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AİMSAD Mesajı

Değerli Sektör Paydaşları,
2020’nin ikinci sayısıyla sizlerleyiz. 
Bildiğiniz gibi 2020 sektörümüzün umutlu 
olduğu bir yıldı. Ancak tüm dünyayı etkisi 
altına alan COVİD-19 koronavirüs salgını, 
tüm dünya ekonomilerini ve sektörlerini 
olduğu gibi, bizi de etkileyecek gibi görü-
nüyor. Gelişmeleri hep beraber izleyip gö-
receğiz. 
Bu küresel salgına karşı, mecbur olmadıkça 
evden çıkmamak gerektiğini yineleyelim. 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan, koronavirüsün ekonomi üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla “Eko-
nomik İstikrar Kalkanı” paketini açıkladı. 
Paketi oldukça önemli buluyoruz. İlerleyen 
günlerde makine ve mobilya sektörlerini de 
kapsaması arzumuzu buradan paylaşmak is-
tiyorum. 
Umarım hem dünya genelinde hem de ülke-
mizde bu salgını en az kayıpla atlatırız. 
Makine sektörü, Türkiye’nin lokomotifi, de-
mirbaşı olmaya aday. Öyle ki, gereken destek 
verildiği takdirde, üretim ve ihracat anlamın-
da ülkemizi çok daha üst seviyelere taşıması 
olası, potansiyeli yüksek, çalışkan bir sektör. 
Bu sayımızda kapak konusu olarak makine 
sektörünü, önceliklerini, önemini, gücünü 
ve gereksinimlerini inceledik. Bu bağlamda, 
MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır ka-
pak röportajımızın konuğu oldu. 
MAİB, MAKFED ve PwC işbirliği ile Türki-
ye Makine Sektörü Dış Pazar Stratejisi rapo-
runu yayınladı. Raporun ayrıntılarını dergi-
mizde okuyabileceksiniz. 
AİMSAD olarak sektöre ışık tutan çalışmala-
ra devam ediyoruz. 2020 yılı itibariyle sektö-
rün üretim, ihracat-ithalat, dış ticaret, yurt içi 
satış gibi verilerini içeren aylık raporumuzun 
ilkini yayınladık ve dergimizde bu rapora yer 
verdik. 
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile aramızdaki protokol kapsamında 
Mart ayında gerçekleştirdiğimiz toplantıda, 
sanayici ve meslek liselerini buluşturmak 
amacıyla çalıştay düzenlenmesi kararını aldık.

Gazeteci Çetin Ünsalan, KOBİ köşesinde 
sektörün finansman ihtiyacına dikkat çekti. 
Teknoloji sayfamızda ise, koronavirüsün 
teknolojiye, teknoloji şirketlerine etkilerini 
okuyacaksınız. 
Dünya Turu’nda Batı Avrupa’nın küçük ve 
refah ülkesi olan Belçika’nın köklü tarihi, 
ithalata dayalı ekonomisi ve keyifli bir tatil 
vaat eden dokusu ile pek çok açıdan tercih 
edilen özelliklerini bulabileceksiniz.
Gezi sayfamızda İç Anadolu’da bir kültü-
rel vaha diyebileceğimiz Eskişehir’e, Bir 
Ağaç Öyküsü’nde bahar aylarında başı-
mızda yeller esen kavak ağacının hikaye-
sine yer verdik.
Mart ayında, sadece ev ve ailenin değil, top-
lum ve iş hayatının vazgeçilmez unsurları 
olan kadınlarımızın günü olan 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü’nü kutladık. AİMSAD 
olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nede-
niyle hazırladığımız reklam filminde “Kadın 
İsterse Her Şeyi Başarır” mesajını verdik. 
Reklam filmimize AİMSAD’ın youtube ka-
nalından ulaşabilirsiniz.
İz Bırakan Kadınlar sayfamızda dünya ta-
rihinde kadın haklarının anayasaya girmesi 
için savaşan Olympe de Gouges ve kadın-
ların seçme ve seçilme hakkı için mücade-
le eden Nezihe Muhiddin’i; İlham Veren 
Hikayeler’de ise sayılara olan tutkusu Ay’a 
uzanan Amerikalı ünlü matematik dâhisi, 
‘bilgisayar kadın’ Katherine Johnson’ın 
NASA’nın Ay’a ayak basmasını sağlayan 
hikayesini okuyabilirsiniz.

AİMSAD, her zaman olduğu gibi sektörün 
sesi olmaya, sektöre dair tüm konulara ön-
cülük etmeye devam edecek. 

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü 
vesilesiyle, Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, 
minnet duygularımı sunuyorum. 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da 
tüm kalbimle kutluyorum.  

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi 
İş Adamları Derneği (AİMSAD) 
Genel Sekreteri Arif Onur KAÇAK
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 ise yazarlara aittir. Dergimizde yayımlanan yazı ve 

fotoğraflar AİMSAD’ın izni alınarak, kaynak 
belirtilerek, alıntı yapılarak 

kullanılabilir. AİMSAD Dergisi, 
İhlas Haber Ajansı (İHA) abonesidir.

AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

84.
Gezi
Gezi sayfamızda, Açık hava mü-

zesini andıran sokakları, Porsuk 

Çayı, tarihle bu günü iç içe en 

doğal haliyle barından yapısıyla 

Eskişehir var. 

10.
Haber
AİMSAD’ın 22 Şubat 2020 

tarihinde  gerçekleştirdiği 

Olağanüstü Genel Kurul’da 

yeni tüzük oybirliği ile kabul 

edildi.

Haber
Koronavirüsle mücadelede 
sektör yerli ve milli makine 
üretmeye odaklanacak

Haber
Sanayici ve meslek liseleri 
çalıştayda buluşacak.

Haber
MOBDER Başkanı Murat Tunç 
güven tazeledi. 

Teknoloji
Koronavirüs salgını, dünyayı 
etkilemeye devam ederken 
teknoloji şirketleri de bundan 
nasibini aldı. Teknoloji üretimi 
virüs nedeniyle darbe alırken, 
çalışma ve iletişim biçimlerinde 
ciddi değişiklikler yaşanmaya 
başladı.

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

108.
İz Bırakan 
Kadınlar
Kadın haklarının anayasaya 

girmesi için savaşan Olympe de 

Gouges ve Türkiye’de kadın 

hakları için mücadele eden Nezi-

he Muhiddin, kadın mücadelesi-

nin unutulmaz isimleri…  

92.
Sektörün Sesi
Çam Ticaret Genel Müdürü 

Tolga Gıvcı, sektör olarak en 

önemli sorunlarının kalifiye 

eleman konusu olduğunu 

söylüyor.  

14

28

38

116
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66.
Kapak
Ekonominin demirbaşı, ihracatın 

ilk 3’ünde yer alan makine 

sektörü, ekonomiyi çok daha ileri 

seviyelere taşıma potansiyeline 

sahip. Firmaların rekabet güçlerini 

artırmak için kayıt dışı ile 

mücadeleye çok önem verdiklerini 

söyleyen MAKFED Genel Sekreteri 

Zühtü Bakır, “TÜİK’e göre 17 

binin üzerinde, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı sanayi sicil kayıtlarına 

göre ise 10 binin üzerinde makine 

imalatçımız mevcut. Bu durum, 

sektörde ölçek sorununun genel 

bir göstergesi” diyor. 

96.
Dünya Turu
Türkiye’den 26,6 kat küçük 

yüzölçümü, İstanbul’dan 1,3 kat 

düşük nüfusu ile Batı Avrupa’nın en 

refah ülkelerinden biri olan Belçika, 

bu sayıdaki konuğumuz. 

102.
Bir Ağaç Öyküsü
Bahar aylarının başlamasıyla bir-

likte, gençlerin başında yeller 

estirmek üzere çiçek açmaya 

başlayan kavak ağacı, mitolojide 

kardeş acısının simgesi aslında…  

112.
İlham Veren Hikayeler
Sayılara olan tutkusu Ay’a uzanan 

matematik dâhisi Katherine 

Johnson, NASA’nın Ay’a ayak 

basmasını sağlayan hikayesiyle 

ilham veriyor. 

İÇİNDEKİLER



AİMSAD üyeleri, AİMSAD 
2.Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısını gerçekleştir-

mek için Cemile Sultan Teras Koru 
Restoran’da bir araya geldiler.
22 Şubat 2020 Cumartesi günü 
gerçekleşen genel kurulda saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masının ardından, AİMSAD Yö-
netim Kurulu’nu Temsilen, Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri 
Erol açılış konuşması yaptı. Ger-
çekleştirdiği açılış konuşmasında, 

derneğin faaliyetleri ve yurtdışı 
fuar çalışmalarından bahsetti. Ya-
kın zamanda Dubai ve İtalya fu-
arlarına pavilyon organizasyonu 
yapılacağını kaydeden Erol, sınırlı 
sayıdaki yerler için AİMSAD Ge-
nel Sekreterliği ile görüşülebilece-
ğini ifade etti.
AİMSAD Genel Sekreteri Arif 
Onur Kaçak tarafından yapılması 
planlanan tüzük değişikliği ve ne-
den gerektiği hakkında bir sunum 
yapıldı. Buna göre, yapılan tüzük 

değişikliğinde; üyelik şartları, yö-
netim kurulu görev ve yetkileri, 
yapılan yönetmelik güncellemele-
rinin yenilenmesi ve etik kuralları 
gibi maddelerde revizyon yapıldı. 
Yapılan değişiklik önerisi, AİMSAD 
üyeleri tarafından oybirliği ile kabul 
edildi.
Ayrıca, toplantı da derneğin isim 
değişikliği gibi hususlar görüşül-
dü ancak Eylül ayındaki Olağan 
Genel Kurul toplantısı gündemi-
ne alınarak, üyelerin onayına su-
nulacağı belirtildi.

Haberler
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AİMSAD’ın Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti
AİMSAD’ın 22 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul’da yeni 
tüzük oybirliği ile kabul edildi.









Haberler
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Koronavirüsle mücadelede 
sektör yerli ve milli makine 
üretmeye odaklanacak
Ağaç işleme makineleri sektörünün koronavirüs sonrası durum değerlendirmesini yapan 
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, makine sektörü olarak planlarının olabildiği 
kadar yerli ve millileşebilmek olduğunu söyledi. 

Tüm dünyayı etkisi altına 
alan Koronovirüs nedeniy-
le bazı ülkelerde iş yaşamı 

tamamıyla durdu, bazılarında mi-
nimum insan desteğiyle yürütül-
meye çalışılıyor, uzaktan erişimin 
mümkün olduğu işletmeler ise ça-
lışanları ile evden çalışma sistemini 
uyguluyor.
Türkiye’de ise açıklanan vakaların 
ve ölümlerin ardından hızla bir 
takım tedbirler alınmaya başlan-
dı. Ağaç işleme makineleri sektö-
rünün oluşan yeni duruma ilişkin 
değerlendirmesini yapan AİMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Erol, 2018 ve 2019’un ekonomik 
olarak zorlu geçen yıllar olduğu-
nu belirterek, “Bizim sektörümüz 

ve tüm makine sektörü toparlan-
ma için 2020’ye odaklanmıştı. 
2019’un ikinci yarısından itibaren 
sektörde hareketlenme başladı, 
Ocak ayı ihracat verilerinde bek-
lediğimiz gibi yüzde 30, yüzde 50 
arasına varan bir artış gördük. Hem 
devletin oluşturduğu teşvik meka-
nizmasından ve verdiği kredilerden 
dolayı, hem faizlerin düşmesinden, 
hem de mobilya sektörünün oluş-
turduğu ihracat atağından dolayı 
piyasa hareketlendi. Şubat verile-
ri henüz çıkmadı ama piyasadan 
duyduğum kadarıyla Şubat’ın belli 
bir bölümüne kadar da iç piyasada 
artış devam etti ancak Mart ayına 
geldiğimiz zaman koronovirüsün 
çok fazla etkilediği partnerlerimiz 
İtalya, Almanya, ihracatta İran, it-
halatta Çin gibi ülkeler sebebiyle 
ne olacak bilemiyoruz” dedi.
Ticarette sözleşmelerin 3-5-6 aylık 
sürelerde olduğu için devam ede-
ceğini, ancak bu sözleşmelerin sü-
resi dolunca yeni siparişlerin alınıp 
alınmayacağını öngöremediklerini 
söyleyen Erol, pek çok ülkenin 
ardı ardına kapılarını kapatma-
sı sebebiyle, ithalatta çok büyük 
düşme yaşanabileceğine dikkat 
çekti. Tüm dünya ülkelerinin bu 
yeni kriz sebebiyle ciddi kayıpları 
olacağını söyleyen Mustafa Erol, 

Avrupa ülkerinin ara ürünleri Çin 
gibi ülkelerden toplayarak montaj 
sanayisine dönük imalat yaptığına 
dikkat çekti. Erol, Almanya, Fran-
sa, İtalya, Amerika gibi ülkelerin 
imalatçılarında daha büyük bir kriz 
olacağını söyledi. 

‘Yerli ve milli kavramına 
fayda sağlayacak’
Koronavirüsün etkisinin ne kadar 
süreceğinin bilinmediği için yılın 
ikinci yarısına ilişkin sağlıklı bir de-
ğerlendirme yapamadığını vurgu-
layan Erol, “Makine sektörü olarak 
planımız, olabildiği kadar yerli ve 
millileşebilmek. Bu durumun bel-
ki bize şöyle bir faydası olacak:  
İmalat yapabilmek için yerli ürün 
bulmaya çalışacağız. Her firma şu 
anda onu zorluyor zaten. “Ne ka-
dar yerli yapabilirim?” diye araştırı-
yor. Bence bu yerli ve milli kavra-
mına fayda sağlayacak. Avrupa’da 
montaj sanayinin durursa, talepler 
Türkiye’ye yönelebilir. Manzara 
günden güne çok hızlı değişti-
ği için veriler bazında konuşmak 
doğru değil, sene sonu göreceğiz” 
diye konuştu. 

‘Şu an en önemli şey 
piyasanın talebini karşılamak’
Sektörde panik olmadığına da 
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‘Üretimin olmadığı yerde büyüme olmaz’

dikkat çeken Erol, tüm AİMSAD 
üyelerinin, gerek iş yerlerinde hij-
yen tedbirleri, gerek uzaktan ça-
lışma modelleri konusunda gerekli 
önlemleri aldığını bildirdi. Piyasa-
da çok ciddi düşüşler yaşansa bile 
üretimin durmayacağını, üretme-
ye devam edeceklerini vurgulayan 
Erol, tedarik zincirinin çökmeme-

sinin önemine değindi. Makine 
sektörü, imalat sektörü durursa 
tüm sektörlerin duracağını belir-
ten Erol, “Bu durumun yaşanma-
masını diliyorum. Bence şu anda 
en önemli şey piyasanın talebini 
karşılamak. Bence bizim makinele-
rimiz doğru kategoride. O sepeple 
bizim adet yaparak özellikle Çin ve 

İtalya’nın boşalttığı açığı doldur-
mamız gerekiyor” dedi.
Sektörde pek çok fuarın ertelen-
diğini de hatırlatan Mustafa Erol, 
Ekim ayına kadar toparlanma olur-
sa, Ekim ayında İstanbul’da yapa-
cakları Woodtech Fuarı’nın sektör 
için çok daha önemli olacağını da 
sözlerine ekledi.

AİMSAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Leitz Kesici Takım-
lar Genel Müdürü Yesari Yerli de 
sektör olarak 2020’ye odaklan-
dıklarını, 2020’nin ikinci yarısıyla 
beraber dünya çapında bir topar-
lanma beklediklerini, ancak yaşa-
nan koronavirüs krizi ile birlikte 
durumun belirsizleşitiğini söyledi.  
Şu ana kadar açıklanan verilere 
göre virüsün sadece dünya ekono-
mi borsalarına etkisinin 16 trilyon 
dolarlık bir kayıp olduğunu vurgu-
layan Yerli, “Bu inanılmaz büyük 
bir rakam ve ne zaman biteceğini 
de bilmiyoruz. Ekonomik anlamda 
çözüm paranın bollanması. Şu ana 
kadar piyasaya yaklaşık 6 trilyon 
dolarlık para enjekte edildi. Bu ka-
dar fazla paranın da daha sonra bir 
sıkıntısı ortaya çıkacak. En önem-
li sıkıntı, tüm dünyada üretimin 
azalması, tüm dünyada 2020 için 
ortalama  GSH’nin dolar bazında 
2,9 olması beklenirken yeni veri-
lerle bu -1’e geriledi. Herhangi bir 
artış olmayacak, 2,9 artış bile hiç 
büyümemek demekti, şimdi -1’e 
gelmesi çok daha büyük bir sıkıntı. 
Tabi bu beraberinde kısıtlamalar 
getirecek, ne zaman biteceği belli 
değil. En önemli sorun, üretim-
deki çok büyük kayıp. Üretim ol-
madığı takdirde büyümenin olması 
mümkün değil” dedi.

‘İtalya boyutlarına gelirsek 
zararımız İtalya’dan çok 
büyük olur’
Leitz olarak 36 ülke ile iş yaptık-
larını 31 Aralık itibariyle Çin’deki 
fabrikalarında üretimin durduğu-
nu ve tekrar 1 ay önce açıldığını 
kaydeden Yerli, İtalya ve Fran-
sa’daki tesislerinde de tüm ça-
lışmaların durduğunu söyledi. 
Almanya’daki fabrikada da işin 
her an durabileceğini söyleyen 
Yerli, “Tabi 2020’de çok daha iyi 
bir netice beklerken şu anda ne 
olacağını bilmiyoruz. Önümü-
zü görmeye başlasak yıkıntının 
ne olmaya başladığını göreceğiz; 
ama inşallah şu ana kadar geldiği 
yerde durur da kimseye zarar ver-

mez. İtalya boyutlarına gelirsek 
bizim zararımız İtalya gibi olmaz, 
bizimki çok daha büyük olur. İtal-
ya’nın bu zararı kapatabilme lük-
sü varken, bizim yok. Biz korona 
öncesi çok zor ekonomik şartlar-
daydık. Düşük GSMH, cari açık 
fazlası, gelir dağılımı dengesizliği 
zaten yapısal sorunlarımızdı, bir 
de korona vurunca bunların ka-
panması daha da zor olur maale-
sef” şekinde konuştu.
Ağaç işleme makineleri sektörü-
nün çok kırılgan bir sektör oldu-
ğuna değinen Yerli, sektörde he-
nüz kültürel altyapısı çok kuvvetli 
ve ekonomik geçmişi çok sağlam 
olan şirketler olmadığını söyledi. 
Kurallar silsilesinin takip edilme-
sinin sektörde daha bireysel oldu-
ğuna vurgu yapan Yerli, AİMSAD 
gibi sektör örgütleri toplumu 
bilinçlendirmeye çalışsa da, yine 
de bu krizden fazla etkilenecek 
sektörlerin başında geldiklerini 
bildirdi.

‘Bırakın B planını, A planımız 
bile yokmuş’
Yerli konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Bu krizde herhangi bir hazırlığı-
mız yokmuş, onu gördük. Dünya-
da da olmadığını gördük. Bırakın 
B planını, A planımız bile yokmuş. 
Biz depreme karşı, yangına karşı, 
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AİMSAD Üyesi ve Biesse Türkiye 
Operasyon Direktörü Yelda Akıncı 
da, krizlerde ilk önce yatırımların 
durduğuna dikkat çekti. Türki-
ye’nin koronavirüs konusunda çok 
iyi bir sınav verdiğini, ancak dün-
yada vaka sayısının hızla arttığını 
bildiren Akıncı, “2018 ve 2019 ko-
lay yıllar değildi. 2020’den herkes 
daha umutluydu, biz de öyle. Gü-

zel de başladık. 2019’un ikinci yarı-
sından itibaren Woodtech Fuarı’nın 
da etkisiyle bir kıpırdanma başladı. 
Devam ediyorduk. Aslında şu gün-
lerde hala da taleplerimiz var, ama 
önümüzdeki süreç ne gösterecek, 
bilemiyorum. Herkes tedbir alıyor, 
işi biraz daha yavaşlatıyor, evden 
çalışıyor. Biz böyle bir şeyi öngö-
remedik. Kimsenin de öngerebil-
diğini sanmıyorum. Biraz bekleyip 
görmemiz gerekiyor. Belki bunun 
sonrasında da, dünyada işleyiş farklı 
şekillenecek ona göre aksiyonları-
mızı alacağız” dedi.

‘Makine arızalarına uzaktan mü-
dahale edebiliyoruz’
Türkiye’de de karantina durumu 
olursa hazırlıklarını yaptıklarını, 
ofis çalışanları için aynı şekilde ev-
lerinden de çalışabilecek alt yapıyı 
hazırladıklarını söyleyen Akıncı, 
uzaktan müşterilerilerine de destek 
verir durumda olacaklarının altını 
çizdi. Makine arızalarının yüzde 
70-80’ini uzaktan destekle çözebil-
diklerini kaydeden Akıncı sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“Zorda kaldığımız durumda da 
firmanın kendi bakım ekibi ile 
yönlendirme yaparak arızayı çöz-
dürebiliyoruz. Ve dataları müş-
teri ile de paylaşıp yardımcı ola-
biliyoruz. Şu anda İtalya’da ana 
fabrikamız karantinada olmasına 
rağmen üretim kontrollü bir şe-
kilde devam ediyor. Ofis çalışan-
larının hepsi evden çalışıyor. Ma-
kine yüklemeleri yapılıyor, yedek 
parçalar gönderiliyor. Tek sıkıntı 
süreç biraz geç işliyor. Makineleri 
almak için nakliye firmaları kendi 
şöförlerini yurt dışına gönderdik-
leri için Türkiye’ye dönen her bir 
şöför 14 gün karantina altında ka-
lıyor bu da geciktiriyor. Mesela şu 
anda hazır makine var ama nakli-
yeler belirlenen tarihlerden gecik-
meli olarak oraya ulaşıyor. Yedek 
parçada herhangi bir sıkıntı yok. 
2-3 günlük bir gecikme ile yedek 
parça da alabiliyoruz şu anda. Or-
ganizasyonlarımız, fuarlar, iptal 
oldu. Vakalar artarsa yatırımlar da 
duracaktır. Tüm sektörler negatif 
etkilenecek. Önümüzü de göre-
miyoruz. Beklemedeyiz.”

sabotajlara karşı önlem alırız, ama 
salgın hastalık için hiçbir önlem 
almadık. Aklımızın ucundan bile 
geçmedi. Başta Dünya Sağlık Ör-
gütü olmak üzere, dünyada böyle 
bir durumu öngören kimse çık-
madı. Ülkemiz bu bakımdan ba-
yağı iyi bir sınav verdi. Bu sınavı 
vermeye de devam edecek”.

‘Bizim sektörde asıl iş makine 
başında, uzaktan olmaz’
Şirket olarak uzaktan erişimle 
evden çalışmanın denemelerini 
yapmaya başladıklarını da belirten 

Yerli, bunun kısa süreli kullanıla-
bilecek çözümler olduğunu, asıl 
işin yerini alacak durumda olma-
dığını vurguladı. Yerli, “Bizim 
sektörümüzde asıl iş telefon ve 
bilgisayar başında değil, makine 
başında. Makine başında insan 
yoksa olmaz. Uçuşlar durduğu 
için gönderilen makinelerin ku-
rulumlarını yapacak teknik ekibi 
gönderemiyoruz. Olabildiğince 
hızlı bir şekilde önlemlerimizi 
alıyoruz. İşyerlerimizde dezen-
fekte çalışmaları yapıyoruz.  Ça-
lışanlarımıza sabah işe geldiğinde 

kontroller yapıyoruz. Vücut ısıla-
rını ölçüyoruz. 37,5 gördüğümüz 
anda fabrikaya sokmayıp nedenini 
araştırmak için derhal hastahaneye 
gönderiyoruz. Yemekhane hijyeni 
konusunda ciddi çalışmalar yap-
tık. Servisleri kapalı hale getirdik. 
Bundan önce, öngörmediğimiz 
salata bar uygulamasını kaldırdık. 
Bunları yaparken panik yaratma-
maya dikkat ettik.  Umuyorum ki, 
bu dönemin de acısı çıkacak. İşler 
düzelince daha açık ve yoğun bir 
ticari hayat bizi bekliyor olacak” 
şeklinde konuştu. 

‘Talep var, ancak süreç belirsiz’
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Sanayici ve meslek liseleri 
çalıştayda buluşacak
AİMSAD ile Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin aralarındaki protokol kapsamında 
gerçekleştirdikleri toplantıda, sanayici ve meslek liselerini buluşturmak amacıyla çalıştay 
düzenlenmesi kararı çıktı. 

AİMSAD ile Haydarpaşa 
Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi (Haydarpaşa 

MTAL) arasında yapılan protokol 
kapsamında, Mobilya ve İç Mekan 
Tasarımı Bölümü makine atölyesi-
nin iyileştirilmesi, sektör profesyo-
nellerine yönelik özel kurslar dü-
zenlenmesi ve müfredat içeriğinin 
iyileştirilmesi çalışmalarının ger-
çekleştirilmesi faaliyetlerine yönelik 
AİMSAD Eğitim ve Satış Sonrası 
Hizmetleri Komitesi, okul yöneti-
cileri ve bölüm öğretmenleri ile 10 
Mart 2020, Salı günü koordinas-
yon toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya T.C. Mili Eğitim Ba-
kanlığı Üsküdar İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünden Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şube Müdürü Yahya Murat 
Güler, Haydarpaşa MTAL Okul 
Müdürü Lüftü Cevahir, Haydarpa-
şa MTAL Mobilya ve İç Mekan Ta-

sarımı Bölümü şefi ve öğretmenleri 
katıldı. 
AİMSAD’ı temsilen de Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol 
ve AİMSAD Eğitim ve Satış Sonra-
sı Hizmetler Komitesi ve AİMSAD 
Genel Sekreterliği toplantıda hazır 
bulundu. Toplantı, halihazırda var 
olan protokol kapsamında yapılan 
gelişmeler ve kurulumu gerçek-
leşen ve gerçekleşmek üzere olan 
makinelerin durumu hakkında bil-
gi alışverişi ile başladı. Daha sonra, 
okul yöneticileri tarafından değişik-

lik öngörülen bölüm müfredatına 
katkı sağlanabileceği ve sanayicile-
rin görüşlerine ihtiyaç duyulduğu 
belirtildi. Bu kapsamda, gerçek-
leştirilecek bir çalıştay ile mobilya, 
aksesuar, yonga levha ve makine 
sektörlerini temsil eden sivil toplum 
kuruluşları ile bölüm öğretmenleri-
nin katılım sağlayacağı bir çalıştay 
yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, 
protokol kapsamında düzenlenecek 
olan özel kursların içeriği ve öğren-
cilere bu kurslarda kontenjan açıl-
ması hususları görüşüldü.

İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, 

Ocak 2020’ye ilişkin in-
şaat maliyet endeksini 

açıkladı. Buna göre, inşaat ma-
liyet endeksi ocakta bir önceki 
aya göre yüzde 5,09, geçen yılın 
ocak ayına göre de yüzde 9,31 
yükseldi. Aylık bazda malzeme 
endeksi yüzde 1,79, işçilik en-
deksi yüzde 12,07 arttı. Ocak 
2019’a göre malzeme endeksin-

de yüzde 5,85, işçilik endeksin-
de yüzde 16,63 artış gerçekleş-
ti. Bina inşaatı maliyet endeksi 
ocakta bir önceki aya göre yüzde 
5,03, geçen yılın aynı ayına göre 
ise yüzde 9,27 artış gösterdi. 
Ocakta, Aralık 2019’a göre mal-
zeme endeksi yüzde 1,34, işçilik 
endeksi yüzde 12,67 arttı. Yıllık 
bazda bakıldığında malzeme en-
deksi yüzde 5,69, işçilik endeksi 

yüzde 16,62 yükseldi. Bina dışı 
yapılar için inşaat maliyet endeksi 
ocakta bir önceki aya göre yüzde 
5,27, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 9,45 arttı. Ocakta bir ön-
ceki aya göre malzeme endeksi 
yüzde 3,26, işçilik endeksi yüzde 
9,90 arttı. Geçen yılın aynı ayı-
na göre ise malzeme endeksinde 
yüzde 6,39, işçilik endeksinde 
yüzde 16,69 artış kayıtlara geçti.
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Ağaç işleme ve mobilya yan sanayicileri 
Haziran’da Çukurova’da buluşuyor
Ağaç işleme ve mobilya yan sanayicileri, 24-27 Haziran 2020 tarihlerinde 3’üncü Çukurova 
Ahşap İşleme Makineleri ve Çukurova Mobilya Yan Sanayi Fuarları için TÜYAP Adana Ulus-
lararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşuyor. 

Tüyap Adana Fuarcılık, 26-29 
Mart 2020 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmesi planlanan 

3’üncü Çukurova Ahşap İşleme 
Makineleri ve Mobilya Yan Sanayi 
Fuarlarını, yeni tip koronavirüs sal-
gını kapsamında alınan önlemler ve 
yaşanan seyahat engelleri nedeniyle 
24-27 Haziran 2020 tarihlerinde 
gerçekleştirme kararı aldı. 

Ahşap, orman ürünleri ve teknoloji-
leri sektörlerinde yenilik ve trendle-
rin yanı sıra, ağaç işleme makineleri 
firmalarının en son teknolojideki 
ürün ve hizmetlerini sergiledikleri, 
yerli ve yabancı ziyaretçi açısından 
etkin ve verimli bir pazarlama alt 
yapısı oluşturarak sektörün hareket-
lenmesine katkı sağlayacak 3. Çu-
kurova Ahşap İşleme Makineleri ve 

Çukurova Mobilya Yan Sanayi Fu-
arları, 24-27 Haziran 2020 tarihleri 
arasında, TÜYAP Adana Uluslara-
rası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
kapılarını açıyor. 
Çukurova Ahşap İşleme Makinele-
ri ve Çukurova Mobilya Yan Sana-
yi Fuarları, bu yıl Türkiye’nin tüm 
illerinden ve Ortadoğu, Balkanlar 
ve Türki Cumhuriyetler’den gele-
cek olan alım heyetleri ile yeni pa-
zarlara erişim ve yeni iş ortaklıkları 
sunuyor. 
Dinamik ekonomisi, çevre ekono-
miler üzerindeki etkisi, hızlı gelişim 
potansiyeli ve coğrafi konumu ile 
geleceğin en önemli küresel ticaret 
merkezlerinden biri olmayı hedef-
leyen Çukurova bölgesi, mobilya 
yan sanayi, orman ürünleri ve ağaç 
işleme makineleri sektörlerinde pa-
zar payını arttırmayı hedefliyor.

İşsizlik son 1 yılda 0,2 arttı

İşsizlik oranı 2019 Aralık dö-
neminde 0,2 puanlık artış ile 
yüzde 13,7 seviyesinde ger-

çekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2019 Aralık dönemi iş-
gücü istatistiklerini açıkladı. Buna 
göre; Türkiye genelinde 15 ve 
daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 
2019 yılı Aralık döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre 92 bin 
kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi 

oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 
puanlık artış ile yüzde 15,8 oldu.
İstihdam edilenlerin sayısı 2019 
yılı Aralık döneminde, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 3 bin kişi 
artarak 27 milyon 658 bin kişi, is-
tihdam oranı ise 0,7 puanlık azalış 
ile yüzde 44,7 olarak gerçekleşti. 
İşgücü 2019 yılı Aralık dönemin-
de bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 

52 bin kişi, işgücüne katılma ora-
nı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 
51,8 seviyesine geriledi. Aynı dö-
nemde, kayıt dışı çalışanların oranı 
yüzde 32,3 oldu. 15-64 yaş gru-
bunda işsizlik oranı yüzde 14,0, is-
tihdam oranı yüzde 49,3 değerine 
ulaştı. Genç nüfusta işsizlik oranı 
0,5 artışla yüzde 25,0, istihdam 
oranı 0,5 azalışla yüzde 31,9 ola-
rak gerçekleşti. 
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‘Kadın isterse herşeyi başarır!’
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırladığı reklam filminde “Kadın İsterse Her Şeyi 
Başarır” mesajı veren AİMSAD’ın Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, “İş yaşamında, özellikle 
sanayi sektörlerinde kadınlara karşı takınılan ‘yapamaz’ algısına, reklam filmimiz aracılığıy-
la eleştiri sunuyoruz” dedi. 

Ağaç İşleme Makine ve Yan 
Sanayisi İş Adamları Der-
neği (AİMSAD), 8 Mart 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü için 
yayınladıkları mesajda, “Kadın İs-
terse Her şeyi Başarır” dedi. Rek-
lam filminde, iş yaşamında özellikle 
sanayi sektörlerinde kadınlara karşı 
takınılan ‘yapamaz’ algısı eleştirildi. 
Ayrıca, erkeklerden farklı bir per-
formans sergilemediklerini, her 
zorluğun üstesinden gelen güçlü 
kadınlar olduklarını vurgulanarak, 
“Yapamazsın diyenlere inat, yapı-
yorum” mesajı verildi. 
AİMSAD Genel Sekreteri Arif 
Onur Kaçak, BİESSE Türkiye, AES 
CNC, LEITZ NETMAK, REED 
TÜYAP ve BUP firmalarının deste-
ğiyle hazırlanan reklam filmini de-
ğerlendirerek, “İş yaşamında, özel-
likle sanayi sektörlerinde kadınlara 
karşı takınılan ‘yapamaz’ algısına, 
reklam filmimiz aracılığıyla eleştiri 
sunuyoruz. Makine sektörü, her ne 

kadar erkeklerin ağırlıkta olduğu 
bir sektör olsa da kadınlar da en az 
erkekler kadar bu sektörde başarı 
elde ediyor. Kadınların iş yaşamında 
ayrımcılığa uğramasına karşı çıkıyo-
ruz. AİMSAD olarak kadın üyele-
rimizi ve çalışanlarını desteklemeye 
devam edeceğiz” dedi. 

Trajediden doğdu
Tüm dünyada ve Türkiye’de hem 
kutlanan, hem de kadınların maruz 
kaldığı ayrımcılığın ortadan kaldı-
rılması için mesajlar verilen 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü, bü-
yük bir trajediden doğdu. 
New York’un 20’inci yüzyılda ya-
şadığı en büyük facia olan Triangle 
Gömlek Fabrikası yangını 123 ka-
dın, 23 erkek işçinin ölümü ile so-
nuçlandı. Fabrikada bazıları çocuk 
yaşta olan ve zor şartlarda çalıştırı-
lan işçiler, daha iyi şartlarda çalış-
mak için greve başladı. Ancak polis 
eylemcilere müdahale etti. Bu sıra-
da binanın 8’inci katında başlayan 
yangından kimi işçiler kurtulmayı 
başarsa da 9’uncu katta çalışan iş-
çiler, yangın uyarısını zamanında 
alamadı. İşçilerin bir kısmı çıkış 
kapılarının kilitlenmesi nedeniyle 
pencereden atlasa da kurtulmayı 
başaramadı, diğer işçiler ise yanarak 
can verdiler.

Türkiye’de Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nün kutlanması
Türkiye’de ilk kutlama 1921 yılın-
da yapıldı. Emekçi Kadınlar Günü 

olarak kutlanan bu gün, sonraki yıl-
larda giderek yaygınlaşırken, 1975 
yılı ve sonrasında yaygın ve yığınsal 
olarak kutlanmaya başladı.
Türkiye’de Dünya Kadınlar Günü 
kutlamaları 1980 yılı askeri darbe-
siyle 4 yıl sekteye uğrasa da, kadın 
örgütlerinin yeniden devreye gir-
mesi ile Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü halen kutlanmaya devam 
ediyor.

Kadınlara eşit haklarda 
Türkiye 85’inci sırada
Dünya Bankası’nın yayımladığı 
“Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk” 
adlı rapora göre dünya genelinde, 
erkek ve kadınlara yasal olarak eşit 
ekonomik haklar veren ülke sayı-
sı 6 ile sınırlır. Türkiye ise listede 
187 ülke arasında 85’inci sırada 
yer alıyor.
Çalışmada, 10 yıllık mali ve yasal 
eşitsizlik verileriyle; seyahat özgür-
lüğü, annelik, aile içi şiddet ve var-
lık yönetimi hakları gibi faktörlere 
de bakıldı.
Dünya Bankası’na göre bu alanlar-
da iki cinsiyet arasında, yüzde 100 
eşitliği sağlayan ülkeler sadece Bel-
çika, Danimarka, Fransa, Letonya, 
Lüksemburg ve İsveç. 85’inci sıra-
daki Türkiye’de ise bu oran yüzde 
79,38.

AİMSAD üyesi kadın çalışanlarca 
hazırlanan reklam filmi, https://
youtu.be/vggaFUnRVqA adresin-
den izlenebilir. 









Haberler

36 AİMSADDERGİSİ  Mart - Nisan 2020

İş dünyası kendi arama 
motorunu kurdu
Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanma ve ekonomiyi alt üst eden koronavirüsün de 
etkisiyle, Türkiye’deki imalatçılar yerel firma arayışına girdi. İSO desteği ile İTÜ ARI teknokent 
bünyesinde kurulan www.yerliara.com son 2 ayda 1 milyon kez ziyaret edildi. 

Türkiye’deki imalatçılar, tedarik zincirleri için yerel 
firma arayışına girdi. www.yerliara.com iş dünyası-
nın önde gelen bileşenleri tarafından yakın zaman 

önce İstanbul Sanayi Odası (İSO) desteğiyle İTÜ ARI 
Teknokent bünyesinde hayata geçirildi. www.yerliara.com 
verilerine göre, yerli ürün ve tedarikçi arama sayısında (1 
ocak – 18 şubat) yüzde 43 oranında bir artış yaşandı. Aynı 
zamanda iş dünyasının ilk arama motoru ve sosyal med-
yası olan sitede son 2 ayda 1 milyon arama gerçekleşti. 
Kullanıcılar en fazla yazılım ve makine sektörlerine üze-
rine arama yaptı. Bunu sırasıyla İnşaat sanayisi, otomotiv, 
ağır sanayi ve veri merkezi aramaları izledi. Yerliara.com 
harita uygulamasında da 27 bine yakın kullanıcı yakının-

daki üretim tesislerini inceledi. Türk şirketlerini Yerliara.
com’da profil oluşturmaya davet eden platformun çözüm 
ortakları, global ve yerel ekonomideki son gelişmeleri ise 
şu sözlerle değerlendirdi:

‘Makine en çok arama yapılan kategori’
AİMSAD Başkanı Mustafa Sabri Erol: 
Ağaç işleme makinesi sektörü olarak son 5 yıldır cari açık vermeden ilerlemenin haklı gururunu yaşıyoruz. 
2018’de aştığımız 100 milyon dolar barajını 2019 yılında da yakaladık ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 
203 olarak gerçekleşti. 15 yıl önce ihracatın sadece 9-10 milyon dolar olduğu sektörümüz, yeniliği ve tekno-
loji devrimlerini benimseyerek Avrupalı rakipleri ile uluslararası arenada rekabet edebilir duruma geldi. Dijital 
dönüşümün kaçınılmaz olduğu bu dönemde, ağaç işleme makinesi sektörü olarak teknolojinin takipçisi olmaya 
devam edeceğiz. Bu kapsamda, dijital ortamda üyelerimize erişimi kolaylaştırmak ve katkıda bulunmak için yerli-
ara.com ile işbirliği yaptık. Gelinen noktada, makine sektörünün en çok arama yapılan kategorilerden biri olması 
ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor.
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‘Ticarette yerli milli ama evrensel dönem başladı’
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan:
Kamu alımlarında yurt içinde üretilen ürünlerin tercih edilmesi ve yerli sanayinin desteklenmesi birçok sektörde 
dışa bağımlılığı azaltacak, ülkemizin uluslararası rekabet gücü üzerinde olumlu etkiler yapacaktır. Başkalarının 
ürettiği teknolojiyi tüketen olmaktan hızla çıkıp, kendi yüksek milli teknolojimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yaşa-
nan son gelişmelerin ‘yerli, milli ama evrensel’ bir anlayışla milli teknoloji hamlesine katkı yapacağına inanıyoruz.

‘Yenilikçi projeleri destekliyoruz’
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin:
Türkiye’de toplam işletmelerin yüzde 99,9’unu oluşturan KOBİ’lerin, hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı 
geleceğe hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerekiyor. Vodafone Business olarak İTÜ Vodafone Future 
Lab’de neredeyse tamamı yerli iş ortaklarımızla ürettiğimiz çözümlerle ile rekabete hazırlanmak isteyen, işini 
büyütmeyi hedefleyen her işletmeye destek oluyoruz. Dijitalleşme yolunda yerli ve milli ürün ekosisteminin 
büyümesi de en önemli önceliklerimizden biri. www.yerliara.com’un da bu ekosistemin gelişmesine katkı sağla-
yacağına inanıyoruz.

‘İmalatçılar için yeni bir platform’
TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü:
Son dönemde birçok sektörde yerli ürüne doğru kayış var. Özellikle makine sektöründe bunu yakından hisset-
tik. Örneğin BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarında bu değişimi yakından hissettik. Fuara katılan 
firmaların yüzde 80’i imalatçı. Yerliara.com bu noktada imalatçılar için çok önemli bir platform oldu. 

Türkiye sanayisi 2020’de ne aradı?
Yazılım: 45.356
Makine Parça Ve İmalatı: 35.157
İnşaat Sanayisi Ürünleri: 25.255
Yakınımdaki Üreticiler: 27.505
Otomotiv: 18.014
Ağır Sanayi: 15.852
Veri Merkezi: 14.147
Parakende - Satış Sektörü: 12.541
Siber Güvenlik: 1150
Teknoloji Firmaları: 8500
Bulut: 8253

Robotik: 8001
Tarım: 7585
Veri Depolama: 7010
Elektronik Ödeme: 6900
Alt Yapı Ve Kurulum: 6550
Kalıp İmalatı: 6502
Kumaş: 6100
Robot: 4250
Elektrik: 4000
Plastik Üretim: 3802
Radar - Güvenlik Sistemler: 3554

‘İhracatta yapay zekâ dönemine geçtik’
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle:
2019 yılı genelinde, ihracat ailemiz 90 bin 617 firmaya ulaşmış durumda, ithalat yapan firma sayısı ile neredeyse 
10 bin firmalık bir farkı yakalamış durumdayız. Türkiye ekonomisinin dengelenme ve değişim süreci, ihracatın 
gelişimi anlamında uygun bir zemin sağlıyor. Global ticarette yaşanan sapmalar, Türkiye’nin üretimden gelen 
gücünün daha iyi anlaşılmasına olanak tanıyor. KOBİ’lerimizin dijitalleşmesi ve 2020’de güçlü bir çıkış yapması 
için her tür enstrümanı hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda, Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi’ni açan 
TİM, sayıları 90 bini aşan ihracatçılara TİMMobil ve AloTİM uygulamaları ile 7/24 sorun çözecek, ihracat hac-
minin artması için destek verecek ve yeni pazarlara giriş için radar olacak. www.yerliara.com ile de ülke içindeki 
tedarik zincirlerinin dijitale taşınması sağlanacak.
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MOBDER Başkanı Tunç 
güven tazeledi
Mobilya sektörünün çatı kuruluşlarından MOBDER, 10 Mart’ta gerçekleşen genel kurulunda 
mevcut başkan Murat Tunç’u tekrar göreve getirdi. Güven tazeleyen Tunç, “Önümüzdeki 2 
yıl boyunca bayrağı birlikte daha ileriye taşıyacağız” dedi. 

Mobilya Sanayicileri ve İh-
racatçıları Derneği Baş-
kanı (MOBDER) Mu-

rat Tunç, 10 Mart’ta gerçekleşen 
8’inci olağan genel kurulda güven 
tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi. 
2011’den bu yana başkanlık görevi-
ni yürüten Tunç, 2 yıl daha aynı kol-
tukta oturacak. Genel kurulda belir-
lenen diğer yönetim kurulu üyeleri 
ise şöyle: Başkan Vekili Abdulkadir 
Çoklar, sayman üye Serdar Ufuk, 
diğer üyeler Erkan Özkan ve Mu-
hammet Taşlı. Yeni yönetim kurulu 
üyeleri, MOBDER’i Mobilya Der-
nekleri Federasyonu (MOSFED) 
genel kurul toplantılarında delege 
olarak temsil edecekler. 
Murat Tunç, genel kurulda yaptı-
ğı teşekkür konuşmasında, “Arka-
daşlarım ve ben önümüzdeki 2 yıl 
boyunca bu görevi büyük bir onur 

ve heyecanla yerine getirmeye çalışa-
cağız ve bayrağı birlikte daha ileriye 
taşıyacağız. Bizler hep birlikte belir-
leyeceğimiz hedeflere yönelik çalı-
şırken, siz değerli üyelerin desteğine 
kuşkusuz çok ihtiyacımız var. Bunu 
bizden esirgemeyeceğinizi de biliyo-
ruz. Bizleri MOBDER’in yönetim 
kuruluna seçerek bu şerefli göreve 
layık gördüğünüz ve gösterdiğiniz 
güven için şahsım ve yönetim Kuru-

lundaki arkadaşlarım adına teşekkür 
ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum” dedi. 
Türkiye’nin üst segmentte mo-
bilya üretim, ihracat ve ticaretini 
yapan markalarını aynı çatı altında 
toplamak amacıyla 2005’te kuru-
lan MOBDER, Avrupa Mobilya 
Üreticileri Federasyonu (UEA) 
üyesi.  Ev sahipliği yaptığı çeşitli 
uluslararası seminerlerle, AB mük-
tesebatını anlatan çeşitli eğitim 
çalışmaları ve yurtiçi-yurtdışı fuar 
organizasyonları ile MOBDER, 
sektör için öncü çalışmalara imza 
atıyor.
2017 yılında hayata geçirilen Tür-
kiye’nin ilk tasarım merkezlerin-
den ‘HOME DESIGN CENTER’ 
projesinin mimarlarından olan 
MOBDER’in HOME’da 18 üye-
sinin mağazası yer alıyor.

İnegöl ihracatının birincisi mobilya sektörü

Düzenlenen kahvaltılı basın 
toplantısı sonrası açıkla-
malarda bulunan İnegöl 

Ticaret Sanayi Odası (İTSO) Baş-
kanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’de 
2018 yılında 1 milyar 11 milyon 
dolar olan ihracatın 2019 yılında 1 
milyar 200 milyon dolara yükselerek 
yüzde 19 arttığını söyledi. Uğurdağ, 

“İnegöl 2019 yılında 889 firma ile 
1 milyar 200 milyon dolar ihracat, 
34 firma ile 249 milyon dolar ithalat 
yaparak 1 milyar 450 milyon dolar 
dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 
2019 yılı verilerine göre İnegöl 950 
milyon dolar dış ticaret fazlası vere-
rek ekonomide model olma gelene-
ğini sürdürmektedir” dedi.

İnegöl Ticaret Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2019 yılı ihracat rakamlarını açıkladı.
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Koronavirüs: 
Türkiye’yi batırır mı, çıkarır mı? 
Tüm dünyayı kasıp kavuran, son olarak Türkiye’de de görülen koronavirüs salgını ekonomiye 
etkisi, çalışma ve iş yapma modellerinde yol açtığı değişiklik ile uzun yıllar iş çevrelerinin 
gündeminde kalacak. 

2019-2020 koronavirüs salgını, 
1 Aralık 2019’ da Çin’in Hu-
bei bölgesinin başkenti olan 

Vuhan’da, çeşitli hastaların belirli bir 
neden olmaksızın gelişen ve tedavi 
ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre 
görülmesi üzerine SARS-CoV-2 ola-
rak adlandırılan yeni bir koronavirüs 
teşhis edildi. Kişiden kişiye bulaşa-
bilen virüsün bulaşma oranı 2020 
Ocak ortasında büyüme gösterdi. 
İlerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey 
Amerika ve Asya-Pasifik’te yer alan 
çeşitli ülkelerde yaşanan virüs vakaları 
rapor edilmeye başlandı. 
Hastalık semptomları arasında yük-
sek ateş, öksürme ve nefes almada 
güçlük bulunuyor ve virüs, ölüme 
sebep olabiliyor.  
Çin’de başlayan ve tüm dünya-

ya yayılan koronavirüs salgınında 
binlerce kişi hayatını kaybetti, vaka 
sayısı yarım milyona yaklaşıyor. 
Dünyada en fazla vaka sayısı daha 
önce Çin’deydi. Ancak bugün 
İtalya, salgından en çok etkilenen 
ülke. Çin’de durum kontrol altına 
alınmaya başlandı. Salgın korkusu 
nedeniyle dünya genelinde birçok 
etkinlik iptal ediliyor. İtalya’nın 
tamamı karantina altına alındı, 
İran’da politikacıların da aralarında 
bulunduğu pek çok ölüm yaşandı. 
Hindistan ülke genelinde sokağa 
çıkma yasağı ilan etti. Hindistan’la 
birlikte bugün 3 milyar insan evde. 

Türkiye’de 65 yaş ve üzerine 
sokağa çıkma yasağı
Son olarak Türkiye’de de vakalar 

görülmeye ve can kayıpları yaşan-
maya başladı. Virüs tedbirleri kap-
samında ilk ve orta dereceli okullar 
ile üniversiteler tatil edildi, spor 
müsabakalarının ertelenmesi kararı 
alındı. 65 yaş ve üzerine sokağa çık-
ma yasağı getirildi. Pek çok mekan 
geçici olarak kapatıldı, camilerde 
cemaatle namaz kılmaya ara verildi, 
etkinlikler ertelendi. Sosyal medya-
da #EvdeKal  etiketiyle kampanya 
yürütülürken, Sağlık Bakanı Fah-
rettin Koca da virüsün yayılmasını 
yavaşlatmak amacıyla, vatandaşların 
mecbur olmadıkça evden çıkma-
maları gerektiğini söylüyor. Koca 
ayrıca, virüsle ilgili gelişmeleri an-
bean Twitter hesabından veya basın 
toplantısı yoluyla kamuoyuyla pay-
laşıyor. 
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Virüs, bugüne dek Çin başta olmak 
üzere Amerika, Fransa, İsrail, Ka-
nada, İtalya, İspanya, İran, Cezayir, 
Azerbaycan, Küba, Avsutralya ve 
Türkiye’nin de aralarında bulundu-
ğu 120’den fazla ülkeye yayıldı. 

Salgın Türkiye’yi 
olumsuz etkileyebilir 
Özellikle Çin başta olmak üzere, 
birçok ülkede hayatı durma nokta-
sına getirdi. Salgınla mücadele eden 
ülkelerde ekonomi de ciddi anlam-
da etkilendi.
Salgın nedeniyle Çin’deki fabri-
kalarda üretim dururken, ülkenin 
ulaşım ve lojistik ağının sınırlandı-
rılması yüzünden Çin’in dünya ile 
ticaret kanalları da kesildi. Türkiye 
de bu durumdan olumsuz etkile-
nen ülkeler arasına girdi. Son yıllar-
da Çin’den ortalama 20-21 milyar 
dolar ithalat yapan Türkiye, ara 
malı, hammadde ve yatırım malı ih-
tiyacının önemli bir kısmını bu ül-
keden sağlıyor. Şu an Çin’den itha-
latı azaltmak zorunda kalan Türkiye 
stoktaki ürünleri kullanıyor. Ancak, 
stokların azalmasıyla birlikte sanayi-
nin ihtiyacı olan mallar nasıl tedarik 
edilecek henüz bilinmiyor. Tekstil, 
gıda ve turizm gibi sektörler koro-
navirüsü salgınını Türkiye için fırsat 
olarak görseler de, Türk sanayisinin 
ana omurgasının oluşturan sektör-
lerin bu durumdan olumsuz etkile-
neceğe benziyor.

Çin, koronavirüs sebebiyle 
dijital para birimine geçebilir
Koronavirüs’ten en fazla etkilenen 
ülke olan Çin, ekonomiyi ayakta tu-
tabilmek adına bir süredir üzerinde 
çalıştığı dijital para birimini hayata 
geçirmeye hazırlanıyor. Kripto para 
uzmanları, bu hamlenin finansal bir 
devrim başlatabileceğini belirtiyor.
Çin’de, yetkililerin tüm çabalarına 

rağmen işler yakın zamanda norma-
le dönecek gibi durmuyor. Ülkede 
faaliyet gösteren çok sayıda firmada 
üretim durdu, ticari faaliyetlere ara 
verildi, turizm bitti ve Çin ekono-
misi her geçen gün biraz daha za-
yıflıyor. Uzmanlar, ekonomik akti-
vitenin önemli derecede azaldığını 
ve bu olumsuz etkilerinin küresel 
ticarette de kendini göstermeye baş-
ladığını belirtiyor.
Krizde ekonomiyi ayakta tutmaya 
çalışan Çin hükumeti de piyasalara 
nefes aldırmak için neredeyse her 
yolu deniyor. Geçtiğimiz günlerde 
Çin Halk Bankası’nın (PBoC) eski 
başkanı Li Lihui, Koronavirüs sebe-
biyle, Çin Merkez Bankası’nın bir 
süredir üzerinde çalıştığı dijital para 
biriminin çok daha hızlı piyasaya sü-
rülebileceğini duyurdu.
Li ayrıca, ‘’Virüsün fiziksel nakit 
yoluyla yayılmasını önlemek için hü-
kümet bazı eski kağıt paraları karan-
tinaya aldı ve virüs salgınının ortaya 
çıktığı Hubei‘de 600 milyar yuan 
(yaklaşık olarak 85.9 milyar dolar) 
yeni para piyasaya sürüldü. Ayrıca 
milyonlarca insan devlet emriyle ev-
lerinden çıkamıyor ve bu durum da 
bireysel olarak ödeme yapmayı zor-
laştırıyor’’ açıklamasında bulundu. 
Analistler, piyasaya sürülmesi muh-
temel dijital para biriminin, mali-
yetleri ve riskleri azaltması sebebiyle 
cazip hale gelebileceği görüşünde.

