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AİMSAD Mesajı

Değerli Sektör Paydaşları,
Sıradışı bir süreci hep birlikte yaşadık, ya-
şamaya devam ediyoruz. ‘Yeni normalimiz’ 
ile birlikte, kurallara uymak şartıyla ülke 
ekonomisini canlı tutmak için canla başla 
savaşan sektörlerden biriyiz. 

Bildiğiniz gibi, 2020 sektöre dair umut-
lu olduğumuz bir yıldı. Her şeye rağmen 
umutlarımızı yitirmedik, geleceğe dair 
umutluyuz. Bu süreçte, analiz sayfamızda 
da okuyacağınız üzere, üretim ve ihracat 
rakamlarımızda bir miktar düşüş yaşadık. 
Bununla birlikte, sektör olarak dinamik 
ve yeniliklere hızlı ayak uyduran paydaşla-
ra sahibiz. 2020’yi eksilerimizi minimuma 
indirerek kapatacağımıza ve 2021 yılında 
sektörümüzün dikkat çekici hamlelere imza 
atacağına inancım tamdır. 

Bu sayımızda AİMSAD Başkanı Mustafa 
Erol’un pandemi sürecine ilişkin görüşleri-
ni okuyabileceksiniz. Biz, salgında ikinci bir 
sert dalga geleceğine inanmamakla birlikte, 
böyle bir durum yaşanması halinde, makine 
sektörünün mücbir sebep kapsamına alın-
mamasının çok daha olumsuz etkileri ola-
cağını belirtmek istiyoruz. 

Yeniliklere hızlı ayak uyduran bir sektörüz, 
dedik. Ar-Ge ve inovasyon bugün her sek-
tör için olmazsa olmaz konular. Ar-Ge ve 
inovasyonun şirketleri nasıl bir adım öne 
taşıyacağını kapak dosyamızda ele aldık ve 
duayen ekonomi gazetecisi, ‘şirket dokto-
ru’ Rauf Ateş ile bu konuda söyleştik.  

Gazeteci Çetin Ünsalan, KOBİ köşesinde 
dijitalleşmenin bu derece önem arz ettiği bir 
dönemde siber güvenlik konusunu ele aldı. 

Teknoloji sayfamızda, yeni tip koronavirüs-
le birlikte e-ticaretteki olası dönüşümleri 
irdeledik. 

Sektörün Sesi bölümümüzde Nesto Maki-

ne Finans ve Operasyon Müdürü Mehmet 
Ersan ile pandeminin ve kurdaki dalgalan-
maların etkilerini konuştuk.     

Dünya Turu’nda bu sayıda, sahip olduğu 
refah düzeyi ve nefes kesen fiyortlarının 
yanı sıra, Türkiye ile potansiyel ticaret hac-
mi oldukça yüksek olan Norveç’i okuyabi-
leceksiniz. 

Gezi sayfamızda doğal güzellikleri, kültürel 
dokusu ve tarihi zenginliğiyle dikkat çeken 
Artvin’den bahsettik. 
 
Bir Ağaç Öyküsü’nde güzeller güzeli Def-
ne’nin hazin hikayesiyle birlikte, defne ağa-
cına yer verdik. 

İz Bırakan Kadınlar sayfamızda ise ‘inşaatla-
rın çalıkuşu’ diyebileceğimiz Türkiye’nin ilk 
kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman ve 
dünyanın ilk kadın mühendislerinden Elisa 
Leonida Zamfirescu konuklarımız oldu. 

İlham Veren Hikayeler’de “Ayasofya olma-
saydı Sinan bu kadar büyük ve güzel binalar 
yapamazdı” sözüne karşılık, “Sinan olma-
saydı Ayasofya ayakta kalamazdı” sözüyle 
cevap verilmeye başlanmasına neden olan 
mimari deha Mimar Sinan yer aldı. 

Ajanda sayfamızda yine pandemi süreci ile 
uyumlu bir şekilde, online etkinliklerden 
bahsettik. 

AİMSAD her zaman olduğu gibi, bu süreçte 
de üyelerinin yanında olmaya ve sektördeki 
birlik ruhunu ayakta tutmaya devam edecek. 

Yeni bir normalin hayatımıza kalıcı etkiler 
bıraktığı bu süreçte, kurallara uymanın, 
maske ile sosyal mesafe kuralına uymanın 
önemini hatırlatmak istiyorum.  

30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum.  

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi 
İş Adamları Derneği (AİMSAD) 
Genel Sekreteri Arif Onur KAÇAK
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50.
Gezi
Gezi sayfamızda, Doğu 

Karadeniz’in doğal güzellikleri, 

kültürel dokusu ve tarihi 

zenginliğiyle dikkat çeken 

Artvin yer alıyor.   

10.
Haber
Salgının ağaç işleme makineleri 
sektörüne etkilerini değerlen-
diren AİMSAD Başkanı Sabri 
Erol, “Sektör, mücbir sebep 
kapsamına alınmazsa, ikinci 
dalgayı kaldıramayız” diyor. 

Haber
Makine sektörü, 2030 yılında 
63,3 milyar dolar ihracat hedefliyor.  

Haber
MAKFED’de isim değişikliği 

Analiz
Üretim ve ihracatta 
koronavirüs etkisi

Teknoloji
Koronavirüsle birlikte e-ticarette
yaşanacak olası dönüşümler..  
E-ticaretin tüm yönleriyle bir 
devrim yaşayacağını öngören 
uzmanlar, bu süreçte Türkiye’nin 
ön plana çıkabileceğini söylüyor. 

AİMSAD Dergisi’nin tüm içerikleri ve daha fazlası için 
www.aimsaddergisi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Kadınlar
‘İnşaatların çalıkuşu’ Türkiye’nin 

ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat 

Gürayman ve dünyanın ilk kadın 

mühendislerinden Elisa Leonida 

Zamfirescu’yu konuk ettik.    

58.
Sektörün Sesi
Nesto Makine Finans ve 

Operasyon Müdürü Mehmet 

Ersan, “Pandeminin en olumsuz 

etkisi ihracat oranlarımızı 

düşürmesi” diyor. 
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34.
Kapak
Ar-Ge ve inovasyon bugün her 

sektör için olmazsa olmaz konular. 

Türkiye, son dönemde bu alanda 

atılımlar gerçekleştirse de henüz 

bu konudaki çalışmalar yeterli 

düzeyde değil. Ar-Ge ve 

inovasyonun şirketleri nasıl bir 

adım öne taşıyacağını kapak 

dosyamızda ele aldık ve duayen 

ekonomi gazetecisi, ‘şirket 

doktoru’ Rauf Ateş ile aydınlatıcı 

bir röportaj gerçekleştirdik. 

68.
Dünya Turu
Dünya Turu’nda refah düzeyi ve 

nefes kesen fiyortlarının yanı sıra, 

Türkiye ile potansiyel ticaret hacmi 

oldukça yüksek olan Norveç var. 

80.
Bir Ağaç Öyküsü
Bu sayımızda güzeller güzeli 

Defne’nin hazin hikayesiyle 

birlikte, defne ağacına dair bilgileri 

okuyacaksınız. 

92.
İlham Veren Hikayeler
Bugün hala hayat verdiği bazı 

yapıların sırrı çözülemeyen 

mimari deha Mimar Sinan, 

yüzlerce yıl öncesinden 

okurlarımıza kendini takdim ediyor. 

İÇİNDEKİLER
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Sektör mücbir sebep kapsamına alınmazsa 
Kovid-19’da ikinci dalgayı kaldıramayız
Kovid-19 küresel salgınının ağaç işleme makineleri sektörüne etkilerini değerlendiren AİMSAD 
Başkanı Mustafa Erol, “Eğer pandemide sert bir ikinci dalga gelirse ve devlet, makine sektörünü müc-
bir sebep kapsamına almazsa, firmalar finansal problem yaşar” dedi. 

Kovid-19 küresel salgını tüm 
dünya ekonomilerini olum-
suz etkilerken Türkiye de 

bundan nasibini aldı. Devlet, ekono-
miyi canlı tutmak için bir dizi önlem 
alırken, makine sektörü henüz müc-
bir sebep kapsamına alınmamaktan 
yana dertli. Sert bir ikinci dalganın 
gelmesini beklemediğini söyleyen 
AİMSAD Başkanı Mustafa Sabri 
Erol, 2020’de sadece ikinci çeyrekte 
kayıp yaşadıklarını dile getirdi. Dev-
letin makine sektörünü mücbir se-
bep kapsamına almadığını hatırlatan 
Erol, “İkinci dalga olursa almasını 
isteriz. Bir kere öz kaynaklarımızla 
yürüdük. Bu sefer makine sektörü 
böyle bir şeyi kaldırmaz. Eğer sert 
bir ikinci dalga gelirse ve devlet, 
makine sektörünü mücbir sebep 
kapsamına almazsa, firmalar finansal 
problem yaşar. Bu firmaların çoğu, 
aile firması, öz varlıkla değil, krediy-
le dönüyorlar. Böyle bir durumda, 
sektördeki firmaların yüzde 30’unu 
kaybederiz” açıklamasında bulundu.  

İç pazar 2019 ile aynı olacak
İhracat için beklemek lazım
Pandeminin gidişatına yönelik iyimser 
olduğunu belirten Mustafa Erol, mo-
bilya sektörünün inşaat sektöründen 
ivmelenerek bir artış yaşadığını, sektö-
rün pandeminin yeni başladığı döne-
me şu anda geri döndüğünü ifade etti. 
Sektör olarak sağlıklı verileri Ağustos 
ayından itibaren almaya başlayacak-
larını kaydeden Erol, “Tahminime 
göre bu aydan itibaren gelecek ve-

riler, her ay artarak devam edecek. 
Satışlar, özellikle kredili satışlarda 
artışlar olacak. Sene sonunun 2019 
rakamlarına eşdeğer olacağını düşü-
nüyorum. İhracat olarak biraz daha 
beklemek lazım. Dünyada da bazı 
bölgelerde tam olarak açılmadı. Yıl 
sonu rakamları, imalat ve iç pazar 
satışı olarak 2019 ile aynı olacak. İh-
racat olarak bir miktar küçülme, tekli 
rakamlarda bir küçülme yaşanabilir” 
diye konuştu.  

Woodtech iç pazarı rahatlatacak
İkinci çeyrekte kayıp yaşamaya başla-
dıklarını aktaran Mustafa Erol, Ma-
yıs-Haziran aylarının yukarı çıkışla 
geçtiğini bildirdi. İhracatta da bir 
yukarı çıkış olduğuna değinen Erol, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “İkinci 
çeyrekteki kayıplarımızı fuarların da 
olmaması nedeniyle daha çok online 
tanıtımlar gerçekleştirerek azaltmaya 
çalışıyoruz. Derneğimiz AİMSAD’ın 
da bu süreçte faaliyete geçirdiği www.
turkishwoodworkingmachinery.com 
portalı üzerinden üyelerimizin tanı-
tımlarını yapmaya devam ediyoruz. 
Öte yandan, yasal olarak bir engel 
olmaz ise, Ekim ayında gerçekleşti-
rilecek olan WOODTECH Ağaç İş-
leme Makinesi Fuarımızın da sektöre 
ihracatta ve özellikle iç pazarda bir 
rahatlık sağlayacağını düşünüyorum. 
İkinci bir dalganın gelmesi halinde 
imalat ve iç pazarda yüzde 10 kü-
çülme yaşanır. Yüzde 15’e yakın da 
ihracatta küçülme olur, en kötüsü bu 
olur.”

      Eğer sert bir ikinci dalga 
gelirse ve devlet, makine sektö-
rünü mücbir sebep kapsamına 
almazsa, sektördeki firmaların 
yüzde 30’unu kaybederiz. 

““
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Endüstri 4.0 çağına doğru Tayvan 
ağaç işleme makineleri webinarı

Tayvan’ın akıllı ağaç işleme maki-
nelerindeki en son trendleri küresel 
profesyonellere tanıtmak için düzen-
lediği “Taiwan Akıllı Ağaç İşleme 
Makineleri Webinarı” 11 Haziran 
2020’de YouTube kanalında gerçek-
leştirildi. Tayvan’ın alanında önde ge-
len üreticilerinden LEADERMAC, 
INNOVATOR, KUANG YUNG, 
STIRLING ve ANDERSON’un ka-
tıldığı online seminer, dünya çapında 
662 görüntüleme aldı.
Uluslararası ağaç işleme makineleri 
pazarında önemli bir yere sahip olan 
Tayvan’ın 2019 yılında ağaç işleme 
makinelerinin ihracat değeri 583 
milyon dolara ulaşarak, küresel ih-
racatın yüzde 7,3’ünü oluşturdu ve 
Almanya, Çin ve İtalya’nın ardından 
dördüncü sırada yer aldı. İhracata 
yönelik bir endüstri olan Tayvan ağaç 
işleme makinelerinin ihracat değeri, 
toplam üretiminin yüzde 80’inden 
fazlasını oluşturuyor. 
Tayvan’da 300’den fazla ağaç iş-
leme makinesi üreticisi bulunuyor 
ve bunların yüzde 80’inden fazla-
sı, esnek ve verimli Ar-Ge, inovas-
yon, üretim ve servis sonrası destek 
avantajları ile eksiksiz bir değer zin-
cirinden oluşan büyük bir endüst-
riyel kümelenmenin yer aldığı Tai-
chung’da bulunuyor. Sahip olduğu 
sinerji sayesinde Tayvanlı ağaç işle-
me makineleri hem kalite hem de 
fiyat açısından oldukça rekabetçi.

Artan küresel rekabete yanıt olarak, 
Tayvan ağaç işleme makineleri, müş-
terilerin akıllı üretimini ve yenilikçi iş 
modellerini güçlendirmek için maki-
neleri sensörler, kontrolörler, otoma-
tik ekipman ve bilgi teknolojileri ile 
entegre ederek Endüstri 4.0 döne-
mine doğru ilerliyor. 
Tayvan Ağaç İşleme Makinelerinde 
Akıllı Teknoloji Online Semineri’nde 
konuşmacılar, en son akıllı teknoloji-
leri hakkında şu bilgileri verdiler: 
n LEADERMAC, dünya standartla-
rında bir “dört taraflı kalıpçı” üreti-
cisi ve ağaç işleme makineleri ile ilgili 
17 patenti bulunuyor. Yeni dört ta-
raflı kalıpçı serileri, kesicilerin şekli-
ne cevap veren ve üç boyutlu ahşap 
damarı oluşturan kendi geliştirdiği 
yazılımları uyguluyor. Seminerde 
aynı zamanda operatörlerin uzak 
makinelerden kaynaklanan sorunları 
çözmelerine imkan veren Siemens 
MindSphere bulut tabanlı platform 
da tanıtıldı. 

n INNOVATOR’un Akıllı Kaplama 
Yüzeyleri Üretim Hattı sadece işçilik 
maliyetlerini azaltmakla kalmaz, aynı 
zamanda manuel taşıma ile kaplama 
yüzlerinin kırılmasını da en aza in-
diriyor. Optimize edilmiş çift bıçaklı 
kaplama, giyotin, çapraz besleme 
kaplama ekleyici ve kenar düzeltme 
teknolojisi ile bu üretim hattı nor-
malde on kişi gerektiren süreci iki-üç 

kişi ile tamamlamayı sağlıyor. Bu sis-
tem, yapıştırma etkilerini iyileştirmek 
için yapıştırılmış kaplama şeritlerinin 
bekleme süresini bile kontrol edebi-
liyor.

n KUANG YUNG’un “Rip One Sys-
tem”, boyut ayarı, optimizasyon ve 
simülasyon sağlayan güçlü yazılım-
ları ile ahşap kusurlarını, havlamayı, 
düğümleri ve çatlakları doğru bir şe-
kilde tanımlayan 3D görüntü tarama 
sistemi ile donatılmış hareketli bir rip 
testere makinesi. Bu sistem, manuel 
malzeme hazırlama ile karşılaştırıldı-
ğında yüzde 8-10 ve geleneksel bir 
optimizasyon sistemine kıyasla yüzde 
3-5 malzeme tasarrufu sağlıyor.

n STIRLING, müşterinin ERP’sine 
bağlı bilgisayar merkezi kontrol sis-
temi ile otomatik yapıştırılmış lamine 
ahşap üretim hattının yanı sıra akıllı 
robot yükleme/boşaltma ile özelleş-
tirilmiş bir üretim prosesi geliştirdi. 
Manuel sistemle karşılaştırıldığında, 
bu otomatik sistem hem ürün hasa-
rını önemli ölçüde azaltıyor, hem de 
gereken insan gücünü 37’den 3-4 
kişiye kadar düşürüyor. 

n ANDERSON’un panel mobilyalar 
için tam otomatik işleme hattı çoklu 
ranza yükleme sistemi, otomatik eti-
ketleme, CNC işleme merkezi ve pa-
letleme sisteminden oluşuyor. Bulut 
tabanlı sistemleri yönetim, operasyon 
ve servis/bakım bölümlerine bağlıdır 
ve iş mili durumu izleme ve çarpışma 
önleme algılama sistemi ile donatıldı.  

Daha fazla bilgi için https://twmt.
taiwantrade.com/mp/event-2020 
adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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Makine sektörü 2030’da 
63,3 milyar dolar ihracat hedefliyor
Ticaret Bakanlığı İhracat Ana Planı kapsamında stratejik sektörler arasında konumlandırı-
lan makine sektörü, 2030’da 63,3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

Makine sektörü, Makine İhracatçıla-
rı Birliği (MAİB) organizasyonuyla 
Makine Sektör Çalıştayı’nda buluş-
tu. Çalıştay, MAİB Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu’nun makine sektörü-
nün son 17 yılda makine dış ticare-
tinden aldığı payı, dünya ortalama-
sının dört misli hızla artırarak yüzde 
0,4’ten yüde 0,8’e yükselttiğini ve 
2019 yılını 18 milyar dolara yakın 
bir seviyede ihracatla tamamlayaca-
ğını vurgulayan açılış konuşmasıyla 
başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can, çalıştayda sektör dernek baş-
kanlarının değerlendirme ve önerile-
rini dinledi, Bakanlık olarak makine 
sektöründe ihracatın artırılması için 
attıkları adımları aktardı.
Hedef sektörlerin uluslararası reka-
bet gücünü artırmak üzere bir yol 
haritası belirlediklerini belirten Tica-
ret Bakanı Ruhsar Pekcan şunları ifa-
de etti: “Mevcut olduğumuz pazar-
larda rekabet gücümüzü artırmaya 
çalışırken, yeni ürün ve stratejilerle 
yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz. 
Küresel teknoloji savaşları içinde 

yüksek teknolojili ürün ihracatına 
yönelik önemli fırsatlar var. İhra-
catçılarımızla birlikte bunları iyi de-
ğerlendirmeyi amaçlıyoruz. Hedef 
sektörler arasında makine sanayiine 
yer verdiğimiz İhracat Ana Planı ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı’nda stratejik sektörlerin 
kesiştiğini görüyoruz. Sürdürülebi-
lir büyümenin odak noktası Ar-Ge, 
inovasyon ve teknolojik gelişimdir. 
Yol haritamızı belirlerken, uluslara-
rası rekabetteki gücümüzü artıracak 
şekilde dünyadaki bu trendleri dik-
kate alıyoruz.” 

