, yöne-
tim bilişim sistemleri ele alınacak. Bilim Kurulu’nda 
Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde görev 
yapan akademisyenin yer aldığı kongre, Kent Üniver-
sitesi tarafından düzenleniyor. 

Edward Albee’nin 1962 yılında yazdığı Kim Kor-
kar Hain Kurttan isimli oyunu, yeni uyarlamasıyla 
2013’den beri Oyun Atölyesi tarafından sahneleniyor. 
Hikâye aslında hayatın tam da içinden: Orta yaşlı bir 
çift olan Martha ve George, fakülte partisinden sonra 
fakülteye yeni gelen biyoloji hocası genç Nick ve ka-
rısı Honey’i evlerine davet ederler. Üniversitede tarih 
hocası olan George ve üniversitenin başkanının kızı 
Martha’nın dinamiğini sürtüşmelerden aldığı evlilikle-
rin ortasına düşen genç çiftle birlikte ilişkilere, kişisel 
çatışmalara, öyleymiş gibi gösterilen hayatlara dair çok 
güzel tespitler görüyorsunuz. Zerrin Tekindor, Tardu 
Flordun, Nilperi Şahinkaya ve Şükrü Özyıldız’ın oy-
nadığı 3 perdelik oyun, 13 Şubat’ta Gazanfer Özcan 
Sahnesi’nde, 16 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merke-
zi’nde, 19-22 Şubat tarihlerinde Oyun Atölyesi Sahne-
si’nde, 27-28 Şubat’ta Trup Kültür ve Gösteri Merke-
zi’nde sahneleniyor.



Bunları Biliyor muydunuz?

Dünya tarihinin en ilginç bilgilerini, çeşitli kaynaklardan sizler için derledik. 
Keyifli okumalar…

n 14’üncü Louis’in 72 yıl süreyle Fransa tahtında en uzun süre kalan kral olduğunu,

n Mimar Sinan’ın 375 eser verdiğini,

n İbn-i Sina’nın El-Kanun fi’t-Tıp kitabının 400 yıl Batı ülkelerinde ders kitabı olarak okutulduğunu,

n National Geographic’in araştırmasına göre, Cengiz Han’ın dünyada ırkı en fazla devam eden kişi 

olduğunu 

n Vatikan’ın 0.44 kilometrekarelik alanıyla Dünya’nın yüzölçümü olarak en küçük ülkesi olduğunu

n Orta Asya Türklerinde savaşçıların mezarlarının etrafına, öldürdüğü düşman sayısınca 

balbal dikildiğini

n Karahanlıların ilk Türk-İslam devleti olduğunu

n Göktürklerin Türk adını siyasi olarak kullanan ilk Türk devleti olduğunu

n Harezmi’nin Hesab-ül Cebir vel-Mukabele adlı kitabının, matematik 

tarihinde, birinci ve ikinci dereceden denklemlerin sistematik 

çözümlerinin yer aldığı ilk eser olduğunu

n Mozart’ın 36 yıllık ömrüne 626 eser sığdırdığını

n Güneş saatini Sümerlerin bulduğunu

n İskenderiye Feneri’nin tarihte inşa edilmiş en yüksek deniz feneri olduğunu

n Kâğıdın ilk olarak M.S 1’inci yüzyılda Çin’de yapıldığını

n Aslan Yürekli Richard’ın Fransız asıllı bir İngiltere kralı olduğunu

n II. Dünya Savaşı’nda 72.758.900 insanın hayatını kaybettiğini biliyor muydunuz? 
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Hazırlayan: Ezgi Kurt 

Yukarıdan Aşağı
1.  Turpgillerden, geniş ve kalınca kat kat yaprakları olan, güz ve kış sebzesi olarak yetiş-
tirilen ve birçok türü olan bitki, kelem. - Silah, kılıç vb. şeylerde tutulacak yer, tutak, sap.
2.  Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. - Hayır anlamında kullanılan bir söz. - Ci-
nayet işlemiş olan kimse, kıyacı.
3. Merdiven. –  Toplama, bir araya getirme. -  Tayland’ın plaka kodu.
4. Teklik üçüncü kişiyi gösteren bir söz.- Nobelyum elementinin simgesi.- Madde-
lerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim 
yöntemlerini inceleyen bilim.
5.  Masa tenisi, tenis vb. oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa 
gerilmiş bir ağla veya lastikle kaplanmış saplı araç, vuraç. –  Eski dilde bir kimsenin 
egemenliğini tanıma.
6.  Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak 
törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek. –  Mavi.- Aktivasyon enerji 
kısaltması. 
7. Karayipler’de yer alan Trinidad Adası’nın plaka kodu. -  Eski dilde halayık, çocuk 
bakıcı, dadı. - Çamgillerden, 50-60 metre yüksekliğinde, düz gövdeli, kozalağı aşa-
ğıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi değerli, çam türüne çok yakın bir orman ağacı.
8. Sarıklı din bilginleri. – Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet.- Birinin buy-
ruğu altında olan görevli, alt,madun
9.  Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir bi-
çiminde, üstü kapalı kap. – Bir nota.  İtici güç, ilham verici.
10. Metrenin on milyarda biri değerine eşit olan ışık dalgalarını ölçme birimi An-
gström’ün simgesi. –   Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket 
ettiği demirden yol. –  Hayvan yiyeceği. – Matematik de kümenin kısaltması.
11. Romanya’nın plaka kodu. -  Yüksekokul. Akut’un kısaltması.
12. Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri.- Zaten. – Kükürt’ün simgesi

Soldan Sağa
1. Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis 
koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya 
gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel 
donanımlı yer.
2. Karışık renkli, çok renkli, alaca. –İskambil, domino vb. oyunlar-
da bir işaretini taşıyan kâğıt veya taş, birli, bey.- Bir nota. – Ateş.
3. Sınır, uç. – Yazgı. – Avusturya plaka kodu.
4. Gelenek. – Rütbesi general ile aynı olan deniz subayı.
5. Azot’un simgesi. – Tutam. - Midenin arkasında, diyaframın 
altında, sol böbreğin üstünde, yassı, uzunca, akyuvar üreten 
ve yıpranmış alyuvarları toplayan, damarlı, gevşek bir dokudan 
oluşmuş organ.
6.  Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar 
geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre. – Eski 
dilde su. – Kuzey yarım kürede 21 Haziran 23 Eylül, güney ya-
rım kürede 21 Aralık 21 Mart tarihleri arasındaki zaman dilimi, 
ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsim.
7. Oksijen’in simgesi. – Potasyum’un simgesi. –  Türk alfabesi-
nin ilk harfi.- Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke. – Bir 
bağlaç. 
8. Kamboçya’nın plaka kodu. -   Yaradılış.
9.  Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen. 
– Ametal kısaltması. Bir tembih sözü.
10.  Ebegümecigillerden, sıcak ve ılıman yerlerde yetişen bir bit-
ki.- Sürekli.
11. Çinko’nun simgesi. -  Tanrıtanımaz. 
12.  İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili. –  Tarihsel bir döneme ait 
olan.

27. Sayı Bulmaca Çözümleri

Bulmaca
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Reklam İndeksi
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