Finansal bir devrim yaşanabilir
Kripto para uzmanları dijital para 
birimlerinin, yaklaşmakta olan fi-
nansal devrimde çok önemli bir rol 
üstleneceğini ve Çin’in bu süreçte, 
biraz da mecburiyetten, öncü ola-
bileceğini söylüyor. Süreç sadece 
teknoloji ve kripto para piyasaları 
için değil, ABD ile Çin arasındaki 
rekabet için de belirleyici olacak 
gibi görünüyor.

İş dünyası ‘home office’ 
çalışmayı test ediyor
Salgının etkili olduğu ülkelerde iş 
dünyası da yeni çalışma modellerini 
test etmeye başlamış durumda. Bir-
çok şirket, çalışanlarını dijital plat-
formlar üzerinden online çalışma 
modellerine yönlendiriyor, faali-
yetlerini sürdürmeye gayret ediyor. 
Ayrıca, salgın bu hızla yayılmaya 
devam ederse, iş dünyasının en az 
4’te 1’inin yakın zamanda ‘home 
office’ çalışabileceği düşünülüyor.

Habur Sınır Kapısı kapandı, 
ihracatçılar zorda kaldı
Sağlık Bakanlığı’nın Irak’ta koro-
navirüs görülmesi nedeniyle ön-
lem olarak Türkiye-Irak sınırındaki 
Habur Sınır Kapısı’nı giriş-çıkışlara 
kapatması, Irak ve Irak Kürdistanı 
bölgesine ihracat yapan firmaları 
olumsuz etkiledi. Türkiye’nin yılda 
yaklaşık 8,5 milyar dolarlık ihracat 
yaptığı ve bölgede üretilen ürün-
lerin yüzde 60’ının ihraç edildiği 
Irak’a açılan kapının açık tutulması 
için önlemler alınması talep edildi.

En hızlı etkilenecek sektör makine
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı 
Kutlu Karavelioğlu, Çin’in Wuhan 
kentinde ortaya çıkan ve teknolo-
ji geliştirme bölgelerini etki altına 
alan Covid-19 salgınının küresel 
üretim ve ticarette neden olduğu 
aksaklıklardan en hızlı etkilenecek 
sektörün makine imalat sanayii ol-
duğunu açıkladı. Tedarik zincirle-
rinin zaaflarıyla yüzleşmekte olan 
global markaların Çin’deki üretim 
yatırımlarının geleceğini tartışmaya 
virüsten çok önce başladıklarını be-
lirten Karavelioğlu; “Son iki yıldır 
keskinleşen korumacı politikaların 
meydana getirdiği belirsizlikler, 
salgın hastalıklar karşısındaki çare-
sizlikle daha da pekişecektir. Üreti-
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min Batı’ya doğru çekilip 
makine geliştiren ülkeler 
arasında daha dengeli bir 
şekilde paylaştırılacağı bir 
geçiş dönemine hazır ol-
malıyız” dedi.   
Çin’in küreselleşmiş ma-
kine imalatçılarının ana 
üretim üssü olduğunu 
vurgulayan Karavelioğlu 
şunları ifade etti: “Çin 
dünya makine üretiminin 
üçte birini, toplam makine ihracatı-
nın ise beşte birini tek başına yapı-
yor. Yıllık 430 milyar dolara ulaşan 
makine ihracatının yüzde 50’sini 
AB ve ABD’ye paylaştırıyor, yüzde 
25’ini ise Japonya, Kore, Singapur 
üzerinden dünyaya dağıtıyor. Bu 
kadar güçlü ve vazgeçilmez hale 
gelmiş olan Çin’in yatırım çekme 
ve büyüme konularındaki agresif 
stratejileri, makine sektörünün di-
ğer merkez bölgelerini tedbir alma-
ya zorluyordu. Covid-19 salgını bu 
süreci hızlandırdı.”   
Çin makine imalat sanayiinde yaşa-
nacak bir sıkıntının bütün dünyayı 
etkileyeceğini belirten Karavelioğ-
lu, “Komponent ve ara-malı akışı 
daralmaya başladı. Fason imalatta 
ortaya çıkacak sorunlar, makinele-
rin menşe kazandığı ülkenin marka 
değerine de bağlı olarak dış tica-
ret rakamlarını 2-3 kat düşürebilir. 
Tahmin yapmak kolay değil fakat 
kriz kontrol altına alınamaz ve tam 
karantina uygulanan eyaletler artar-
sa makine alt dallarında farklılaşan, 
bazı grupların ihracatında değer 
bazında yüzde 5’e, miktar bazın-
da yüzde 10’a kadar daralmalarla 
karşılaşabileceğimizi öngörerek po-
zisyon almaya çalışıyoruz. Yaşanan 
riski yönetmek için, atıl kapasitele-
rimizin yetmeyebileceği alanlarda 
ölçek büyütmek gerekeceğine ina-
nıyoruz” şeklinde konuştu.

Coğrafya değiştirecek 
yatırımların yeni adresi olmalıyız
Salgın krizinin küresel markaların 
doğrudan yatırım planlamalarında 
takvimi öne çekebileceğini belirten 
Karavelioğlu, şu görüşleri paylaştı: 
“Türkiye’de faaliyet gösteren ya-
bancı firmalar, global ihtiyaçlarını 
ilk etapta ölçek artışıyla karşılama-
ya çalışacaklardır. Makine üretim 
yatırımlarının bir seneden kısa sü-
relerde yapılamayacağını ve tevsi 
projelerinin ağırlık kazanacağını 
düşünerek teşvik ve destek meka-
nizmaları geliştirmeliyiz. Orta vade-
de de yeni adres arayacak yatırımları 
Türkiye’ye çekmek konusunda ak-
tif, istekli ve ısrarcı olmalıyız” dedi.

Türkiye nasıl etkilenecek?
Uzak Doğu’da üretilen mamullere, 
yarı mamul, komponent ve ham-
maddelere erişimin virüs nedeniyle 
ancak yüzde 50 kapasiteyle sağla-
nabildiğini belirten Karavelioğlu, 
“Üretim merkezlerinde coğrafya 
değişikliği sağlayacak orta vadeli 
geçiş süreci Türkiye’deki imalatçı-
ları da etkileyecek. Seri üretim ya-
pan büyük işletmelerimiz alternatif 
zincirler kurana kadar zorlanacaktır. 
Yan sanayimiz ile özel maksatlı ve 
ileri teknolojili makineler üreten 
imalatçılarımız ise kapasitelerini ve 
dünya ticaretinden aldıkları payı 
artıracaktır. Virüsün tüm dünyayı 

etkisi altına aldığı 2 ayda 
Almanya, ABD, İtalya ve 
Fransa gibi ülkeler bizden 
daha fazla makine satın 
aldı. Rusya’ya satılan maki-
ne miktarındaki artış yüzde 
45’e yaklaştı” diyerek söz-
lerini sürdürdü. 
 
Maliyet ve fiyatlar artar
Çin’in bitmiş üründe dünya 
piyasalarında Türkiye’nin 

rakibi olmasına karşın ara mamul 
ve yatırım ürünlerinde Türkiye’nin 
tedarikçisi olduğunu söyleyen Ev 
ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve 
İhracatçıları Derneği (EVSİD) Baş-
kanı Burak Önder, bu nedenle bir-
çok ürünün üretilmesi için Çin’in 
önemli olduğunu kaydetti. Önder, 
“Çin’de bu sürecin uzun sürmesi 
demek, yarı mamul tedarikinde ve 
yatırım ürünlerinde problemlere 
neden olur. Ayrıca, birçok sektör 
için de maliyetlerin ve fiyatların art-
ması demek ve yine ağırlıklı Çin’e 
ihracat yapan sektörlerimiz için de 
sıkıntılı bir süreç” dedi.

Fırsattan çok götürüsü olur
Şu anda üretimde Çin kaynaklı 
herhangi bir sıkıntı hissedilmedi-
ğini söyleyen Akdeniz Mobilya, 
Kağıt ve Orman Ürünleri İhracat-
çıları Birliği (AKAMİB) Onursal 
Başkanı Bülent Aymen, ancak vi-
rüsün kontrol altına alınamaması 
durumunda Türk sanayisinin ciddi 
şekilde etkileneceğini belirtti. Du-
rumu fırsat olarak görmenin doğ-
ru olmadığını, salgının büyümesi 
durumunda Türkiye ekonomisi 
için götürüsünün fazla olacağını 
vurgulayan Aymen, Türkiye’nin 
ithalatta Çin’e bağımlı olduğunu 
hatırlatarak, alternatif ithalat pa-
zarlarının da kolay bulunamayaca-
ğını ifade etti.

Yerli üründe 63 yılın rekoru kırıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın son açıkladığı verilere 
göre, Türkiye ekonomisindeki yerli ürün kullanım oranı 
son 63 yılın zirvesini gördü. Global ticaretteki sapmalar, 
döviz kurlarındaki dalgalanma ve son olarak dünya ekono-
milerini alt üst eden Koronovirüs, Türkiye’deki yerli üre-
timde ve ihracat artışında yeni bir rekor getirdi. 2019’u 
ihracatın ithalatı karışlama oranı yüzde 85.9 oldu. Türki-
ye’de bu rakam son olarak 1957’de görülmüştü. 2020’nin 
ilk aylarında ise bu rakam daha da yükseldi. Çin’den gelen 
kargo trafiği yüzde 90’a varan oranda azaldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı 

“Ekonomik İstikrar Kalkanı”
paketini açıkladı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart’ta, Çankaya’daki koronavirüs zirvesinin ardından ulusa 
sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” olarak adı-
nı verdiği ekonomiyle ilgili alınacak ve 100 milyar liralık paketi içeren tedbirleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Çankaya Köşkü’nde dü-
zenlenen Koronavirüsle 

Mücadele Eş Güdüm Toplantı-
sı’nın ardından düzenlediği basın 
toplantısında, virüsün etkilerini 
azaltmak adına alınan ekonomik 
tedbirleri açıkladı. 100 milyarlık 
paketi içeren “Ekonomik İstikrar 
Kalkanı” paketi ile devreye sokulan 
tedbirler şöyle: 
1. Perakende, AVM, Demir-Çe-
lik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, 
Sinema-Tiyatro, Konak-lama, Yi-
yecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon 
ve Etkinlik-Organizayon sektörleri 
için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile 
SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve 
Haziran ödemelerini 6’şar ay erte-
liyoruz.
2. Konaklama vergisini Kasım ayı-
na kadar uygulamayacağız. 

3. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak 
hakkı bedelleri ve hasılat payı öde-
melerini Nisan, Mayıs ve Haziran 
ayları için 6 ay süreyle erteledik. 
4. İç havayolu taşımacılığında 3 ay 
süreyle KDV oranını yüzde 18’den 
yüzde 1’e indiri-yoruz. 
5. KOVİD-19 salgınıyla ilgili ted-
birlerden etkilendiği için nakit akışı 
bozulan firmaların bankalara olan 
kredi anapara ve faiz ödemelerini 
asgari 3 ay öteleyecek ve gerekti-
ğinde bunlara ilave finansman des-
teği sağlayacağız.
6. İhracattaki geçici yavaşlama sü-
recinde kapasite kullanım oranları-
nın korunması amacıyla ihracatçıya 
stok finansmanı desteği vereceğiz. 
7. Bu dönemde işlerinin olumsuz 
etkilendiğini beyan ederek talep-
te bulunan esnaf ve sanatkârların 
Halkbank’a olan kredi borçlarının, 

Nisan, Mayıs ve Haziran anapara 
ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve 
faizsiz olarak erteleyeceğiz. 
8. Kredi Garanti Fonu limitini 25 
milyar liradan 50 milyar liraya çı-
kartacak, kredilerde önceliği geliş-
melerden olumsuz etkilendiği için 
likidite ihtiyacı oluşan ve teminat 
açığı bulunan firmalar ile KOBİ’le-
re vereceğiz. 
9. Vatandaşlarımız için uygun ve 
avantajlı şartlarda sosyal amaçlı 
kredi paketleri dev-reye alınmasını 
teşvik edeceğiz.
10. 500 bin liranın altındaki ko-
nutlarda kredilendirilebilir miktarı-
nı yüzde 80’den yüzde 90’a çıkar-
tacak, asgari peşinatı yüzde 10’a 
düşüreceğiz. 
11. Virüsün yayılmasına karşı alı-
nan tedbirlerin etkisiyle Nisan, 
Mayıs ve Haziran aylarında temer-
rüde düşen firmaların kredi siciline 
“mücbir sebep” notu düşülmesini 
sağlayacağız.
12. Stopaj gibi kaynağında yapı-
lan kesintilerin ödemelerini içeren 
içeren muhtasar beyannamelerin 
sürelerini 3 ay erteliyoruz. 
13. Asgari ücret desteğini devam 
ettireceğiz. 
14. Mevzuatımızdaki esnek ve uzak-
tan çalışma modellerinin daha etkin 
hale getirilmesini temin edeceğiz. 
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15. Kısa Çalışma Ödeneğini dev-
reye alacak, bundan faydalanmak 
için gereken süreçleri kolaylaştırı-
lacak ve hızlandırılacağız. Böylece 
faaliyetine ara veren işyerlerindeki 
işçilere geçici bir gelir desteği ve-
rirken, işverenlerin de maliyetini 
azaltmış olacağız. 
16. En düşük emekli maaşını 
1.500 liraya yükseltiyoruz. 
17. Emeklilerin bayram ikramiye-
sini Nisan ayı başında ödüyoruz. 

Yine emeklilerimizin maaş pro-
mosyon ödemelerinin de, şubele-
re gitmelerine gerek kalmaksızın, 
doğrudan hesaplarına yatırılmasını 
sağlıyoruz. 
18. Aile, Çalışma ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığımızın belirlediği 
kriterlere göre ihtiyaç sahibi aile-
lere yapılacak nakdi yardımlar için 
ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayı-
rıyoruz. 
19. İstihdamdaki sürekliliği temin 

etmek amacıyla 2 aylık telafi çalış-
ma süresini 4 aya çıkartıyoruz. 
20. Küresel tedarik zincirlerindeki 
aksama ihtimaline karşı hem üre-
timde, hem de perakende de belir-
lediğimiz önceliklere göre alterna-
tif kanallar geliştireceğiz. 
21. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü 
yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve 
evde sağlık hizmetlerinden oluşan 
periyodik takip programını devre-
ye alıyoruz.

‘Paket güzel ama makine sektörü unutulmuş’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı paketi değerlendiren AİMSAD Başkanı 

Mustafa Erol, pakette her şeyin çok güzel olduğunu söyleyerek teşekkür etti. 

Gerçekten çalışılmış bir paket olduğunu söyleyen Erol, “Fakat bu çalışmada 

makine sektörü unutulmuş. Makine sektörü, desteklenen sektörler arasına 

alınmalı. Sektörümüz kritik sektör olduğu için bu paketin içinde mutlaka ol-

ması gerekiyor.  Makine sektöründeki kredilerin ötelenmemesi, bizi çok etki-

ler sektör olarak. Lojistik, ulaştırma, demir çelik gibi sektörlerde olduğu gibi 

en azından asgari 3 aylık kredi borçlarında ve KGF borçlarına öteleme bekli-

yoruz. Açıklanan önlemleri çok beğendik, çok yerinde, artarak bu önlemlerin 

devam etmesi gerektiğini ve devletin gösterdiği bu hassasiyeti özel finans kurumlarının da göstermesini bekli-

yoruz. Devletimizin uyguladığı bu öteleme çalışmalarına özel bankaların da katlanarak destek vermesini sadece 

iyi gün dostu değil, kötü gün dostu olduklarını bize göstermesini bekliyoruz” diye konuştu. 

‘Önemli olan üretimin devamlılığı’

AİMSAD Üyesi ve Biesse Türkiye Operasyon Direktörü Yelda Akıncı da 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı destek paketinde ithalatçı firmalara yö-

nelik herhangi bir destek bulunmadığını ifade etti. Bununla birlikte, üretici 

ve ihracatçılar için verilecek vergisel ve finansal desteklerin kendilerine de 

olumlu yansımasını beklediklerini belirten Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Önemli olan üretimin devamlığı. Üretim olsun ki yatırım da olsun. Açıklanan 

destek paketinin de amacı, bu zorlu süreçte üretimi kesintiye uğratmadan 

üretim ve ihracat yapan firmalara destek olmak.”

‘Makine için tedbirler bekliyoruz’

AİMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Leitz Kesici Takımlar Genel

Müdürü Yesari Yerli ise, “Açıklanan Ekonomi İstikrar Kalkanı paketinde, ma-

kine sektörü ile müşterimiz konumundaki mobilya sektörüne yönelik net 

tedbirler görülmemektedir. Bu konuda devletin daha açıklayıcı ve destekleyi-

ci tedbirler almasını bekliyoruz” dedi. 
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Makine sektörünün 
2019 ihracatı 17,9 milyar dolar
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Türkiye’nin 2019 yılı toplam makine ihracatını 17,9 milyar 
dolar olarak açıkladı. Aynı dönemde makinede dış ticaret açığı da 5 milyar dolar düşüş 
kaydetti. 

İhracatını geçtiğimiz yılsonuna 
göre yüzde 4,2 artıran makine 
sektörü, yılı 17,9 milyar dolar 

ihracatla kapattı, serbest bölgelerden 
yapılan ihracatla birlikte bu rakam 
19 milyar dolara yaklaştı. Bu değer 
‘genel ticaret verilerine’ göre 180,5 
milyar dolar olarak açıklanan Türki-
ye’nin toplam ihracatı içinde yüzde 
10,5 paya karşılık geliyor. Yerli sa-
nayi vurgusuyla Türkiye’nin makine 
ithalatının yüzde 17,6 gerilediği bu 
yıl, makine ihracatının ithalatı kar-
şılama oranı yüzde 76,3’e yükseldi. 
Aynı dönemde dış ticaret açığı 5 
milyar dolar düşüş kaydetmiş oldu. 
Bir önceki yıl 10 milyar dolar ola-
rak gerçekleşen makine dış ticaret 
açığının yarı yarıya kapanmasından 
memnun olduklarını belirten Maki-
ne İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu, “Makine dış ticareti 
tüm dünyada daralıyor; sadece Tür-
kiye değil, herkes kendi ülkesinin 
makinelerine yöneliyor. 2019 yılın-
da küresel ölçekte 450 milyar dolar-
lık mal daha koruma altına alındı, bu 
malların büyük kısmını makineler 
oluşturdu. Geride bıraktığımız yıl 
lider ülkeler başta olmak üzere dün-
ya toplam makine ihracatı düşerken, 
biz makine ihracatımızı yüzde 4’den 
fazla artırmayı başardık. Bizi bu sü-
reçte başarılı kılan asıl unsur, Türk 
makinelerine dair pozitif algı ve ka-
lite-fiyat ekseninde optimum pozis-
yon almamız oldu” dedi. 

‘2020’yi daha rahat geçireceğiz’
2019 yılında en fazla ihraç edilen 
makineler soğutma makineleri ve 
klimalar, içten yanmalı motorlar 
ve aksamları, yıkama ve kurutma 
makineleri, inşaat ve madencilik 
makineleri ile pompa ve kompre-
sörler oldu. Bu dönemde oransal 
olarak en fazla ihracat artışı sağla-
yan ürünler ise elektrik motorları ve 
jeneratörler, yük kaldırma, taşıma, 
istifleme makineleri ile traktörler, 
tarım ve ormancılıkta kullanılan 
makinelerdi. 
2019 yılında siyasi belirsizlikler, 
jeopolitik riskler ve teknoloji savaş-
ları nedeniyle öngörüldüğü ölçüde 
büyümeyen hedef pazar ekono-
milerindeki durgunluktan en fazla 
makine ve teçhizat yatırımlarının 

etkilendiğini belirten Karavelioğlu, 
Türk makine sektörünün borçsuz 
ve istikrarlı yapısıyla durumu le-
hine çevirmeyi başardığına dikkat 
çekerek şunları söyledi: “2019 yılı 
dünyanın geri kalanından pozi-
tif ayrışan ihracat performansımız 
dışında, yurtiçinde de önemli ka-
zanımlar sağladığımız bir yıl oldu. 
Hemen bütün strateji planlarında 
odak sektör olarak yer aldık, Bakan-
lıklarımızın sorumluluğuna bir ba-
kıma ortak olduk. Yatırım ortamını 
iyileştirmeye yönelik atılan adımla-
rın da katkısıyla, yurtiçindeki sabit 
sermaye yatırımlarının yılın ikinci 
yarısında, sekiz çeyrek sonra yeni-
den artmasını bekliyoruz. Geride 
bıraktığımız zorlu süreci makinele-
rimizin verimliliğini artırarak, ürün-
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lerimizi çeşitlendirip teknoloji sevi-
yelerini yükselterek değerlendirdik. 
Türkiye’nin giderek daha rekabetçi 
hale gelen bir makine sektörüne sa-
hip olduğunu, 2020’de yine herke-
se göstereceğiz”.

‘Dünyanın geleceğinden 
makine kullanıcıları sorumludur’
Verimlilik kavramının makinelerin 
performansında önemli bir kriter 
haline geldiğini ve daha az mali-
yetle daha çok iş yapmanın temel 
bir ölçüt olduğuna dikkat çeken 
Karavelioğlu, çok yakın gelecekte 
dünya ticaretine egemen olacak 

gelişmeleri şöyle değerlendir-
di: “Makine kullanıcıları yatırım 
kararlarında enerji sarfiyatı, fire, 
atık ve sürdürülebilirlik gibi kali-
te kavramı içinde değerlendirilen 
birçok parametreyi dikkate alma-
lıdır. Sınai üretim veya hizmetler 
için kullanılan makinelerin enerji 
ihtiyaçlarının, yer küremize geri 
döndürülemez zararlar verilerek 
karşılandığı unutulmamalıdır.”
İklim değişikliğinin insanlığın 
en büyük sorunu olduğunu ve 
endüstriyel stratejilerde yer ve-
rilmediği takdirde bir ülkenin 
dış ticaretten aldığı payı en çok 

etkileyecek unsur haline gelece-
ğini belirten Karavelioğlu, “Tür-
kiye’nin en büyük ticaret ortağı 
AB, karbon vergilerini hayata ge-
çiriyor. AB ülkeleri planlı bir süreç 
içinde, kötü gidişe kayıtsız kalan 
ülkelerin mallarını ithal etmeye-
cekler. Korumacı bir dış ticaret 
politikası gibi algılansa da bu yak-
laşımı insanlığın temel değerleri-
ne fevkalade uygun buluyoruz ve 
Türkiye’nin Makinecileri olarak, 
bu olguyu zamanında önlemler 
alarak yönetmek üzere kamuo-
yunda bir farkındalık yaratmayı 
amaçlıyoruz” dedi.

‘İthalatın ihracattan hızlı artmasına izin veremeyiz’
Makine sektörü Şubat ayında 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 2 ayında toplam ihracatı 2,9 milyar 
dolar olan sektör, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artış sağlamayı başardı. 2019 yılında ihracat 
düşüşü yaşanan Almanya pazarında yeniden artış sağladıklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu, “Covid-19 salgını küresel üretimdeki eksen kaymasını hızlandırıyor. Bugüne kadar kurduğumuz 
güçlü ilişkiler, daha önce olduğu gibi küresel kriz zamanlarında makine ihracatımıza yine olumlu etki ediyor. Bütün 
dikkatimizi ihracata verdiğimiz bu dönemde, makine ithalatındaki hızlı artışı endişeyle karşılıyoruz” dedi.
Türkiye’de makine teçhizat yatırımlarının bu yıl ikinci çeyrekten itibaren artmaya başlayacağını beklediklerinin 
altını çizen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, dünya genelindeki resesyon riskine rağmen 
Türkiye’de güven endekslerinde yükselişe dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu durum sürerse genel imalat sa-
nayiinde kapasite kullanım oranlarının artacağını ve 
yeni yatırımlarla ilgili gelişmelerin gündeme geleceğini 
bekleyebiliriz. Yatırım dönemleri makine ithalatını kö-
rükleyen ve her zamankinden daha dikkatli olunması 
gereken zamanlardır. Ocak ayında ihracatın yüzde 8,8, 
ithalatın ise yüzde 16,1 arttığını ortaya koyan TÜİK ve-
rilerini kaygıyla izliyoruz. Geçen yıl makine dış ticaret 
açığını 5 milyar dolara kadar indirmeyi başarmıştık, bu 
avantajı olabildiğince koruyacak yeni tedbirler geliştir-
meliyiz. Yerli makine kullanımını teşvik eden, mecbur 
kılan mevzuatın uygulanmasında katı tutum almalıyız” 
dedi.
Makine sanayiinin yılın ilk 2 ayında en fazla ihracat ger-
çekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD, İtalya, İngiltere ve 
Fransa oldu. Makinecilerin Rusya’ya ihracatı, geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 36 arttı. 
Makine sektörünün çok ihraç ettiği ürünler soğutma 
makineleri ile içten yanmalı motorlar olurken, inşaat 
ve madencilik makineleri, tarım makineleri ve türbin 
turbojetlerde ihracat artışı yüzde 10’nun üzerine çıktı. 











Haberler

58 AİMSADDERGİSİ  Mart - Nisan 2020

Sanayi üretimi 
Ocak ayında azaldı

Türkiye’de konut satışları 
1 yılda yüzde 51,4 arttı 

TÜİK’in yayınladığı Ocak 2020 sanayi üretim endeksi verilerine göre, sanayi üretimi aylık 
yüzde 0,2 azaldı, yıllık yüzde 7,9 arttı. 

Türkiye genelinde konut satışları, 2020 Şubat ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 51,4 artarak 118 bin 753’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), sanayi üretim 
endeksinin Ocak 2020 

sonuçlarını açıkladı. Sanayi üre-
tim, aylık yüzde 0,2 oranında 
azalırken yıllık yüzde 7,9 ora-
nında arttı. Sanayi üretimi Ocak 
2019’da Ocak 2018’e göre yüz-
de 7,4 oranında gerilemişti.
Sanayinin alt sektörleri incelendi-
ğinde, Ocak 2020’de yıllık olarak 
madencilik ve taşocakçılığı sek-

törü endeksi yüzde 8,5, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüze 8,2 
ve elektrik, gaz, buhar ve iklim-

lendirme üretimi ve dağıtımı sek-
törü endeksi yüzde 3,8 oranında 
arttı.
Aylık bazda bakıldığında ise ocak 
ayında bir önceki aya göre ma-
dencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 2,1, imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 0,3 ora-
nında azalırken, elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi yüz-
de 3,2 oranında arttı.