‘Makine sektörü rekabetçi 
olamazsa, Türkiye de rekabetçi 
olamaz’
Makine sanayiinin iyi örgütlen-
miş, katılımcı ve disiplinli bir sek-
tör olduğuna dikkat çeken Makine 
İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu, sektörün önemli gün-
dem maddelerinin, Bakanlıkların eş 
zamanlı Strateji Belgelerinde güçlü 

vurgularla yer almasından memnun 
olduklarını belirterek şunları söyle-
di: “Makine sektörü dünyanın en 
büyük ticaret alanıdır. Uluslararası 
rekabet makine, elektronik ve ya-
zılımın birlikte geliştirilmesini şart 
koşmaktadır. Makine ihracatımız 17 
yıldır dünya ortalama artışının dört 
misli bir hızla artıyor. Türkiye maki-
ne sektörü eşi görülmemiş bir başarı 
hikâyesi yazıyor. Ülkemizin hedef 
ülkelerde ve potansiyeli yüksek ürün 
gruplarında beklenen ihracat artışını 
bütün ülkelerde ve sektör genelin-
de de yakalayabilirsek 2030 yılında 
4,5 trilyon dolara ulaşması beklenen 
dünya makine ihracat pazarından 
63,3 milyar dolar pay alabiliriz.”
Yakın tarihe kadar ticarette ve üre-
timde lider ülkelerin hem katma 
değeri düşük hem de orta segment 
ürün gruplarında liderliği Doğu’ya 
kaptırmanın telaşını yaşadığına dik-
kat çeken Karavelioğlu, “Dünyada 
üretilen makinelerin yüzde 20’ye ya-
kınını üreten Çin’in en fazla yatırım 
yaptığı alan ısrarla makine imalatıdır; 
üretim gücünü teknoloji seviyesini 
yükseltmek hedefiyle tahkim ediyor. 
Bütün gelişmiş ülkelerin sanayi ve 
dış ticaret stratejilerinin merkezinde 
makine ve teknolojide liderlik hedefi 
var. Makine sektörümüz rekabetçi 
olamazsa, Türkiye de rekabetçi ola-
maz” dedi.

‘Firma sayısı değil, 
ölçeği büyümeli’
Bakanlıkların odak sektör olarak ma-
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kine sektörünü seçmesinin üretim, 
teknoloji ve dış ticaret alanlarında 
kapsamlı ve detaylı programlar ha-
zırlamayı zorunlu kıldığına dikkat 
çeken Karavelioğlu şöyle konuştu: 
“Ölçek sorunumuz var. Firma sayı-
sını daha fazla artırmak yerine ölçek-
lerinin büyümesini sağlamalıyız. Bu-
nun için de kayıt dışı ile hep birlikte 
mücadele etmeliyiz. Fikri mülkiyet 
ile Piyasa Denetleme Gözetleme 
en önemli koruma araçlarımızdır. 
Ölçek sorununu aşmak üzere teşvik 
ve desteklerin de seçici, yönlendirici, 
performansa dayalı olması gerektiği-
ne fakat makine ithalatını kolaylaştır-
maması gerektiğine inanıyoruz.”
Karavelioğlu, ihracatın ve ihracat-
çının finansmanının da öncelikli 
konular arasında yer aldığını be-
lirterek, “İhracatı en fazla oranda 
destekleyen Eximbank bizde fakat 
desteklerin kısa vadeli olması makine 
sektörünü olumsuz etkiliyor. Maki-
neler orta uzun vadeyle satılır ve 
alıcı finansmanı esastır. Türkiye’nin 
ihracatının yüzde 10’undan fazlası-
nı yapan sektörümüzün Eximbank 
kaynaklarının sadece yüzde 4’ünü 
kullanıyor oluşu, bu konuda sektö-
rel açılımlar gerektiğini gösteriyor” 
dedi.

Son iki yılda kurulan 150 Ar-Ge ve 
tasarım merkezinin katkı vermesi 
için zamana ihtiyaç olduğunu belir-
ten Karavelioğlu, “Yüksek teknolo-
jili makine imalatı, bilhassa mühen-
dislik makineleri referansla satılır. İş 
bitirme belgeleri özel imalat veya 
projeli işlerde bir sertifikasyon mahi-
yeti taşır. Bu referanslar ancak yur-
tiçinde yapılacak işlerle sağlanabilir. 
Kamu yatırımlarını lehimize çevir-
mek zorundayız” dedi.

‘Üreticilerin rekabet gücünün 
korunması gerekiyor’
Makine imalatçılarının rekabet gü-
cünü koruması gerektiğine, aksi 
halde yerli sanayicinin ithalata yö-
neleceğine dikkat çeken Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Ha-
san Büyükdede, “Stratejik sektör-
ler arasında yer alan ve Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi Progra-
mı’nda öncelikli alan olarak belir-
lediğimiz makine sektöründe za-
man zaman firmaların Uzak Doğu 
ile rekabet etmekte zorlandıklarını 
görüyoruz. Yerli makine imalatçı-
larının yurt içindeki etkinliklerinin 
korunması önceliğiyle gerekli dü-
zenlemelerin hayata geçmesinin, 
Türkiye’nin sanayileşmesi yönün-

de önemli bir adım olacağına ina-
nıyoruz” dedi.

‘İhracatçı tüm sektörler 
yerli makine kullanmalı’
En büyük potansiyelin ve en çok 
gidilecek yolun makine sektöründe 
olduğunu belirten TİM Başkanı İs-
mail Gülle, otomotivden tekstile, ha-
lıdan tarıma ve daha birçok sektörde 
üretimin makinelerle gerçekleştiğini 
vurgulayarak şunları söyledi: “Sadece 
makine ihracatında değil, diğer sek-
törlerin ihracatında da yerli makine 
kullanımının artması gerekiyor. Ma-
kine sektöründeki Ar-Ge yatırımları 
ve patent sayısı toplam imalat sanayi 
içinde yüzde 20’ye ulaşıyor. Tescil-
li marka sayısı 3 bin 987’e yükseldi. 
Makine sanayii en fazla Ar-Ge Mer-
kezi olan sektör. Sadece geçtiğimiz 
sene 59 yeni Ar-Ge merkezi açıldı, 
bu alanda toplam sayı 176’ya yük-
seldi. Makine sektörümüz 5,6 dolar 
birim fiyatla katma değer ortalama-
mızın çok üzerinde seyrediyor. İh-
racatçılarımızın yoğun gayretleriyle 
yakalamış oldukları başarılı ivme sa-
yesinde, 2010 yılında yüzde 40 sevi-
yesinde olan sektörümüzdeki ithalatı 
karşılama oranını bugün yüzde 62’ye 
taşımayı başardık.”



















Haberler
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MAKFED’de isim değişikliği
Türkiye makina sektöründe 20 alt sektörü tek çatı altında birleştiren ve Avrupa Mühen-
dislik Endüstrileri Konfederasyonu’nda Türkiye’yi temsil eden Makina Federasyonu, ismini 
“Türkiye Makina Federasyonu” olarak değiştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 
Ticaret Bakanlığı’nın uygun gö-
rüşleri ve İçişleri Bakanlığı’nın 
onayı ile ismi Türkiye Makina 
Federasyonu olarak tescillenen 
MAKFED, 20 alt sektör derneği 
üyesi ile 3 bine yakın imalatçıyı 
temsil ediyor. Makina ve aksam 
imalatçılarını temsil eden dernek-
lerin üst kuruluşu olarak 2014 yı-
lında kurulan Federasyon’un mer-
kezi Ankara’da bulunuyor.

‘Sektörümüz örgütlenmesini 
zirveye taşıdı’
Türkiye’de 400 bine yakın kişi 
istihdam eden ve yılda ortalama 
18 milyar dolar ihracat gerçekleş-
tiren makina imalat sektörünün, 
yüksek katma değerli ürün ve tek-
noloji geliştirerek sanayinin yanı 
sıra tarım ve hizmet sektörlerinin 
küresel rekabetçiliğinde kilit rol 
üstlendiğine dikkat çeken MAK-
FED Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Dalgakıran şöyle devam 
etti: “Makina sanayi, herhangi 
bir sektör değildir. Yükseltici ve 
sürükleyicidir. 2019 yılı boyunca 
kamunun yayımladığı tüm stra-
teji planlarında bize öncü görevi 
verilmiş olması, ‘ileri ülke’ olma-
nın tek yolunun makina sanayinin 
yükselişinden geçtiğinin artık her-
kesçe anlaşılmış olmasındandır.”
Makina imalatçılarını temsil eden 
sektörel derneklerin on yıllardır 
önemli bir sorumluluğu özveriyle 
yerine getirdiğini ifade eden Ad-
nan Dalgakıran, “İsim değişikliği 

sonunda, örgütlenmemiz nihayet 
zirve noktasına ulaştı. Federasyo-
numuzun adına kattığımız ‘Tür-
kiye’ ibaresiyle birlikte, ülkemizin 
sürdürülebilir kalkınmasında üst-
lendiğimiz görevin gerek-koşul 
veihtiyaçlarını dile getirmeyi sür-
düreceğiz. Ürettiğimiz bilgi ve 
stratejilerle, yetkili makamların en 
isabetli kararları almalarına yar-
dımcı olmaya büyük bir özgüven-
le devam edeceğiz” dedi.

‘Güçlü örgütlenme 
olmazsa olmaz’
MAKFED çatısı altında Türki-
ye’yi makina, metal, elektronik ve 
yazılım sektörlerinin tepe kurulu-
şu olan Avrupa Teknoloji Endüst-
rileri Federasyonu ORGALIM’de 
de yıllardır başarıyla temsil ettik-

lerinin altını çizen Adnan Dalga-
kıran, “Üye derneklerimizin her 
biri, kendi alt-sektörlerinin en 
yetkin kuruluşlarıdır. Dernek baş-
kanlarımızın birçoğu uluslararası 
sektörel örgütlerde de görevli. 
Derneklerimiz 23 Avrupa fede-
rasyonunda ülkemizin bayrağı-
nı dalgalandırıyor. Uluslararası 
standartlar ve mevzuat üzerinde 
çalışıp, üyelerinin ticari ve teknik 
bilgiye erişebilmelerini sağlıyor. 
Makina imalatı gibi, bütün dün-
yada KOBİ yapısında olan tüm 
faaliyet alanlarında güçlü sektörel 
örgütlenme olmazsa olmazdır” 
dedi.

‘MAKFED, sektörün kurumsal 
yapılanmasını güçlendiriyor’
Öncelikli misyonu, kamu ve özel 
sektörü tamamlayıcı ve destekle-
yici işlevler üstlenirken, ekono-
mik ve sosyal kalkınma sürecinde 
etkin çözümler üreterek gerek 
ulusal gerekse uluslararası ölçek-
te karar alma mekanizmalarına 
zamanında ve yerinde katkılar 
sağlamak olan MAKFED’in üye 
ve faaliyet tabanındaki açılımın 
süreceğini belirten Adnan Dalga-
kıran, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Makina imalat sektörünün ül-
kemizde odağa yerleşerek büyük 
sorumluluk üstlenmesi, yan ve te-
darikçi sektörlerin dernekleri, kü-
meler, bölgesel dernekler ve diğer 
paydaşlarla ilişkilerin güçlendiril-
mesini ve müşterek mesaiyi kaçı-
nılmaz hale getirdi.”
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İlk 7 ayda makine ihracatı 
9,1 milyar dolara ulaştı
Makine sektörü, Temmuz ayında eski performansını yakalayarak, 1,5 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdi. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Eğer ikinci dalga 
yaşanmazsa, birçok alt sektörde geçen yılın rakamlarına yaklaşabiliriz” dedi. 

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) 
yılın ilk 7 ayındaki makine ihracatı-
nın 9,1 milyar dolar olduğunu açık-
ladı. Makine sektörünün ihracatı, 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 11,9 azaldı. Ana pazarla-
rı olan Avrupa Birliği, İngiltere ve 
AB’de ciddi daralma yaşayan makine 
sektörü, hedef pazarlarından sadece 
Rusya’da artış kaydetti. Dünya ma-
kine ticaretinin pandemi nedeniyle 
yüzde 20 civarında düştüğünü vur-
gulayan Makine İhracatçıları Birliği 
Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Türki-
ye’nin Makinecileri olarak biz, kay-
bımızı yüzde 12’nin altında tuttuk. 
Ana pazarımız olan ülkelerde ima-
latçı sektörler henüz tam kapasiteyle 
açılmamasına rağmen son dönemde 
yeni sipariş almaya başladık. Eğer 
ikinci dalga yaşanmazsa, birçok alt 
sektörde geçen yılın rakamlarına 
yaklaşabiliriz. Makine imalatçıları 
kapasitelerini yüzde 80’inin üzerine 
çıkarmadan normalleşemez. Ülke-
miz, makine ithalatını kayıtsız şartsız 
dizginlemek ve rakip ülkelerin değil, 
kendi imalatçısının teknoloji geliştir-
mesine kaynak aktarmak zorunda. 
Türkiye, makine imalat sanayisini 
güçlü tuttuğu ölçüde büyük hedef-
lere ulaşacak.”

‘Sektör, dünyada 2 yıl 
içinde eski haline dönecek’
Pandemide ilk dalganın yaşandığı 
ikinci çeyrekte yüzde 27’lik ihra-
cat kaybı yaşayan makine sektörü, 

Temmuz ayında 2019 yılının aynı 
ayındaki 1,5 milyar dolarlık ihracat 
performansını yakalayarak olumlu 
sinyaller verdi. Bu yıl da Temmuz 
ayında 1,5 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştiren sektörün ilk 7 aylık 
ihracatı, bir önceki yıla göre yüz-
de 11,9 düşüşle 9,1 milyar dolar 
oldu. Türkiye’nin Makinecileri, en 
çok ihracat yaptıkları beş ülke olan 
Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve 
Fransa’da 7 ayda toplam 600 mil-
yon dolar kayıp yaşarken Rusya’ya 
ihracatı yüzde 19 artırdı.
Dünyada makine teçhizat yatırım-
larının en erken iki yıl içinde eski 
haline dönmesini beklediklerini 
vurgulayan Makine İhracatçıları 
Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Ka-
ravelioğlu şunları söyledi:“Ulus-
lararası ticaretin bir anda kesildiği 
bir dönemde dünya makine ticareti 
yüzde 20 düşerken, biz kaybımızı 
yüzde 12’nin altında tutarak rakip-
lerimizden pozitif yönde ayrıştık. 
Bundan sonraki süreç için de ikinci 
dalga riskini göz önünde bulundu-

rarak çalışıyoruz. Alt sektörlerimizle 
yaptığımız görüşmelerde, firmaların 
yeni bir kriz yönetimi için şimdiden 
hazırlık yaptıklarını, eğer kötümser 
senaryo hayata geçer ise bundan en 
az hasarla çıkmak için çalıştıklarını 
görüyoruz.”

‘Türkiye, makine ithalatını diz-
ginlemek zorunda’
Türkiye Makine Federasyonu’na 
bağlı alt sektör dernekleriyle irtibat 
halinde, pandemi deneyiminin farklı 
ürün gruplarına olan ihtiyaçları nasıl 
etkileyeceğini analiz ettiklerini be-
lirten Karavelioğlu, şunları söyledi: 
“Dünyanın en geniş üretim yelpa-
zesini oluşturan makine imalatında 
Türkiye yüksek bir çeşitliliğe sahip. 
Doğru yatırımlarla hemen her tek-
noloji seviyesinden makineler ürete-
biliyoruz. Ülkemiz, bu atılımı ger-
çekleştirmek için makine ithalatını 
kayıtsız şartsız dizginlemek ve rakip 
ülkelerin değil, kendi imalatçısının 
teknoloji geliştirmesine kaynak ak-
tarmak zorunda. Dijitalleşmenin 
yeni döneme entegrasyonda önemi-
ni daha da artıracağını akılda tutarak 
hep birlikte çalışmalıyız, imalat sana-
yimizdeki tüm süreçleri olabildiğin-
ce dijitalleştirmeliyiz. Sektör özelin-
de hamle yapılması gereken alan ise 
tasarım ve doğrulama süreçleridir. 
Butik imalatın hızını artırmak ve op-
timum tasarımla karbon ayak izini 
azaltmak bakımından bu alanların 
geliştirilmesi son derece önemli.” 







Makale
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Siber güvenliği 
gündeminize alın

Çetin Ünsalan - Gazeteci / cetinunsalan@yahoo.com

Herkesin dijitalleşmeyi konuştu-
ğu bir dönemdeyiz. Aslında ben-
ce B2B ölçüsünde konuşuyorsak 
doğru tanımın dijital dönüşüm 
olması gerekir. Çünkü mevcut işle-
rin dönüşümünden bahsediyorsak; 
tanımlamayı da bu doğrultuda yap-
mamız gerekir.

Dijitalleşme ne yazık ki sosyal med-
ya kullanımı ya da internet üzerin-
den toplantı yapılması, biraz daha 
zorlarsak muhasebe işlemlerinin ve 
bankacılığın dijital teknolojiler kul-
lanılarak gerçekleştirilmesi olarak 
algılanıyor.

Oysa bir tesisin dijital dönüşümü, 
planlamayı, fizibiliteyi, uzman ve 
danışman yardımı almayı ve mev-
cut gemiyi hasar vermeksizin rota 
değiştirmeyi esas alıyor. Yani işin 
yapılış biçimini dönüştürmekle, di-
jital ortamda bankacılığı kullanmak 
karıştırılmamalı düşüncesindeyim.

Bu tanımı özellikle paylaşmak is-
tedim; zira buradan yola çıkılırsa 
siber güvenliğin neden reel sektör 
açısından da hayati bir önem taşı-
dığını daha iyi anlayabiliriz. Bunun 
belki de gelecek yıllarda, haksız re-
kabetin bir uygulanış biçimi olaca-
ğını göz ardı etmemek gerekir.

Aynı müşteriye hitap eden iki fir-
madan birinin başvurmak isteme-
si halinde, çok kolay uygulamaya 
koyabileceği siber saldırılardan ve 
dijital dönüşümünü gerçekleştiren 
fabrikaların risk altına girmesinden 
söz ediyorum.

Verimlilik, otomasyon, üretimin 
gerçekleştirilirken birim maliyet-
lerin azaltılması gibi birçok artısı 
olan dijital dönüşüm, gerekli gü-
venliği sağlamazsanız, bir anda 
karabasana dönüşebilir. Ne yazık 
siber ekonominin önümüze koy-
duğu ana başlıklardan biri olan si-
ber güvenliğin, bilhassa reel sektör 
düzleminde çok iyi algılanmadığı-
nı görüyoruz.

Reel sektör mensupları, siber sal-
dırıların bir kamu güvenliği ya da 
devlet meselesi olduğunu düşüne-
rek büyük bir hata yapıyorlar. El-
bette işin bu boyutları da var. Fa-
kat dijital dönüşümün, nesnelerin 
internetinin, veri ekonomisinin ön 
plana çıktığı bir dönem içerisinde 
işin güvenlik boyutunu tartışmadan 
dönüşüme yönelik adım atmamak 
gerekir. 