Türkiye genelinde konut 
satışları 2020 Şubat ayın-
da bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde 51,4 oranında 
artarak 118 bin 753 oldu. Konut 
satışlarında, İstanbul 22 bin 662 
konut satışı ve yüzde 19,1 ile en 
yüksek paya sahip oldu. Satış sayı-
larına göre İstanbul’u, 13 bin 326 
konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile 
Ankara, 7 bin 669 konut satışı ve 
yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Ko-
nut satış sayısının düşük olduğu 
iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 
6 konut ile Ardahan ve 32 konut 
ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde 2020 Şubat 
ayında ipotekli konut satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
391,9 oranında artış göstererek 
43 bin 733 oldu. Toplam konut 
satışları içinde ipotekli satışların 
payı yüzde 36,8 olarak gerçekleş-
ti. Ocak-Şubat döneminde 232 
bin 368 konut satışı gerçekleşe-
rek, bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 53,5 oranında artış 
gösterdi. Ocak-Şubat döneminde 
ipotekli konut satışı yüzde 457,3 
oranında artarak 85 bin 970 oldu. 
Bu dönemde ilk defa satılan ko-
nutlar yüzde 15,1 oranında arta-

rak 73 bin 343’e ulaştı. İkinci el 
konut satışları da yüzde 81,3 ora-
nında artarak 159 bin 025 olarak 
gerçekleşti. Yabancılara yapılan 
konut satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 20,6 artarak 4 
bin 5 oldu. 
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Finansman ihtiyacına 
dikkat

Çetin Ünsalan - Gazeteci / cetinunsalan@yahoo.com

Reel sektörün şu an en önemli problem-
lerinin başında finansmanın geldiğini bili-
yoruz. Gerek ödemeler zincirindeki sıkın-
tılar, gerek finans kaynaklarına ulaşmaktaki 
problemler, gerekse de vadeli bir piyasa ya-
pısı içerisinde, üretimi ya da ithalatı finanse 
etme gerçeği, başta KOBİ’ler olmak üzere 
firmalarımızı önemli ölçüde zorluyor.
Öncelikle şu tespitin üzerinde durmamız 
gerekiyor: Gelirlerimizi ve hatta bunun 
içerisinde kazanç oranlarımızı arttırma şan-
sımız bulunuyor mu? Ne yazık ki gerek iç 
piyasadaki fotoğraf, gerekse de dünya pa-
zarında ticaret savaşlarına da konu olan ko-
rumacılığın yükselmesi gerçeği, problemi 
büyütüyor.
Madem gelirlerimizi arttırmakta sıkıntı 
yaşıyoruz; o zaman giderlerimizi mercek 
altına alarak içten finansman elde etmenin 
yollarını tartışmamız şart.
Çoğu zaman reel sektörde personel azalt-
mak yöntemiyle yapılan bu girdi maliyet-
lerinde önlem, ne yazık ki sanıldığı kadar 
sağlıklı bir sonuç vermiyor. Çünkü nitelikli 
personel ihtiyacının ciddi oranda hissedildi-
ği günümüzde, elinizdeki personeli kaybet-
menin maliyeti belki kısa vadede bir nefes 
aldırıyor; ama uzun vadede mutlaka kaybe-
den firma oluyor.
Öncelikle personel ile ilgili seçeneği sonlara 
atmanızı öneriyorum. Her firmanın mu-
hasebede olduğu gibi kendisine bir T cet-
veli yapması gereken bir dönemdeyiz. Bir 
tarafa gelirlerinizi, diğer tarafa giderlerinizi 
koyun.
Giderlerinizi de öncelikler sıralamasına 
göre dizin. Kolaycılığa kaçmadan bu gider-
leri azaltmanın yollarını arayın.
Mesela enerji maliyetlerinizi, üretim proses-
lerinizi, hammadde alımlarınızı inceleyin. 

Buradaki iyileştirmelerden büyük ölçüde 
kazanç sağlama olanağınız olduğunu göre-
ceksiniz.  Buna yönelik teşvik ve hibelerin, 
kendinden ödeyen sistemlerin, bankalar 
tarafından size sunulmayan finansman ola-
naklarını, verimlilik esası içerisinde işletme-
nize sermaye haline getirebilirsiniz.
Yine önemli başlıklardan biri de bu teşvik, 
kredi ve hibeler. Paranın yüzü tatlıdır. Çoğu 
zaman böylesi olanaklar, iş insanlarımızın 
hem hevesini hem de alım eğilimini güç-
lendirir. Zira nakit ihtiyacının her işletme-
nin ana problemi olduğu biliniyor.
Fakat yanlış bir kredi ya da teşvik, o an için 
cebinize para koyuyor gibi gözükse de iş-
letmenizde kalıcı hasarların ve önlenemez 
gediklerin de nedeni haline dönüşebilir. Bu 
nedenle ortada bir kredi ya da teşvik seçe-
neği varsa, öncelikle ‘buna ihtiyacım var 
mı’ ardından da ‘bu parayı kullandığımda 
hangi sonucu elde edeceğim’ sorularını ya-
nıtlamak gerekiyor.
Anadolu tabiriyle atılan taş, ürkütülen kuşa 
değmeli. Yani vergilerini, maaşlarınızı ya da 
sigorta primlerinizi bu tarz bir yöntemle 
karşılamak, ancak size bugün için bir nefes 
alma fırsatı verecek, ama çok kısa sürede de 
üzerinizde yeni ve kaldırılması zor yükler 
olarak kalacaktır.
Herkesin ‘yatırım yapın’ çağrıları içerisin-
de, bu tekliflere uymadan önce gerçekten 
tam kapasite ve verimlilik esası içerisinde bir 
faaliyetiniz olup olmadığını mercek altına 
almalısınız. 
Yani sürdürülebilirlik esas olmalı. Günü 
birlik iş fırsatlarına inanarak yapacağınız 
yatırımlar, bu durum geçtiğinde size hem 
borç, hem de birim maliyetlerinin artışı so-
nuçlarıyla dönecektir.
Bunun yerine belli operasyonlarda sektör 

içinde dayanışmayı arttırarak, ortak projele-
re imza atmak, Ar-Ge süreçlerinde üniversi-
telerle kazan-kazan ilişkisi kurmak ve kasayı 
cebiniz olmakta çıkarmak, önemli oranda 
finansman kaleminizi rahatlatacaktır.
Kasayı cebi gibi kullanmaktan çıkarmanın 
yolu da, firmanın sahibi ya da sahipleri de 
olsanız, kendinize maaş belirlemekten ge-
çiyor. Gelişmiş ülkelerde ister küçük, isterse 
büyük olsun, kalıcı işletmelerin çoğunun 
sahiplerinin maaşı vardır. Elbette bulun-
dukları pozisyona göre belirlenen maaşlar-
dan bahsediyoruz.
Örneğin; siz bir şirkette CEO ya da Genel 
Müdür olarak çalışsaydınız, kaç TL maaş 
alırdınız? İşte bu, sizin de kendinize belirle-
yeceğiniz maaş olmalı. Günün sonunda el-
bette kasadaki para şirketin sahiplerinindir.
Ama bunun şirket kasasından gelişigüzel 
çekilmemesini temin etmek, yıl içerisinde 
nakit dengelerini yönetmek adına olmazsa 
olmaz kurallardan biridir. Ayrıca, kullan-
dığınız araçlar başta olmak üzere, birçok 
değeri şirket adına kayıt ettirirseniz, hem 
maliyetlerini yönetir, hem de şirketin bi-
lançosunu değerli kılarsınız.
Yılın sonunda o para zaten sizin ve ortak-
larınızın. O zaman kalan parayı dağıtmayı, 
sermaye yapmayı ya da yatırıma kaynak 
ayırmayı seçenek haline getirerek tartışabi-
lirsiniz. Velhasıl, finansmanı yönetmenin al-
tın değerinde olduğu bir süreçteyiz. Bunu 
yönetebilenler, yarına daha aydınlık bakabi-
lecek ve kendilerini de geliştirebileceklerdir. 
Bedava para ya da kaynak söylemlerine ise 
kanmayın. Danışman olarak hizmet veren 
Ahmet Şerif İzgören’in seminerlerinde sık-
ça söylenen bir söz vardır. Sanıyorum bir 
Rus atasözüydü. Der ki: “Bedava peynir 
sadece fare kapanında olur.”
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Ekonominin demirbaşı: 
Makine sektörü
Ekonomik krizin etkisiyle yaşanan iç pazardaki daralmanın ardından yönünü ihracata çevirerek 
bu alanda ilk 3’e giren makine sektörü, ihracatı artırmaya yönelik çalışmaları, katma değerli 
ürüne yönelmesi ve devletten aldıkları, almayı bekledikleri desteklerle Türkiye ekonomisinin 
demirbaşı. 

Önemi 90’lı yıllarda kav-
ranmaya başlanan, sek-
tör paydaşlarının etkili 

çalışmalarıyla son dönemde ivme 
yakalayan makine sektörü, Türkiye 
ekonomisi için bir demirbaş, adeta 
bir lokomotif.  
Sektör, ekonomik krizin etkisiy-
le son yıllarda iç pazarda yaşanan 
daralmaya bağlı olarak görece zor 
günler geçirse de ihracata odaklan-
masının da meyvelerini toplamaya 
başladı. Son yıllarda önemi daha iyi 
kavranan, gelişen ve gelişmeye açık 
olan makine sektörü, 2019’da 17,9 
milyar dolar ihracat gerçekleştirerek, 
en fazla ihracat gerçekleştiren 3 sek-
törden biri oldu. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı da yüzde 80 seviye-
lerine ulaştı. 
İhracat yapmak için öncelikle, gö-
receli olarak rekabet üstünlüğü ta-
lep eden sektör, fiyat avantajlı bir 
rekabet üstünlüğünü sürdürülebilir 
görmüyor. Katma değeri yüksek, 
teknoloji odaklı bir yapıya bürün-
meyi hedefleyen makine sektörü, bu 
anlamda kilit öneme sahip. 

Amaç kilogram fiyatını artırmak
Sektörde, 2019’daki ihracat miktar 
artışının değer artışından daha yu-
karıda olması, kilogram fiyatını bir 
nebze aşağıya çekti. Bunun nedeni, 
iç pazarı daralan firmaların ihracatta 
rekabetçi olmak adına fiyat kırması 

oldu. Aynı zamanda müşteriler de 
TL’deki değer kaybını avantaja çe-
virme gayretinde. Makine sektörü-
nün amacı ise marka değeri ve daha 
yüksek katma değerle kilogram fiya-
tını arttırmak. İhracatın yarıdan faz-
lasının AB ülkeleri ve ABD’ye yapıl-
ması, sektörün katma değeri yüksek 
ürünlere yöneldiğinin bir göstergesi. 
Son yıllarda Türk makineleri, sahip 
oldukları kalite ile Avrupalı muadil-
leriyle yarışıyor. Bu da yurt dışı satış-
lara olumlu yansıyor. 

Sektör, Avrupa’da fiyat 
avantajı ile anılmak istemiyor
Sahip olduğu kalite ile ön plana çı-
kan sektörün dünyadaki algısı, Avru-
pa ürünlerine yakın kalitede, ancak 
daha uygun fiyatlı ürünlere sahip 
olduğu. Türk makine sektörünün 
hedefi ise, bu algıyı değiştirmek ve 
fiyat avantajı ile anılmamak. 
Bu konuda bir diğer sorun, ölçek 
sorunu. Bunun beraberinde getir-
diği devlet destekleri veriminin düş-
mesi, ihracattaki rekabet gücünü de 
olumsuz etkiliyor.
Bu alanda makine sektöründe faali-
yet gösteren firmaların globalleşme-
si önem arz ediyor. Ortaklıklar veya 
satın almalarla dünyaya açılma yolla-
rını aramayı düşünen sektör, çok sa-
yıda ülkeye ihracat yaparak bir başarı 
elde etse de bir ülkedeki pazar payını 
ve kalıcılığını da çok önemsiyor. 

Sektör için olumlu adımlar
Sektör için İVME programı, ya-
tırımları tetiklemede kayda değer 
bir rol üstlendi. Sektörün pilot 
alan olarak ilan edildiği, Teknolo-
ji Odaklı Sanayi Hamlesi Progra-
mı’nın ise, orta ve uzun vadede dış 
ticaret açığının azaltılmasına katkı 
sağlayacak önemli sonuçlar sağlaya-
cağı öngörülüyor.  

Ar-Ge’de 1’inci sektör
Türk makine sektörü, STB’nin 
yetkilendirdiği Ar-Ge merkezle-
rinde 175 adet ile açık ara 1’inci 
sektör. 31 adet tasarım merkeziy-
le de bu alanda 4’üncü sektör. Sek-
törün Ar-Ge harcaması, yüzde 30 
artış ile 2017 yılında 735 milyon 
TL olarak gerçekleşti. TÜBİTAK, 
TEYDEP Programı kapsamında 
ise 2018 yılı içerisinde makine 
sektöründe toplamda 193 milyon 
TL karşılığında 289 proje destek-
lendi. Dolayısıyla sektörün yapısı 
itibariyle Ar-Ge potansiyeli olduk-
ça yüksek. Ancak burada büyük 
ölçekli olan otomotiv, elektronik 
ve beyaz eşya gibi sektörlerle kı-
yaslandığında, yetkinliğin ve ve-
rimliliğin arttırılması gerekiyor. 
Bu konuda STB’nin TÜBİTAK ve 
KOSGEB’in stratejik ürünlere 
yönelik destek ve programlarının 
sürece olumlu yönde destek ver-
mesi umut ediliyor. 
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Ayrıca, sanayicilerin makine yatı-
rımlarına yönelik 2019 sonunda 
dolacak olan KDV muafiyetinin 
31 Aralık 2022’ye kadar uzatıl-
masına dair kararı, sektöre nefes 
aldırdı. 

2020’de ilk büyüme bekleniyor
Sektörün son dönemdeki duru-
mu incelendiğinde, 2019 yılının 
ilk yarısında imalat sanayi üretimi 
yüzde 4 geriledi, kapasite kulla-
nım oranları da ortalama yüzde 
75 seviyesinde kaldı. İstanbul 
Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladı-
ğı sanayi PMI verisi yılın ilk ya-
rısında 50 puan altında kaldı ve 
sanayide küçülmeyi gösterdi. Sa-
nayideki bu gelişmeler nedeniyle 
yeni yatırım iştahı da olumsuz 
etkilendi.
2019 yılının ikinci yarısında sı-
nırlı toparlanmaya karşın, imalat 
sanayinde yüzde 2-2,5 küçülme 
bekleniyor. 2019 yılının ikinci 

yarısında ise makine ve teçhizat 
yatırımlarında devam eden kü-
çülme, giderek yavaşlama göster-
di. Makine ve teçhizat yatırımla-
rında ilk büyümenin 2020 yılı ilk 
veya ikinci çeyreğinde görülmesi 
bekleniyor. 

Yetişmiş insan gücü ihtiyacı
Sektör için insan kaynağı, finans 
yönetimi ve teknoloji, önemli 
unsurlar. Makine üretmek için 
paradan daha çok yetişmiş in-
san gücüne ihtiyaç duyuluyor. 
Bu konu, Türkiye için makro 
bir sorun. Bunun yanında her 
firmanın bu konuda strateji ge-
liştirmesi, sektör için elzem. 
Uygun maliyetlerde finansmana 
erişim ve bunun etkin kullanımı 
da KOBİ’ler için hayati derece-
de önemli. Teknoloji seçimi ve 
beraberindeki verimlilik düzeyi 
ise, sürdürülebilir rekabet gücü 
açısından kritik rolde. 

‘2020’ye miktar ve fiyat artısıyla 
başlandı’
Makine İhracatçıları Birliği, sektörün marka 
değerinin yükselmesi, teknoloji geliştirme 
kapasitesinin artması, finansmana erişiminin 
kolaylaşması ve nitelikli iş gücü istihdamının 
büyümesi için gerekli gördüklerini bir yol 
haritasıyla açıkladı. Yatırım ölçeklerinin bü-
yütülmesi ve verimlilik artışına odaklanan 
sektör, bu hedeflere ulaşmada kayıt dışıyla 
mücadele ile piyasa denetim ve gözetimini 
öncelikleri arasına koydu. 2019 yılını 17,9 
milyar dolar ihracatla kapatan sektörün en 
öncelikli meselesinin yatırım ve faaliyet or-
tamının, kamunun mevcut bütün stratejik 
planları doğrultusunda hızla iyileştirilme-
si olduğunu belirten Makine İhracatçıları 
Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Uzun 
süre sonra yeniden makinelerimizin birim 
fiyatlarını artırmayı başardık. Ocak ayı so-
nunda elde ettiğimiz yüzde 7 ihracat artı-
şında makinelerimizin 2018 değerlerini geri 
dönüyor olmasının katkısı var. İki bileşenli 
artış 2030 hedeflerimize yönelik güvenimizi 
pekiştiriyor” dedi.

“Kayıt dışının önlenmesi için düzenleme ve denetleme şart”
AİMSAD Dergisi’nin bu sayısında, kapak röportajımızın konuğu olan MAKFED Genel 
Sekreteri Zühtü Bakır, sektörün önemli sorunlarının başında gelen kayıt dışılığa değine-
rek, “Sektörde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre 17 binin üzerinde, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) sanayi sicil kayıtlarına göre ise 10 binin üzerinde ma-
kine imalatçımız mevcut. Bu durum, sektörde ölçek sorununun genel bir göstergesi. Bu 
konuda atılması gereken adımların başında ise her türlü kayıt dışılığın ortadan kaldırılması-
na yönelik etkin düzenleme ve denetlemelerin yapılmasının geldiğini düşünüyoruz. Ancak 
böylelikle firmalarımızın rekabet güçleri artacaktır” dedi. 

‘Kayıt dışı ile mücadelede de pilot sektör olmak istiyoruz’
Stratejik önerilerini ölçek, finansman, teknoloji geliştirme, markalaşma ve doğrudan 

yabancı yatırımlar olmak üzere 5 eksende somutlaştırdıklarını belirten Karavelioğlu şunları söyledi: “En öncelikli me-
selemiz firmalarımızın ölçeğini büyütmektir. Yatırımın ve iş hacminin teknoekonomik büyüklüğü, verimliliğin, katma 
değerin, markalaşmanın ve sürdürülebilir rekabetçiliğin ön şartıdır. Kayıt dışı istihdam ve satış hangi sektörde olursa 
olsun yatırım ve faaliyet ortamını bozarak, iç ve dış sermaye çekmeyi zorlaştıran ana etkendir. Fikri mülkiyet hakla-
rının korunması ve piyasa gözetimi denetimi teknoloji geliştirmenin vazgeçilmezidir. Bunlarda esnek davranırsak işini 
iyi yapanları cezalandırmış oluruz; işlerini büyütmelerine mani olur, nitelikli elemanlar istihdam etmelerini güçleştiri-
riz. Yüzde 24,9 olan kayıt dışı ortalamamız, Türkiye ortalamasının altında olsa da teknoloji geliştiren, en fazla sayıda 
Ar-Ge merkezine sahip olan ve ülkenin en rekabetçi ürünlerini üreten sektörümüzde kayıt dışının rakip ülkelerdeki 
seviyeye inmesini sağlamak zorundayız. Burada hem devlete hem de sektörel derneklerimize görev düşüyor. Kayıt 
dışıyla mücadelede de pilot sektör olmaya hazırız.”









Kapak Röportajı

72 AİMSADDERGİSİ  Mart - Nisan 2020



AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

AİMSADDERGİSİ  Mart - Nisan 2020 73

Makinecinin rekabet gücünü artırmak 
için kayıt dışı ile mücadele şart
Firmaların rekabet güçlerini artırmak için kayıt dışı ile mücadeleye çok önem verdiklerini 
söyleyen MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır, “TÜİK’e göre 17 binin üzerinde, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı sanayi sicil kayıtlarına göre ise 10 binin üzerinde makine imalatçımız 
mevcut. Bu durum, sektörde ölçek sorununun genel bir göstergesi” dedi. 

2019 yılında yaşadığı küçül-
meye karşın, ihracattan da al-
dığı güçle 2020’de büyüme 

beklentisi içerisinde olan makine 
sektörü gerek kamunun teşvikleri, 
gerek sanayicilerin attığı adımlar, 
gerekse de sahip olduğu potansiyel 
sayesinde, Türkiye ekonomisinin 
demirbaşı konumunda. 
Son yıllarda iç pazarda etkili olan 
daralmadan sonra, 2020 yılında bir 
ivme yakalamayı bekleyen makine 
sektörünün çatı kuruluşu Makine 
İmalat Sanayii Dernekleri Federas-
yonu (MAKFED) Genel Sekreteri 
Zühtü Bakır, son 10 yılda kamunun 
makine sektörünün önemini göre-
rek attığı adımları sektörün gelişimi 
için önemsediklerini söyledi. Hala 
atılacak adımlar olduğunu belirten 
Bakır, kamu alımlarında ve kamu 
desteklerinde yerli makinelerin des-
teklenmesinin çok önemli bir geliş-
me olduğunu dile getirdi. 
Sektörün önemli sorunlarının ba-
şında gelen kayıt dışılığa değinen 
Zühtü Bakır, “Sektörde Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) rakam-
larına göre 17 binin üzerinde, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) 
sanayi sicil kayıtlarına göre ise 10 
binin üzerinde makine imalatçımız 
mevcut. Bu durum, sektörde ölçek 
sorununun genel bir göstergesi. Bu 
konuda atılması gereken adımların 
başında ise her türlü kayıt dışılığın 

ortadan kaldırılmasına yönelik etkin 
düzenleme ve denetlemelerin ya-
pılmasının geldiğini düşünüyoruz. 
Ancak böylelikle firmalarımızın re-
kabet güçleri artacaktır” dedi. 
Yeni dönemde yoğunlaşacakları ko-
nulardan bahseden Bakır, “Doğru-
dan yabancı yatırımlar konusunda, 
ilgili kuruluşlarla ortak çalışmala-
rımız olacak. Akıllı makineler ile 
müteşekkil akıllı üretim sistemleri 
olarak özetleyebileceğimiz sana-
yinin dijital dönüşümü sürecinde, 
sektörümüze özgü bir takım prog-
ram tasarımları arayışında olacağız” 
diye konuştu. 

MAKFED Genel Sekreteri Zühtü 
Bakır ile makine sektörünün tarihi-
ni, gelişim süreçlerini, makine sek-
törünün sorunları ve potansiyeli ile 
MAKFED’in bu alanda yürüttüğü 
çalışmaları konuştuk… 

Türkiye’de makine sektörünün 
tarihsel gelişimini kısaca özetle-
yebilir misiniz? 
19 yüzyılda buhar gücünün ma-
kinelerde kullanılmaya başlaması 
birinci sanayi devrimini ortaya çı-
karmış olup bu alanda yol alan ül-
kelerin dünya ticaretinin yanı sıra, 
siyasetinde de öne çıktıkları görül-
müştür. Ülkemizde ise Cumhuri-
yetle birlikte, Makine ve Kimya En-
düstrisi Kurumu (MKE) gibi kamu 

yatırımları ile bu açık kapatılmaya 
çalışılmıştır. Ancak gerçek anlam-
da özel sektörün makine alanında 
kendini göstermesi 90’lı yıllarla 
başlamıştır. Bugün 109 milyar TL 
ciro ve 27 Milyar TL katma de-
ğer oluşturan Türk makine sanayi, 
dünyadaki yerini de her geçen gün 
sağlamlaştırmaktadır. Ancak maki-
ne sanayinin hala enerjiden sonra 
en çok dış ticaret açığı verdiğimiz 
alan olması ve dünya ticaretinden 
aldığımız pay dikkate alındığında, 
taşıdığı potansiyelle ülkemizin kal-
kınmasına esas oluşturacak sektör-
lerin başında gelmektedir.
Bu çerçevede MAKFED olarak ilgi-
li kurumlarla yakın çalışmalarımızın 
da katkısı ile 2019 yılında, açıklanan 
11. Kalkınma Planı (2019-2023), 
İvme Finansman Paketi Progra-
mı, İhracat Ana Planı ve Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 
gibi plan ve programlarda makine 
sektörünün öncelikli alanda değer-
lendirilmesi kamunun da sektöre 
atfettiği önemin açık göstergesi.

Odağımızda ölçek ekonomisi 
ve kayıt dışı ile mücadele var
MAKFED bu sürecin neresinde? 
Kuruluşundan bugüne çalışmala-
rı ile sunduğu katkılar nelerdir?
MAKFED, Makine Federasyonu, 
makine imalatı alanında faaliyet 
gösteren 20 derneğin üst kuruluşu 
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olup merkezi Ankara’dadır. Fede-
rasyonun temel amacı çok disiplinli 
ve çok aktörlü sektörde birlikteliğin 
sağlanmasıdır. Bu bağlamda, sek-
töre dair bilgilerin derlenmesi ve 
karar alıcılara zamanında sunulması 
MAKFED’in temel misyonudur. 
Aynı zamanda, sektöre dair temel 
hususların tamamında konsensüsle 
oluşturulan sektör yaklaşımını orta-
ya koymak durumundayız.
Bugün itibariyle sektör olarak ör-
gütlenmemizi tamamladık, diyebili-
riz. Önümüzdeki dönem odağımız-
da rekabet gücü için olmazsa olmaz 
gördüğümüz ölçek ekonomisi ve 
kayıt dışı ile etkin mücadele ola-
caktır. Bu konuda ilgili otoritelerle 
işbirliğine giderek, gerekli katkıları 
sağlamak amacındayız. Sektörün 
gelişimi açısından önemli gördüğü-
müz doğrudan yabancı yatırımlar 
konusunda, ilgili kuruluşlarla ortak 
çalışmalarımız olacak. Akıllı maki-
neler ile müteşekkil akıllı üretim sis-
temleri olarak özetleyebileceğimiz 
sanayinin dijital dönüşümü süre-
cinde, sektörümüze özgü bir takım 
program tasarımları arayışında ola-
cağız. Tabii ki temel misyon olarak 

gördüğümüz bilgi üretme çalışma-
larımız çerçevesinde, yeni yayınlar 
sunmaya çalışacağız.

Sektörün önemi görülmeye 
başlandı
Makine sektörü için ülkemizde 
önemli dönüm noktaları neler 
oldu bugüne dek?
Son 10 yılda kamunun makine sektö-
rünün önemini görerek attığı adım-
ları, sektörün gelişimi için önemsiyo-
ruz. Öncelikle, burada hala atılacak 
adımlar olsa da kamu alımlarında ve 
kamu desteklerinde yerli makinelerin 
desteklenmesi çok önemli bir gelişme 
oldu. Makine İhracatçıları Birliği’nin 
(MAİB) kurulması ve Türkiye’nin 
Makinecileri çalışmalarının etkisi 
ile ihracatta ortalama yıllık yüzde 
15 gibi bir artış ivmesi yakalanması, 
Türkiye’yi ihracat artış hızında Çin’in 
ardından ikinci sıraya konumlandırdı. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 18 
Eylül 2019 tarihinde açıkladığı 2023 
Sanayi Stratejisini de çok önemsiyo-
ruz. Çünkü bu strateji, teknoloji ge-
liştirme ve yerlileştirmeyi esas almak-
ta. Bu doğrultuda atılan ilk adımlar 
arasındaki ‘Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi Programı’nda, makine sek-
törünün pilot uygulama alanı seçil-
mesi de önemli bir gelişmedir. 

Makine yatırımlarında ilk 
büyüme 2020’de görülecek
Türkiye ekonomisinin bugün-
kü durumunun makine sektörü 
üzerinde olumlu ya da olumsuz 
etkileri nelerdir? 2019 makine 
sektörü için nasıl geçti? 2020 
beklentileriniz nelerdir? 
2019 yılının ilk yarısında imalat 
sanayi üretimi yüzde 4 gerilemiş, 
kapasite kullanım oranları da orta-
lama yüzde 75 seviyesinde kalmıştır. 
İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı 
sanayi PMI verisi, yılın ilk yarısında 
50 puan altında kalmış ve sanayide 
küçülmeyi göstermiştir. Sanayideki 
bu gelişmeler nedeniyle yeni yatırım 
iştahı da olumsuz etkilenmiştir.
2019 yılının ilk çeyreğinde makine 
ve teçhizat yatırımları yüzde 11,3 
küçülmüştür.  İkinci çeyrekte de 
makine ve teçhizat yatırımlarında 
yine yüzde 10-12 arasında küçülme 
olduğu öngörülmektedir. Makine 
ve teçhizat yatırımlarındaki bu sert 
daralma, iç piyasada makine talebi-

Ağaç işleme makineleri örnek bir alan

Ağaç işleme makinesi sektörünün son yıl-

lardaki gelişimini değerlendirebilir misiniz? 

Sektör olarak size göre doğru atılan adımlar 
ve yapılması gerekenler nelerdir?
Ağaç işleme makineleri sektörü dış ticaret fazla-
sı vermeye başladığımız alt sektörlerin başında 
gelmekte. Bu yönüyle örnek gördüğümüz bir 
alan. Buradaki başarıda sektörün AİMSAD al-
tında başarılı örgütlü yapısının önemli payının 
olduğunu düşünüyoruz. AİMSAD’ın yurt içi 
fuarları son derece başarılı iken yurt dışında da 
fuar katılımları ve faaliyetleri mevcut. Bu ba-
kımdan değerli yönetim kurulları ve çalışanları-
nı kutlamak isterim.
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ni de olumsuz etkilemiştir. Yatırım 
malları ithalatı da yılın ilk yarısında 
yüzde 25 küçülmüştür.  Makine ve 
teçhizat sanayi 2019 yılının ilk yarı-
sında yüzde 74,5 KKO ile çalışmış 
ve üretimi geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 13,2 gerilemiştir. 
Yılın ilk yarısında ekonomik be-
lirsizlikler ile siyasi, dış politik ve 
jeopolitik riskler, yüksek faiz oran-
ları yatırımları olumsuz etkilemiştir. 
Makine sanayi 2019 yılının ilk yarı-
sında önceliğini ve ağırlığını ihraca-
ta vermiştir. Makine sanayi ihracatı, 
Türkiye’nin ihracat artışının oldukça 
üzerinde bir artış göstermiştir. Yılın 
ilk yarısında makine ihracatı yüzde 
12,0 artmıştır. İlk 11 aylık ihracat 
artışı ise miktar olarak yüzde 10’un 
üzerinde iken değer olarak maalesef 
yüzde 5’in altında kalmıştır.                        
2019 yılının ikinci yarısında sınırlı 
toparlanmaya karşın imalat sana-
yinde yüzde 2-2,5 küçülme beklen-
mektedir. Sanayideki bu gelişmeler, 
yeni yatırım iştahını tetiklemeye 
yeterli olamamaktadır. 2019 yılının 
ikinci yarısında da makine ve teç-
hizat yatırımlarında devam eden 
küçülme giderek yavaşlama göster-
miştir. Makine ve teçhizat yatırım-
larında ilk büyüme muhtemelen 
2020 yılı ilk veya ikinci çeyreğinde 
görülecektir. Sektörün tüm imalat 
ve hizmet sektörlerine girdi oluştu-
ran yatırım mallarını konu alması iti-
bariyle sanayinin tamamında oluşan 
birikmiş talep bize de yansıyacaktır. 
Ancak bu yansıma yapısı itibariyle 
yeni ve tevsi yatırımları konu aldığı 

için biraz daha gecikmeli olarak sira-
yet edecektir.

Kayıt dışı için 
etkin düzenleme şart 
Sektörün bugün en önemli so-
runları nelerdir? Atılması gereken 
adımlardan bahseder misiniz? 
Sektörde Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) rakamlarına göre 17 binin 
üzerinde, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı (STB) sanayi sicil kayıtlarına 
göre ise 10 binin üzerinde makine 
imalatçımız mevcut. Bu durum, 
sektörde ölçek sorununun genel bir 
göstergesi. Bu konuda atılması gere-
ken adımların başında ise her türlü 
kayıt dışılığın ortadan kaldırılmasına 
yönelik etkin düzenleme ve denet-
lemelerin yapılmasının geldiğini dü-
şünüyoruz. Ancak böylelikle firma-
larımızın rekabet güçleri artacaktır.
Diğer önemli bir alan ise Ar-Ge’de 
kapasite geliştirilmesi. Makine ala-
nında özel sektör Ar-Ge harcama-
sı bir önceki yıla göre yüzde 40’ın 
üzerinde artarak, 1 milyar 40 mil-
yon TL seviyesine ulaştı. STB onaylı 
Ar-Ge merkezleri arasında 180 sayı-
sı ile lider sektör konumundayız. 32 
adet ise tasarım merkezimiz mevcut. 
Ancak bu gelişmenin patent ve en-
düstriyel tasarım rakamlarına doğ-
rudan etkisi olduğunu henüz göre-
miyoruz. Burada nitelik geliştirmeye 
yönelik odaklanma ihtiyacımızın 
farkındayız ve buna dair çalışıyoruz. 

Makinede ön plana çıkan alt 
sektörler

Bugün makine sektöründe üre-
tim ve ihracat anlamında son yıl-
larda ön plana çıkan alt sektörler 
hangileridir?
2019 yılında ihracat artışında öne 
çıkan alt sektörlerimiz olarak tür-
binler, turbojetler, hidrolik sis-
temler, elektrik motorları ve je-
neratörler, yük kaldırma, taşıma 
ve istifleme makineleri, tekstil ve 
konfeksiyon makineleri, ısıtıcılar ve 
fırınlar, traktörler, tarım ve orman-
cılık makineleri alanları gelmekte. 
Ancak tüm alt sektörleri ile makine 
sektörünü bir bütün olarak gelişme 
açık görüyoruz. Çünkü biz büyük 
pazarız, dünya çok daha büyük ve 
önümüz açık.

Yurt dışında da Türk makine sek-
törünü temsil ediyorsunuz. Anla-
tabilir misiniz? 
MAKFED ve üye derneklerinin 
uluslararası üst kuruluşlarda ülke-
mizi temsil görevindeki başarının da 
altını çizmek isterim.
12 üye derneğimiz 20 üst kuruluş 
üyesi ve bazıların da başkanlıklarını 
yürütmekte; yönetim kurullarında 
yer almakta. Bu çerçevede AİM-
SAD da EUMABOIS (Avrupa Ağaç 
İşleme Makinesi İmalatçıları Fede-
rasyonu) üyesi. MAKFED olarak 
ise Avrupa Makine Konfederasyonu 
olan ORGALIM’de ülkemiz adına 
faaliyet gösteriyoruz. Bu konudaki 
çalışmalarımızın arttırılarak sürdü-
rülmesini sektörün gelişimi yanı sıra 
ülke tanıtımı açısından da oldukça 
faydalı görüyoruz.

      Makine alanında özel sektör Ar-Ge harcaması bir önceki yıla göre yüzde 40’ın üzerinde ar-
tarak, 1 milyar 40 milyon TL seviyesine ulaştı. STB onaylı Ar-Ge merkezleri arasında 180 sayısı 
ile lider sektör konumundayız. 32 adet ise tasarım merkezimiz mevcut. Ancak bu gelişmenin 
patent ve endüstriyel tasarım rakamlarına doğrudan etkisi olduğunu henüz göremiyoruz. Bu-
rada nitelik geliştirmeye yönelik odaklanma ihtiyacımızın farkındayız ve buna dair çalışıyoruz.

““
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Türkiye makine sektörü
dış ticaret stratejisini yayınladı
MAİB, MAKFED ve PwC işbirliği ile Türkiye Makine Sektörü Dış Pazar Stratejisi raporunu 
yayınladı. Raporda Almanya, ABD, Çin, Hindistan ve Rusya hedef ülke olarak belirlendi 
ve öneriler paylaşıldı.

Makine İhracatçıları Bir-
liği (MAİB), Makine 
İmalat Sanayii Der-

nekleri Federasyonu (MAKFED) 
ve PwC Türkiye’nin ortaklaşa ha-
zırladığı Türkiye Makine Sektörü 
Dış Pazar Stratejisi raporu yayın-
landı. Sektöre dair tüm verileri tek 
bir yerde toplamayı başaran rapor, 
sektörün detaylı bir fotoğrafını çe-
kiyor ve reçeteyi de hazır bir şekil-
de sunuyor. Rapora göre sektörün 
ihracatta hedef ülkeleri Almanya, 
ABD, Çin, Hindistan ve Rusya. 
Ürünleriyle diğer tüm sektörlerin 
üretkenliği ve verimliliği üzerinde 
etkisi olan bir sektör olan maki-
ne, Türkiye’de 2018 yılında 17 
bin 189 işletmeyle 248 bin kişi-
ye istihdam sağladı, yaklaşık 108 
milyar TL’lik ciroya ulaştı ve 28 
milyar TL katma değer üretti. 
Türkiye makine sektörünün kat-
ma değer oranı yüzde 25 ve yüzde 
20 o0lan imalat sanayi ortalama-
sının oldukça üzerinde. Raporda, 
bu nedenle küresel ekonomik 
değer zincirinde Türkiye’yi daha 
üst konuma taşımak ve orta gelir 
tuzağından kurtulmasına katkıda 
bulunmak için makine sektörü 
özel önem gösterilmeyi hak etti-
ği görüşüne yer verildi. Türkiye 
2009-2018 döneminde makine 
ihracatını yıllık yüzde 7,7 oranın-
da artırarak 8,1 milyar dolardan 
16,2 milyar dolara çıkardı. Yine 
aynı dönemde, Türkiye’nin dün-

ya makine ihracatından aldığı pay 
yüzde 0,54’ten yüzde 0,71’a yük-
seldi. 2018 yılında 2,3 trilyon do-
lar olan dünya makine ihracatının 
2030 yılında 4,5 trilyon dolara 
ulaşması bekleniyor. 
2030’da hedef dünya makine 
ihracatından yüzde 1,02 pay
Türkiye’nin bu çalışma kapsamın-
da gösterilen hedef ülkelere ma-
kine ihracatındaki sıçrama potan-
siyelini tüm ülkelerde yakalaması 
durumunda, 2030 yılında dünya 
makine ihracatından alacağı pay 
45,9 milyar dolarla yüzde 1,02’ye 
ulaşması öngörülüyor. Yine Tür-
kiye, bu çalışma kapsamında gös-
terilen potansiyeli yüksek ürün 
gruplarındaki sıçrama potansiyelini 
bütün makine ürün gruplarında 
gösterebilirse, dünya makine ihra-
catından alacağı pay, 63,3 milyar 

dolarla yüzde 1,40’a yükselebilir. 
Türkiye makine sektörünün genel 
özelliklerine bakıldığında, KO-
Bİ’lerden müteşekkil sektör yapısı 
operasyonel esneklik bakımından 
olumlu bir faktör iken bu yapının 
ölçek avantajı, sermaye yeterliliği, 
finansmana erişim, Ar-Ge’ye ayrı-
lan kaynaklar ve markalaşma bakı-
mından kısıtlar yarattığı görülüyor. 

Hedef pazarlar belirlendi
Hedef pazar analizi kapsamında, 
öncelikle ihraç pazarlarındaki fark-
lı makro ve sektörel parametreler 
kullanılarak geliştirilen çok kriterli 
seçim modeli üzerinden hedef ül-
keler belirlendi. Hedef ülke seçimi 
yapılırken, Türkiye makine ihra-
catçılarının ilgili ülke nezdindeki 
rekabetçiliğini ölçen faktörler, ilgili 
ülkenin bugün ve gelecekteki ma-
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kine talep ve ithalat potansiyelini 
ortaya koyan unsurlar ve sektör 
temsilcilerinin görüşleri dikkate 
alındı. Çalışma sonucunda ABD, 
Almanya, Çin, Hindistan ve Rusya 
hedef ülkeler olarak belirlendi. 

Motorlu kara taşıtları, inşaat ve 
metal sektörleri belirlenen hedef 
ülkelerdeki makine talebinde yüz-
de 26 ila 48 arasında paya sahip.

Potansiyel ürün grupları
Hedef ülkeler belirlendikten sonra 
bu ülkeler için potansiyeli yüksek 
ürün grupları seçildi. Potansiye-
li yüksek ürün grubu seçiminde, 
ürün grubu bazında Türkiye ma-
kinecilerinin son yıllarda başarı 
hikâyesi yazdığı, hâlihazırda pazarı 
büyük ve gelecekteki talebi ortala-
manın üstünde büyümesi beklenen 
ve ihracatta sıçrama yapma potan-
siyelinin daha yüksek olduğu alt 
ürün grupları öncelikli oldu. Belir-
lenen 5 hedef ülkede 2030 yılına 
kadar toplam 9,6 milyar dolar ile 
yüzde 124 ihracat artışı yakalana-
bileceği hesaplandı. Bu artışın yüz-
de 23,3’ünün ise potansiyeli yük-
sek olarak belirlenen ürünlerden 
geleceği öngörülüyor.

Sorunlar ve öneriler
Rapora göre Türkiye makineci-
lerinin ölçek avantajından fayda-

lanamamasının iki temel sonucu 
var: Birincisi, üretim süreçlerinde 
yüksek teknoloji kullanamamak, 
ikincisi ise tedarik, pazarlama ve 
üretimde maliyet avantajı yakalaya-
mamak. Bu tespitler çerçevesinde, 
makine sektörü özelindeki ölçek 
sorununa yönelik geliştirilen öne-
riler şu başlıklar altında sıralandı: 
n İmalatta ölçeği benzer firmalarla 
ortak üretim hattı kullanımı gibi 
alanlarda yatay işbirlikleri yapılması 
n Kayıtdışı üretimin önüne geçi-
lerek standart üretime yer açılması 
n Bu programla izlenen politikaya 
tamamlayıcı nitelikte bir Eximbank 
destek programı 1
n Eximbank alıcı kredilerinin hac-
minin artırılması ve bu kapsamda 
mutabakat sağlanan yabancı banka 
sayısının artırılması 
n Teknoloji Konusunda Tespit ve 
Öneriler 
n İnsan Kaynağına İlişkin Sorunlar 
ve Öneriler 
n Makine sektörünün yoğunlaştığı 
bölgeler önceliklendirilerek mesle-
ki ve teknik liseler ile özel sektörü 
bir araya getirecek bir ikili mesleki 
eğitim sisteminin kurulması 
n Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetleri-
ne İlişkin Sorunlar ve Öneriler 
n “Tematik Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezlerinin” kurulması 
n Makine sektörü oyuncuları ve 
sektöre katma değer sağlayacak 

olan üniversiteler, araştırma ku-
rumları ve tematik Ar-Ge ve ta-
sarım merkezleri gibi destekleyici 
kurumlardan oluşan ulusal bir kü-
melenme ağının oluşturulması 
n Üniversite/Kamu/Özel Sektör 
aktörlerinin bir araya gelmesini 
sağlayacak ve uçtan uca hizmet 
verebilecek Makine Sektörü Tek-
noloji Transferi Ağı’nın kurulması 
n Hedef ihracat pazarlarında maki-
nelerin çalışır vaziyette sergilendi-
ği, müşterilerin faaliyet gösterdiği 
sektörlere yönelik tasarlanmış Ör-
nek (Model) Fabrikalar kurmak 
n Yurtdışında marka satın almaya 
yönelik programların geliştirilmesi 
n Doğrudan Yabancı Yatırımları 
(DYY) Konusunda Tespit ve Öne-
riler 
n Makine Sektörünün Nitel ve 
Nicel Yabancı Sermaye Birikimine 
İlişkin Sorunlar 
n Yabancı Sermaye Yatırımları Yo-
luyla Teknoloji Transferine İlişkin 
Sorunlar 
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AİMSAD’dan sektör için yeni çalışma
AİMSAD, 2020 yılı itibariyle sektörün üretim, ihracat-ithalat, dış ticaret, yurt içi satış gibi 
verilerini içeren raporlarının ilkini yayınladı. Buna göre sektör, 2019 Ocak ayına göre, 2020 
Ocak’ta üretim miktarını yüzde 33,76 oranında artırdı. 

AİMSAD, ağaç işleme ma-
kineleri sektörüne dair 
bir rapor hazırladı. 2020 

Ocak ayından itibaren hazırlanacak 
ve her ay düzenli olarak yenilene-
cek olan raporda, sektöre dair gün-
cel veriler yer alarak sektör temsil-
cilerini aydınlatacak. 
AİMSAD üyelerinden alınan bil-
giler doğrultusunda derlenen üre-
tim verilerine bakıldığında, 2019 
Ocak’ta sektörün üretimi 14 mil-
yon 707 bin 591 dolar iken, 2020 
Ocak’ta 19 milyon 672 bin 453 
dolara ulaşarak yüzde 33,76 artış 
sağlandı. 2019 Ocak’ta 6 milyon 
618 bin 416 dolar olan ihracat, 
2020 Ocak’ta 8 milyon 459 bin 
155 dolara ulaşarak yüzde 27,81 
artış gösterdi. Aynı dönemde it-
halat 2 milyon 995 bin 759 dolar-
dan, 4 milyon 495 bin 245 dola-
ra çıkarak yüzde 50,05 oranında 
arttı. Yurt içi satışlar ise yine aynı 
dönemde 11 milyon 84 bin 934 
dolardan 15 milyon 708 bin 543 
dolara yükselerek, yüzde 41,71 

oranında artış gösterdi. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı da yüzde 
221’den yüzde 188’e geriledi. Dış 
ticaret dengesi de Ocak 2019’da 
3 milyon 622 bin 657 dolar iken 
Ocak 2020’de 3 milyon 963 bin 
91 dolar olarak gerçekleşti. 
2020 yılı Ocak ayında en çok ih-
racat yapılan ülkeler sırasıyla Irak, 
Rusya, Belarus, Cezayir, Polonya, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Hindis-
tan, Romanya, Kosova ve Mısır 
olurken, en çok ithalat yapılan 
ülkeler ise sırasıyla İtalya, Çin, Al-
manya, Tayvan, Rusya, Hindistan, 
Güney Kore, İspanya, Romanya ve 
Polonya oldu.
İhracat yapılan ülkelerin başında 
gelen Rusya’ya en çok 846599 
GTİP no.lu diğer ağaç işleme ma-
kineleri grubunda yer alan ürünler 
ihraç edilirken, en çok ithalat ya-
pılan ülkelerin başında gelen İtal-
ya’dan ise 846596 GTİP no.lu 
yarma, dilme veya soyarak yaprak 
halinde açma makineleri grubun-
daki ürünler ithal edildi.

2020 Yılı Ocak Ayı Ağaç İşleme 
Makineleri İthalatındaki İlk 10 
Ülke (USD)
Ülke Değer (USD)
İtalya 2.734.791
Çin 835.338
Almanya 435.172
Tayvan 94.718
Rusya Federasyonu 81.908
Hindistan 58.700
Güney Kore 57.530
İspanya 53.471
Romanya 37.7 24
Polonya 12.143

2020 Yılı Ocak Ayı Ağaç İşleme 
Makineleri İhracatındaki İlk 10 
Ülke (USD)
Ülke Değer (USD)
Irak 709.182
Rusya Federasyonu 504.183
Belarus 462.487
Cezayir 435.533
Polonya 413.516
BAE 413.488
Hindistan 328.413
Romanya 320.471
Kosova 307.599
Mısır 302.488

 2016 2017 2018 2019 2019-Ocak    2020-Ocak

ÜRETİM 176.808.000 209.552.110 238.396.493 217.814.764 14.707.591 19.672.453
Değişim % 7,68 18,52 13,76 -8,63 - 33,76
İHRACAT 70.665.689 83.820.844 102.510.492 98.016.644 6.618.416 8.459.155
Değişim % 9,25 18,62 22,30 -4,38 - 27,81
İTHALAT 74.607.926 67.729.842 61.498.926 48.325.986 2.995.759 4.495.245
Değişim % -22,83 -9,22 -9,20 -21,42 - 50,05
YURTİÇİ SATIŞ  180.750.237 193.461.108 197.384.927 168.124.106 11.084.934 15.708.543
Değişim % -7,87 7,03 2,03 -14,82 - 41,71
İHRACATIN İTHALATI 
KARŞILAMA ORANI 95% 124% 167% 203% 221% 188%
DIŞ TİCARET 
DENGESİ  -3.942.237 16.091.002 41.011.566 49.690.658 3.622.657 3.963.910
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İç Anadolu’da bir kültürel vaha:            
Eskişehir

Açık hava müzesini andıran sokakları, Porsuk Çayı, tarihle bu günü iç içe en doğal haliyle 
barından yapısı, ülke ekonomisine katkıları ile Eskişehir hem keyifli bir gezi, hem ticaret, 
hem de yaşamak için tercih edilesi bir Anadolu kenti… 

Eskişehir, İç Anadolu bölge-
sinin en farklı kenti desek, 
yanlış olmaz. Anadolu top-

rakları ortasındaki bu kent, insana 
Avrupa’da olduğu hissini veriyor. 
Tarihi, sanatı, şehir planı, kültürel 
hayatı ile Eskişehir, adının aksine 
Türkiye’nin şüphesiz en modern 
şehirlerinden… 
Tarihte birçok medeniyete ev sa-
hipliği yapmış ve izlerini her köşe-
sinde taşıyan Eskişehir, Kurtuluş 
Savaşı’nda harabeye dönmesinin 

ardından Cumhuriyet’le birlikte 
bugünkü modern halini aldı. Sel-
çukludan beri adı değişmeyen Eski-
şehir güçlü ekonomik yapısı, tarihi 
ve kültürel mekanlarının çokluğu, 
modernliği ve gelişmiş madenciliği 
ile Türkiye’nin her alanda kendini 
geliştirmiş bir kenti. 
Türkiye’nin en kalabalık 25’inci şehri 
Eskişehir’in nüfusu, 2019 yılı TÜİK 
istatistiklerine göre 887 bin 475. 
Ortasından Porsuk Çayı geçen 
şehir, içerisinde Osmangazi Üni-

versitesi, Eskişehir Teknik Üniver-
sitesi ve Anadolu Üniversitesi’nin 
bulunması nedeniyle aynı zamanda 
bir öğrenci kenti. Türkiye’de Eski-
şehir ve Sivrihisar dolaylarında ye-
tişen bir çoban köpeği olan akbaş 
da şehre ait önemli değerlerden 
biri. Sanat kurumları ve tesisleri ile 
kültür ve sanatta gelişmiş bir şehir 
olan Eskişehir’de, Anadolu Üni-
versitesi ve büyükşehir belediyesi 
bünyesinde iki adet senfoni orkest-
rası bulunuyor. 
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Ayrıca her yıl düzenlenen Uluslarara-
sı Eskişehir Festivali ile şehirde mü-
zik, tiyatro, resim ve sinema dalların-
da sergiler ve gösteriler yapılıyor. 

Adını tarihten, modernliğini 
Kurtuluş Savaşı’ndan aldı
Bugünkü Eskişehir, eski ve orta çağ-
larda Yunanca Dorylaion, Latince 
Dorylaeum ismi ile tanınan bir kent-
ti. Arap kaynaklarında ise şehrin adı 
Darauliya, Adruliya ve Drusilya ola-
rak geçiypo. Dorylaion, antik kay-
naklarda önemli yolların kavşak nok-
tasında kaplıcaları ile ünlü, ticaret 
ile zenginliğe kavuşmuş bir Frigya 
(Phrygia) şehri olarak geçiyor. Özel-
likle Bizans çağında önem kazanan 
kentte imparator Justinianos’un yaz-
lık sarayının varlığından söz ediliyor. 
19’uncu yüzyılda birçok gezgin ve 
bilim adamı, bölgeye yaptıkları ge-
zilerin ve araştırmaların sonucunda, 
Eskişehir’in 3 kilometre kuzeydoğu-
sunda, Porsuk Çayı’nın kuzeyinde 
yer alan, bugünkü adıyla Şarhöyük 
ören yerinin antik Dorylaion şehri 
olduğunu saptadılar. Burası 17 met-
re yüksekliğinde, 450 metre çapında 
Orta Anadolu’nun orta büyüklükte-
ki höyüklerinden biri. Burada 1989 
yılında itibaren Kültür Bakanlığı ve 
Anadolu Üniversitesi adına Prof. Dr. 
A. Muhibbe Darga başkanlığında 
bir ekip tarafından arkeolojik kazı-
lara başlandı. Halen devam etmek-
te olan kazılarda, höyükte şimdilik 
Osmanlı Dönemi’nden ilk Tunç 
Çağı’na kadar geri giden sürekli 
bir yerleşmenin olduğu belirlendi. 
Dorylaion-Şarhöyük, Bizans’ın Sel-
çuklulara karşı korunmasında büyük 
rol oynadı, ancak 1176’da Selçuklu 
Sultanı II. Kılıçaslan’ın Bizans İm-
paratoru Manuel Komnenos’u mağ-
lup etmesinden sonra Selçukluların 
egemenliği altına girdi. Bundan 
sonra uzun bir zaman yıkık ve terke-
dilmiş olan Dorylaion-Şarhöyük’ün 

yakınında, harabenin güneyinde 
yeni bir yerleşme kuruldu. Dorylai-
on harabelerine Eskişehir adı verildi 
ve bu ad, günümüze uzandı. Kurtu-
luş Savaşı’nın 5 önemli meydan mu-
harebesinin 3’ü Eskişehir’de geçti. 
Atatürk’ün önderliğindeki TBMM, 
galibiyetlerin ilkini 1’inci İnönü 
Savaşı ile Eskişehir topraklarında 
kazandı; fakat kent, Kurtuluş Sava-
şı’nın kilit noktalarından birini oluş-
turduğundan, savaşta maddi-mane-
vi çok yıprandı. Atatürk, kentin zafer 
kazanılmasındaki katkıları nedeniyle 
kentin imarıyla yakından ilgilendi ve 
Cumhuriyet döneminde yapılan ya-
tırımlarla kısa zamanda modern bir 

kent yaratılmaya çalışıldı. Eskişehir 
2013 yılında Türk Dünyası Kültür 
Başkenti ve UNESCO Somut Ol-
mayan Kültürel Miras Başkentliği 
unvanlarını taşıyor. 