TÜSİAD’ın yayınladığı 2020 Tür-
kiye Siber Risk Algı Araştırması, 

esasen ortada çok ciddi bir bilinç 
sorunu olduğunu raporlayarak bize 
gösteriyor. Öyle ki siber saldırıya 
uğramayan bir firma, siber güven-
lik yatırımı yapmayı da ya düşün-
müyor ya da gereksiz masraf olarak 
görüyor. 

İşletmelerin, dönüşümü gerçekleş-
tirmeden önce, mevcut durumla-
rıyla, projelerinin yol haritasıyla ve 
sonrasındaki sistematik olası geli-
şimleriyle ilgili yapacağı siber gü-
venlik testlerinin hayati önemde ve 
amaca ulaşan harcamalar olduğunu 
unutmamak lazım.

Aksi takdirde Dimyat’a pirince gi-
derken, evdeki bulgurdan olunan 
yeni örnekler de önümüze gelecek-
tir. Bu öyle bir risk ki, tek bir firma-
dan başlayarak, bağlantılı olduğu o 
sektör içindeki çok sayıda firmayı 
tehdit edecek bir yapının anahtarı 
haline dönüşebilir.

Velhasıl kelam; teknolojiyi takip 
edelim; rekabetçi olabilmek adına, 
verimliliği yakalamak uğruna dijital 
dönüşümü tesislerimizde uygula-
maya alalım; ama bunun en başında 
tümünün siber güvenlik stratejisi 
olmadan saatli bomba haline gele-
bileceğini de unutmayalım.









Kapak Dosyası  
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Dünya, Kovid-19 küresel 
salgının da etkisiyle bir 
dönüşüm çağında. Tarih-

te çağları başlatan ve bitiren olayları 
hatırlarsak, bu salgın da bu olaylar 
gibi iz bırakacak tarih kitaplarında. 
Pandemi, sağlıktan sonra şüphesiz 
en çok ekonomileri sarstı, sarsmaya 
devam ediyor. Bu süreçte karlı çı-
kan ve çıkacak olanlar ise şüphesiz 

‘fark yaratanlar’. Teknoloji çağında, 
dünyanın dönüşümüne ayak uy-
durmak için pek çok seçenek bulu-
nuyor. E-ticaretin tavan yaptığı bu 
dönemde de sürece hızlı ayak uy-
duran e-ticaret firmaları fayda gör-
dü. Türkiye tam da bu zamanda, 
önemli boşlukları dolduracak insan 
kaynağına, tecrübeye ve yeniliklere 
ayak uydurabilecek şirketlere sahip.  

Üstelik, Ar-Ge ve inovasyonun öne-
mini kavramış ve bu alanda aksiyon 
almaya başlamış durumda olan bir 
ülke. Bununla birlikte, ‘fark yarat-
ma’ya yönelik motivasyon ve yol 
haritası konusunda pek çok şirke-
tin kafasında soru işaretleri mevcut. 
Her şeyden önce, her sektörün, 
her firmanın, hatta her coğrafi ko-
numun-hatta ilin bile-yenilikçi fi-

Koronavirüsün dönüştürdüğü 
dünyada Ar-Ge ve inovasyon 
şirketler için tek fırsat
Devir teknolojinin, fark yaratmanın ve yeni olanın peşine düşmenin devri. Hal böyleyken, 
dünya da yeni tip koronavirüsün etkisi ile dönüşüyorken, elindeki hizmeti ya da ürünü 
farklılaştıran, yenilik üreten karlı çıkacak, diğerleri ise tarihin tozlu sayfalarında kaybolacak. 
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kirler üretmek ve ortaya koymak 
anlamında başka başka dinamikleri 
mevcut. Yerellik ve globalliğin bu 
derece iç içe geçtiği bir çağı muh-
temelen kimse hatırlamıyor. Ülke-
de Ar-Ge ve inovasyonun istenilen 
düzeye gelmesi, şüphesiz motivas-
yonun yanı sıra, şirketlerin bu ko-
nudaki vizyonlarıyla da ilgili. 
O halde baştan başlayalım: Ar-Ge 
nedir? Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri Kanunu’na göre Ar-Ge kül-
tür, insan ve toplumun bilgisinden 
oluşan bilgi dağarcığının artırılması 
ve bunun yazılım dahil yeni süreç, 
sistem ve uygulamalar tasarlamak 
üzere kullanılması için sistematik 
bir temelde yürütülen yaratıcı ça-
lışmalarına verilen ad. Ar-Ge faali-
yetleri temel araştırma, uygulamalı 
araştırma ve deneysel geliştirme sü-
reçlerini içinde barındırıyor. 
İnovasyon ise kavram olarak, hem 
bir süreci-yenilemeyi-hem de bir 
sonucu yani yeniliği ifade ediyor. 
İnovasyon daha çok sıkıntıları gi-
derme konusuna odaklanarak, var 
olan sorunlara çözüm bulmak ola-
rak tanımlanabilir. İnovasyon bir 
buluş olmamakla birlikte, daha çok 
günümüzde var olan bir ürün, hiz-
meti ele alıp ürüne yeni etkin özel-
likler katmak ve yeniden insanlığın 
hizmetine sunmak şeklinde nitelen-
diriliyor. İnovasyon süreci, bilginin 
ekonomik ve toplumsal faydaya 
dönüştürülmesi olduğu için teknik, 
ekonomik ve sosyal süreçlerin oluş-
turduğu bir bütün. Bireylerde ve 
toplumda değişime olan istek, ye-
niliğe açıklık ve girişimcilik ruhuyla 
özdeşleşen bir kültür gerektiriyor. 
İnovatif düşünce kültürüne sahip 
bireyler yeni fikirler ortaya çıkarı-
yorlar.
Herkesin bildiği, dünya ölçeğin-
de çok büyük firmalar bulunuyor. 
Bu markaları bilmeyen yok. 2015 

rakamlarına göre Ar-Ge harcama-
larında başı çeken ilk 5 marka Volk-
swagen, Samsung, Intel, Microsoft 
ve Roche. 

Türkiye, inovasyon 
indeksinde 43’üncü
İnovasyon anlamında, 2017 glo-
bal inovasyon indeksi sıralamasına 
bakıldığında ilk 10 sırada İsviçre, 
İsveç, Hollanda, ABD, İngiltere, 
Danimarka, Singapur, Finlandiya, 
Almanya, İrlanda gibi ülkeler yer 
alıyor. Bu ülkelerin sıralamaya baz 
olan skorları 67.7-58.1 arasında 
değişiyor. Türkiye ise 43’üncü sı-
rada, 38.9 skorla yer alıyor. Global 
sıralamada 2013’ten 2017’ ye ger-
çekleşen ön sıralara doğru eğilim 

Türkiye’yi 68’inci sıradan 43. sıra-
ya taşıdı ve aynı dönem için ülkenin 
skorundaki değişim nispeten daha 
küçük adımlarla 36.1’den 38.1’e 
yükseldi.
Önemli göstergelerden biri olan 
Ar-Ge harcamalarının gayri safi 
milli gelire oranına bakıldığında, 
Türkiye 2000’li yılların başından 
beri izlediği olumlu artış trendi 
umut verici. Nispeten düşük bir 
eğimle artan grafikle son yıllarda 
Ar-Ge ve inovasyon konusunda ya-
pılan çalışmaların başarısının yanın-
da, artış hızının düşük olduğunu 
söylemek mümkün. Dünya ülkeleri 
ile kıyaslandığında; Ar-Ge ve ino-
vasyonda öncü ülkelerin rakamları 
2- 4.25 bandında değişiyor. Bu ra-

21’inci yüzyılda marketçilik en yenilikçi sektör
Uzun yıllar Ekonomist ve Capital gibi ekonomi dünyasına yön veren dergilere 
iz bırakan Rauf Ateş, bu sayımızın kapak röportajının konuğu oldu. Yenilikçiliğin 
ne olduğunu ve önemini anlatan Fast Company Yayın Direktörü Ateş, 
“19’uncu yüzyıldaki lider şirketlerin belki de tamamına yakını, yaptıkları işin 
sonsuza kadar aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorlardı. Baktığınızda haklı 
da görünebilirlerdi. Çünkü, şeker ya da pamuk yağı üretmek, sigara işi, gaz 
dağıtımı, lastik yapma ve metal işleme, hiç değişmeyecek gibi gelebilirdi. Oysa, 
belki de iş dünyasının en eski işlerinden biri marketçilik, son yılların en yenilikçi 
sektörlerinden biri haline geldi. Wal Mart’ın yarattığı iş modeli, Zara’nın orta-
ya koyduğu yenilikçi yaklaşım bunların en iyi örneği. Onların daha kurulmadığı 
dönemde, ABD’nin liderleri arasında yer alan perakendecilerden bazıları yok 
oldu, bazıları da küçülerek yollarına devam ettiler” diyor. 
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Ar-Ge desteklerine başvurmak mümkün 
Türkiye’de, destekler eskiye nazaran oldukça arttı ve birçok 
devlet kurumu tarafından, yasal mevzuata konu edilerek Ar-
Ge destekleri geliştirildi.
KOSGEB, TÜBİTAK, AB fonları, İŞKUR, çeşitli bakanlıklar 
ve bakanlıklara bağlı kurumların destekleri, gibi pek çok ola-
na erişim sağlamak mümkün. Bunlar hibe, vergi indirimi ya 
da istisnaları ve krediler. Yeter ki bir firma, farklılaşmak, kalıcı 
ve başarılı olmak istesin. İnsan kaynağının önemini anlasın ve 
bu kaynağa güvensin. Bu insan kaynağı da mevcut ürünü ya 
da hizmeti farklı sunmanın bir yolunu muhakkak bulacaktır. 
Verilen desteklerden bazıları şöyle:     

KOSGEB
KOBİ Teknoyatırım Destek Programı çerçevesinde, Koro-
navirüs (COVİD-19) Salgınından Korunmak Üzere Alınan 
Tedbirler Kapsamında Üretilecek Ürünlere yatırım projesi 
bütçesinin 10 Milyon TL’yi aşmaması koşulu ile üretimi des-
tekliyor. 

Teknoparklar
TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV ve Kalkınma Ajanslarının sun-
muş olduğu proje bazlı nakit destek programlarından farklı 
olarak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar), Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezleri yapısı altında da firmalara çeşitli des-
tek ve muafiyetler sağlanıyor. Faaliyete geçen teknoparklarda 
5 bin 638 firma faaliyet gösteriyor. Teknoparklarda faaliyet 
gösteren firmaların 34 bin 988’i Ar-Ge projesini tamamla-
mış, 9 bin 903’ü projeyi geliştirmeye devam ediyor. Yapılan 
çalışmalar kapsamında 89 milyar TL yurtiçi satış, 4,6 Milyar 

dolar ihracat gerçekleştirildi. Tescillenen patent sayısı 1132, 
tescillenen faydalı model sayısı 409 ve tescillenen endüstriyel 
tasarım sayısı 122.

TÜBİTAK
TÜBİTAK 1507 kodlu “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Prog-
ramı” çerçevesinde açılan çağrı kapsamında, Kovid-19’un 
teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının 
iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenme-
sinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesine yönelik şu ör-
nekleri verilen konularda sunulacak Ar-Ge projelerine hızlı 
destek veriliyor: Dezenfektanlar, maske, koruyucu kıyafetler,
tanı kitleri, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, ilaç, 
aşı, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebile-
cek bilişim uygulamaları
 
EUREKA
Kovid-19 Konulu EUREKA Network Çağrısı kapsamında 
Türkiye ile birlikte Avusturya, Danimarka, Hollanda, İspan-
ya, Fransa’dan fonlayıcı kuruluşlar destek sağlıyor. Ar-Ge 
projeleri desteklenecek konular ise şöyle: Enfeksiyonun ön-
lenmesi ve korunması, sanitasyon teknolojisi, teşhis ve test, 
terapötikler, aşılar ve ilaçlar, hastalık izleme teknolojisi, sağlık 
sistemleri için analitik çözümler, Kovid-19 hastaları için akıllı 
teknoloji, kilit altında kritik üretim ve tedarik zincirleri için 
akıllı teknolojiler ve destek sistemleri, güvenli hareketlilik: 
göç verileri ve eğilimleri, bölgesel risk izleme, yalıtılmış ve 
risk gruplarının korunması, toplu taşıma araçlarının güvenli 
kullanımı, eğitim teknolojileri ve dijital çalışma alanı.

kamlarla Türkiye’nin rakamları kı-
yaslandığında, ülke genel durumun 
oldukça gerisinde. Aradaki farkı 
kapatmak için hızlı ve akılcı çözüm-
lerin hemen uygulanması gerekiyor. 

Patent başvurularında da 
gerilerde
2000’li yıllardan bu yana Ar-Ge’de 
çalışan insan sayılarına bakıldığında, 
15 yıllık bir sürede sayının 3 katına 
çıktığı biliniyor. Sürekli artış eği-
liminin olması sevindirici olmakla 
beraber, diğer ülkelere kıyasla pek 
çok araştırmacıya, doktoralı mühen-
dislere, iyi yetişmiş teknik personele 
ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor.

Ülkelerin devlet olarak Ar-Ge’ye 
yaptıkları harcamalarda Türkiye’nin 
2015 değeri bin 771,79 milyon 
dolarken Almanya 16 bin 280,30, 
Japonya 12 bin 730,45, Güney 
Kore 9 bin 161,06, ABD 59 bin 
028, Çin 70 bin 818,47 milyon 
dolarlık seviyelere sahip. Türkiye’de 
devlet tarafından Ar-Ge harcamala-
rı yetersiz. Türkiye’nin patent baş-
vuru sayısı 6848’ken Güney Kore, 
ABD, Çin, Almanya için 67,899-
1,338,503 arasında değişiyor. Pa-
tent başvurularında da Türkiye’nin 
gerilerde olduğu görülürken, ülke 
en yakın gelişmiş ülkenin 10’da biri 
kadar bir değerde. 
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İş dünyasında
başarı ve   
kalıcılığın 
temel ilkesi: 
Yenilik ve 
değişim

Türkiye’deki şirketlerin Ar-Ge yatırımlarının düşük olduğunu söyleyen Fast Company Yayın 
Direktörü, duayen gazeteci Rauf Ateş, “İş dünyasında kalıcılığın ve başarının temeli hep aynıdır: 
Yenilik ve değişim. Türkiye’deki şirketler de bu yolu izlemeli” dedi.  

Ar-Ge ve inovasyon, şirketleri na-
sıl bir adım öne taşır? Yeni tip ko-
ronavirüsün ortaya çıkardığı krizin 
etkileri doğrultusunda bu sorunun 
peşine düşerken, halihazırda yıl-
larını ekonomi gazeteciliğine ver-
miş, üstelik KOBİ’lerle ilgilenen ve 
yenilikçi fikirleri arayan bir isimle 
karşılaştık: Rauf Ateş. Uzun yıllar 
Ekonomist ve Capital gibi ekonomi 
dünyasına yön veren dergilere iz bı-
rakmış olan Rauf Ateş Yeni Normal, 
Şirket Doktoru, KOBİ Doktoru, 
Türkiye’de Siemens’in Tarihi, Sıra-
dışı Girişim, İnovasyon Hayat Kur-

tarır, Teşekkürü Bir Borç Bilirim, 
Yarının Aile Şirketleri ve Gelecek 
500 adlı kitaplara imza attı. 
2019 yılından bu yana Fast Com-
pany’nin yayın direktörlüğünü üst-
lenen Rauf Ateş, bu dergi ile yeni-
likçi fikirlerin izini sürmeye devam 
ediyor. 
Fast Company’nin endüstrileri dö-
nüştüren ve toplumu şekillendiren 
yenilikleri belirlemek üzere 2008 
yılından bu yana gerçekleştirdiği, 
2019’da startup’lardan dünyanın en 
büyük organizasyonlarına 400’den 
fazla prestijli kurumun belirlendiği 

Most Innovative Companies (En 
İnovatif Şirketler) çalışması, şimdi 
Türkiye’de gerçekleştiriliyor. En 
İnovatif Şirketler-2020’ye katılmak 
isteyen herkes, www.fastcompany.
com.tr adresine girerek başvuru 
formunu doldurabiliyor. 
Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon fa-
aliyetlerinin henüz yeterli düzeyde 
olmadığını düşünen Ateş, bu konu-
da ABD ile Türkiye’deki rekabet or-
tamını kıyaslıyor ve yerli şirketlere, 
KOBİ’lere, fark yaratmak isteyenle-
re bir yol haritası çiziyor. Gazeteci 
Rauf Ateş, Ar-Ge ve inovasyonun 
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şirketlere neler kazandırabileceğini ve 
neler yapılması gerektiğini AİMSAD 
Dergisi okurları için anlattı…  

Öncelikle, Türkiye’de KOBİ ni-
teliğindeki şirketlerin Ar-Ge’ye 
bakışını değerlendirebilir misiniz?    
Zamanın Ekonomiden Sorum-
lu Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek’ten dinlemiştim. Büyük 
bir ilimizi ziyaretinde, çoğu ihra-
catçı şirketlerin sahipleriyle yaptığı 
toplantıdan izlenimleri aktarmıştı. 
Büyük yatırımları, ciro ve ihracatı 
olan şirketlerde Ar-Ge bütçelerinin 
düşüklüğüne şaşırmıştı. Hızlıca Ar-
Ge’ye yatırım yapmaları gerektiğini 
önermişti. Hatta yanlış hatırlamı-
yorsam, bunun için İstanbul’daki 
şirketlerle bilgi alışverişi önermişti.
Türkiye’deki şirketlerin Ar-Ge ya-
tırımlarının düşük olduğu bir ger-
çek… Ancak, bunu genele yaymak 
da doğru değil. Bence birkaç kate-
goride değerlendirmek lazım.
Birinci sırada bu konuda çok iyi 
strateji izleyen, büyük bütçeler ayı-
ranlar var. Bu grupta büyük şirket-
ler yer alıyor. İkinci grupta, Alman-
ya’da “hidden champions” (gizli 
şampiyonlar) olarak nitelendirilen-
lerin benzeri Türk şirketleri var. 
Bunların bazıları ihracata çalışıyor 
ya da belli alana odaklı şirketlerden 
oluşuyor. Bunlar da yeniliğe önem 
veriyorlar.
Yeni ortaya çıkan bir grubu ise star-
tuplar oluşturuyor. Son yıllarda bu 
alanda öne çıkan başarıları görüyo-
ruz. Özellikle sağlık teknolojileri, 
savunma sanayi, oyun gibi. 
Devletin desteği var. Ama yenilikçi-
liği şirketin içine gömen strateji için 
Türkiye’de henüz yolun başında 
olunduğunu düşünüyorum. 
‘Meslek kuruluşlarının 
çalışmaları önemli ama eksik’
KOBİ düzeyindeki pek çok fir-

ma, bugün Ar-Ge ve inovasyo-
nun önemini kavramış durum-
da. Meslek kuruluşlarının da 
proje, destek ve bilgilendirmeleri 
bu konuda epey faydalı oluyor. 
Meslek örgütlerinin bu alanda 
şirketlere desteği hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
Türkiye’deki meslek kuruluşları-
nın çok sayıda konudaki çabaları-
nın önemli bölümünü konferans/
etkinlik düzenlemek ile dergi/
kitap çıkarmak oluşturuyor. Bu 
önemli, ama eksik. Hem de bence 
çok eksik.
Üyelerinin gerçek ihtiyacının, 
konuştuğumuzda bu olmadığını 
görüyoruz. Mesela, ağaç sanayin-
deki şirketlerin ihtiyacı tam olarak 
nedir? Benim bildiğim kadarıyla, 
sektör bazında değişmekle bir-
likte temel ihtiyacı, yeni müşteri, 
dünyaya açılmak, dünyanın başka 
yanındaki benzer şirketlerle te-
mas etmek, sektöre özel gelmekte 
olan yenilikleri/yıkıcı değişimleri 
öğrenmek ve yeni girişimleri des-
teklemektir.
Mesela, oyun sektöründen 1,5 
milyar dolarlık startup çıkıyorsa, 
diğer sektörlerden de bu kadar 
olmasa bile, yeni nesil startupların 
yaratılmasına katkıda bulunulması 
gerekiyor. Ağaç sanayi alanından 
yenilikçi şirketlerin çıkması, fon-
lanması ve ileriye taşınılması, sek-
tör için kritik bir iştir.