İhracatında makine imalat sanayi 
zirvede
Sosyo-ekonomik gelişmişlik açısın-
dan Türkiye’nin en önemli şehirle-
rinden birisi olan Eskişehir, ekono-
misi ile de ön plana çıkıyor. Eskişehir 
ekonomisinin yüzde 54’ünü hiz-
met, yüzde 39’unu sanayi ve yüzde 
7’sini ise tarım sektörü oluşturuyor. 
Eskişehir sanayi işletmelerinin sektö-
rel dağılımı incelendiğinde, ilk sırada 



yüzde 13,37 ile makine ekipmanlar, 
ikinci sırada yüzde 12,89 ile gıda 
ürünleri ve üçüncü sırada ise yüzde 
11,33 ile metal ürünleri sektörü yer 
alıyor. Ulusal üretimde Eskişehir’in 
payına bakıldığındaysa uçak moto-
ru, dizel lokomotif ve kompresörün 
tamamını bu kent üretiyor. Türki-
ye’deki boraks, kriko ve buzdola-
bının yarıdan fazlasını üreten kent, 
çamaşır kurutma makinelerinin de 
yüzde 50’sini üretiyor. 2018 yılı 
verilerine göre 1 milyar doların üze-
rinde ihracat yapan ve ülkemizde en 
fazla ihracat yapan ilk 20 ilden biri 
olan Eskişehir, son 5 yılda sürekli 
dış ticaret fazlası verdi. İhracatında 
yüzde 93 ile en yüksek payı imalat 
sektörü alıyor. Kayıtlı adresleri başka 
yerde olan veya Eskişehir dışındaki 
gümrükleri kullanan işletmelerin 

yapmış olduğu ihracatlar, resmi ih-
racat rakamlarına yansımıyor. Bu se-
beple, resmi veriler Eskişehir Sanayi 
Odası’nın (ESO) ihracat rakamları 
ile farklılık gösteriyor. ESO verile-
rine göre Eskişehir, son 4 yılda 8 
milyar doların üzerinde ihracat ger-
çekleştirdi. Yine bu verilere göre, 
makine imalat sanayi yüzde 46,2 
pay ile en fazla ihracat gerçekleştiren 
sektör oldu.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi
Bursa, Ankara ve İstanbul gibi 
önemli şehirlerden hızlı tren ya da 
karayolu ile kısa sürede ulaşılabilen 
Eskişehir’de tarihi yapı, park gibi 
gezi noktalarının yanı sıra, üniver-
siteli öğrenci nüfusunun yoğunlu-
ğu nedeniyle birçok eğlence meka-
nı bulunuyor. Eskişehir’in adından 
da anlaşılacağı üzere çok sayıda 
tarihi mekanı bulunuyor. Bunların 
başında, en eski yerleşim bölgesi 
olan Odunpazarı geliyor. Bölgede 
gezip görebileceğiniz birçok tarihi 
konak, çeşme, müze var. Bu böl-
gede bulunan Tarihi Odunpazarı 
Evleri, Kurşunlu Camii ve Külli-
yesi, Eskişehir Balmumu Müzesi, 
Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Şela-
le Park, Lületaşı Müzesi, Çağdaş 
Cam Sanatları Müzesi, Cumhu-
riyet Tarihi Müzesi ve Alaaddin 
Camii ile adeta bir açık hava mü-
zesine giriş yapıyorsunuz. Bölgeyi 
dolaşmak, 1 gününüzü alabilir. 
Bölgenin en dikkat çeken bölümü 
ise elbette Tarihi Odunpazarı Ev-
leri. Şehrin en eski evlerinden olan 
yapılar, geleneksel Osmanlı sivil 
mimarisinin güzel örneklerinden.

Porsuk Çayı ve Adalar 
Sakarya Irmağı’nın en uzun kolu 
olan Porsuk Çayı, Eskişehir’in için-
den, aslında birçok noktasından 
geçiyor. Bunlar içerisinde en ünlü 
olanı, yerli halk tarafından Adalar 
olarak adlandırılan bölge. Porsuk 
Çayı çevresinde birçok kafe ve res-
toran var. Burada bahar ve yaz ayla-
rında gondol ve bot turları düzen-
leniyor.  

Sazova Bilim Sanat 
ve Kültür Parkı
Son yıllarda Eskişehir’de inşa edilen 
parkların en ünlüsü Sazova Parkı. 
Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde yer 
alan park, özellikle çocuklu ailelerin 
keyifli vakit geçirebilecekleri büyük 
bir alan. Masal Şatosu, Korsan Ge-
misi, Eskişehir Hayvanat Bahçesi, 
ETİ Sualtı Dünyası, Japon Bahçe-
si, Sabancı Uzay Evi, Bilim Kültür 
Merkezi, Türk dünyasında öne-
me sahip 32 serin minyatürlerinin 
yer aldığı Esminyatürk gibi birçok 
önemli nokta, bu parkta yer alan 
önemli bölümlerden. Buradaki tüm 
mekanları gezmek istiyorsanız, 1 
tam gününüzü ayırmanız gerekiyor. 
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Eskişehir’den ne alınır? 
Eskişehir gerek yemek kültürü, gerek tarihi, gerekse de madenleri sa-
yesinde, pek çok hediyelik eşya seçeneği sunuyor. Buradan pipo, sigara 
ağızlığı, tespih, biblo gibi lületaşından ürünler, cam süs eşyaları, met helva, 
nuga helva, sorkun çömleği veya leblebi kurabiyesi alarak dönmenizi tav-
siye ederiz.

Eskişehir’de nerede kalınır?
Eskişehir’de otellerin birçoğu 
tren istasyonuna yakın olan Üni-
versite Bulvarı ve İsmet İnönü I. 
caddelerinde bulunuyor. Şehrin 
birçok gezi noktasının yer aldığı 
Odunpazarı’ndaki butik otellerde 
konaklamak da keyifli olabilir. Eğer 
Eskişehir’e arabanız ile gelecek-
seniz ve gelmişken termal su ve 
spa gibi imkanların bulunduğu lüks 
bir tesiste konaklamak isterseniz 
Odunpazarı’nı tercih edebilirsiniz. 
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Kurşunlu Camii ve Külliyesi
Odunpazarı bölgesinde yer alan Kur-
şunlu Camii, Eskişehir’in tarihi ve 
önemli dini yapılarından biri. Çoban 
Mustafa Paşa tarafından 1525 yılında 
yaptırılan külliyenin cami kısmı, ha-
len şehrin önemli dini yapılarından. 
Külliyenin diğer bölümleri Lületaşı 
Müzesi, El Sanatları Çarşısı, Osman 
Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi ve 
Sıcak Cam Üfleme Atölyesi olarak 
hizmet veriyor. 

Atlıhan El Sanatları Çarşısı
Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan At-
lıhan El Sanatları Çarşısı, şehrin bir 
diğer tarihi ve turistik noktası. İki kat-
lı çarşıda, başta lületaşından yapılmış 
yöresel eşyalar olmak üzere, hediyelik 
birçok şey bulabilirsiniz. 

Balmumu Heykeller Müzesi
Odunpazarı semtinde, tarihi evlerin 
birinde yer alan bu müzenin tam adı 
Yılmaz Büyükerşen Balmumu Hey-
keller Müzesi. Müzede Yılmaz Büyü-
kerşen ve öğrencilerinin yaptığı 200‘e 
yakın balmumu heykel sergileniyor. 

Kentpark’da plaj keyfi!
Kenarından Porsuk Çayı geçen park, 
Türkiye çapında ünlü, çünkü içerisin-
de Türkiye’nin ilk yapay plajı yer alı-
yor. Plaj ve burada yer alan havuzlar, 
özellikle havaların sıcak olduğu gün-
lerde her yaştan ziyaretçinin yoğun 
ilgisi ile karşılaşıyor. 

Eti Arkeoloji Müzesi
Bölge tarihi hakkında bilgi almak is-
terseniz Eti Arkeoloji Müzesi‘ni ziya-

ret edebilirsiniz. 1945 yılına dayana 
tarihi ile mekan, bölgenin en önemli 
müzelerinden.ETİ sponsorluğunda 
yenilenen müzede dijital uygulama-
lar da dikkat çekiyor. 

Şelale Park
Eskişehir manzarasını doyasıya seyre-
debileceğiniz bu park, adını içerisinde 
yer alan yapay şelaleden alıyor. Çocuk 
ziyaretçilerin de keyifli vakit geçirebi-
lecekleri çeşitli bölümlerin yer aldığı 
parkta yer alan kafede, Eskişehir’in 
yöresel lezzetlerinden çibörek başta 
olmak üzere çeşitli yiyecekleri bulabi-
lirsiniz. 

Taşbaşı Çarşısı
Taşbaşı, Eskişehir’de özellikle yer-
li halkın alışverişlerinde tercih ettiği 
yerlerden biri. Şehrin tam merke-
zinde yer alan bu çarşıda yer alan 
dükkanlar, klasik Anadolu çarşıları 
tarzında en fazla iki katlı yapılardan 
oluşuyor.Çarşı kuyumcular, aktarlar, 
kumaşçılar gibi çeşitli sokaklara ayrıl-
mış durumda. Hamamyolu Caddesi, 
İki Eylül Caddesi, Reşadiye Camii 
gibi birçok önemli yer, bu çarşının 
çevresinde yer alıyor.

İki Eylül Caddesi
Eskişehir’i tam merkezinde yer alan 
ve araç trafiğine kapalı olan İki Eylül 
Caddesi, İstiklal Caddesi’ni andırıyor. 
İki önemli tramvay hattının kesişim 
noktası olan bu caddede restoranlar, 
çok katlı mağazalar ve çeşitli dükkan-
lar yer alıyor. Caddenin bir ucunda, 
Porsuk Çayı’nın da olduğu Adalar 
Bölgesi yer alıyor.

Alaaddin Camii
1267 yılında inşa edilen Alaaddin 
Camii, şehrin en tarihi ve önemli 
yapılarından. Anadolu’da az sayıda-
ki Anadolu Selçuklu eserleri arasın-
da gösterilen bu yapı, seneler içinde 
orijinalliğini kaybetse de günümüzde 
halen yerli halk tarafından tercih edi-
len önemli bir cami. Cami, Eskişehir 
Arkeoloji Müzesi açılıncaya kadar 
1944-1951 yılları arasında müze 
olarak kullanılıyordu.

Devrim Otomobili
Eskişehir’den bahsedip de Devrim 
otomobilinden bahsetmemek olmaz. 
Devrim Otomobili, Türkiye’nin ilk 
ve tek yerli otomobili. Türk sanayi ve 
teknoloji tarihinde çok büyük öneme 
sahip bu otomobilin hikayesi, bilindiği 
üzere maalesef hüzünlü. Günümüze 
kadar ulaşmayı başaran tek otomo-
bil, günümüzde şehrin merkezinde, 
Porsuk Çayı‘nın hemen kenarında yer 
alan TÜLOMSAŞ fabrikasının ileri-
sinde özel bir müzede sergileniyor. 
Fabrikadaki görevliler eşliğinde bu 
alanı ziyaret edebilirsiniz. 

Eskişehir’de ne yenir? 
Eskişehir’e gelip de bunları yemeden 
dönmeyin: Çibörek, balaban köfte, 
kuzu sorpa, met helva, göbete (Ta-
tar böreği), yufkalı büryan, kıygaşa, 
cevizli haşhaşlı ekmek ve leblebi ku-
rabiyesi. 











Kalifiye eleman sorunu 
verimi düşürüyor
Çam Ticaret Genel Müdürü Tolga Gıvcı, 
sektör olarak en önemli sorunlarının ka-
lifiye eleman konusu olduğunu söyleye-
rek, “En iyi testereyi de üretseniz, kalifiye 
eleman bu testereyi kullanmadığı sürece, 
verim alınamıyor. Maliyetler yükseliyor, 
verimi düşürüyor” dedi.       

Sektörün Sesi
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AAğaç işleme makineleri sek-
töründe 42 yıllık tecrübe-
ye sahip olan Çam Tica-

ret Kesici Takımlar, bu tecrübesini 
2019’de metrekaresini 2 katına çı-
kardığı üretim tesisiyle farklı bir 
noktaya taşıdı. 18 yıldır ihracat ya-
pan firma, son dönemde iç pazarda 
yaşanan daralma nedeniyle, sahip 
olduğu yeni üretim kapasitesiyle, 
enerjisini ihracata yoğunlaştırıyor. 
1983 yılından bu yana ahşap şe-
rit testere üreten Çam Ticaret, son 
dönemde kalifiye eleman bulama-
maktan şikayetçi. Babasından aldığı 
birikimi geliştiren Çam Ticaret’in 
ikinci kuşak yöneticisi Tolga Gıvcı, 
testerelerin kullanılmasını sağlayan 
ustaların eğitimi konusunda büyük 
sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Teste-
re ürettikleri kereste fabrikalarında, 
testereleri kullanacak kalifiye elema-

na ihtiyaç olduğunu söyleyen Gıvcı, 
“En iyi testereyi de üretseniz, kalifi-
ye eleman bu testereyi kullanmadığı 
sürece, verim alınamıyor. Maliyetler 
yükseliyor, verimi düşürüyor” dedi. 
AİMSAD’a bu nedenle üye olduğu-
nu ve derneğin faaliyetleri sayesinde 
mesleki eğitime katkı sunduklarını 
dile getiren Çam Ticaret Genel Mü-
dürü Tolga Gıvcı ile sektörü, ihraca-
tı, Türk makinelerinin kalite algısını 
ve mesleki eğitimi konuştuk…  

Firmanızı kısaca anlatabilir misi-
niz? 

Çam Ticaret 1978’de kuruldu. O 
zamanlar testere üretimiyle uğraş-
mıyorduk. Babam kereste ticareti 
ile uğraşıyordu. Zaman içerisinde, 
kerestenin yanında testere satışı ile 
devam ettik ve 1983 yılında üretim 

aşaması başlamış oldu. O tarihten 
bugüne de bir aile şirketi olarak de-
vam ediyoruz. Ana ürünümüz şerit 
testere. Ağaç kesiminde kullanılan, 
tomruk kesmeyle başlayıp ara kesim-
lerde devam eden, ta ki marangozla-
ra kadar işi ulaştıran ürün.  

‘2019’da üretim 
tesisimizi 2 katına çıkardık’
Üretim tesisinizden bahseder mi-
siniz?     
Üretim tesisinizden bahseder misiniz? 
2019 yılı başında yerimizi 2 katına 
çıkardık. Şu anda 1200 metrekarede 
üretim yapıyoruz. 16 kişiyi istihdam 
ediyoruz. Üretim kapasitemiz çok 
yüksek, ama bizim sektörümüzde 
kapasiteyle orantılı olarak satış yap-
ma imkanı pek yok. Çünkü çok fazla 
çeşit var, ölçü çeşidi var, çok fazla 
uygulama var. Örnek veriyorum, 



ben sadece diş açılmış testere üreti-
yor olsam, yılda 1500 ton üretebi-
lirim. Ama son ürünü hazırlamaya 
geldiğimiz zaman bu rakam 150-
200 tona kadar düşebiliyor. Tek bir 
ürün üretiyormuş gibi gözüküyo-
ruz ama, nihai ürün tek değil. Do-
layısıyla kapasitemiz kesin olmuyor. 
Çelik olarak sadece söyleyebilirim; 
yaklaşık 200 ton hammaddeden 
testere üretiyoruz. Yaklaşık 2 bin 
adet stellit uçlu testere üretiyoruz. 
Onun haricinde, marangozlara yö-
nelik, 8 bin metre işlenmiş, kulla-
nıma hazır testere üretiyoruz. Ka-
pasitemiz bunun üzerinde, ama şu 
andaki üretim miktarları böyle. 

‘Japonya’dan fazla ağaç 
tüketiyoruz’
Türk makinelerinin kalitesinin 
arttığı konuşuluyor. Siz neler 
düşünüyorsunuz? 
Buna katılıyorum. Çünkü Türk 
makinelerinin ağaç sektörüyle ilgili 
Ortadoğu ülkelerinde, hatta Avru-
pa’da kabul gördüğünün farkında-
yım. Özellikle kendi işimde, bıçkı 
makinelerinin, şerit testere kullanan 
makinelerin hemen hemen her ül-
kede Türk makinesinde denk gelip 
müşterilerin bunlardan memnun 
olduğunu biliyorum. Bunun sebebi 
de Türkiye’de hacimsel olarak ağaç 
işleri, ağaç sektörü oldukça büyük. 
Bütün Balkanları topladığınızda, 
Türkiye hepsinden daha fazla. Bu-
nun bende miktarları var. Neredeyse 
Japonya’dan daha fazla ağaç tüke-
tiliyor burada, ağaç işleniyor. Buna 
bağlı olarak da bu işleme makineleri 
sektörü yavaş yavaş ilerliyor ve bah-
settiğimiz gibi Avrupalı üreticilere 
yakın, hatta bazı segmentlerde daha 
ileride olduğunu biliyorum. 

‘18 yıldır ihracat yapıyoruz’
Pek çok sektör gibi ağaç işleme 
makinesi sanayicileri de son dö-
nemde ihracata yöneldi. Sizde 
durum nedir? 
Biz de aynısını yapıyoruz. Yaklaşık 
18 yıldır ihracat yapıyoruz. He-
men hemen her yıl arttı. Daha da 
artırmaya ihtiyaç olduğunu düşü-
nüyorum. Faaliyetlerimizi de bu 
yönde devam ettiriyoruz. Çünkü 
yurt içinde siyasi, ekonomik, poli-
tik sebepler nedeniyle ülke olarak 
elimizde olmasa bile, etrafımızda 
olan şeyler nedeniyle, ister istemez 
yurt içi piyasası çok değişken ola-
biliyor. Bunun önlemini almak da 
yurt dışı müşterilerini artırmakla 
mümkün oluyor. Dolayısıyla 2019 
başından itibaren, üretim kapasite-
sini artırdık ve ihracat için de adım 
attık. 1 yıldır ihracatı artırmaya yö-
nelik faaliyetlerde bulunuyoruz ve 
yavaş yavaş da meyvelerini almaya 
başladık. Eminim bu yıl, daha da 
iyi olacak. 

İhracatınızın üretiminizdeki payı 
nedir? 
2018’de yüzde 35’ti. 2019’da yüz-
de 40 oldu. Çünkü yurt içi düştü. 
Bu yıl da yüzde 45 gibi bekliyo-
rum, çünkü ihracatın biraz daha 
artacağını düşünüyorum. 

‘En önemli sorun kalifiye eleman’
Sektörün en önemli sorunları 
nelerdir?  
Çok zor bir soru. Çok geniş bir sek-
tör. Kendi işimiz konusunda şunu 
söyleyebilirim; testerelerin kullanıl-
masını sağlayan ustaların eğitimi ko-
nusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. 
Örneğin, benim müşterilerim olan 
kereste fabrikalarında, kalifiye eleman 

ihtiyacı söz konusu. En iyi testereyi 
de üretseniz, kalifiye eleman bu teste-
reyi kullanmadığı sürece, verim alına-
mıyor. Maliyetler yükseliyor, verimi 
düşürüyor. En büyük problem bu.    
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‘AİMSAD’a üye olmamın sebebi
mesleki eğitime destek vermek’
AİMSAD’ın faaliyetlerini nasıl bulu-
yorsunuz? Mesleki eğitim konusunda, 
bahsettiğiniz soruna yönelik adımları-
nı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
AİMSAD’a 1 yıllık üyeyiz. Benim için 
önemli olan mesleki eğitimdi. Zaten 
AİMSAD’a katılma sebebim buydu. Hay-
darpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nde bir atölye var, AİMSAD’ın destek 
verdiği. Orada, benim işimle ilgili olan şe-
rit testere kullanan, bıçkı dediğimiz maki-
ne, benim ustam tarafından yenilendi bile. 
Çünkü ben buna gerçekten önem veriyo-
rum. AİMSAD’a üye olmamın da sebebi 
buydu. Ayrıca teşekkür ediyorum, bu or-
ganizasyonlar yapıldığı ve bu fırsatlar sağ-
landığı için. Bunu meslek liseleri, teknik 
liselerle üreticiler bir organizasyon içeri-
sinde yaptıkları sürece yeni eğitim görmüş 
vasıflı elemanlar, gençlerimiz çıkacaktır, 
diye düşünüyorum. Biz de Çam Ticaret 
olarak elimizden geldiğince desteklemek 
istiyoruz. Bunu yapmazsak belki de 30 
yıl sonra bu bahsettiğimiz problemler çok 
çok daha fazla olacak ve sektörün önünü 
kesecek hale gelebilir. 
Meslek lisesi ile makineyi üreten firmanın 
bu kadar uzak olmaması lazım. Birlikte 
çalışıyor olmaları lazım. Tabiri caizse bir-
birlerinden beslenip devamlarını sağlaya-
bilecek durumdalar. Çam Ticaret olarak 
oradaki makinelerin yenilenmesine vesile 
olduk. Belki orada 10 genç arkadaş vardı, 
onlara imkan sağlanmış oldu. Belki içe-
rinden 2’si çok iyi şekilde bu işi yapacak 
kişiler olacak. Dolayısıyla 10 yıl sonra bu 
konu, problem olmaktan çıkacak. AİM-
SAD da bu konuda üzerine düşeni ya-
pıyor. Biz de üzerimize düşeni yapmaya 
hazırız. AİMSAD benim beklentilerimi 
karşılıyor. 

      Meslek lisesi ile makineyi üreten firmanın bu kadar uzak olmaması lazım. Birlikte çalışıyor olmaları 
lazım. Tabiri caizse birbirlerinden beslenip devamlarını sağlayabilecek durumdalar.“

“







Batı Avrupa’nın 
küçük ve refah ülkesi 

Dünya Turu 
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Belçika, resmi adıyla Belçika Krallığı, Batı Avru-
pa’da bulunan ve Avrupa Birliği’ne üye bir ülke. 
Birliğin ve NATO gibi bazı uluslararası organi-

zasyonların merkezlerini barındıran ülke, 30 bin 528 
kilometrekarelik bir alanda 11,4 milyon nüfusa sahip. 
Küçük bir ülke olan Belçika’yı, Türkiye’nin bazı illeri 
ile kıyaslayınca daha net anlayabiliriz: İstanbul’un yü-
zölçümü 5 bin 343, nüfusu 15,52 milyon; Ankara’nın 
yüzölçümü 24 bin 521, nüfusu 5,445 milyon ve Kon-
ya’nın yüzölçümü 38 bin 873 ve nüfusu 2,18 milyon. 
Halkın büyük çoğunluğunun kentlerde yaşadığı ülke-
nin Kuzeybatıda Atlas Okyanusu’na kıyısı bulunuyor. 
Belçika Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda 

ile komşu. Belçika, 3 temel coğrafi bölgeye sahip: 
Anglo-Belçika Havzasına ait kuzey-batı kıyı ovala-
rı, merkez plato ve Güneydoğu Hersiniyen orojenik 
kuşağının parçası olan Ardennes araziler. Ocak ayında 
ortalama en düşük sıcaklık 3 °C iken haziran ayında 
ortalama en yüksek sıcaklık 19 °C. Ortalama yağış şu-
bat ve nisan aylarında 54 milimetre ile temmuz ayında 
78 mm arasında değişiklik gösteriyor. 
Yoğun tarım, kentleşme, ulaşım ve sanayi talepleri 
arasında denge kurmayı başarabilen yoğun nüfuslu 
bir ülke olan Belçika, hammaddeyi ciddi oranda it-
hal ederek üretiyor ve bu malların büyük bir ihracat 
hacmi bulunuyor. 

Türkiye’den 26,6 kat küçük yüzölçümü, İstanbul’dan 1,3 kat düşük nüfusu ile Batı Avrupa’nın en 
refah ülkelerinden biri olan Belçika, köklü tarihi, ithalata dayalı ekonomisi ve keyifli bir tatil vaat 
eden dokusu ile pek çok açıdan tercih edilesi bir ülke. 



Alçak Ülkelerden biri
Belçika adı, Kelt ve Cermen karışımı 
bir halk olan Belgae’lerin yaşadığı, 
Roma eyaleti Gaul’ün en kuze-
yindeki Gallia Belgica’dan geliyor. 
Belçika, Hollanda ve Lüksemburg 
tarihsel olarak Benelüks’ten daha 
büyük bir alanı kaplayan Alçak Ül-
keler diye anılıyor. Orta Çağ’ın bi-
timinden 17’inci yüzyılın başlarına 
kadar ticari ve kültürel açıdan bir 
refah merkezi olan ülke, 16’ıncı 
yüzyıldan 1830’daki Belçika Dev-
rimi’ne kadar Avrupa güçleri tara-
fından birçok savaşa sahne oldu ve 
Avrupa’nın savaş alanı olarak tanım-
landı. Bu unvanı, 1’inci ve 2’inci 
Dünya Savaşı ile güçlendi. 
Milattan önce 1’inci yüzyılda Ro-
malılar, bölgedeki yerli kabileleri 
mağlup etti ve bölgede Gallia Belgi-
ca ilini kurdu. Kavimler Göçü son-
rasında, bölgenin yönetimi Franklar 
tarafından Merovenj Hanedanı’na 
devredildi. 8’inci yüzyılda Frankla-
rın yönetimini Karolenj İmparator-
luğu devraldı.

Önce Hollanda Krallığı’nda 
birleştiler
Milattan önce 1’inci yüzyılda Ro-
malılar, bölgedeki yerli kabileleri 
mağlup etti ve bölgede Gallia Bel-
gica ilini kurdu. Bu tarihten sonra 
çeşitli ülkelerin yönetiminde kalan 
ülke, çeşitli savaşlara ev sahipliği 
yaptı.  Fransız Devrimi Savaşları’n-
daki mücadeleyi takiben, Alçak Ül-
keler-Prince-Bishopric of Liège gibi 
sözde Habsburg kurallarının asla 
bulunmadığı bölgeleri de içeren-I. 
Fransız Cumhuriyeti tarafından böl-
gedeki Avusturya egemenliği kırı-
larak ilhak edildi. 1815’te I. Fransa 
İmparatorluğu’nun dağılmasıyla, 
Alçak Ülkeler Birleşik Hollanda 
Krallığı adı altında yeniden birleşti.

Üniter devletten federal devlete…
1830 Belçika Devrimi, Katolik ve 
tarafsız Belçika’nın Geçici Hükûmet 
ve Ulusal Kongre altında bağımsız-
lığını ilan etmesine yol açtı. 1831’de 
I. Léopold’ün kral olarak atanma-
sından sonra Belçika, parlamenter 
bir sisteme sahip bir monarşi oldu. 
Kralın hakları başta sınırlı olsa da 
1893’te Belçika Genel Grevi’nden 
sonra erkekler için genel oy hakkı 
(1919’a kadar çoğul oylamayla), 
1949’da ise kadınlar için oy hakkı 
tanındı. Bağımsızlığın üzerine ülke 
hevesle Endüstri Devrimi’ne katıldı 
ve 20’inci yüzyıl boyunca Afrika’da 
birçok koloni kurdu. 20’inci yüzyı-
lın ikinci yarısına ise bir yandan Fele-
menkler ve Frankofonlar arasındaki 
çatışma, diğer yandan Flaman ve 
Valon Bölgeleri arasındaki eşit ol-
mayan ekonomik gelişme damgasını 
vurdu. Bu hala devam eden çatışma-
lar, ülkede üniter devlet yapısından 
federal devlete doğru bir dizi refor-
mun yapılmasına neden oldu.

AB’nin kurucu üyelerinden
Belçika, NATO’ya kurucu ülke 
olarak katıldı ve Hollanda ve Lük-
semburg ile birlikte Benelüks grup 
devletlerini kurdu. 1951’de Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu’nun altı 
kurucu ülkesinden biri olan Belçi-
ka, 1957’de Avrupa Atom Enerjisi 
Topluluğu ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’nun kuruluşunda yer 
aldı. Daha sonra en önemli yönetim 
organlarına ev sahipliği yaptığı Av-
rupa Parlamentosu, Avrupa Komis-
yonu ve Avrupa Birliği Konseyi’ni 
de içeren şimdiki Avrupa Birliği’nin 
kurucu üyelerinden oldu. Temel 
olarak 1962-63 yıllarında tanımla-
nan 4 dil alanı  ve 1970, 1980, 1988 
ile 1993’teki Belçika anayasasındaki 
ardışık revizyonlar 3 düzeyde politik 

güce ayrılmış tek bir federal devlet 
kurdu. 

Kıta Avrupası’nda 
Endüstri Devrimi’ne öncülük 
Belçika, 19’uncu yüzyılda Endüstri 
Devrimi’ne katılan ilk kıta Avrupası 
devleti. Liège ve Charleroi’deki hız-
lı gelişen demir ve çelik üretimi ve 
20’inci yüzyılın ortalarında Sambre–
Mass vadisinde gelişen sanayi, 1830-
1910 arasında Belçika’yı dünyanın 
en gelişmiş 3 ulusundan biri yaptı. 
Buna karşın 1840’larda Flaman Böl-
gesi’ndeki tekstil endüstrisinde ciddi 
bir kriz oluştu ve bölge 1846-50 
arasında bir kıtlık yaşadı.
2’inci Dünya Savaşı’ndan sonra 
Gent ve Anvers şehirleri, kimya ve 
petrol endüstrisinde hızlı bir gelişme 
yaşadı. 1973 ve 1979 petrol krizle-
ri, ekonomiyi resesyona soktu ve bu 
durum demir-çelik endüstrisinde 
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Temel ekonomik göstergeler
GSYİH (Nominal)  532 milyon dolar (2018)
Kişi Başı GSYİH (Nominal)  50.851 dolar (2018)
GSYİH Büyüme Hızı Reel  2,5 (2018)
Enflasyon Oranı  yüzde 2,3 (2018)
İşsizlik Oranı  yüzde 5,9 (2018)
Kaynak: MFA

Resmi Adı Belçika Krallığı   
Başkent Brüksel
Nüfus 11.431.406 
Yüzölçümü 30.528 kilometrekare 
Etnik Yapı Yüzde 75 Belçikalı, yüzde 4,1 İtalyan, 
 yüzde 3,7 Faslı, yüzde 2,4 Fransız, yüzde 2  
 Türk, yüzde 2 Hollandalı, yüzde 12,8 diğer 
Dili Flamanca, Fransızca, Almanca  
Para birimi Avro

Türkiye-Belçika Dış Ticaret Değerleri (Bin Dolar)

Yıl İhracat İthalat 
2016 2.548.273 3.217.841 
2017 3.157.087 3.728.089 
2018 3.953 3.571 
2019 3.248 3.165 
Kaynak: ticaret.gov.tr



İhracatında başlıca ülkeler (2016)

Ülke İhracat Tutarı (Milyon Dolar)
Almanya 63.658
Fransa 60,05
Hollanda 43,470
Birleşik Krallık 34,681
Türkiye 4,548

İthalatında başlıca ülkeler (2016)

Ülke İthalat Tutarı (Milyon Dolar)
Hollanda 58,557 
Almanya  48,940 
Fransa 34,327
ABD 29,568
Türkiye 4,307

Dünya Turu 
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daha az rekabete katılan ve üretimde 
ciddi düşüş yaşayan Valonya’da daha 
uzun sürdü. 1980’ler ve 1990’lar 
boyunca, ülkenin ekonomik merke-
zi kuzeye doğru kaydı ve bugünün 
kalabalık Vlaamse Ruit bölgesine 
yerleşti.

İthal ürünlerinin başında gıda 
ve makine geliyor
Küreselleşmiş ekonomisi ve ulaşım 
altyapısı, Avrupa’nın geri kalanıyla 
entegre olan Belçika’nın ileri dere-
cede endüstrileşen bölgenin kalbin-
deki konumu, 2007’de dünyanın en 

büyük 15’inci ticaret ülkesi olması-
na yardımcı oldu. Ekonomi, işgücü, 
yüksek gayri safi milli hasıla ve kişi 
başına yüksek ihracatla karakteristik-
leşti. Belçika’nın ana ithal ürünleri 
gıda ürünleri, makine, işlenmemiş 
elmas, petrol ve petrol ürünleri, kim-
yasallar, giyim ve aksesuar ve teks-
til ürünleriyken ana ihraç ürünleri 
otomobil, gıda ürünleri, demir ve 
çelik, işlenmiş elmas, tekstil, plastik, 
petrol ürünleri ve demirdışı metaller. 
Ülkenin başlıca ticaret ortakları ise 
Almanya, Hollanda, Fransa, ABD, 
İngiltere. 
2019 yılında Belçika ile Türkiye’n-
ticaret hacmi 6 milyar 413 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Belçika, 
2019 yılında, Türkiye’nin en çok ih-
racat yaptığı ve en çok ithalat yaptığı 
15’inci ülke oldu. 2002-2018 yılla-
rı arasında Türkiye’den Belçika’ya 

yapılan doğrudan yatırımların top-
lamı 335 milyon dolara ulaşırken, 
2019’da 557 bin 435 Belçikalı tu-
rist, Türkiye’yi ziyaret etti. 

Türkler en kalabalık 
gruplardan biri
Belçika Felemenkler, Fransızlar ve 
Almanlardan oluşuyor. 3 bölgeye 
ayrılan ülke Flaman, Valon ve Brük-
sel başkent bölgesine sahip.  Ülke 
nüfusunun çoğunluğunu Belçika 
vatandaşları oluşturuyor. Bunun dı-
şında en kalabalık gruplar sırasıyla 
İtalyanlar, Fransızlar, Hollandalılar, 

Faslılar, İspanyollar, Türkler ve Al-
manlar. Ülkede Cermen ve Latin 
dünyası arasında bir sınır oluşturan 
Belçika’da Felemenkler tarafından 
Felemenkçe, Valonlar tarafından 
Fransızca ve küçük bir Alman grup 
tarafından Almanca konuşuluyor. 

Ulaşım rahat ve hızlı
Belçika küçük bir ülke olmasının 
yanı sıra tarihi ve zengin tarihi eser-
leri ile gezilecek birçok alan sunuyor. 
Belçika’da Ortaçağ ve Art-Nouveau 
tarzı mimarilerinin yanı sıra, kırsal 
kesimlerde sık ormanlarla kaplı te-
peler ve kumlu plajlar gibi birçok 
imkan sunuyor. Küçük bir ülke olan 
Belçika’da bir yerden bir yere git-
mek çok uzun sürmüyor. Ulaşım 
ağı oldukça rahat ve hızlı işletiliyor. 
Şehir aralarında genel olarak tren 
ağı önde gelirken, şehir içi ulaşımda 

otobüs, tramvay ve metro ağı en iyi 
seçenekler arasında. Bisiklet her yer-
de kiralanabilir ve bisikletin kirala-
manın yaygın olması ülkeyi tanımak 
için oldukça iyi bir fırsat sunuyor.

Avrupa’nın en ünlü meydanı 
Grand Place
Brüksel’in en ünlü, en güzel ve en 
hareketli meydanı Grand Place’ı 
farklı kılan en önemli özellik 3 mima-
ri tarz olan barok, gotik ve 14’üncü 
Louis’in bir arada kullanılarak yapıl-
mış olması. Meydanın çevresindeki 
sokaklara yiyecek içecek isimlerinin 
verilmesinin nedeni, meydan inşa 
edildiğinde burada yiyecek içecek 
satışının yapılıyor olması. Grand Pla-
ce’de görkemli mimari eserlerin inşa 
edilmesi, Fransız Devrimi’nin ardın-
dan mümkün oldu. Gece-gündüz 
kalabalık olan meydan günümüzde 
konser ve sosyal, kültürel organizas-
yonlar için kullanılıyor. Burada yer 
alan restoranların büyük kısmı Türk 
ve Yunan kökenli ve bu da dünya 
mutfağının seçkin örneklerini tada-
bileceğiniz anlamına geliyor.
Grand Place’e özgün olan şeylerden 
biri hava güzel olduğunda burada 
kurulan çiçek pazarıdır. Grand Place 
Meydanı’nda görebileceğiniz kısım 
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ve eserlerden bazıları 15. yüzyıldan 
kalma ünlü Hotel Ville, kral evi ola-
rak bilinen Maison du Roi, Le Re-
nard lonca evi, Tapis de Fleurs çiçek 
halısı, olarak sayılabilir. Şehrin en 
ünlü eserlerinden ve sembollerinden 
olan Manneken Pis (İşeyen Çocuk 
Heykeli). 

Kraliyet Sarayı
Kraliyet Sarayı daha yeni olmasına 
rağmen oldukça görkemli bir yapı. 
Şehrin en ünlü yerlerinden biri 1958 
Dünya Fuarı’ndan günümüze kal-
mış olağanüstü çelik yapı olan Ato-
mium. Belçika şehirlerinin en popü-
leri olan Bruges kasabası, 14’üncü 
yüzyılda, Altın Çağı’nda ortaya 
çıkan mükemmel mimarisi ile Eski 
Şehir Merkezi, UNESCO Dünya 
Mirası listesinde yer alıyor.  Geç-
mişte Kuzey Avrupa’nın en zengin 

şehirlerinden biri olan Ghent bura-
da bulunuyor. Antwerp Belçika’nın 
moda, kulüp, sanat ve elmas bakı-
mından en sıcak noktası. Yürüyüş, 
bisiklet ve kamp içinse Ardennes sıkı 
ormanlar, mağaralar ve uçurumlar 
sunuyor.

Belçika yaz aylarında çok büyük tu-
rist akınlarına uğruyor. Bunu göze 
alırsanız gitmek için en doğru za-
man yaz mevsimi. Ancak kışı sevi-
yorsanız, donmuş kanallar ve kar-
larla süslenmiş tarihi eserleriyle kış 
mevsimi sizin için doğru karar.

Sektör için ihracatta hedef pazar olabilir
Türkiye, 2018 yılı verilerine göre Bel-
çika’ya ağaç işleme makineleri sektö-
ründe toplam 326 bin dolarlık ihracat 
yapıyor. 2017’de bu rakam 363 bin 
dolardı. Belçika’nın 2017’de 145 mil-
yon 337 bin dolar olan sektör ithalatı 
ise, yine 2018 verilerine göre, toplamda 

163 milyon 408 bin dolar olarak ger-
çekleşti. Türkiye’nin 2018’deki toplam 
ihracatı ise 102 milyon 511 bin dolar. 
Türkiye’nin Belçika’ya ihracatında baş-
lıca ürünler Planya, Freze veya Keserek 
Kalıplama Makineleri, Delik Açma veya 
Zıvanalama Makineleri ve Testere Ma-

kineleri. Belçika’nın ağaç işleme maki-
neleri sektöründe en çok ithalat yaptığı 
ürünler ise Testere Makineleri, Çeşitli 
Makine İşlemlerini Bu İşlemler Arasın-
da Alet Değiştirmeden Yapan Makineler 
ve Planya, Freze veya Keserek Kalıplama 
Makineleri. 

GTIP Kodu Ürün Açıklama Türkiye’nin Belçika’ya İhracatı Belçika’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  13.000 16.000 0 14.357.000 16.486.000 21.934.000 8.118.000 10.419.000 13.085.000 8.105.000 10.403.000 13.085.000 
 Makinalar 
846520 İşleme Merkezleri 0 0 13.000 0 5.433.000 6.739.000 0 746.000 1.668.000 0 746.000 1.655.000
846591 Testere makinaları 28.000 52.000 24.000 65.963.000 55.848.000 63.959.000 20.316.000 23.219.000 26.477.000 20.288.000 23.167.000 26.453.000
846592 Planya, Freze veya Keserek 
 Kalıplama Makineleri 11.000 20.000 240.000 17.192.000 16.850.000 19.813.000 9.974.000 10.033.000 14.734.000 9.963.000 10.013.000 14.494.000
846593 Taşlama, Zımparalama veya 
 Parlatma Makineleri 1.000 4.000 0 2.716.000 4.365.000 4.236.000 2.323.000 2.536.000 4.537.000 2.322.000 2.532.000 4.537.000
846594 Bükme veya Birleştirme 
 Makinaları 10.000 1.000 0 1.762.000 16.744.000 11.292.000 5.523.000 5.204.000 7.623.000 5.513.000 5.203.000 7.623.000
846595 Delik Açma Veya 
 Zıvanalama Makinaları 0 2.000 19.000 6.895.000 7.632.000 12.350.000 2.457.000 3.745.000 5.194.000 2.457.000 3.743.000 5.175.000
846596 Yarma, Dilme veya Soyarak 
 Yaprak Halinde Açma Makineleri 3.000 0 0 5.873.000 3.394.000 2.948.000 1.982.000 1.620.000 1.878.000 1.979.000 1.620.000 1.878.000
846599 Diğerleri 651.000 268.000 30.000 17.482.000 18.585.000 20.137.000 19.973.000 26.299.000 27.315.000 19.322.000 26.031.000 27.285.000
 Toplam 717.000 363.000 326.000 132.240.000 145.337.000 163.408.000 70.666.000 83.821.000 102.511.000 69.949.000 83.458.000 102.185.000







Bir Ağaç Öyküsü
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Başımızda yeller estiren 
ağacın acıklı hikayesi
Bahar aylarının başlamasıyla birlikte, gençlerin başında yeller estirmek üzere çiçek açmaya 
başlayan kavak ağacı, mitolojide kardeş acısının simgesi aslında…  

Bahar aylarının simgesidir 
kavak ağacı. İnsan ömrü-
nün ilk baharı için kullanılan 

“başında kavak yelleri esiyor” deyi-
mine ilham olan kavak, mitolojide 
kardeş acısını atıf yapıyor. Yol açtığı 
felaket sonucu Zeus’un öldürdüğü 
Phaeton’un kardeşlerinin mezarı 
başında aylarca ağlamasının sonun-
da, iki kardeşinin ağaca dönüşme-
siyle ortaya çıktığına inanılıyor. 
Ovidius’un Dönüşümler kitabında 
yer veriliyor bu hikayeye ve coğrafi 
açıdan da hala etkisini sürdürüyor. 
Ovidius’un kitabındaki hikaye-
ye göre, Güneş tanrısı Helios’un 
oğlu Phaeton’un annesi Klymene, 
çocukları büyüyene kadar babala-
rının kim olduğunu gizledi. Fakat 
gün geldi, Phaeton babasının Gü-
neş Tanrısı olduğunu öğrendi ve 
babasının bunu ispatlayabilmesi 
için ondan arabasını istedi. Bura-
da araba ile kast edilenin güneşin 
doğudan batıya taşıdığı düşünülen 

araç olduğu belirtiliyor. Helios, 
Phaeton’un aracı kullanmasını is-
temese de izin verdi ve Phaeton fe-
laketlere yol açtı. Oğlunun neden 
olduğu bu felakete son vermek is-
teyen Zeus, yıldırım fırlatarak Pha-
eton’un ölümüne neden oldu.

Gözyaşları kehribara dönüştü
Ölümünün ardından kardeşleri 
Heliadler bu duruma çok üzüldü 
ve devamlı ağladı. Heliadler dört 
ay boyunca mezarın başından ay-
rılmadı ve ağlamaya devam etti. 
Heliadlerin en büyük olanı Pha-
ethus, yere kapanmak istedi ama 
maalesef hareket edemedi, olduğu 
yere çakılıp kaldı. Lampeti isim-
li kardeşi ise Phaethus’a yardım 
etmek istedi, ama o da hareket 
edemedi. İki kardeşinde bacakları 
kütüğe dönüşüp kolları dal halini 
aldı. Vücutlarının tamamı kabuk 
haline geldi ve gözyaşları, gün ışı-
ğının etkisi ile katılaşarak kehribara 

dönüştü. Ovidius’un anlatımına 
göre kavak ağacından akan damla-
lar Latin kadınlarına ırmak yolu ile 
ulaştı ve Latin kadınları, bu ağaç-
tan gelen damlalar ile takılar yaptı.

Türkiye’deki tarihi önemi
Türkiye’de de kavak ağacının kül-
türel bir önemi bulunuyor. Özel-
likle geçmişte, çocuklar dünyaya 
gelir gelmez hemen kavak ağacı 
dikilir, askerlik vazifesini tamam-
ladıktan sonra veya gelinlik çağına 
geldiğinde kesilip satılarak düğün 
masrafları çıkartılırdı. 

Karadeniz’de üretiliyor, 
ihraç ediliyor
Kavak, çok çabuk büyüyen, suyu 
çok seven bir ağaç. Günümüzde 
kavak ağacı tohumla üretilebilen 
ve çimlenme özelliklerini çok kısa 
sürede yitiren ağaçlardan biri. Ay-
rıca kavak ağaçlarının da vejatatif 
olarak çelik yolu ile çoğaltılabilen 
türleri bulunuyor. Üstelik kavak 
ağaçlarının sürgün verme özelliği 
çok fazla ve ışığı seviyorlar. Geli-
şimlerini iyi sürdürebilmeleri için 
akarsu kenarlarına ve dolma ara-
zilere ihtiyaçları var. Türkiye’nin 
hemen her yerinde iklim duru-
muna bağlı olarak değişik türde 
kavak yetiştiriliyor. Kavak ağaçla-
rının üretiminin en yaygın olduğu 
bölge Karadeniz ve bu bölgede 
üretilen kavaklar yurt dışına ihraç 
ediliyor. 
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Mobilya ve kağıt üretiminde 
kullanılıyor
Söğütgiller ailesinden olan ve ça-
buk büyüyen kavak ağaçları, 10-
20 metre arasında değişen boyları 
sahip ve geniş dalları bulunuyor. 
Yapraklarının renkleri, türüne göre 
farklılık gösteren bu ağaçların bü-
yük çoğunluğunun yaprakları üç-
gen şeklinde. Bazı türlerde oval 
de olabiliyor ve tohumu tüylü. 
Kavaktan meydana gelen odunlar 
mobilya veya kağıt üretiminde kul-
lanılıyor ve odun kömürü de elde 
ediliyor.

Kavak Türleri
Türkiye’de 6 çeşit kavak türü yeti-
şiyor. 
İlk olarak kara kavak, 30 metreye 
kadar büyüyor ve nisan ayında çi-
çek açıyor. Tohum olgunlaşması ise 
Haziran’ı bulur. 
Servi kavak ise dağınık dallı ve pi-
ramite benzeyen taç kısımları bu-
lunuyor. 
Ak kavağın yapraklarının alt kısmı 
beyaz ve 30-40 metreye kadar bü-

yüyebilir. Gövdesinde uzun yıllar 
dayanabilen parlak beyaz kabuklar 
mevcut. 
Melez bir tür olan boz kavak, ak 
kavak ve titirek kavak melezi olarak 
biliniyor. Bu sebeple boz kavak, 
her iki türe de benziyor. 
12 metreye yakın büyüyen fırat ka-
vağının boyu, diğer kavaklara göre 
kısa ve dalları ince. 
Son olarak titrek kavak, 25 metre-
ye yakın büyüyebilen ve sık dallara 
sahip bir ağaç.  İlk erkek çiçekleri, 
10 gün sonrasında da dişi çiçekler 
açıyor. Dağların yüksek kısımların-
da yetişen kavak ağacı ormanları 
bol rutubetlidir. Kabuk kısımları 
tedavi alanında kullanılan titrek 
kavağın kabuklarından yapılan çay 
ateş düşürücü ve ağrı azaltıcı özel-
liğe sahip. 

İlaç yapımında kullanılıyor
İlaç yapımında kullanılan kavak 
ağacının pek çok faydası bulunu-
yor. Basura, romatizmalara, mide 
rahatsızlıklarına, kabızlığa iyi gelen 
kavak ağacının kabuğu, çay olarak 

ateş düşürücü. Kömür elde ediliyor 
ve bu kömürden diş tozu yapılıyor. 
Ayrıca, diş temizliğinde kullanılı-
yor. Kavak ağacının mukavemeti 
ve maliyeti diğer ağaçlara nazaran 
daha düşük ve işlenmesi kolay ol-
duğundan kibrit, meyve kasası ve 
mobilya yapımında sıklıkla tercih 
ediliyor. 

Erozyonla mücadele ediyor
Türkiye’de kavak ağacının yeri, 
önemli ve ağırlığı da oldukça faz-
la.  Tarihsel bir gelenek olarak ele 
alındığında, çocuklar dünyaya gelir 
gelmez hemen kavak ağacı dikil-
diği, askerlik vazifesini tamamla-
dıktan sonra veya gelinlik çağına 
geldiğinde kesilip satılarak düğün 
masraflarının çıkartıldığı biliniyor.
Diğer yandan erozyonla mücade-
le kapsamında dere, nehir, ırmak 
kenarlarındaki tarla, bağ ve bah-
çelerin kenarlarına söğütle beraber 
dikilen kavak ağaçları, ekilebilir 
verimli toprağın kaybının önüne 
de geçmesi açısından önem arz 
ediyor. 











İz Bırakan Kadınlar
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Kadın hakları için 
feda edilmiş ömürler
Dünya tarihinde kadın haklarının anayasaya girmesi için savaşan Olympe de Gouges ve 
kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele eden Nezihe Muhiddin, idam sehpası 
ve akıl hastanesinde sonlanan ömürleriyle kadınların çok şey borçlu olduğu iki isim.   

Türkiye’de ve dünyada ka-
dınların vatandaşlık hakla-
rını alma serüveni, oldukça 

çetrefilli ve uzun soluklu. Fransa’da 
1780’lerde Olympe de Gouges 
Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirge-
si`ni yayımlarken, Nezihe Muhid-
din ise 1923’te, daha Cumhuriyet 
ilân edilmeden kadınlara oy hakkı 
ve siyasal haklar talebiyle Kadınlar 
Halk Fırkası’nı kurdu, ancak se-
çimlere katılamadı. Mücadeleleri, 
kendilerinden sonra gelecek olan 
kadınlara ilham veren bu iki isim, 
amaçlarına ulaşamamış olsa da bu-
gün kadınlarının sahip olduğu pek 
çok hakkın fikir anneleri. Maale-
sef Olympe de Gouges’in çabaları 
idamla, Nezihe Muhiddin’inki ise 
akıl hastanesinde yalnızlık içinde 
ölmekle cezalandırılacaktı. 
Yazar ve kadın hakları savunucu-
su Nezihe Muhiddin, 1889’da 
İstanbul, Kandilli’de doğdu. 
Savcılık ve ceza hakimliği yapmış 
olan Muhiddin Bey ile Zehra Ha-
nım’ın kızı olan Muhiddin, zama-
nın geleneklerine uygun olarak, 
evde özel öğretmenlerden ders 
alarak eğitildi. Farsça ve Arapça-
nın yanı sıra, Almanca ve Fransız-
ca öğrendi. Çalışma hayatına 20 
yaşında, Kız İdadi Mektebi ile Kız 
Öğretmen Okulu’nda fen bilgisi 
öğretmeni olarak başladı. İttihat 
ve Terakki Kız Sanayi Mektebi 
Müdürü olarak 1912 yılına kadar 
eğitimcilik yaptı.

Kadın eylemci olarak dikkat çekti 
Aynı yaşlarda sosyoloji, psikoloji, 
pedagojinin yanı sıra, kadın eğitimi 
üzerine ve terbiyeyi tedrisat hakkın-
da gazete ve dergilerde makaleleri 
yayımlandı. Osmanlı Türk Hanım-
ları Esirgeme Derneği’nin kurulu-
şunda yer aldı ve ilk yıllarda genel 
sekreterliğini üstlendi. Osmanlı 
kadın edebiyatının önemli yazarla-
rından ve kadın hakları hareketinin 
önderlerinden olan Nezihe Muhid-
din, adını ilk kez 1912’de verdiği 
iktisat konferanslarıyla duyurdu. 
Yazar olduğu kadar, bir kadın ey-
lemci olarak da dikkat çekti. Döne-
mine göre oldukça ileri söylemiyle, 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri 
kadın yazarları arasında öne çıktı.  