‘Startup son birkaç yılda hızlandı’
Startup firmalarla ilgileniyor-
sunuz ve sanırım son dönemde 
bu konuyla ilgili bir inovasyon 
ödülü de vereceksiniz. Öncelik-
le Türkiye’de startup firmaların 
gelişiminden bahseder misiniz? 
ABD’de her yıl 1 milyondan 
fazla şirket kuruluyor. Türkiye’de 
anonim ve limited şirket sayısı 70 

bin civarı, bireysel şirket de bir o 
kadar. Bundan 30 yıl önce yıllık 
şirket kurulum sayısı 1000’li dü-
zeylerdeydi. Bu rakamları aklımız-
da tutup, Türkiye’deki girişimciliği 
değerlendirmek gerekiyor.
Türkiye’de startup konusu son 
birkaç yıl içinde, başarılı örneklerin 
ortaya çıkması ve gelen kuşağın 
gelecek yaratma düşüncesiyle 
hızlandı. Özellikle birkaç alanda 
yaratıcı çok sayıda şirket çıktığını 
görüyoruz. Oyun, finansal tek-
nolojiler, sağlık, savunma sanayi, 
bulut bilişim ve bazı yazılım alan-
larında büyük başarı sergileniyor.
Ancak, orijinal fikre dayalı hala 
çok az sayıda şirket var. Türkiye’de 
belki de Yemek Sepeti ve Getir 
dışında birkaç daha orijinal fikir 
vardır. Tabii mevcut fikirlerden de 
büyük işler yaratılabilir ama yeni 
fikirlerin büyüme/değer yaratma 
olasılığı daha yüksektir. 

      Her sektörde, her zaman, 
her büyüklükte ve coğrafyadaki 
şirket için yenilik mümkündür.
“ “



‘Türkiye’de piyasa ABD gibi 
rekabetçi değil’
Ağaç işleme makineleri sektö-
rü, ağırlıklı olarak KOBİ düze-
yindeki firmalardan oluşuyor. 
İnovasyona yönelik strateji ge-
liştirme konusunda ne gibi öne-
rileriniz olabilir? 
Bildiğim kadarıyla KOBİ’lerin 
iş modeli, bulundukları sektöre, 
kuruluş amaçları ve patronlarına 
göre değişiyor. Bir bölümü büyük 
şirketlerin/ihracatçıların tedarikçi-
leridir. Üretimlerini/hizmetlerini 
yüzde 100’e yakın onlara verirler. 
Onların yönlendirmesi ve zorlama-
sıyla, yenilik konusunda daha iyi 
bir yol izlerler.
Bir bölümü ihracatçıdır, bir bölü-
mü iç piyasaya yöneliktir. Sorun 
bence bu iki grupta yer alır. Türki-
ye’de piyasa, henüz ABD’deki gibi 
rekabetçi değil. Örneğin, ABD’de 
2014 yılında her kurulan 100 şir-
kete karşılık 100 şirket de batmıştı. 
Bu durum, dünya ve ABD tarihin-
de bir ilktir. Ayakta kalmanın, reka-
betin ne kadar zorlaştığını gösterir. 
Türkiye’de 100 şirket kurulurken, 
20-25’i de batar.
Ancak rekabet hızlı artıyor, tekno-
loji ve iş modelleri ayakta kalmayı 
zorlaştırıyor. Her 100 yeni ürün 
lansmanından 80 kadarı başarısız 
oluyor. Bunun arkasında ise yenili-
ğe, iş geliştirmeye ve farklılaşmaya 
odaklanmadan ürün/hizmet ge-
liştirme var. Boston Consulting’in 
araştırmasında dünyada her piyasa-
ya sunulan 100 üründen 63’ünün 
“me to”, yani başkasının kopyası 
ortaya olduğu ortaya konulmuştu. 
Ünlü yönetim danışmanı Geoff-
rey Moore’un inovasyonla ilgili şu 
sözünü hiç unutmam: “Eğer birisi 
artık burada yenilik yapamıyoruz 
diyorsa, ona inanmayın. Bütün ku-
ruluşların her zaman yenilik yapma 
olanağı vardır ve yapmalıdır, en 

azından makul bir maliyetle”. 
Her sektörde, her zaman, her bü-
yüklükte ve coğrafyadaki şirket için 
yenilik mümkündür.

‘Marketçilik en yenilikçi 
sektörlerden biri’
Ar-Ge ve inovasyonun şirketleri, 
KOBİ’leri, startupları nasıl öne 
taşıyacağını somutlaştırarak an-
latabilir misiniz?  
Dünyanın en önemli borsa en-
dekslerinden biri de Dow Jones 
Industrial Index’dir. 1800’li yıl-
larda kurulan bu endeksin ilk 12 
şirketinden sadece General Electric 
ayakta. Kuruluşunda ‘inovasyon’ 
olan, DNA’sına güçlü şekilde ‘yıkı-
cı yenilikçiliği’ gömen GE, yüzyı-
lın her döneminde değişmeyi bildi. 
Ancak, son yıllarda bu şirketin de 
büyük sorunlar yaşadığını görüyo-
ruz.
Dow Endeksi, 19’uncu yüzyıl-
da kurulmuştu. O tarihte sadece 
Amerikan iş dünyası değil, bütün 
ülkelerde hammadde, demiryolu, 
çelik ve gıda gibi şirketler gözdey-
di. Listeye bakarsanız bunu açık-
ça görürsünüz. Bu sektörlerdeki 
şirketlere son dönemlerde bir de 
General Electric gibi yeni gelişen 
işlere, buluşa dayalı işlere yönelik 
şirketler eklenmişti.
O yüzyılın lider şirketlerin belki 
de tamamına yakını, yaptıkları işin 
sonsuza kadar aynı şekilde devam 
edeceğini düşünüyorlardı. Baktı-
ğınızda haklı da görünebilirlerdi. 
Çünkü, şeker ya da pamuk yağı 
üretmek, sigara işi, gaz dağıtı-
mı, lastik yapma ve metal işleme, 
hiç değişmeyecek gibi gelebilirdi. 
Oysa, belki de iş dünyasının en 
eski işlerinden biri marketçilik, son 
yılların en yenilikçi sektörlerinden 
biri haline geldi. Wal Mart’ın yarat-
tığı iş modeli, Zara’nın ortaya koy-
duğu yenilikçi yaklaşım bunların 

en iyi örneği. Onların daha kurul-
madığı dönemde, ABD’nin lider-
leri arasında yer alan perakendeci-
lerden bazıları yok oldu, bazıları da 
küçülerek yollarına devam ettiler.
Aslında işin özeti şu: Demir çelik, 
gaz dağıtımı, şeker imalatı, deri 
giyim ya da diğerleri… Her alan-
da yenilikçi, buluşçuluk mümkün. 
Bazı durumda dağıtım, bazen pa-
zarlama, bazen yeni bir iş modeli 
bunu mümkün kılabilir. 
Şirketin ili ya da ülkesi önemlidir. 
Ama iş dünyasında kalıcılığın ve 
başarının temeli hep aynıdır: Yeni-
lik ve değişim. Türkiye’deki şirket-
ler de bu yolu izlemeli. 

Kapak Dosyası 
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      Rekabet hızlı artıyor, 
teknoloji ve iş modelleri 
ayakta kalmayı zorlaştırıyor. 
Her 100 yeni ürün lansma-
nından 80 kadarı başarısız 
oluyor. Bunun arkasında ise 
yeniliğe, iş geliştirmeye ve 
farklılaşmaya odaklanma-
dan ürün/hizmet geliştirme 
var.

“
“









AİMSAD, sektöre rehber-
lik eden çalışmalarına 
devam ediyor. 2020 yılı 

ile başladığı ve sektörün üretim, 
ihracat-ithalat, dış ticaret, yurt içi 
satış verilerine içeren raporun ilk 
6 aylık verilerine göre sektörde 
Kovid-19 pandemisinin izleri or-
taya çıktı. 
Koronavirüsün etkilerini ikin-
ci çeyrekte hissetmeye başlayan 
sektörde, AİMSAD üyelerinden 
alınan bilgiler doğrultusunda der-
lenen üretim verilerine bakıldı-
ğında, 2020’nin ilk 6 ayında üre-
timin bir önceki yıla göre yaklaşık 
yüzde 8 azalarak 100 milyon do-
lar olarak gerçekleştiği görülüyor. 
2020 yılının ilk 6 ayında ihracat 
ise, bir önceki yıla göre yüzde 12 
azalarak 43 milyon dolar olarak 
düzeyine geriledi. 2020 yılı ilk 6 
ayında ithalat, bir önceki yıla göre 
yüzde 12 artarak 19 milyon dolar 
düzeyine ulaştı. Yine 2020 yılının 
ilk 6 ayında yurtiçi satış, bir önce-
ki yıla göre yüzde 1 azalarak 75,5 
milyon dolarda kaldı. 

Dış ticaret fazlası devam ediyor
Sektörün son 4 yıldır verdiği dış 
ticaret fazlası ise, oran azalsa da de-
vam ediyor. Detaya bakıldığında, 
ihracatta sadece testere makinele-
rinde yüzde 2,8 artış yaşanırken, en 
sert düşüş yüzde yüzde 56 ile kenar 
bantlama makinelerinin dahil oldu-
ğu 846594 GTIP’inde gerçekleşti. 
Yine ihracatta en büyük payı yüzde 
32 ile testere makineleri alırken, 
onu yüzde 28 ile diğerleri diye sı-
nıflandırılan ürün grubu takip etti. 
İthalata bakıldığında ise, yarma, dil-
me ve soyarak yaprak halinde açma 
makineleri ithalatının 230 bin do-
lardan 2,3 milyon dolara yükseldiği 
görülüyor. 
İthalattaki en sert düşüş de yüzde 
85 ile ihracatta olduğu gibi, kenar 
bantlama makinelerinin dahil oldu-
ğu 846594 GTIP’inde gözlendi. 
Sektörün ilk 6 ayda en çok ihracat 
yaptığı ülkeler ise sırasıyla Özbekis-
tan, Cezayir, Irak, Rusya, Romanya 
olurken, ithalat gerçekleştirilen ül-
keler İtalya, Çin, Almanya, Yuna-
nistan, Avusturya oldu. 

Analiz
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Üretim ve ihracatta koronavirüs etkisi
AİMSAD, 2020 yılı itibariyle başladığı sektörün üretim, ihracat-ithalat, dış ticaret, yurt içi 
satış gibi verilerini içeren raporlarını yayınlamaya devam ediyor. Rapora göre, ilk 6 ayda 
geçen yıla kıyasla üretim yüzde 8, ihracat yüzde 12 azaldı. 

2020’nin ilk 6 ayında Türkiye 
AİM ihracatında İlk 10 ülke

Ülke Değer (USD)
Özbekistan 2.033.401
Cezayir 1.966.483 
Irak 1.965.551
Rusya Federasyonu 1.953.578
Romanya 1.942.299
Mısır 1.622.569
Polonya 1.591.286
Birleşik Krallık 1.461.210
Bulgaristan 1.354.570
İtalya 1.283.253

2020’nin ilk 6 ayında 
AİM ithalatında İlk 10 ülke

Ülke Değer (USD)
İtalya 6.621.578
Çin 5.048.245
Almanya 4.058.002
Yunanistan 590.659
Avusturya 535.463
Tayvan 389.024
Hindistan 232.873
Fransa 196.349
ABD 163.343
İsviçre 157.130

 2016 2017 2018 2019 2019-6Aylık    2020-6Aylık

ÜRETİM 181.194.074 209.552.110 238.396.493 217.814.764 107.596.784 99.394.367
Değişim % 10,36 15,65 13,76 -8,63 - -7,62
İHRACAT 70.665.689 83.820.844 102.510.492 98.016.644 48.418.553 42.739.578
Değişim % 9,25 18,62 22,30 -4,38 - -11,73
İTHALAT 74.607.926 67.729.842 61.498.926 48.325.986 16.671.851 18.626.630
Değişim % -22,83 -9,22 -9,20 -21,42 - 11,73
YURTİÇİ SATIŞ 185.136.311 193.461.108 197.384.927 168.124.106 75.850.082 75.281.419
Değişim % -5,63 4,50 2,03 -14,82 - -0,75
İHRACATIN İTHALATI 
KARŞILAMA ORANI 95% 124% 167% 203% 290% 229%
DIŞ TİCARET 
DENGESİ  -3.942.237 16.091.002 41.011.566 49.690.658 31.746.702 24.112.948









Gezi
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Sislerin arasından görünen cennet
Zirveleri karla kaplı heybetli dağlar, Çoruh Nehri’nin eseri nefes kesen vadiler ve kanyonlar, 
zirvelerde oluşan krater gölleri ve yeşilin binbir tonu… Karadeniz Bölgesi’nin doğu bölümün-
de bulunan Artvin, doğal güzellikleri, kültürel dokusu ve tarihi zenginliğiyle dikkat çekiyor. 

Türkiye’nin Gürcistan’la sı-
nırında yer alan kuzeydoğu 
köşesi Artvin’in doğusunda 

Ardahan, güneyinde Erzurum ve ba-
tısında Rize şehri bulunuyor. En bü-
yük özelliği Gürcistan ile komşuluğu 
olan kenti, Batum ve Hopa arasında 
bulunan Sarp Sınır Kapısı’nın içinde 
olması, onu son derece uğrak bir 
yere dönüştürmüş. Türkiye’de artık 
doğa turizmi denilince akla ilk gelen 
merkezlerden biri haline gelen Art-
vin’de müthiş bir geçmişin izlerini 
günümüze taşıyan tarihi manastırlar, 
kiliseler, cami ve köprüler doğayla 
bütünlük içerisinde adeta bir düşü 
resmediyor.
Milattan önce 3000’li yıllara kadar 
uzanan geçmişi ile Artvin, konukları-
na zengin bir gezi durakları listesi de 
sunuyor. Şehirde gezilip görülmesi 
gereken yerler merkezle sınırlı değil. 
Bunun yanında çevre ilçe ve köylerde 
de milli parklar sizi bekliyor olacak. 
Bu anlamda en az 2-3 gününüzü 
bu nadide şehrin güzelliklerini keş-

fetmeye ayırmanızı tavsiye ediyoruz. 
2019 yılı verilerine göre nüfusu 170 
bin 875 olan Artvin’de nüfusun yüz-
de 62,4’ü şehirlerde yaşıyor. Yüzöl-
çümü 7 bin 436 kilometrekare olan 
şehrin merkezinin denizden yüksek-
liği 530 metre. 2019 yılı TÜİK ve-
rilerine göre, merkez ilçeyle beraber 
Artvin’de 8 ilçe, 9 belediye, bu be-
lediyelerde 38 mahalle ve ayrıca 320 
köy bulunuyor.

Karadeniz ve Kafkas kültürü 
iç içe 
Karadeniz ve Kafkas kültürünün 
hakim olduğu Artvin’de Kafkas 
kültürü Kıpçak Türkleri’nde ve kıs-
men Gürcülerde görülüyor. Kara-
deniz kültürü ise Laz, Hemşinli ve 
Gürcüler’de yaygın. Yöresel çalgılar 
kemençe, tulum, akordeon, da-
vul ve zurna. Artvin yöresinde Bar 
oyunları ve adı Artvin Barı olan, 
fakat Atatürk’e ithafen adı Ataba-
rı olarak değiştirilen halk oyunu, 
Artvin ile özdeşleşmiş durumda. 

Her yıl Geleneksel Boğa Güreşleri 
Festivali yapıl an kentte Kafkasör 
Festivali, bunların içinde en ünlüsü.
Coğrafi ve kültürel yapısıyla Ana-
dolu’nun diğer bölgelerinden 
keskin çizgilerle ayrılan Artvin’in 
yüzey şekilleri çok engebeli ve ik-
lim çeşitliliği de fazla. Şehrin en 
önemli akarsuyu 1956 yılına kadar 
adını veren Çoruh Nehri. Artvin 
boğalarıyla meşhur bir şehir, bu 
nedenle şehrin simgesi de boğa. 
Artvin topraklarının yaklaşık yüzde 
55’i zengin bir orman dokusundan 
meydana geliyor. Nüfusu da tıpkı 
doğası ve tarihi gibi zengin olan 
Artvin’de Gürcüler, Hemşinliler, 
Kıpçak Türkleri, Ahıska Türkleri ve 
Lazlar bir arada yaşıyor.
Uluslararası düzeyde katılımların 
da olabildiği ve vilayetin desteğiyle 
ilgili belediyelerce organize edilen 
Artvin Kafkasör Kültür ve Sanat 
Festivali, Arhavi Kültür ve Sanat 
Festivali ile Şavşat Sahara Pancarcı 
Festivali her yıl yoğun ilgi görüyor. 
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Başta Kafkasör Kültür ve Sanat Fes-
tivali olmak üzere bazı festivallerde 
boğa güreşleri yapılıyor. 

Makineli tarım neredeyse yok
mahsulse çok zengin
Artvin’in ekonomisi tarıma dayanı-
yor. Ekime müsait arazinin az ol-
masına rağmen nüfusun yüzde 80’i 
tarımla uğraşıyor. Fakat gelirin an-
cak yüzde 30’u tarımdan karşılanı-
yor. Orman bakımından çok zengin 
olan şehrin yüzölçümünün yüzde 
35’e yakını ormanlık olan Artvin’de 
en çok çay, patates, buğday, mısır, 
arpa, fasulye, soğan, tütün, pirinç, 
fındık, portakal, mandalina, elma, 
armut, üzüm, ceviz, kestane, kiraz, 
vişne, şeftali, erik ve kayısı yetişiyor. 
Tarım henüz modern halde değil 
ve zengin su potansiyeline rağ-
men sulama tesisleri oldukça az. 
Artvin’de tarımsal işletmeler kü-
çük aile işletmelerinden oluşuyor. 
Üretilen ürünler aile tüketiminin 
yanı sıra mahalli pazarlar ve çev-
re illerin pazarlarına gönderiliyor. 
Bitkisel üretim çoğunlukla Çoruh 
Nehri ve kollarının oluşturmuş 
olduğu vadi tabanında bulunan 
tarımsal arazilerde yapılmasına 
karşılık, hayvansal üretim yüksek 
kesimlerde sürdürülüyor. Özellik-
le Çoruh Vadisi boyunca kurulan 
ve Yusufeli ilçesinde yoğunlaşan 
örtü altı sebze yetiştiriciliğinde do-
mates, biber, hıyar, patlıcan, yeşil 
soğan, ıspanak, marul, maydanoz 
gibi ürünler üretiliyor ve bu ürün-
ler çoğunlukla Erzurum sebze hali 
başta olmak üzere, diğer komşu il-
lerin pazarlarına sunuluyor. Ayrıca, 
Artvin ormanlarında kızılağaç, ka-
yın, gürgen, meşe, kestane, ladin, 
köknar, ardıç ve sarı çam bulunur. 
Her sene 300 bin metreküp inşaat 
kerestesi ile 500 bin ster yakacak 
odun istihsal ediliyor. 