Kadınlar Halk Fırkasını 
kurdu ama… 
Öyküleri ile edebiyat ve sanat üze-
rine yazıları Edebiyat-ı Umumiye 
Mecmuası’nda, Kadın Yolu, Re-
simli Şark ve Boğaziçi dergilerinde 

yer aldı. Cumhuriyet’i ‘kadın hakları 
için uygun bir zemin’ olarak gör-
düğünden, Haziran 1923’te, daha 
Cumhuriyet ilân edilmeden kadın-
lara oy hakkı ve siyasal haklar tale-
biyle Kadınlar Halk Fırkası’nı kur-
du. 1925’te Kadın Yolu dergisinin 
yayın yönetmenliğini üstlendi. İlk 
gençlik yıllarında edindiği kadınlık 
durumuna karşı duyarlılığını, yaşa-
mı boyunca sürdürdü. 1908’den 
İkinci Meşrutiyet’ten Cumhuriyet 
yıllarına kadar mücadeleyi bırakma-
yarak bir düşünür, eylemci, yazar, 
Osmanlı-Türk kadın hakları savu-
nucusu oldu. Kurucusu olduğu Ka-
dınlar Halk Fırkası’nın programında 
kadınların milletvekili, hatta asker 
olabileceği hükmü bile vardı. Ancak 
dönemin hükümeti, programdaki 
talepleri aşırı bulduğundan partiye 
izin vermedi. Bunun üzerine, talep-
leri daraltarak 1924’te Türk Kadın-
lar Birliği’ni (TKB) kurdu ve müca-
delesini dernekte sürdürdü.
Dernek, kadınların seçme-seçilme 
hakkının olmadığı ilk seçimlerde 
inadına Nezihe Muhiddin’i aday 
gösterdi. Camilerde kadın konfe-
ransları düzenlenmesi için Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na başvurdu. Ancak 
bütün bu girişimleri reddedildi. O 
dönemki yönetimin sözcülüğünü 
yapan bazı gazeteler; “Havva’nın 
kızları Meclis’e girip yılın manto 
modasını tartışacak” diyerek müca-
delesiyle alay etti. Dönemin hükü-
meti, TKB’yi kapatma kararı aldı. 
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‘Erkeklerin kadınlar üzerindeki tiranlığı’

Böylece Nezihe Muhiddin’in adı-
nın üzeri çizilmiş oldu. Onun ıs-
rarla talep ettiği kadınlara seçme ve 
seçilme hakkı, ancak 1934 yılında 
tanınabildi.       

Türk kadınını gayesi
Türk vatandaşı olmaktır
Nezihe Muhiddin’in ilk roma-
nı olan Şebab-ı Tebah (Harcanan 

Gençlik), 1911 yılında yayımlan-
dıktan sonra 300 civarında öykü, 
piyes, operet ve senaryoya imza 
atan yazarın Osmanlı yaşamını 
konu alan romanlarında konak aile-
si ve eski gelenekler, şiddetin kay-
nağı olarak ortaya çıkıyordu. Ayrıca 
cinselliğe de roman ve öykülerinde 
yer vererek cesur bir duruş sergile-
di. Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-

dan 1929 yılında Gazi Osmanpaşa 
Erkek Orta Mektebi’ne atanan ve 
bu okuldan emekliye ayrılan Ne-
zihe Muhiddin’in tüm eserleri, 4 
ciltte toplanarak son yıllarda Kitap 
Yayınevi’nin başlattığı “Mor Çatı 
Dizisi” arasında basıldı. Nezihe 
Muhiddin, 1958 yılında İstan-
bul’da bir akıl hastanesinde, yalnız-
lık içinde öldü. 

7 Mayıs 1748’de dünyaya gelen 
Fransız kadın filozof ve yazar Olym-
pe de Gouges, küçük burjuva bir ai-
leden geliyordu. Babası kasap, annesi 
ise çamaşırcı olan Olympe de Gou-
ges’ın söylentilere göre gerçek ba-
bası Aydınlanma hareketinin önemli 
isimlerinden Jean-Jacques Lefranch 
de Pompignan’dı. Ailesi ona Marie 
Gouze ismini verdi. 1765 yılında 
Louis Aubry adlı kendinden yaşça 
büyük ve sevmediği biri ile evlendi 
ve ertesi yıl oğlu Pierre dünyaya gel-
di. Oğlunun doğumundan birkaç ay 
sonra kocasını kaybedince Olympe 
de Gouges adını aldı. 1770’lerde 
Paris’e taşınan Olympe de Gouges, 
dini evliliğe karşıydı, cinsel özgürlü-
ğü savunuyordu. Ekonomik destek 
için metres ilişkileri yaşadı. Sanatçı-
lardan, yazarlardan, siyasetçilerden 
oluşan bir çevre edindi. 1780’lerde 
oyun yazarı olarak başladığı kari-
yerinde, siyasi yazılarıyla ünlendi. 
Fransız Devrimi sırasında çok aktifti. 
Ölüm cezasının kaldırılması, mahke-
melerde halk jürilerinin kurulması, 
Fransız sömürgelerindeki kölelerin 
özgürleştirilmesi, gayrı meşru ço-
cukların tanınması, evlat edinilmesi, 
gelir vergilerinin adaletsizliği, yok-
sulluk konularında mücadele etti.  
Erkeklerin kadınlar üzerindeki ti-
ranlığının tüm eşitsizlik biçimlerinin 
kaynağı olduğunu düşünen Olympe 

de Gouges, meclisin çıkardığı Erkek 
ve Yurttaş Hakları Bildirgesi`ne ce-
vaben 1791 yılında Kadın ve Yurttaş 
Hakları Bildirgesi`ni yayımladı. 
Fransız Devrimi’ni sevinçle ve umut-
la karşılamasına rağmen kısa süre 
sonra eşit hakların sadece erkeklere 
verildiğini, kadınların erkeklerle eşit 
statüye getirilmediğini gözlemleyin-
ce, Fransız Devrimi’ne olan inancını 
ve umutlarını yitirdi. 1791 yılın-
da kadınlar için eşit politik ve yasal 
hakları talep eden bir dernek olan 
Cercle Social`e katıldı. Cercle Social 
dönemin ünlü kadın hakları savunu-
cusu Sophie de Condorcet’in evinde 
buluşuyordu. Daha sonra ünlenecek 
“Kadına darağacına çıkma hakkı ta-
nınıyor; öyleyse kürsüye çıkma hakkı 
da olmalıdır” sözünü ilk kez bu sı-
ralarda söyledi. Bu sözü, 1791 Ana-
yasası’nın yayımlanmasından birkaç 
gün sonra kaleme aldığı Kadın ve 
Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin de 10. 
maddesini oluşturdu. 

Okuma yazma bilmeyen yazar
1784’te kendi yazarlık kariyerine 
başladı ve yaşamının son 9 yılında 
romanlar, politik yazılar, manifes-
tolar, edebi incelemeler ve sosyal 
bilince sahip önemli konulara odak-
lanmış oyunlar yazdı. Okuma yazma 
bilmediği ve okul eğitimi görmediği 
düşünülürse, bu çalışmalarının ço-

ğunu okuma yazma bilen bir kişinin 
yardımıyla başardığı düşünülüyor. 

Sert yazıları nedeniyle idam edildi
Fransız Devrimi sırasında yer alan 
adaletsiz ve vahşi olarak tanımla-
nabilecek birçok olay ve bu olayları 
önleyemeyişi, onda büyük bir ra-
hatsızlık uyandırıyordu. Bu rahat-
sızlığı nedeniyle yazı dili sertleşti ve 
meselelere çok daha şiddetli eleşti-
riler getirmeye başladı. Sonunda Le 
trois urnes, ou le salut de la Patrie, 
par un voyageur aérien isimli eseri 
nedeniyle Temmuz 1793’de tu-
tuklandı. Bu eserde, memleketin 
kurtuluşu şu üç seçeneği değerlen-
dirmek üzere bir halk oylamasına 
gidilmesini talep ediyordu: Bölün-
mez bir cumhuriyet, federal bir 
hükümet ya da anayasal monarşi. 3 
ay tutuklu kaldı. 3 Kasım 1793’te 
giyotin ile idam edildi.







     Her şeyi saydım. Yoldaki basamakları, kiliseye çıkan basamakları, yıkadığım bulaşık ve gümüş 
eşyaların sayısı... Sayılabilecek her şeyi saydım.“ “

İlham Veren Hikayeler
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Sayılara olan tutkusu 
Ay’a uzanan kadın
Sayılara olan tutkusu sayesinde okulda yaşıtlarından çok daha ileri sınıfta olan Amerikalı ünlü 
matematik dâhisi, ‘bilgisayar kadın’ Katherine Johnson, NASA’nın Ay’a ayak basmasını sağlayan 
hikayesiyle, insanlara tutkularının peşinden gitmeyi öğütlüyor. 

Tutku, insanı başarıya götü-
ren en önemli faktörlerin 
başında geliyor. 20’inci 

yüzyılın başlarında siyahi bir kadın 
olarak Amerika’da dünyaya gelen 
ünlü matematikçi Katherine Joh-
nson’ın sayılara olan tutkusu, onu 
tarihe Ay’a ilk ayak bastıran kadın 
olarak kazıdı. Liseyi 14, üniversi-
teyi 18 yaşında bitiren dahi ma-
tematikçi, uzaya giden ilk ABD’li 
astronot olan Alan Shepard’ın 
uzay mekiğinin yörüngesini bir 

bilgisayar gibi hesapladı. Katheri-
ne Coleman Goble Johnson, NA-
SA’nın bir çalışanı olarak yörünge 
mekaniği hesaplamalarının ilk ve 
sonraki ABD mürettebatı uzay 
projelerinin başarısı için kritik öne-
me sahipti. 
Sıra dışı bir hayatı olan Katherine 
Johnson 1918’de White Sulpher 
Springs, Batı Virginia’da doğdu. 
Okulda yaşıtlarından çok daha ileri 
bir sınıfta olan ve sayılara olan hay-
ranlığı 10 yaşındayken ortaya çıkan 

Johnson, aynı yaşta liseye başladı. 
Babası Joshua, kızının sahip ol-
duğu potansiyeli gördü ve kızı-
nın West Virginia Enstitüsü’nde 
eğitim alması için buraya taşındı. 
Katherine 14 yaşında liseden, 18 
yaşında da üniversiteden mezun 
oldu.

Lisansüstü eğitim alan 
3 siyahiden biri
Matematikte üstün başarı gös-
terdiği yüksek okuldan 1937’de 



onur derecesi ile mezun oldu, 
sonrasında Virginia’da siyahilere 
öğretim veren bir devlet okulunda 
işe başladı. Batı Virginia, sonunda 
okullardaki ayrıma sessiz sedasız 
bir son vermeye karar verdiğin-
de, bölgedeki lisans üstü eğitim 
kurumlarına geçiş yapan 3 siyahi 
öğrenciden biriydi. Batı Virginia 
Üniversitesi’ndeki matematik li-
sans üstü eğitim programına kayıt 
yaptırdı. 

NACA siyahi kadınlar 
arıyordu ve…
1952’de bir akrabası, Dorothy 
Vaugn tarafından yönetilen Ulu-
sal Havacılık Danışma Komitesi 
(NACA) Langley Laboratuvarı’n-
da, tamamen siyahilerin çalıştığı 
Batı Bölgesi Hesaplama birimi-
ne eleman arandığından bahset-
ti. İkinci Dünya Savaşı sırasında 
NACA, Afrika kökenli Amerikalı 
kadınları da bu bilgisayar işinde 
istihdam etmeye başladı. Savaş 
bittikten sonra, NACA bu çalı-
şanlarından o kadar memnundu 
ki diğer kurumların aksine kadın 
bilgisayarcıları istihdam etmeye 
devam etti.
NACA, 1935’te rüzgâr tüneli test-
lerinin sonuçlarını ölçmek ve he-
saplamak için kadınları işe almaya 
başladı. Burada çalışan kadınlar, 
bugün bilinen bilgisayarların yap-
tığı işleri yapıyorlardı.
1953 yılına gelindiğinde uzay 
araştırmalarına olan ilginin artması 
ve Langley Araştırma Merkezi’nin 
kurulmasıyla Johnson, olağanüstü 
matematik becerilerini gösterebi-
leceği bir yer buldu. Johnson, uza-
ya giden ilk ABD’li astronot olan 
Alan Shepard’ın uzay mekiğinin 
yörüngesini bir bilgisayar gibi he-
sapladı.
1957’de Sovyetlerin Sputnik uy-

dusunu uzaya göndermesinden 
kısa bir süre sonra NACA, isim de-
ğiştirerek NASA oldu: Ulusal Ha-
vacılık ve Uzay Dairesi. NASA’nın 
elektronik bilgisayarları kullanma-
ya başlamasına rağmen, 1962’de 
Friendship 7 ismiyle göreve çıka-
cak olan astronot John Glenn, yeni 
elektronik bilgisayarlar tarafından 
yapılan yörünge hesaplamalarının 
Katherine Johnson tarafından ye-
niden hesaplanarak kontrol edil-
mesini istedi.

Apollo’yu aya indirdi
Johnson 1986’ya kadar NASA’da 
çalıştı ve matematik yeteneklerini 
elektronik bilgisayar becerileri ile 
birleştirdi. Johnson’ın hesaplama-
ları, ABD’nin uzay yolculuğu ile 
ilgili ilk adımları atarken, Apollo 
Uzay Gemisi’nin Ay’a iniş progra-
mının başarısında önemli rol oyna-
dı. 1960’da tarihe, Uçuş Araştırma 
Birimi’nde ismi bir araştırma rapo-
runa yazılan ilk kadın olarak geçti. 
Ted Skopinski ile eş-yazar olarak 
yazdığı bu raporda Kathrine, uzay 
aracının nereye ineceğini açıklayan 
yörünge uzay uçuşuna ait denk-
lemleri tarif etmişti. Katherine’in 
hesaplamaları, 1969 Apollo 11 
uçuşuna da çok ciddi katkılar sağ-
lamıştı. 

En yüksek vatandaşlık ödülü
Başarılarla dolu bir hayat geçiren 
Johnson, çok sayıda fahri dokto-
ranın sahibi oldu. 1967 yılında 
Apollo programına hazırlık ama-
cıyla, Ay’ın etrafında dönen 5 uzay 
aracına ilişkin navigasyon sorunları 
alanında yaptığı öncü çalışmalar 
sayesinde NASA Lunar Orbiter 
uzay aracı ve operasyon ekibi ödü-
lünü aldı.
NASA’da geçirdiği 30 yıl boyun-
ca uzay keşiflerine yaptığı inanıl-

maz katkıları nedeniyle, 24 Kasım 
2015 günü, o dönemki ABD Baş-
kanı Obama tarafından Ameri-
ka’nın en yüksek vatandaşlık ödülü 
Başkanlık Özgürlük Madalyası ile 
ödüllendirildi. 

Künye
Tam adı: Katherine Coleman Goble 
Johnson 
Kimdir: Birçok NASA mürettebatı gö-
revi için yörünge hesaplayan Amerikalı 
matematikçi 
Doğum tarihi ve yeri: 1918, White 
Sulpher Springs, Batı Virginia, ABD
Eğitim: West Virginia State University 
(1937), West Virginia Üniversitesi
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101 yaşında Nasa’nın 
etkinliklerine katılıyor
Aya ilk kez ayak bastıran ka-
dın olarak tanınan Katherine 
Johnson, siyahilerin ikinci sınıf 
vatandaş olduğu bir dönemde, 
bulunduğu eyalette getirilmeye 
başlanan özgürlüklerin ve bir 
matematik dâhisi de olmasının 
etkisiyle, sayısız başarıyla imza 
attı.  ABD’de Kadınların Eşitlik 
Günü olan 26 Ağustos’ta dün-
yaya gelen Johnson, bugün 101 
yaşında ve hala NASA’nın etkin-
liklerine katılıyor. 







Teknoloji
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Koronavirüs teknoloji üretimine 
darbe vurdu, şirketlerin çalışma 
biçimi değişti
Koronavirüs salgını, birçok ülkede, birbirinden farklı sektörleri etkilemeye devam ederken, 
teknoloji şirketleri de bundan nasibini aldı. Teknoloji üretimi virüs nedeniyle darbe alırken, 
çalışma ve iletişim biçimlerinde ciddi değişiklikler yaşanmaya başladı. 

Tüm dünyada endişeye ne-
den olan koronavirüs salgı-
nı, teknoloji şirketlerini de 

harekete geçirdi. Önde gelen tek-
noloji şirketleri çalışanları arasında 
salgının yayılmaması için önlemler 
almaya çalışırken, bu konuda yeni-
likçi çözümler de üretiyor.
Teknoloji şirketleri ilk olarak çalı-
şanlarına bir süre evden çalışmala-
rına yönelik çağrılarda bulunarak 
ve uluslararası etkinliklerini iptal 
ederek önlem almaya çalıştı. IBM 
ve Facebook gibi şirketler, koro-
navirüs tehlikesinin olduğu yerler-
deki çalışanlarına evden çalışmaları 
için izin verip zorunlu olmadıkça 
iş seyahatine çıkmamaları için çağ-
rıda bulundu. Bu yıl büyük bir me-
rakla beklenen Microsoft IoT in 
Action, Google I/O 2020 ve Ce-
nevre Otomobil Fuarı koronavirüs 
tehlikesi nedeniyle iptal edildi. Sal-
gının yayılmasına yönelik fiziksel 
önlemler alan teknoloji şirketleri, 

bu konuda stratejik ve yenilikçi çö-
zümler de sağladı.

Youtube’dan reklam yasağı
Dünyanın en büyük video platfor-
mu YouTube, koronavirüs hakkın-
da yanlış bilgilendirmelerin önüne 
geçmek için reklam modelinde 
değişikliğe gitti. Koronavirüs vide-
oları için güvenilir haber kanalları 
haricinde reklam yasağı uygulama-
ya başlayan YouTube, yayıncıların 
koronavirüs içerikli videolardan 
gelir elde etmesinin önüne geçme 
kararı aldı. Bu stratejiyle YouTube, 
koronavirüs içeriklerinin gelir stra-
tejisi olarak kullanılmasının önüne 
geçmeyi planlıyor. 

TikTok’ta bilgilendirici videolar
Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, Tik-
Tok hesabı açarak, TikTok kullanı-
cılarının salgın hakkında doğru bil-
giler edinmesi için önemli bir adım 
attı. Özellikle Asya ülkelerinde 
büyük bir kullanıcı kitlesine sahip 
olan TikTok, Dünya Sağlık Örgü-
tü’yle birlikte salgın konusunda 
doğru bilgilendirmeler yapılması 
için çalışacak.

Güvenilir olmayan uygulamalar 
kaldırılıyor
Koronavirüs aramaları için SEO 
(Arama Motoru Optimizasyonu) 
stratejisinde değişikliğe giden Go-
ogle, bu aramalarda kullanıcıların 

güvenilir yayıncılara ulaşmasını 
sağlıyor. Ayrıca Google Play Sto-
re’da ve App Store’da yer alan 
koronavirüs içerikli uygulamalar-
da da kısıtlamaya gidildi. Özellik-
le bireysel geliştiriciler tarafından 
yayınlanan ve güvenilir olmayan 
koronavirüs temalı uygulamalar, 
her iki uygulama mağazasından da 
kaldırıldı.

Alibaba’dan virüsü 
teşhis eden yapay zeka
Dünyanın en büyük e-ticaret şir-
ketlerinden biri olan Alibaba ise 
koronavirüsün tespiti için yeni bir 
yapay zeka geliştirdiğini duyurdu. 
Alibaba’nın yapay zekası, şüphe 
duyulan kişilerin tarama sonuçları-
nı kullanarak ilgili kişide koronavi-
rüs olup olmadığını 20 saniye gibi 
çok kısa bir sürede tespit edebili-
yor. Üstelik yapay zeka bu teşhisi 
yüzde 96 doğrulukla yapabiliyor. 

Fabrikalar üretimini durdurdu
Çok uluslu teknoloji firmaları LG, 
Samsung ve Apple, yeni tip koro-
navirüs salgını nedeniyle bazı fab-
rikalarında üretimi geçici olarak 
durdurmak zorunda kaldı. Son 
yıllarda dünyanın en büyük tek-
noloji üretim merkezi haline gelen 
Çin’de, fabrikaların kapanması ya 
da üretim kapasitelerini düşürme-
leri, ürün tedariğinde de sorunlara 
yol açtı.
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Şiddetsiz İletişim
Marshall B. Rosenberg  - Remzi Kitabevi

Çoğumuz, doğduğumuz günden itibaren, insanlarla olan iletişimimizde “doğru/
yanlış” çerçevesi içinde rekabet etmek, yargılamak, talepte ve teşhiste bulunmak 
üzere eğitiliriz. Bize öğretilen düşünme ve konuşma şekli, en iyimser haliyle bile 
iletişimi aksatır, hem kendi içimizde hem de başkalarına karşı yanlış anlaşılmalar 
ve hayal kırıklıkları yaratır. Şiddetsiz İletişim, kendimizi ifade etme ve başkalarını 
dinleme biçimimizi yeni bir çerçeveye oturtmamıza ve ilişkilerimizde derinlerdeki 
ihtiyaçları duyabilmemize rehberlik eder. Sözlerimiz, alışkanlık haline gelmiş ve 
otomatik tepkiler olmaktan çıkıp ne istediğimizin farkında olma temeline dayalı 
bilinçli cevaplara dönüşür. Şiddetsiz İletişim/Bir Yaşam Dili’nde M. B. Rosen-
berg, anlattığı hikâyelerle, paylaştığı deneyimlerle karmaşık iletişim sorunlarını, 
öfke ve şiddete götüren düşünce kalıplarını anlamayı, anlaşmazlıkları barışçıl gö-
rüşmelere dönüştürebilmeyi, kendimizi tam ifade edebilmeyi, korku, utanç veya 
suçluluk duygusu yerine empatiyle ilişkilerimize farkındalık ve derinlik kazandır-
mayı öğreneceğimiz uygulanabilir pratik yollar sunuyor.

Ücretsiz online kitap 
ve dergiler

Ücretsiz online kurslar ve eğitim

TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik, Bilim Genç, 
Bilim Çocuk ve Minik Minik dergileri koro-
navirüs nedeniyle bir süre ücretsiz sunulu-
yor. TUDEM Yayınları da çocuklara yönelik 
kitapları ücretsiz erişime açtı. Socrates Dergi 
dijital edisyonu 1 ay boyunca herkese ücret-
siz olduğunu açıkladı. Sepette kullanılacak 
promosyon kodu SOCRATESYANINDA. 
İngilizce biliyorsanız, Cambridge Üniver-
sitesi’nin resmi yayınevinin mayıs sonuna 
kadar internet sitesinde erişime açtığı 700’ü 
aşkın ders kitabına bir bakın. Listede mü-
hendislikten Osmanlı tarihine birçok alanda 
kitaplar var.
Guggenheim Müzesi’nde ise 200’ü aşkın sa-
nat kitabını dijital ortamda ücretsiz okumak 
artık mümkün.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim portalı olan 
Eğitim Bilişim Ağı (EBA), koronavirüs nedeniyle Telekom 
operatörleriyle yapılan anlaşma sayesinde her ay 3 GB’a ka-
dar ücretsiz erişim sunmaya başladı. Kullanıcıların bu hak 
için hizmet aldıkları operatöre başvurması gerekiyor. Dün-
yanın en büyük çevrim içi kurs platformlarından Course-
ra ise daha önce paralı olan yüzlerce kursu, koronavirüsle 
mücadele kapsamında ücretsiz sunmaya başladı.
En yaygın kurs platformlarından bir diğeri olan Udemy 
de tüm kurslarında yüzde 75 indirime gitti. Bir numaralı 
iş ağı LinkedIn ise daha önce ücretli olan 16 kursunu ar-
tık ücretsiz olarak sunuyor. Kursların konuları da bugün-
lere özel seçilmiş: Uzaktan çalışma, sanal toplantı araçları, 
üretkenlik, yüz yüze olmayan ilişkileri geliştirme teknikleri 
ve iş-aile dengesi. Bunların dışında dünyanın önde gelen 
onlarca üniversitesi de çevrim içi derslerini ücretsiz olarak 
herkese açtı. 











Hazırlayan: Ezgi Kurt 

Yukarıdan Aşağı
1.  Sindirim organının mideden anüse kadar olan bölümü-  Yersiz, beceriksiz, 
zamansız söz veya davranış, patavatsızlık, pot.
2.  İlenme, beddua. - Mutluluk. – Radyum’un simgesiı.
3. Roma rakamı ile XL olan sayı. –  Canlı varlıklarda kanın veya besleyici 
sıvıların dolaştığı kanal. -  Bir marka sözcüğünün sağ üst köşesinde bir daire 
içinde büyük yazılan ve markanın tescilli olduğunu gösteren harf.
4 İridyum’un simgesi .-  Soyluluk.- Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkardığı ses.
5.  Bir tür gevrek ve tuzlu bisküvi. –  Plütonyum elementinin simgesi.
6.  Getirim. –  Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir 
hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş.- Dar ve kalınca tahta. 
7. Kanın rengi, kızıl, kırmızı. -  Avusturya’nın plaka kodu. -Kuzeyden Mısır, 
kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğudan Etiyopya ve Eritre, batıdan Orta Afrika 
Cumhuriyeti ve Çad, kuzeybatıdan da Libya’yla çevrili olan Afrika’nın en 
geniş 3. Ülkesi.
8. Bir bağlaç. –   Tayland’ın plaka kodu.-   İzlenim.
9. Açıklamalar. –  Alüminyum ve potasyum sülfatından veya amonyum alü-
minyum sülfatından oluşan, sıcak suda eriyen, tadı buruk, antiseptik bir 
madde.  
10.  Kamboçya’nın plaka kodu. – Yapı yüzeylerinde yatay, enli, az çıkıntılı, 
süslü veya düz silme. –   Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse.
11.  Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir yemek 
türü. -   Sıcak, kızgın, yakıcı.
12.  Şaka. - Bir nota. –  Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kulla-
nılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği 
noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz.

Soldan Sağa
1. Sürekli. – Kökten.
2. Evcil büyükbaş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı. 
–Alev, yalaz.- Bir nota.
3. Romanya’nın plaka kodu. – Grönland’ın plaka kodu. – Tur-
nusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve 
birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan 
hidrojenli birleşik, hamız.
4. Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir 
yana bırakılan kâğıtlar. – “Nerede, ne oldu, nerede kaldı” anlam-
larında kullanılan bir söz.
5. Mısır mitolojisinde güneş tanrısı. – Suudi Arabistan’ın plaka 
kodu. - Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri.
6.  Dilenciye verilen para. Bozulmamış, bayatlamamış olan.
7. Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılma-
sının sağlanması, türe. – İyot’un simgesi. –  Anlam bakımından 
birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz, bağlaç.- 
8. Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden 
yapılan bel bağı. -   Kalay’ın simgesi. Kripton’un simgesi.
9.  Canlıların besinlerdeki uçucu olmayan bileşikleri damak, bo-
ğaz ve dil yüzeyindeki mukoza noktaları aracılığıyla algıladığı 
duyum. – Bugünkü İsrail ile Ürdün sınırı arasındaki topraklarda 
yaşamış olan bir kavim. Kükürt’ün simgesi. İspanya’nın plaka 
kodu.
10.  Gabon’un plaka kodu.- Elektrikte direnç simgesi. Osmanlı 
Devleti’nde devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan.
11. Utanma, utanç duyma. -  Uzlaşma. 
12. Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan. 
–  İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü.

28. Sayı Bulmaca Çözümleri

Bulmaca
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Reklam İndeksi
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AIRPAK     34 -35

ALTERMAK    11 
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BETA KİMYA    17 
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BSA     26 - 27
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