Sanayi işletme sayısında 
Karadeniz Bölgesi’nde 15’inci
Artvin, sanayi işletme sayısı bakı-
mından Karadeniz Bölgesi’ndeki 
18 il arasında 15’inci sırada yer alı-
yor. Firmaların ağırlıklı olarak faa-
liyet gösterdiği sektörler sırasıyla 
gıda ürünleri imalatı, diğer maden-
cilik ve taş ocakçılığı, ağaç ve man-
tar ürünleri ile gıda ürünleri imalatı 
olarak sıralanıyor. Artvin sanayisin-
de faaliyet gösteren firmaların çoğu 
mikro ölçekli işletmelerden oluşu-
yor. Artvin, elektrik enerjisini Hopa 
termik santralı ile Tortum ve İkiz-
dere hidroelektrik santrallarından 
temin ediyor. Etibank’a bağlı bakır 
işletmeleri, kamu ve özel sektöre 
ait lif levha fabrika ve atölyeleri, 
çay ve kereste fabrikaları, mobilya, 
dokuma, gıda ve metal eşya ima-
lathaneleri bulunuyor. 2018 yılın-
da Artvin’de ihracat 52,69 milyon 
dolar, ithalat ise 23,33 milyon do-
lar olarak gerçekleşiyor. Artvin’in 
genel ihracatının yüzde 35,2’sini 
ana metal sanayi, yüzde 14’ünü ta-
rım ve hayvancılık, yüzde 13’ünü 
ise metalik olmayan diğer mineral 
ürünler oluşturuyor. Artvin’in it-
halatının yüzde 97’sini ise maden 
kömürü, linyit ve turb oluşturuyor.

Görmeden, keşfetmeden dönmeyin
Millî parklarıyla da ünlü olan Art-
vin’in Şavşat ilçesinde bulunan 

Karagöl Sahara Millî Parkı içindeki 
Şavşat-Karagöl ve Borçka-Karagöl, 
görülmeye değer ender güzellikler 
arasında sıralanabilir. Efeler-Gor-
git Tabiatı Koruma Alanı başta ol-
mak üzere, Camili yöresi Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü tarafından biyosfer rezerv 
alanı olarak belirlenen Türkiye’deki 
tek bölge ve bir dünya mirası ola-
rak kabul ediliyor. Bunların yanında 
Yaşam Tarzı Müzesi, Tekkale Ma-
nastırı, Satlel Kalesi, Ferhatlı Kalesi, 
Otingo Kaplıcası, Dolishane Kili-
sesi, Atabarı Kayak Tesisi, Gevher-
nik Kalesi, İşhan, Porta Manastırı, 
Şavşat Kalesi, Artvin Kalesi, İbrikli 
Kilisesi gibi noktaları da gezi durak-
larınıza eklemeyi unutmayın.

Kaçkar Yaylası ve 
Kaçkar Dağları turizm merkezi
Rize ve Yusufeli arasında yer alan, 
yıl boyunca gözlenebilen keskin 
buzulları, masmavi gölleri, yeşilin 
her tonuna sahip ormanları, coşku-
lu dereleri, binbir çeşit bitkileri ve 
hayvanları ile doğal park görünü-
münde olan Kaçkar Dağları’nın en 
yüksek tepesi 3932 metre ile Kav-
ron. Güney rotasından çıkışı kolay 
olan Kaçkarlar, her yıl yüzlerce dağ-
cı tarafından ziyaret ediliyor. Eğer 
sis yoksa, bu noktadan Doğu Kara-
deniz dağlarının muhteşem görün-
tüsünü izleyebilirsiniz. Haziran ve 



Eylül ayları, yaz tırmanışları için Şu-
bat ve Mart ayları ise kış tırmanışları 
için en uygun zaman. Çok geniş ye-
şil ormanlık ve çayırlarla kaplı olan 
bu merkez av, yayla ve dağ turizmi 
için de ideal bir konumda. Yaylalar 
Köyü, Kaçkar Dağı’na tırmanmak 
isteyenlerin ara konaklama merke-
zi. 2860 metre yükseklikteki Dilber 
Düzü ise, Kaçkar Dağları zirvesine 
en yakın kamp alanı. 

Merkez Çarşı Cami
Osmanlı İmparatorluğu’nun 16’ıncı 
yüzyılda Artvin ve çevresini ele 
geçirmesinden itibaren bölge İs-
lamlaşmaya başladı. İlk zamanlar 

kilise ve manastırların bazıları ca-
miye çevrilerek kullanılsa da 18’inci 
yüzyıldan itibaren cami mimarisi 
geleneklerine uygun biçimde yeni 
camiler yapıldı. Çarşı Camii 1860-
1861 yılları arasında, Artvin’in 
merkezinde, Artvin halkı tarafından 
yaptırıldı. Zamanla eskiyen, hasar 
gören ve kullanılamaz hale gelen 
cami, 1954’te temellerine kadar 
yıkılarak 1957-1958 yılları arasında 
yeniden inşa edildi. Ancak mina-
reye, minbere ve vaaz kürsüsüne 
dokunulmadı. Minare gövdesi hari-
cinde tüm yapıda düzgün kesme taş 
kullanılırken günümüzde kubbeler 
kurşunla kaplandı.

Artvin Kültür Evi
Ocak taşı yazısından evin 1799’da 
Bicanoğlu Yahya Ağa tarafından 
yaptırıldığı anlaşılan Artvin Kültür 
Evi, Osmanlıca tapu kayıtlarında 
Artvin’in Orta Mahallesi’nde bir 
bahçeli konak olarak geçiyor. Art-
vin il merkezine 3 kilometre me-
safede bulunan bir Osmanlı-Türk 
şaheseri olan yapı, Orta Mahalle 
Camii’nin yapımından yaklaşık 16 
yıl sonra inşa edildi. Ocağın sağ ve 
sol taraflarında yazıları yazan us-
taların isimleri bulunuyor. Ocağın 
sağ ve solundaki selvi ağacı motif-
lerinin Türk kültüründe özel bir 
yeri mevcut. Geçmişten günümüze 
doğru Türk kültürü incelendiğinde 
,ağaç motifinin sıkça kullanıldığı-
nı görürüyoruz. Restorasyonu ve 
çevre düzenlemesi yapılan Kültür 
Evi, günümüzde yöresel yemekle-

rin yenilebileceği bir mekan olarak 
hizmet veriyor. 

Kafkasör Şenlik Yaylası
Artvin şehir merkezine 8 kilomet-
re uzaklıkta yer alan yayla, Kafka-
sör Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Merkezi içinde yer alıyor. 
Cennetten bir köşeye benzetilebile-
cek kadar doğal bir güzelliğe sahip 
olan Kafkasör, ağaçların ortasında 
bulunuyor. Tertemiz havası, göz 
kamaştıran doğal güzelliğiyle din-
lenmek için oldukça müsait bir yer 
olan Kafkasör Yaylası’nda konak-
lamak için bungalov evler mevcut. 
Kafkasör’e tatil yapmak, şehrin stre-
sini üzerinizden atmak gibi amaçlar 
dışında eğlenmek için de gidebi-
lirsiniz. Kent ormanında yürüyüş 
yapıp alanda bulunan restoranlarda 
lezzetli yemekler yiyebilirsiniz. Her 
yıl Haziran ayının son haftasında 
düzenlenen festivale katılmayı de-
neyin, böylece yörenin kültürel ve 
sanatsal değerlerini öğrenmenin 
yanında oldukça eğlenceli bir gün 
geçirebilirsiniz.

Deliklikaya Şelalesi
Son zamanların en meşhur nokta-
larından biri olan bu şelale, ilginç 
coğrafi özelliği ile dikkat çekiyor. 
Suların aşındırdığı kayadan akan 
minik şelale ziyaretçilerine muhte-
şem bir ambiyans sunuyor.

Mençuna Şelalesi 
Artvin’in cennet ilçelerinden biri 
olan Arhavi’de bulunan kademeli 

Artvin’de nerede kalınır? 
Hem şehir merkezi hem de yeşil alanlara yakın birçok yerde 
uygun konaklama birimleri bulunuyor.  Kimi oteller daha çok 
pansiyon olanakları sunarken, daha geniş kapsamlı olanak-
ları olan konaklama yerleri de bulunabilir. Öncelikle ulaşım 
yerlerine yakın olan yerlerin tercih edilmesi gerekiyor. Şehir 
merkezinin yanı sıra, Hopa, Arhavi ve Borçka’da da tatilinize 
uygun konaklama tesisleri bulmanız mümkün. 

Gezi
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Artvin’de ne yenir? 
Artvin mutfağı Karadeniz ve Doğu 
Anadolu Bölgesi mutfak kültü-
rünün tipik bir örneği ve bu kül-
türden oldukça etkilenmiş. Deniz 
ürünleri, çeşitli otlar, yumru gövde 
ve köklü sebzeler Artvin lezzetle-
rinin çoğunda kullanılıyor. Art-
vin’den hamsili pilav, kaygana, yo-
ğurtlu silor, hamsili ekmek, kalaco, 
şalgam pancar yemeği, karalahana 
kavurması, cevizli kete, turşu ka-
vurması, benekli alabalık, keşkek, 
karalahana sarması ve hasuta ye-
meden asla ayrılmayın.
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olarak 80 ve 10 metre yükseklikten 
dökülen 90 metrelik bu şelale son 
yıllarda yerli ve yabancı turistler 
tarafından da oldukça popüler bir 
bölge haline geldi. Şelalenin bulun-
duğu Kamilet Vadisi de görülmesi 
gereken yerlerden.

Maral Şelalesi 
Arhavi’de bulunan ve Maçahel va-
disinin en güzel noktalarından biri 
olan bu görkemli şelaleye hayran 
kalacaksınız. 63 metre yükseklikten 
dökülen bu şelale fotoğrafçılar için 
güzel mekanlardan. 

Yıldız Gölü 
Kaçkar Dağları eteklerinde bulunan 
Yıldız Gölü, göller diyarı Artvin’in 
en güzel göllerinden biri. Borçka 
ilçesinin Efeler köyü mevkiinde 
bulunan bu gölde, yaz mevsiminde 
bile suya girdiğinizde soğukluğunu 
iliklerinize kadar hissedebilirsiniz. 

Ciro Şelalesi 
Türkiye’nin en güzel şelalelerinden 
biri olan bu mekan, trekking rotası 
açısından oldukça popüler bir yer 
olan Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda 
bulunuyor. Bu bölgede bu şelale dı-
şında birçok buzul, yayla, endemik 
bitki türleri ve hayvanları da var. 

Borçka Karagöl
Sayısız seyahat ve doğa dergisi ta-
rafından dünyanın en güzel 10 
gölünden biri olarak gösterilen Ka-
ragöl’ü mutlaka ziyaret etmelisiniz. 
Aslında bir heyelan gölü olan bu 
göl, Artvin merkeze 57 km mesa-
fede bulunuyor. 

Arsiyan Yaylası
Dört yanı göllerle çevrili bu yay-
la, Artvin ve Ardahan arasında yer 
almaktadır. Manzaraya bakınca 
kendinizi başka bir dünyada sana-
bilirsiniz. Yaylaların büyük nimeti 

turfanda meyveleri kekre, mozi, 
mesğal, jol da burada bolca bulunur. 

Cehennem Deresi Kanyonu
ABD’deki Antilop Kanyonu’na 
benzerliği ile dikkat çeken 200 
metre yüksekliğindeki dik kaya-
larla çevrili bu kanyon adını aldığı 
Cehennem Deresi boyunca birkaç 
kilometre boyunca uzanıyor. Yürü-
yüş ve tırmanış meraklıları için çok 
iyi bir nokta. 

Hatila Vadisi
Görsel açıdan muhteşem bir yer 
olan bu yayla, son zamanlarda ka-
yaların üzerine yapılan cam teras 
sayesinde ününe ün kattı. 15 metre 
içeriye kadar uzanan cam teras sa-
yesinde keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

Maçahel Yaylası
Avrupa’nın en yaşlı ve Türkiye’nin 
tek yağmur ormanları olan, zengin 
bitki çeşidi ve faunasına sahip Maça-
hel Yaylası’nda nefes almak sizi yeni-
den doğmuşsunuz gibi hissettirecek.

Barhal Kilisesi
Türkiye sınırları içinde bulunan en 
güzel Gürcü kiliselerinden biri olan 
Barhal Kilisesi aslında bir Ortodoks 
manastırı. Fakat günümüze sadece 
kilise ana binası ulaşmıştır. Barhal 
Kilisesi, mimarisi ile son derece et-
kileyici ve görkemli bir yapı. 

Çifte Köprü
Artvin’de tarihi ve yapı anlamında 
görülmeye değer en ilginç yer olan 
Çifte Köprü, 18. yüzyıldan bu yana 
dimdik ayakta. Ortacalar Köyü’ne 
2.5 km mesafede bulunan bu ilginç 
yapı ve civarı mutlaka görmeniz ge-
reken yerlerden. 

Atatepe
Dünyanın en büyük Atatürk hey-
kelinin bulunduğu bu alana çıkınca 

gerçekten tüyleriniz diken diken 
olacak. 22 metre yüksekliğinde ve 
50 ton ağırlığında olan bu yapının 
bulunduğu alandan tüm Artvin’i 
izlemek mümkün. Bu alanda bulu-
nan kafe ve restoranlarda da keyifli 
vakit geçirebilirsiniz.

Artvin’den ne alınır? 
El emeğiyle yapılan yöresel hediye-
lik eşyaları oldukça güzel. El doku-
ması ya da makine örgüsü, yörenin 
kültürü yansıtan desenleri ile hem 
kendinize hem de sevdiklerinize 
kilim alabilirsiniz. Ağaç oyması ya 
da dal kabuğundan oyulan, el ya-
pımı hediyelik eşyalar, süs eşyaları 
bulabilirsiniz. Bakır ve toprak ça-
nak çömlekler alabilirsiniz. Takılar, 
şallar ya da yöresel yemeniler, ör-
tüler bulmak da mümkün. 











‘Kur dalgalanmalarında 
maliyet değişkenlikleri tedirgin edici’

Kur dalgalanmalarının yaşandığı dönemlerde, maliyet değişkenliklerinden dolayı tedirgin 
olduklarını söyleyen Nesto Makine Finans ve Operasyon Müdürü Mehmet Ersan, “Pandeminin 

en olumsuz etkisi ihracat oranlarımızı düşürmesi” dedi. 
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Bursa-İnegöl’de, henüz 4 yıl 
önce kurulan 3 tecrübeli 
dostun vizyonu ile yoluna 

devam eden Nesto Makina, CNC 
ahşap torna makineleri, CNC iş-
leme merkezleri ve zıvana grubu 
ürünleriyle özellikle iç piyasada 
tercih edilen alanında yenilikçi bir 
firma. Zıvana grubu CNC erkek 
zıvana ve zıvana kanalı açma maki-
nelerinden oluşan Nesto’nun erkek 
zıvana makinelerinin en önemli 
özelliği ise Türkiye’de üretilen ilk 
yerli yazılım CNC erkek zıvana 
makinesi olması. İnegöl’de 2 bin 
metrekarelik üretim tesisinde 32 
kişiyi istihdam eden Nesto Maki-
na Finans ve Operasyon Müdürü 
Mehmet Ersan, pandemi öncesin-
de iç piyasada çok talep alan bir 
firma olduklarını söyleyerek, “Yani 
pandemi öncesi aldığımız sipariş-
leri, pandemi sürecinde ürettik. 
İmalat manasında bu yüzden boş 
kalmadık. Ancak ekonomideki de-
ğişkenlerin, özellikle kur dalgalan-
malarının yaşandığı dönemlerde, 
yatırımcı kararlarının etkilenmesin-
den ve maliyet değişkenliklerinden 
dolayı iç pazar oranımızın yüksek 
olması bizi tedirgin etmektedir. 
Bu durum bizi ihracat oranımızı 
arttırmak için çalışmalar yapma-
ya sevk ediyor” diyor. Üretiminin 
yüzde 20’sini ihraç eden Nesto 
Makina’nın  Finans ve Operas-
yon Müdürü Ersan, ihracat ora-
nını artırmak istediklerini, ancak 
pandeminin en olumsuz etkisinin 
ihracata olduğunu belirtiyor. Meh-
met Ersan ile iç pazarı, pandemini, 
kurdaki dalgalanmaları ve sektörü 
konuştuk… 

Firmanızı tanıtabilir misiniz? 
Nesto Makina, 2016 yılının Şubat 
ayında, Bursa-İnegöl’de ben ve 
Burak Akıskalı tarafından dış ticaret 

firması olarak kuruldu. Başlangıçta 
ağaç işleme ve alüminyum sektörü 
için makineler üreten çeşitli ima-
latçıların ürettiği makine ve teçhi-
zatlarının ihracatını yapmaktaydık. 
2017 yılında Hasan Sefer’in de 
aramıza katılmasıyla ağaç işleme 
makineleri sektörü için geliştirdi-
ğimiz projelerimizle, birlikte üreti-
me başladık. Bizi bir araya getiren 
özelliklerimiz benim 2011 yılından 
bu yana makine sektöründe edin-
diğim tecrübeler, Hasan Sefer’in 
ağaç işleme sektöründeki deneyim-
leri ve Burak Akıskalı’nın uluslara-
rası ticaret alanında edindiği tecrü-
beler oldu. Birbirini çocukluktan 
bu yana tanıyan, dost olan, genç ve 
yenilikçi bir ekibiz. 

Ürünlerinizden bahseder misiniz? 
3 ana grupta toplamda 15 proje-
den oluşan geniş bir ürün grubuna 
sahibiz. Bunlar; CNC ahşap torna 
makineleri, CNC işleme merkezleri 
ve zıvana grubu.
CNC ahşap torna makinaları ile 
marka olmuş bir firmayız. İlk ola-
rak 3 eksen CNC ahşap torna ma-
kinesi ile başlayan serüvenimiz, 
sonrasında sırasıyla 2, 4 ve 5 eksen 
CNC ahşap torna makineleri ile 
devam etmektedir. Başta masa-san-
dalye imalatı yapan firmalar olmak 
üzere aksesuar, mobilya, koltuk ve 
mobilya yan sanayi üreticilerinin 
tercihi olan bu ürün grubumuz, 
üreticilere seri üretimde katma de-
ğerli ürünler imal etmelerine fazla-
sıyla yardımcı olmaktadır.  
CNC işleme merkezleri arasında 
çok özel bir ürünümüz var. 5 eksen 
CNC işleme merkezi... Özellikle 
sandalye üretim tesislerinde üreti-
len sandalyenin iskeletini oluşturan 
parçaların el değmeden üretilme-
si, papel kesim işlemi ve kalıp ha-
zırlığı gibi zahmetli işlerin seri ve 

standart bir şekilde üretilmesinde 
başrol alan bir makinedir. CNC iş-
leme merkezleri grubunda yer alan 
diğer ürünlerimiz düz tabla CNC 
router makineleridir. Bu makineler 
de mobilya üretim tesisleri başta ol-
mak üzere ağaç işleme sektöründe 
çokça tercih edilen makinelerdir.
Zıvana grubu, CNC erkek zıvana 
ve zıvana kanalı açma makinele-
rinden oluşmaktadır. Erkek zıvana 
makinelerimizin en önemli özelliği 
ise Türkiye’de üretilen ilk yerli ya-
zılım CNC erkek zıvana makinesi 
olmasıdır. CNC olması, ayar ko-
laylığı ve seri-standart üretime kat-
kısından dolayı özellikle sandalye 
üreticileri tarafından çokça tercih 
edilmektedir.     

Üretim tesisinizden bahseder 
misiniz? 
Fabrikamız İnegöl’dedir. İne-
göl-Bursa yolu üzerinde 2 bin 
metrekare kapalı alanda olan fabri-
kamızda, 32 çalışma arkadaşımızla 
birlikte faaliyet göstermekteyiz. 

‘Kur dalgalanmaları 
bizi tedirgin ediyor’
İç pazar sizi tatmin ediyor mu?  
Türkiye’deki mobilya üreticilerinin 
ve bağlı oldukları sektör dernekle-
rinin, Türkiye’nin dünya mobilya 
ticaretindeki payını arttırmak adı-
na yaptığı atılımlar ve çalışmalar 
olumlu sonuçlar vermeye başladı. 
Bu atılımlar ve çalışmalar sonucun-
da mobilya üreticilerimiz, bu reka-
bette yer alabilmek için üretimdeki 
verimliliği arttırmanın kaçınılmaz 
olduğunun farkına vardılar. Daha 
seri ve kaliteli üretim yaparak dün-
yadaki rekabette yer alabilmeleri 
için son dönemde ahşap işleme ma-
kinelerine iç piyasada yüksek bir ta-
lep mevcut. Ayrıca Hükümetimizin 
piyasayı desteklemek adına vermiş 
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olduğu destek, teşvik ve maliyeti 
düşük kredilerin de iç piyasadaki 
hareketlilikte önemli bir payının 
olduğunu düşünüyoruz. Tabii biz 
de Nesto Makina olarak oluşan bu 
talepten pay alabilmek adına yük-
sek verimli, ileri teknolojili projeler 
üretiyor, ürün kalitesine ve özellik-
le satış sonrası desteğe ekstra ilgi 
gösteriyoruz. Dış ticaret kökenli 
bir firma olmamıza rağmen, ticare-
timizin yüzde 80’ini iç pazara ya-
pıyoruz. Fazlasıyla da memnunuz. 
İnegöl merkezli bir firma olmamız 
ve İnegöl’ün bir mobilya kenti ol-
ması, bölgemizde çok tercih edil-
memizi sağlıyor. Ayrıca seri imala-
ta uygun ürünler ürettiğimiz için 
özellikle Kayseri, İstanbul, İzmir, 
Ankara, Hatay gibi ağaç işleme 
sektörüne öncülük eden birçok şe-
hir ile çalışıyoruz.
Ancak ekonomideki değişkenle-
rin, özellikle kur dalgalanmalarının 
yaşandığı dönemlerde, yatırımcı 
kararlarının etkilenmesinden ve 
maliyet değişkenliklerinden dolayı 
iç pazar oranımızın yüksek olması 
bizi tedirgin etmektedir. Bu durum 
bizi ihracat oranımızı arttırmak için 
çalışmalar yapmaya sevk ediyor.

İhracat yapıyor musunuz? İhra-
catınızın üretimdeki payı yüzde 
olarak nedir?  
Evet, yapıyoruz. Ancak henüz iste-
diğimiz seviyede değil. Şu an için 
ihracat, üretimimizde yüzde 20 
oranında paya sahip. Önümüzdeki 
dönemlerde bu oranı yüzde 50 se-
viyelerine getirmek için çalışmalar 
yapıyoruz.   

Hangi ülkelere ihracat yapıyor-
sunuz? Hedef ülkeler var mı?   
Balkan ülkeleri başta olmak üze-
re Kuzey Afrika ülkeleri, Filistin, 
Lübnan, Ürdün Bulgaristan, Azer-

baycan, Rusya, Kenya, Etiyopya 
gibi ülkelerde tezgahlarımız çalışı-
yor. Bu referanslarımız, her geçen 
gün bize yeni müşteriler kazandı-
rıyor. Hedefimiz, Özellikle Balkan 
Ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkelerin-
de kendi alanımızda firmamızı bi-
linen, tanınan ve tercih edilen bir 
seviyeye getirmektir. Ayrıca, ulus-
lararası yurtdışı fuarlarına katılım 
sağlayarak, bulundukları ülkelere 
ithalat yapan makine satıcıları ile 
tanışıp ticari ilişkilerimizi geliştirip 
ülkemizi dünya genelinde temsil 
eden bir firma olmak istiyoruz.

Pandeminin işlerinize etkisi ne 
düzeyde oldu?   
Bilindiği üzere pandemi süre-
ci ülkemizde 3’üncü ay itibariyle 
başladı. Süreçten önce, 2020 yılı 
başından pandemi sürecine kadar 
işlerimiz beklenilenden daha iyiydi. 
Öyle ki gelen talepleri karşılamak 
adına zorluk çekiyor ve terminleri-
mizi uzun tutmak mecburiyetinde 
kalıyorduk. Bu da açıkçası pande-
mi sürecinde çalışmamızı, üretime 
devam etmemizi sağladı. Yani pan-
demi öncesi aldığımız siparişleri, 
pandemi sürecinde ürettik. İmalat 
manasında bu yüzden boş kalma-
dık, diyebilirim. Ramazan Bayramı 
sonrası, pandemideki normalleşme 
dönemi ile birlikte piyasalar açıldı, 
devletimizin faiz oranları indirimi 
de iç piyasada talepleri arttırdı. Şu 
anda çok şükür yoğun bir tempoyla 
çalışmaya devam ediyoruz. 

‘Pandeminin en olumsuz etkisi 
ihracata’
Pandemi sonrasında ihracatınız 
nasıl etkilendi?  
Pandeminin en olumsuz etkisinin 
ihracat oranlarımızı düşürmesi ol-
duğunu belirtmek isterim. 2020 
yılı ilk çeyreği ihracat oranımızı 

yüzde 35 seviyesine yükseltmiştik. 
Ancak pandemi sonrası bu oran ne 
yazık ki yüzde 5 seviyelerine ge-
riledi. Çünkü birçok kontağımız, 
pandemiden dolayı ya yatırım ka-
rarını dondurdu ya da iptal etmek 
zorunda kaldı. Ayrıca katılmayı 
planladığımız yurtdışı fuarlarının 
ertelenmesi ve iptali de buna etki 
eden bir başka neden oldu.

Makine sektörünün mücbir sebep 
kapsamına alınmaması üzdü
Yılın ikinci yarısında beklentile-
riniz nedir?   
Yılın ikinci yarısı itibariyle devle-
timizin faiz oranlarını düşürmesi, 
yatırımcı taleplerini arttırdı. Bu 
yüzden yılın ilk çeyreğindeki olum-
lu hava, ikinci çeyreğe nazaran geri 
döndü diyebilirim. Umarız ki bu 
süreç, yılın geri kalan kısmında da 
devam eder. En büyük beklentimiz 
pandemi sürecinin bir an evvel bit-
mesi.  
Makine sektörü her kriz dönemin-
de olduğu gibi pandemi sürecinde 
de en çok etkilenen sektörlerden 
biri oldu. Sektörümüzün ülke eko-
nomisine, istihdamına ve özellikle 
ihracata yapmış olduğu katkıları 
ortadadır. Buna rağmen sektörü-
müzün mücbir sebep kapsamında 
yer almaması, desteklenmemesi 
nitelikli personel istihdam eden, 
katma değerli ürünler üreten biz 
sektör temsilcilerini ziyadesiyle üz-
mektedir.  Umarım ki bu konuda 
sektörümüze destek olacak kararlar 
alınacaktır. Bu doğrultuda biz ve 
diğer sektör temsilcilerinin, bağlı 
olduğumuz AIMSAD gibi dernek-
leri desteklemesi gerektiğini düşü-
nüyorum. 

‘Maliyet kalemlerimiz döviz 
kuruna bağlı’
Türkiye ekonomisini ve size et-
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kilerini nasıl değerlendiriyor-
sunuz? Son dönemde altın ve 
dövizdeki yükseliş size nasıl yan-
sıdı? 
Türkiye ekonomisinin en büyük 
sorunu, üreten değil, tüketen bir 
topluma sahip olmasıdır. Bu da it-
halatın ihracata göre oranının yük-
sek olmasına, ekonominin kırılgan 
ve istikrarsız bir yapıya sahip olma-
sına sebep oluyor. Üreten ekono-
milerin daha az kırılgan olduğunu 
düşündüğümüzde, biz de ülkemiz 
için katma değer oluşturmaya de-
vam edip ülke ekonomisine katkı 
sağlayıp bu vesileyle toplumsal 
refahın artması adına çalışmalıyız. 
Katma değerli inovatif ürünler üre-
terek, ihracat oranlarımızı arttırma-
lı ve ithalata yerli üreticiler olarak 
engel olmalıyız. Ayrıca sektörde-
ki üreticiler olarak ithal girdileri 
azaltmanın bir yolunu bulmalıyız.  
Sektörümüzle ilgili makine yan 
sanayi üreticilerine destek olmalı, 
ithal ürünler yerine yerli ürünleri 
tercih edip kalite artışına destek 
olmamız gerektiğini düşünüyoruz. 
Biz Nesto Makina olarak kalite 
standartlarımıza uyan yerli ürünleri 
makinelerimizde kullanmaya özen 
gösteriyoruz. Ancak her ne kadar 
özen göstersek de yerli ürün olarak 
kullanabileceğimiz ürünlerin sayısı 
çok kısıtlı. Bu da bizim ürünlerimi-
zin imalatındaki ithal mal yüzdesi-
nin yüksek olmasına sebep oluyor. 
Bu sebeple bizde kur dalgalanma-
larından bir hayli etkileniyoruz. 
Son dönemdeki döviz ve altın 
kurlarındaki yükselişi değerlendi-
recek olursak, bu yükselişin eko-
nomik sebeplerden kaynaklandığı 
kadar, uluslararası siyasi çıkarların 
çatışmasından da kaynaklandığını 
düşünüyoruz. Pandemi süreci de 
buna tuz biber ekti, diyebiliriz. 
Döviz kurundaki dalgalanmalar 

ve istikrarsızlık, ticari stratejilerin 
tekrardan gözden geçirilmesine ve 
gerekiyorsa revize edilmesine se-
bep oluyor. Millet olarak en büyük 
özelliklerimizden biri olan ‘çabuk 
adapte olma’ yeteneğimiz, bu sü-
reçlere karşı da aksiyon almamızı 
sağlıyor. Biz de bu çerçevede Nes-
to Makina olarak farklı stratejiler 
geliştirmeye çalışıyoruz. Maliyet 
kalemlerimiz, ne yazık ki döviz 
kuruna bağlı. Bu da ürün satış fi-
yatlarımıza etki ediyor. Hal böy-
le olunca da yatırımcı kararları ve 
beklentileri değişiyor. 

‘Sektöre ilgi gösterilirse karşılığı 
hızlı alınır’
Ekonomi yönetiminden beklen-
tileriniz var mı?
Son yıllarda ülkemizde teknoloji 
adına gerek savunma, sanayi ge-
rekse diğer sanayi sektörlerinin bir 
ivme kazanması adına güzel adım-
ların atıldığını söyleyebiliriz. Diğer 
yanda ise ağaç işleme makineleri 
üreticilerine yönelik gerekli öne-
min gösterildiğini söylemek ger-
çekten zor. Halbuki dünya gene-
linde Türkiye’deki üreticilerin daha 
fazla dikkat çektiğini ve uluslararası 
pazarda daha rekabetçi bir seviye-

ye geldiğimizi görüyoruz. Burada 
ekonomi yönetiminin diğer yüksek 
katma değerli sektörlere gösterdiği 
ilginin aynısını bizim sektörümüze 
de göstermesi halinde karşılığını 
çok daha hızlı alabilecek olduğunu 
belirtmekte fayda var. Çünkü bu 
zamana kadar gerek AİMSAD gibi 
çatı kuruluşlar, gerekse bireysel 
bazdaki atılımlar ile dünya genelin-
de ahşap işleme makinaları sektö-
ründe “Made in Türkiye” algısını 
oluşturduk. Bu noktada ekonomi 
yönetiminden verilecek direkt sek-
törel destek ve yardımlar, biz yerli 
üreticileri daha da iyi bir pozisyona 
getirecektir.  

Sektörün çatı kuruluşu 
AİMSAD’ın faaliyetlerini 
nasıl buluyorsunuz? 
Firma olarak AİMSAD’a üye olalı 1 
yıl oldu. Ancak şunu söyleyebiliriz ki 
AİMSAD üyeleri için projeler gelişti-
ren, üyelerin fuar organizasyonlarına 
katılımına katkı sağlayan, reklam tanı-
tımları için çaba gösteren ve güncel 
sorunların değerlendirilip fikir birliği 
sağlanabilmesi adına platformlar oluş-
turan güçlü üyelerden ve deneyimli 
bir ekipten oluşan bir dernek. Aynı 
çatı altında olmaktan çok mutluyuz. 















Nefes kesen fiyortların ve 
refahın ülkesi: Norveç
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Kuzey Avrupa’da yer alan ve İskandinav Yarımadası’nın batısında kalan, kıyıları binlerce nefes 

kesen fiyortlarla çizili olan Norveç Krallığı, Avrupa ortalamasının çok üzerinde olan yaşam stan-

dartları ve ekonomik gelişmişliğiyle rüya ülkelerden biri olarak karşımızda duruyor. 

Finlandiya, İsveç ve Rusya ile kom-
şu olan Norveç’in batıda Atlas 
Okyanusu’nun bir uzantısı olan 
Norveç Denizi’ne kıyısı bulunu-
yor. Görkemli dağlarının, etkileyici 
mimarisinin, nefes kesen doğasının 
ve fiyortlarının sunduğu muhteşem 
manzaranın yanı sıra, Norveç ya-
şam standartları açısından çok iyi 
bir örnek. 
Zenginliğiyle göz dolduran ülke, 
son yılların gözde göç merkezle-
rinden biri. Bu zenginliğin ardında 

kuşkusuz ülke kıyılarındaki petrol 
rezervleri ile dünya balıkçılık sektö-
rünün öncüsü konumunda olması 
yatıyor. Son yıllarda ülke politika-
sında radikal bir değişikliğe gidile-
rek, ülke petrolünden elde edilen 
gelirlerin büyük bir kısmının gele-
cek kuşaklar için bir birikim fonun-
da toplanılmasına karar verildi. 
Kuzey Avrupa’nın en kuzey kıs-
mını oluşturan İskandinav Yarı-
madası’nın en kuzey ülkesi olan, 
Schengen bölgesi içerisinde yer 

alan ülkenin nüfusu 5,4 milyon 
civarında. 385,207 kilometre kare 
alana yayılmış olan Norveç’in 
topraklarının yaklaşık yüzde 30’u 
kuzey kutup dairesi içinde kalıyor. 
Norveç’in orta bölümünde son 
derece verimli topraklara sahip 
yüzlerce fiyort bulunuyor. Fin-
landiya ile 729, İsveç ile bin 619, 
Rusya ile 167 kilometre sınırı bu-
lunuyor. Norveç aynı zamanda 21 
bin 925 kilometrelik çok uzun sa-
hil şeridi ile dikkat çekiyor. 



Bölgede kıyı boyunca ılıman iklim 
görülüyor ve Kuzey Atlas akımının 
etkisiyle sıcaklık değişiklikleri orta-
ya çıkıyor. Arazi çoğunlukla buzlu, 
yüksek platolar ve dik dağların ara-
sında verimli vadiler bulunuyor. 

Kökenlere yolculuk
Norveç’in resmi adı Bokmål yazı 
geleneğine göre Kongeriket Nor-
ge, Nynorsk yazı geleneğine göre 
ise Kongeriket Noreg. Ülkenin 
adının iki farklı yazılış şeklinin ol-
ması zaman zaman tartışmalara 
neden olsa da özellikle para, pul 
ve pasaport gibi resmi evraklarda 
1980’lere kadar Norge adının yay-
gın olarak kullanıldığı görülüyor. 
80’lerden sonra ise her iki yazılış 
şekli de bir arada kullanılmaya baş-
landı. Yaygın görüşe göre ise ülke-
nin adı Norveç Denizi’ne verilen 
kuzeye doğru deniz yolu anlamın-
daki norovegr’den geliyor.

Vikinglere uzanan bir tarih
Dizilere ve filmlere konu olan Vi-
kingler, 8-11’inci yüzyıllar arasında 
Norveç’te hüküm süren bir kavim. 
Savaşçı bir ulus olarak tanınan Vi-
kingler, yaşadıkları dönemde batı-
da Büyük Britanya, İzlanda, Grön-
land ve hatta Kuzey Amerika’ya 
kadar ulaşarak sömürgeler kuracak 
kadar güçlendiler. Hıristiyan mis-
yonerler Norveç’te Hıristiyanlığı 
yaymaya başladıklarında 1000 yılı 
civarıydı. Norveç Kralı 1’inci Ha-
akon’un Hıristiyanlığı kabul etme-
sinin ardından 995 yılında 1’inci 
Olaf, Norveç’teki ilk Hıristiyan 
kilisesini kurdu ve kiliseyi devletin 
eğitimli çalışanları olan ve yöreler-
de örgütlü bir kolu haline getirdi. 
1030 yılında Danimarkalılar Nor-
veç’i ellerine geçirdiler ve Norveç, 
Danimarka Kralı Knud’un kur-
duğu Kuzey Denizi İmparatorlu-

ğu’nun bir parçası haline geldi.
Norveç Kralı 6’ıncı Haakon, Da-
nimarka Kralı 4’üncü Valdemar’ın 
kızı 1’inci Margrete’le evlenerek, 
1363 yılında iki ülkeyi bir bayrak 
altında birleştirdi. Çiftin evliliğin-
den doğan Olaf’ın 1387 yılında 
erken yaşta ölmesi üzerine 1’inci 
Margrete tahta çıtı ve Margrete’in 
yönetimi altında 1397 yılında İs-
veç, Norveç, Danimarka ve sö-
mürgeleri (Faroe Adaları, İzlanda, 
Grönland ve Finlandiya) birleşerek 
Kalmar Birliği adı altında büyük bir 
İskandinav İmparatorluğu haline 
geldi. Norveç, 1521 yılında İsveç 
Kalmar Birliği’nden ayrıldı. Dani-
marka ve Norveç 1821 yılına kadar 
Danimarka-Norveç adı altında bir-
likte hareket etmeye devam ettiler. 
19. yüzyılın başlarında Norveç, 
Napolyon Savaşları’yla temelinden 
sarsıldı. Fransa savaşı kaybedince 
Danimarka 1814 yılında imzaladı-
ğı Kiel Antlaşması ile savaşı kaza-
nan tarafın üyesi İsveç’e Norveç’i 
bırakmak zorunda kaldı. Norveçli-
ler İsveç yönetimini istemedi ve bir 
temsilciler meclisi 1814’te Norveç 
anayasasını kabul etti. Günümüz-
de, Norveç Kralı ülkenin Devlet 
Başkanı konumunda ve devlette 
güç, üç kurum arasında dağıtıldı: 
Storting (yasama gücü), Hükümet 
(yürütme gücü) ve mahkemeler 
(yargı gücü). Devlette ayrıca, il ve 
belediye düzeyinde coğrafi dağı-
lım söz konusu. Norveç’te genel 
seçimler her 4 yılda bir yapılıyor. 
Ülkenin dış politikasında yer eden 
önemli konular, iklim değişikliği, 
yenilenebilir enerji ve güvenlik, si-
lahsızlanma, kalkınma yardımı ve 
barış için arabuluculuk yer alıyor.
Günümüzde Norveç, Birleşmiş 
Milletler raporlarına göre yaşam 
standartları bakımından dünyanın 
en ileri ülkelerinden biri.

Petrol ve doğalgaz ekonominin 
kalbinde
Avrupa’da kişi başına düşen geli-
rin en yüksek olduğu ülkelerden 
biri olan Norveç ekonomisi balık-
çılık, petrol ve turizmden oluşu-
yor. 2017 yılı itibarıyla 191 ülke 
arasında dünyanın 29’uncu büyük 
ekonomisi olan Norveç geniş pet-
rol, doğalgaz, mineral, kereste, 
su ürünleri ve su rezervine sahip. 
Norveç’in GSYH’si 2019 yılında 
417 milyar dolar olarak gerçekleş-
ti. Norveç ekonomisinin temeli-
ni hizmet sektörleri oluşturuyor. 
Tahminlere göre Norveç, en az 
50 yıllık petrol ve 100 yıllık do-
ğalgaz rezervine sahip. 
Son 40 yıldan bu yana Norveç 
ekonomisinde petrol ve doğalgaz 
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Resmi Adı Norveç Krallığı 
Başkent Oslo
Nüfus 5.367.580
Yüzölçümü 385,207 kilometrekare 
Etnik Yapı Yüzde 86 Norveçliler, yüzde 1,3 Samiler,  
 yüzde 12 diğer unsurlar 
Dili Norveççe (Bokmål / Nynorsk) ve Lule  
 Sami, Kuzey Lapça, Güney Lapça (Sami 
 dilleri dokuz ilde resmi dil statüsünde.) 
Para birimi Norveç Kronu

Temel ekonomik göstergeler
GSYİH (Nominal)  417,627 milyar dolar (2019)
Kişi Başı GSYİH (Nominal)  77.975 dolar (2019)
GSYİH Büyüme Hızı Reel  %1,3 (2018)
Enflasyon Oranı  %2,4 (2020)
İşsizlik Oranı  %4,1 (2020)
Kaynak: IMF, Eurostat, Dünya Bankası

Türkiye-Norveç Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar)

Yıl İhracat İthalat 
2014 557.600 997.630 
2015 454.015  657.520 
2016 559.266  627.523 
2016* 313.603  439.847  
2017* 383.193  567.226 
*9 Aylık Veriler  Kaynak: ticaret.gov.tr
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üretim ve dış ticareti son derece 
önemli. Petrol ve doğal gaz, GS-
YH’nin yaklaşık yüzde 25’ini oluş-
turuyor ve üretilen petrolün büyük 
bölümü de ihraç ediliyor. Norveç 
bu değerlerle dünyanın 4’üncü en 
büyük petrol ihracatçısı konumun-
da. 2017 yılında petrol ve mamul-
leri dış ticaret dengesinde 54,5 
milyar dolar fazla verdi. Ülkenin 
toplam petrol mamulleri ihracatı 
61,7 milyar dolarken, petrol grubu 
ürünler 2015 yılında ihracatın yüz-
de 58’ini oluşturdu. Norveç aynı 
zamanda dünyanın 7’inci doğalgaz 
üreticisi. 
Türkiye ve Norveç arasındaki ti-
cari ilişkiler, 1945 tarihinde im-
zalanan serbest dövizle ödeme 
esasına dayalı ticaret anlaşmasıyla 
başladı. 1978’de de ticari, eko-
nomik, sınai ve teknik iş birliği 
anlaşması imzalandı. Daha sonra 
çeşitli zamanlarda Karma Eko-
nomik Komisyonu (KEK) top-
lantıları yapıldı. İki ülke arasında 
gemicilikten orman sanayisine, 
mühendislikten turizme, elektro-
nikten madenciliğe, gıda sanayi-
sinden balıkçılığa kadar pek çok 
alanda iş birliği yapılması anlaş-
malarla kararlaştırıldı. 

AB’yi istemiyor
Avrupa Birliği’nin tüm ısrarlarına 
rağmen birliğe girmeyi istemeyen 
Norveç İsviçre, İzlanda ve Lihtenş-
tayn ile birlikte EFTA (Avrupa Ser-
best Dolaşım Örgütü) üyesi ve bu 
örgütü terk edip AB’ye katılmayı 
tercih etmiyor. 
Birleşmiş Milletler, NATO ve Av-
rupa Konseyi’nin kurucu üyelerin-
den olan Norveç, coğrafi konumu 
itibarıyla Kuzey Kutbu’nda Rusya 
ile ABD arasında yaşanabilecek ola-
sı gerginlikler bağlamında dengele-
yici role sahip. Pek çok Avrupa ül-
kesinde olduğu gibi Norveç’in de 
en önemli gelecek gündemlerinin 
başında gittikçe azalan ve yaşlanan 
nüfus sorunu gelmektedir. Ülkede 
suç oranları oldukça düşük ve dün-
yanın en güvenli ülkelerinden biri. 

Kuzey Işıkları’nın 
Büyüleyici Etkisi
Ülkenin en çok merak edilen ve 
ziyaret edilen şehirleri Oslo, Bryg-
gen, Leknes, Lavangen, Bergen ve 
Trondheim. Nemli ve ılıman okya-
nus ikliminin hakim olduğu Nor-
veç, çok soğuk kışlarıyla da bilinir. 
Yerel saat, Türkiye saatine göre 1 
saat geride. Kış günlerinin büyük 

bir kısmı karanlık olarak geçtiği 
Norveç’te, kutupların manyetik 
alanının ve güneşin etkileşimi so-
nucu ortaya çıkan ve dünyanın en 
etkileyici doğa fenomenlerinden 
biri olan Kuzey Işıkları’nı izlemek 
unutulmaz bir deneyim olacak. Kış 
turizmi son derece geliştiği Nor-
veç, kayak turizminin başlangıç 
noktası kabul ediliyor ve buzdan ev 
ve oteller her yıl milyonlarca turisti 
kendine çekiyor.

Sakin insanların ülkesi
Halkının en temel özelliği, içinde 

İhracatında başlıca ülkeler (2016)

Ülke İhracat Tutarı (Milyon Dolar)
Birleşik Krallık 18.437
Almanya  12.700
Hollanda 9.419
Fransa  6.089
İsveç  5.754

İthalatında başlıca ülkeler (2016)

Ülke İthalat Tutarı (Milyon Dolar)
Almanya  8.714
İsveç  8.676
Çin  8.013
ABD  4.700
Danimarka  4.065



AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

AİMSADDERGİSİ  Temmuz - Ağustos 2020 71

yaşadıkları iklimden ve refah sevi-
yesinden kaynaklanan rahatlıkları 
ve sakinlikleri olan Norveç’te bi-
reysel yaşam ön planda. İngiliz-
cenin anadil kadar etkili olduğu 
ülke, dünyada kişi başına en fazla 
kitap satın alınan ülke konumunda. 
Başkent Oslo, dünyanın en pahalı 
şehirlerinden biridir. Ülkede para 
birimi olarak Norveç Kronu kulla-
nılıyor. 

Pastoral bir gezi planı
Korkusuz denizciler olarak tanınan 
Vikinglerin ve Ren Geyiği avcıları-
nın anavatanı Norveç yılın 6 ayını 
gündüz, 6 ayını gece şeklinde ge-
çiriyor. Bu süre ülkenin kuzeyinde 
2 ay gece, 2 ay gündüz biçiminde 
yaşanıyor. Doğası ile eşsiz bir hu-
zur ortamı sağlamasının yanında, 
Norveç geniş yeşil alanları, nehir-
leri, fiyortları ile dikkat çekiyor. 
Norveç’te tarihsel geleneğin bü-
yük kısmını oluşturan Vikinglere 
ait gemilerin sergilendiği açık hava 
müzesi, ziyaret edilmesi gereken 
yerlerin başında geliyor. Norveç’in 
en eski şehri olan Tonsberg’te 
1888 yapımı Slotts Fjell Tarnet 
(Kale Dağı Kulesi) şehrin önemli 
simgelerinden. 
Ülkenin kuzeyindeki Lofoten 
Adaları, doğal güzellikleriyle en 
değerli turistik bölgeler arasında 
anılıyor. Ayrıca Vigeland ve Frog-
ner Parkları, Flam Dağ Treni, Karl 
Johans Gate Caddesi, manzara eş-
liğinde kayakla atlama merkezi de 
olan Holmenkollen Tepesi, Röne-
sans şatosu olarak da bilinen Aker-
shus Kalesi, Oslo Limanı, 24,5 
kilometre uzunluğuyla dünyada 
eşi benzeri olmayan, başkent Oslo 
ile ikinci büyük kenti olan Bergen’i 
birbirine bağlayan tünel ve tabii ki 
büyüleyici Kuzey Işıkları (Auro-
ra Borealis) ile Norveç gerçek bir 

rüyalar ülkesi. Kuzey Işıkları için 
Bergen’den hareketle her gün tur-
lar düzenleniyor. Yılda yalnızca iki 
defa net bir biçimde izlenebilen bu 
doğa fenomeninin ilki Mart-Nisan 
ayları arasında, ikincisi ise Eylül-E-
kim ayları arasında gerçekleşiyor. 

Ayrıca Laponyalılar’ın burada ye-
tiştirdiği Ren geyiklerini de göre-
bilirsiniz.

Temel besin balık
Norveç mutfağının merkezinde 
deniz ürünleri var ve temel be-
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sin de balık. Ülkenin en popüler 
yemeği somon füme. Norveçli-
lerin sadece balık tükettiğini dü-
şünmeyin. Ülkede balık etinin 
dışında geyik, kuzu ve ördek eti 
de sıkça tüketiliyor. Ayrıca, sütlü 
kahverengi peyniri, dana etinden 
yapılma köftesi ve havyarları ile 

Norveç, ziyaretçilerine yeme içme 
konusunda farklı lezzetler sunu-
yor. Meşhur somon balığı, tavuk-
lu ve hindili ciğer ezmesi tadılma-
sı gereken lezzetlerden ve ayrıca 
sokaklarda haşlanmış karidesleri 
de tadabilirsiniz.
Dünyanın en zengin ülkelerinden 

biri olan Norveç’te, alışveriş için 
pek çok özel seçenek bulunuyor. 
Grönland ve Karl Johans Gate üze-
rinde ya da ara sokaklarında alışveriş 
yaparken kaybolabilirsiniz. Ayrıca 
hafta sonları Vigeland Park yakınla-
rında, Vestkanttorget’te çok çeşitli 
ve ucuz pazarlar kuruluyor.

60 milyon dolarlık bir potansiyel pazar
Norveç, 2019’da ağaç işleme makineleri 
sektöründe toplamda 62 milyon 438 bin 
dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin 
bu alanda 2019’da toplam ihracatı ise 98 
milyon 17 bin dolardı. Türkiye’nin Nor-

veç’e halihazırda ağaç işleme makineleri 
sektöründe ihracatı bulunmuyor. Bununla 
birlikte, Türkiye-Norveç arasındaki potan-
siyel ticaret hacmi 2019 rakamlarına göre 
62 milyon 435 bin dolar. Bu durum, iki 

ülke arasındaki ticaretin gelişmeye açık ol-
duğunu ve Norveç’in potansiyel bir Pazar 
olarak karşımızda durduğunu gösteriyor. 
Yeni hedef pazarlar arayan sektör ihracatçı-
ları için bu ülke oldukça uygun. 

GTIP Kodu Ürün Açıklama Türkiye’nin Norveç’e İhracatı      Norveç’in Toplam İhracatı                    Türkiye’nin Toplam İhracatı                  Türkiye-Norveç Potansiyel Ticaret Hacmi
2017            2018       2019         2017               2018            2019               2017               2018            2019              2017             2018               2019

846510 Çeşitli Makina İşlemlerini 
 Bu İşlemler Arasında Alet 
 Değiştirmeden Yapan  0 0 0 5.433.000 5.582.000 8.838.000 10.419.000 13.085.000 12.247.000 5.433.000 5.582.000 8.838.000 
 Makinalar 
846520 İşleme Merkezleri 0 0 0 2.649.000 502.000 3.629.000 746.000 1.668.000 2.031.000 2.649.000 502.000 3.629.000
846591 Testere makinaları 11.000 23.000 0 20.444.000 19.961.000 19.533.000 23.219.000 26.477.000 29.429.000 20.433.000 19.938.000 19.533.000
846592 Planya, Freze veya Keserek 
 Kalıplama Makineleri 0 3.000 0 6.130.000 5.543.000 8.348.000 10.033.000 14.734.000 11.594.000 6.130.000 5.540.000 8.348.000
846593 Taşlama, Zımparalama veya  
 Parlatma Makineleri 2.000 0 3.000 2.262.000 1.583.000 1.710.000 2.536.000 4.537.000 4.438.000 2.260.000 1.583.000 1.707.00
846594 Bükme veya Birleştirme 
 Makinaları 0 0 0 2.582.000 2.314.000 603.000 5.204.000 7.623.000 7.369.000 2.582.000 2.314.000 603.000
846595 Delik Açma Veya 
 Zıvanalama Makinaları 0 0 0 1.747.000 3.034.000 1.813.000 3.745.000 5.194.000 4.194.000 1.747.000 3.034.000 1.813.000
846596 Yarma, Dilme veya Soyarak 
 Yaprak Halinde Açma Makineleri 0 0 0 5.698.000 6.715.000 5.197.000 1.620.000 1.878.000 1.306.000 5.698.000 6.715.000 5.197.000
846599 Diğerleri 0 0 0 14.021.000 26.500.000 12.767.000 26.299.000 27.315.000 25.409.000 14.021.000 26.500.000 12.767.000
 Toplam 13.000 26.000 3.000 60.966.000 71.734.000 62.438.000 83.821.000 102.511.000 98.017.000 60.953.000 71.708.000 62.435.000

















Bir Ağaç Öyküsü

80 AİMSADDERGİSİ  Temmuz - Ağustos 2020

Güzeller güzeli Defne’nin 
hazin öyküsü...
Doğu Akdeniz’in en nadide ağaçlarından defne ağacı, dört mevsim yeşil yaprakları, mis gibi 
kokusuyla çağlar boyunca barışın, zaferin ve ölümsüzlüğün simgesi olmuş. Ve tarihteki diğer 
köklü ağaçlar gibi o da çok hüzünlü bir aşk hikayesini saklamış kalbine. Güzeller güzeli su perisi 
Daphne ile tanrı Apollon’un imkansız aşkını…

Anadolu medeniyetler beşiği. 
Anadolu masallar, efsaneler 
diyarı. Her bölgesinde ayrı 

bir hikaye, ayrı bir söylence barındı-
rıyor. Tarihin en büyük uygarlıkla-
rına ev sahipliği yapan Anadolu’da 
çağlar boyunca pek çok medeniyet 
kurulmuş, her biri birbirinden de-
ğerli hazineler bırakmış.
Yolunuz Antakya’ya düşerse mis 
kokulu defne ağaçlarının içinde, şı-
rıl şırıl şelalalelerin aktığı bugünkü 
adıyla Harbiye denilen yerde, yüz-
yıllar önce geçen hüzünlü bir aşk 
hikayesine tanık olursunuz. Ağaçla-
rın hışırtısında, rüzgarın burnunuza 
getirdiği kokusunda, suyun sesinde, 
kuşların cıvıltısında dinlersiniz bu 
öyküyü…

Gelelim tarih boyunca barışın, gü-
zelliğin, iyiliğin simgesi olan Def-
ne’nin mitolojideki hüzünlü bir hi-
kayesine;
Antakya’da bugün Harbiye denen 
yere vaktiyle Daphne derlerdi. Bu-
gün Asi Irmağı’nın adı da o zamanlar 
Orontos’tu. Mitolojideki Daphne 
ise bu sularda yüzen güzeller gü-
zeli bir su perisiydi. Annesi orman, 
babası ırmaktı Defne’nin. Irmakta 
yıkanır, kıyıda ağaç altında oturur, o 
uzun saçlarını tarar, şarkılar söyler-
di. Orman ve ırmak tatlı ninnilerle, 
yumuşak okşayışlarla büyütüyordu 
Defne’yi. Irmağın sesine benzer-
di sesi, annesi orman ona gezmeyi, 

kuytu derinlerde saklanmayı, geyik-
ler gibi kaçmayı öğretmişti.

Anne ve babası ne kadar sakınırsa 
sakınsın bir gün ay gibi güzel kızla-
rının aşık olacağını ve kendilerinden 
ayrılma vakti geleceğini biliyorlardı. 
Biliyorlardı bilmesine de o vaktin 
gelmesini istemiyorlardı bir türlü.
Defne gelişip güzelleştikçe daha içli 
şarkılar söylemeye başladı, dalgındı, 

içine kapanmıştı. Annesi Orman, bir 
gün sordu neyi olduğunu, annesinin 
sormasıyla Defne’nin gözünden yaş-
lar boşandı. Hiç görmediği uzaktan 
uzağa çalgısının sesini duyduğu biri-
ne sevdalandığını söyledi. Her yerde 
aradığını, bir türlü bulamadığını da 
ekledi sözlerine…
O anda annenin yüreğine bir ateş 
düştü. Çünkü bu şiiri ve çalgısı ile 
bütün kızları kendisine aşık eden 



Defne yaprağında bulunan kafeik asit ve rutin adı ve-
rilen maddeler, kalp sağlığını korumada yardımcıdır. 
Her mevsim yeşil olan bu ağacın yapraklarından yılın 
her zamanı taze olarak faydalanılabilir, ağaç sonbahar-
da da meyve verir. Kurutulmuş veya taze olarak kulla-
nılabilen yapraklarından bitki çayı, bitkisel uçucu 
yağ ve tentür elde edilebilir. Tohumları da 
benzer amaçlar için kullanılabilir. Defne, 
sindirim sistemini etkileyerek hazmı 
kolaylaştırır. Defne yapraklarındaki 
enzimler bağırsakların düzenli çalış-
masına yardımcı olur. Solunum siste-
mini rahatlatıcı etkisi vardır. Defne 
yaprağı çayı öksürük ve bronşit 
şikayetlerini azalttığı gibi, defne 
tohumlarından elde edilen uçucu 

yağ da aromaterapik olarak solunum sistemini rahat-
latmak için kullanılabilir.
Defne yağı içeren sabun ve şampuanlar, cilt ve saçlar 
üzerinde çok olumlu etkilere sahiptir. Ayrıca defne 
yapraklarının demlenmesiyle hazırlanan defne suyu ya 
da sirke veya alkolle hazırlanan defne tentürü, banyo-

dan sonra saçları durulamak için kullanılarak 
saçların sağlık kazanmasına yardımcı 
olur.
Vücuttaki enflamasyonu azaltma et-
kisi de bulunduğundan defne çayı, 
romatizma ve romatoit artirit şika-
yetlerini azaltmada etkilidir. Defne 
yaprağında bulunan kafeik asit ve 
rutin adı verilen maddeler, kalp 
sağlığını korumada yardımcıdır.
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Apollon’du. Ve Apollon bir tanrıydı. 
Tanrıya aşık olan kızlar ya kendini 
öldürürdü, ya da sürgüne giderlerdi. 
Bu sevdayı kalbine gömmesini salık 
verdi kızına.
Gönül bu, ferman dinlemiyor işte… 
Görmediği, bilmediği orman çal-
gıcısını sevmeye devam etti Defne. 
Sonra bir gün ormanın içinde dola-
şırken ağaca sırtını dayamış çalgısını 
çalan birini gördü. Görmeden aşık 
olduğu Apollon iki adım önündeydi 
ve o anda anladığı sevdiği adam ol-
duğunu. Apollon başını çevirip baktı 
bir de ne görsün, bugüne kadar gör-
mediği güzellikte bir kız karşısında 
duruyor.

Göz göze gelince Defne önce ne 
yapacağını bilemedi ama sonra belki 
kadınca dürtüyle ormanın içlerine 
doğru kaçmaya başladı. Apollon da 
görür görmez aşık olduğu bu gü-
zeller güzeli kızın peşinden koşma-
ya başladı. Defne’nin orman annesi 
kollarını geriyordu Apollon’un önü-
ne kızına erişemesin diye. Defne tam 
Apollon’un nefesini ensesinde his-
settiği anda ırmağın kenarına ulaş-
tığını farketti. Irmak babasına “Ba-

bacığım bana yardım et” demesine 
rağmen çağıl çağıldayan ırmak duy-
madı kızının sesini. Annesi orman 
ise dayanamadı kızının çaresizliğine 
ve tam Apollon onu yakalayacakken 
Defne’nin ayakları altında kökler 
oluşmaya, her yanından yapraklar 
fışkırmaya başladı. Defne o anda gü-
zel bir ağaç oluverdi.

Apollon ise ölümlerin en güzeli bu 
kızın hoş kokulu bir ağaç olduğu-
nu görünce, “Ey kızların en güzeli, 
yitirdim artık seni, bundan sonra 
benim ağacımsın sen. Savaşlarda 
yenenler zaferlerini senin yaprakla-
rından yapılmış taçlar takınarak kut-
layacaklar. Her yerde barış ve zafeer 
simgesi olacaksın” dedi.
Bu tanrısal aşk hikayesinin geçtiği 
yer bugünkü Antakya’nın Harbi-
ye’sidir. Ve derler ki; Harbiye’nin 
şelaleleri de güzel Daphne’nin dök-
tüğü gözyaşlarıdır!
Akdeniz defnesi yaz kış yeşil kalır. 
Bu özelliği nedeniyle aynı zamanda 
ölümsüzlüğün simgesidir. Antik Yu-
nan’da bu ağaç Apollon’a adanmış-
tır ve galibiyetle elde edilmiş ölüm-
süzlüğü ve bu galibiyeti sağlayan, 

kahramanlıkla birleşmiş erdemi 
simgeler. Kahramanlara, alimlere 
ve bilgelere verilen defne yaprak-
lı tacın kaynağı budur. Apollon’la 
ilişkili olarak, Apollon’un kehanet 
özelliklerini elde edebilmek için 
Delfi’deki  kahinler de kehanette 
bulunmadan önce defne yaprakla-
rı çiğnerlerdi veya yakarlardı. Ka-
hinlerden olumlu bir cevap elde 
edenler geri giderken bir defne tacı 
ile dönerlerdi. Ortaçağ’da Roma 
imparatorları defne yapraklarından 
örülmüş taçlar giyerlerdi. Roma pa-
ralarında defne yaprağı vardı. Eski 
çağlarda, başarı gösteren bilginlere, 
ozanlara defne yaprağından yapıl-
mış taçlar giydirirlerdi.

Defnenin faydaları











İz Bırakan Kadınlar
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Mühendis Çalıkuşu: 
Sabiha Rıfat Gürayman
Kızların okutulmadığı bir dönemde doğan Sabiha Gürayman, Türkiye’nin ilk kadın mühen-
disi ve Anıtkabir’in baş mühendisi oldu. Gürayman 2 yaşındayken kimya mühendisi olarak 
mezun olan Zamfirescu da Avrupa’da, bu erkek egemen alanda kendine yer edindi.  

Cumhuriyet, en çok kadınlar 
için devrimdi. Bir ülke, ge-
lişimini kadınlara, kadınlar 

da gelimini ülkenin vizyonuna borç-
ludur. Türkiye Cumhuriyeti sağlam 
temeller üzerine kurulduysa, bunda 
kuşkusuz kadınlara verilen önemin 
payı büyüktü. 
Türkiye’nin ilk kadın inşaat mühen-
disi Sabiha Rıfat Gürayman, “Ka-
dınların inşaatta ne işi var” denilen 
bir dönemde, bugünkü adı İstan-
bul Teknik Üniversitesi olan Yük-
sek Mühendis Mektebi’nde eğitime 
1927’de başladı. 
1910’da Makedonya Manastır’da 
bir subay kızı olarak dünyaya gelen 
Gürayman, çocukluğunu Kurtuluş 
Savaşı’nın çetrefilli atmosferinde ge-
çirdi. İlköğretimini Beşiktaş Esma 
Sultan İlkokulu’nda okuyan Güray-
man, 1925’te Nişantaşı Kız Ortao-
kulu’nu ve 1927’de kadar İstanbul 
Kız Lisesi’ni bitirdi. 
Mustafa Kemal Atatürk, kız çocuk-
larının eğitimine çok önem veri-
yordu. Kızların okumasını istediği 
alanlardan biri de inşaat mühendisli-
ğiydi. Buradan alınan feyizle olacak, 

1927’de ilk kez kız öğrenci almaya 
başlayan Yüksek Mühendis Mekte-
bi’ne kaydoldu. Kendisiyle birlikte 
eğitim gören bir diğer kız öğrenci 
ise, Melek Erbil’di, ancak Erbil eği-
tim hayatının ardından evlendi ve 
mesleğini yapmadı. 

Türkiye’nin ilk kadın voleybolcusu
Sabiha Rıfat Gürayman, 1933’de 
okuldan mezun oldu olmasına ama 
okul hayatı boyunca, kadın olduğu 
için çok fazla psikolojik baskıya uğ-
radı. Eğitim hayatında karşısına çıkan 
zorluklara aldırmayan Gürayman, bir 
başka alanda daha kadınlara öncü 
olacaktı. Eğitim hayatıyla eşzamanlı 
olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 
ilk kadın voleybolcusu oldu. 1929’da 
takım şampiyon olduğunda, kendisi 
takımın kaptanıydı. 

Kimse inanmadı ama…
Gürayman, erkeklerle arasında bir 
fark olmadığının bilincindeydi. Kork-
muyordu. Başarılı olacağına inancı 
tamdı. İlk görevi de Ankara Bayın-
dırlık Müdürlüğü baş mühendisliği 
oldu. Burada da işler öyle pek kolay 

yürümedi. Kimse, baş mühendisin bir 
kadın olduğuna inanmıyordu. Ama 
o azmi sayesinde başarıya ulaşacaktı. 
Daha sonra Bayındırlık Bakanlığı’na 
geçti. Ülkenin değişik yerlerinde bir-
çok okul, hükümet konağı ve resmi 
binanın yapımında görev aldı.

‘Dağ başında kadının ne işi var!’
Yüksek Mühendis Mektebi, en iyi 
mezunlarını şehir dışındaki projele-
re gönderiyordu. O da Ankara’nın 
Beypazarı ilçesindeki kemer Köp-
rüsü’nün inşaatında görevlendirildi. 
Fakat zorluklar bitmiyor, çevreden 
şu sesler yükseliyordu: “Dağ başında, 
şantiyede kadının ne işi var!”
Bu tepkilere aldırış etmeyen Güray-
man, şantiye hayatına kısa sürede 
uyum sağlayarak gece gündüz çalış-
tı. Sabiha Gürayman’ın çalışmalarını 
takdir eden köy halkı, köprüye “Kız 
Köprüsü” ismini verdi. 

Anıtkabir’in inşaatında 
10 yıl çalıştı
1939’da Remzi Gürayman ile evle-
nen Sabiha Rıfat Gürayman, 1941’de 
Kontrol Şefliği ve TBMM inşaatları-
nın kontrol şefliğini yaptı. Kuşkusuz 
meslek hayatının en önemli görevine 
35 yaşında atandı. Anıtkabir’in inşaa-
tının kontrol şefi Ekrem Demirtaş’ın 
29 Aralık 1945’te görevinden ayrıl-
masıyla bu pozisyona geçti ve inşaa-
tın sonuna kadar, tam 10 yıl bu gö-
revi sürdürdü. Anıtkabir’de hem bir 
kadın mühendisin yer alması hem de 
başmühendis olması tüm dünyaya da 



Mühendislik diploması alan ilk kadınlardan biri olan 
Elisa Leonida Zamfirescu, 10 Kasım 1887’de Roman-
ya’nın Galati kasabasında dünyaya geldi. Büyükbabası 
da mühendis olan Zamfirescu’nun babası da tıpkı Gü-
rayman’ın babası gibi subaydı. 
86 yıllık yaşamında erkek egemen bir alanda kendine 
yer açan Zamfirescu jeoloji laboratuvarlarını yönetti ve 
Romanya’daki maden kaynaklarını inceledi. Bilimsel 
alanlarda kadınlara önyargılı yaklaşılması nedeniyle Bük-
reş’teki okullardan reddedilen Zamfirescu, 1909’da eski 
adı Charlottenburg Kraliyet Teknik Üniversitesi olan 
Berlin Teknik Üniversitesi’ne kabul edildi ve 1912’de 
kimya mühendis olarak mezun oldu. 

Jeoloji laboratuvarlarına liderlik etti
Mezun olduktan sonra Romanya’ya dönen Zamfires-
cu, Romanya Jeoloji Enstitüsü’nde asistan olarak ça-
lıştı. 1’inci Dünya Savaşı sırasında Kızıl Haç’a katılarak 
Romanya’da bir hastaneyi yönetti. 1917’de hastanesi, 
Alman ve Romanya orduları arasındaki Marasesti Sava-
şı’ndan yaralıları tedavi etti. 
Aynı dönemde siyasetçi ve yazar Duiliu Zamfirescu’nun 
kardeşi olan kimyager Constantin Zamfirescu ile evlen-
di. Zamfirescu savaştan sonra Jeoloji Enstitüsüne dön-
dü. Birkaç jeoloji laboratuvarına liderlik etti ve yeni kö-
mür, şist, doğal gaz, krom, boksit ve bakır kaynaklarını 
tanımlayanlar da dahil olmak üzere çeşitli saha çalışma-
larına katıldı. 

Ayrımcılığa uğrasa da çok çalıştı
Dünyanın ilk kadın mühendislerinden olan Zamfires-
cu’nun yaşamı ilham verici olsa da uğradığı cinsiyet 
ayrımcılığı nedeniyle epey zor geçti. Sabahtan akşama 
kadar, uzun saatler çalışan, kendini mesleğine adamış bir 
mühendis olarak hatırlanan Zamfirescu’nun Bükreş’te 
yaşadığı caddeye ölümünden 20 yıl sonra, 1993’te onun 
adı verildi. Bugün hala adının anılmasının bir diğer se-
bebi, 1997’den bu yana kendisinin adıyla verilen bir 
ödül. Premiul Elisa Leonida-Zamfirescu, teknoloji ve 
bilim alanlarına katkıda bulunan kadınları ödüllendiri-
yor. Kimya mühendisi olarak çalışmasının yanı sıra, si-
lahsızlanmaya yönelik tutumu ile de bilinen Zamfirescu, 
1963 yılında 75 yaşında emekli oldu. 25 Kasım 1973’te 
hayata veda etti. 
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Dünyanın ilk kadın mühendislerinden 
Zamfirescu

örnek olmuştu. Anıtkabir inşaatı sırasında ziyarette bulu-
nan Yunanistan Başbakanı Venizelos, şunları söylemişti: 
“Hayatımda ilk defa büyük bir işin başında bir kadın gö-
rüyorum. Sizi gerçekten tebrik ederim.”
Sabiha Rıfat Hanım’ın hiç çocuğu olmadı. 1963 yılında 
emekli olan Gürayman, 1993’te eşini kaybettikten sonra, 
İzmir’e yerleşti. 4 Ocak 2003’te 93 yaşında, ardında pek 
çok başarı bırakarak hayata gözlerini yumdu. Gürayman, 
Doğançay Mezarlığı’na defnedildi. Türkiye’nin ilk kadın 
mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman, meslek hayatı boyunca 
elde ettiği tüm varlığını İstanbul Teknik Üniversitesi Vak-
fı’na ve Fevzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı’na bağışladı. 











Osmanlı Devleti’nin baş mi-
marı ve mühendisi olan 
Mimar Sinan, bugün ru-

hunun ve zekasının kıvrımlarını yerli 
ve yabancı, dünyanın her yerinden 
insana gezdiren, unutulmaz eserlerin 
sanatçısı olarak hafızalarımızda yer 
alıyor.  
Kanuni Sultan Süleyman, 2’inci Se-
lim ve 3’üncü Murat dönemlerinde 
baş mimar olarak görev yapan ve 
başyapıtı, “ustalık eserim” dediği Se-
limiye Camii olan mimar Sinan, işini 
aşkla yapan bir sanatçıydı. 
Sinaneddin Yusuf, Kayseri’nin Agria-
nos (Ağırnas) köyünde Ermeni veya 
Rum ya da Hristiyan bir Türk olarak 
doğdu. Doğum tarihi ve milliyeti 
bugün de kesin olarak bilinemiyor. 
1511’de, Yavuz Sultan Selim zama-
nında devşirme olarak İstanbul’a gel-
di ve Yeniçeri Ocağı’na alındı. 

Abdulmennan oğlu Sinan, mimar 
olarak Yavuz Sultan Selim’in Mısır 
seferine katıldı. 1521’de, Kanuni 
Sultan Süleyman’ın Belgrad seferi-
ne yeniçeri olarak katıldı. 1522’de 
Rodos seferine Atlı Sekban olarak 
katılıp 1526 Mohaç Meydan Mu-
harebesi’nden sonra, gösterdiği 
başarılar nedeniyle takdir edildi ve 
Acemi Oğlanlar Yayabaşılığına terfi 
ettirildi. Sonraları Zemberekçibaşı 
ve Başteknisyen oldu.
Mimar Sinan, 1533’teki Kanuni 
Sultan Süleyman’ın İran seferi sı-
rasında, Van Gölü’nde karşı sahile 

gitmek için iki haftada üç adet ka-
dırga yapıp donatarak büyük itibar 
kazandı. İran Seferinden dönüşte, 
Yeniçeri Ocağı’nda itibarı yük-
sek olan Hasekilik rütbesi verildi. 
Bu rütbeyle, 1537 Korfu, Pulya 
ve 1538 Moldova seferlerine ka-
tıldı. 1538 yılındaki Karaboğdan 
Seferinde ordunun Prut Nehri’ni 
geçmesi için köprü gerekti. Batak-
lık alanda günlerce uğraşılmasına 
karşın köprü kurulamadı ve görev 
Sinan’a verildi. Köprünün yapı-
mından sonra Abdulmennan oğlu 
Sinan, 17 yıllık yeniçerilik hayatın-

Künye

Tam adı: Sinaneddin Yusuf-Abdulmennan oğlu Sinan (Asıl adı Joseph)
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Dünya tarihine damga vuran
mimari deha: Mimar Sinan
Dünya tarihine damga vurmuş mimari bir deha olan Mimar Sinan, sanatını zekasıyla birleşti-
ren, ölümsüzleştirdiği eserlerle adını yaşatan, hayatı kadar eserleriyle de ilham veren ve ver-
meye devam edecek olan eşsiz bir isim. 

“Yaptığın işi gönlünde hissedersen, ırmaklar çağlar içinde.”



dan sonra, 49 yaşında baş mimarlık 
görevine atandı.

49 yıl mimarbaşı oldu
1538 yılında saray baş mimarı olan 
Sinan, 49 yıl süre bu görevi yerine 
getirdi. Mimar Sinan’ın, mimarba-
şılığa getirilmeden önce yaptığı üç 
eser dikkat çekiyor. Bunlar; Ha-
lep’te Husreviye Külliyesi, Geb-
ze’de Çoban Mustafa Külliyesi ve 
İstanbul’da Hürrem Sultan için ya-
pılan Haseki Külliyesi. Halep’teki 
Hüsreviye Külliyesi’nde, tek kub-
beli cami tarzı ile bu kubbenin kö-
şelerine birer kubbe ilave edilerek 
yan mekânlı cami tarzı birleştirildi 
ve böylece Osmanlı mimarlarının 
İznik ve Bursa’daki eserlerine uyul-
du. Külliyede ayrıca, avlu, medrese, 
hamam, imaret ve misafirhane gibi 
kısımlar bulunuyor. Gebze’deki 
Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nde 
ise renkli taş kakmalar ve süsle-
meler görülüyor. Külliyede cami, 
türbe ve diğer unsurlar ahenkli bir 
tarzda yerleştirildi. Mimar Sinan’ın 
İstanbul’daki ilk eseri olan Hase-
ki Külliyesi de devrindeki bütün 
mimari unsurları taşıyor. Cami, 
medrese, sübyan mektebi, imaret, 
darüşşifa ve çeşmeden oluşan külli-
yede cami, diğer kısımlardan tama-
men ayrı bir alanda yer alıyor. Mi-
mar Sinan’ın Mimarbaşı olduktan 
sonra verdiği üç büyük eser, onun 
sanatının gelişmesini gösteren ba-
samaklar olarak biliniyor. Bunların 

ilki olan İstanbul’daki Şehzade 
Camii ve Külliyesi dört yarım kub-
benin ortasında merkezi bir kubbe 
tarzında inşa edildi ve daha sonra 
yapılan bütün camilere örnek teşkil 
etti. Süleymaniye Camii, Mimar Si-
nan’ın İstanbul’daki en muhteşem 
eseri olarak tarihteki yerini koru-
yor. Sinan bu eseri, kendi tabiriyle 
kalfalık döneminde, 1550-1557 
yılları arasında inşa etti.

Ustalık eseri Selimiye
Dünya Kültür Mirası listesinde
Mimar Sinan’ın en büyük eseri ise, 
86 yaşında yaptığı ve “ustalık ese-
rim” dediği, Edirne’deki Selimiye 
Camii ve bu eser, Dünya Kültür 
Mirası listesinde yer alıyor. İstan-
bul caddelerinin genişliği, evlerin 
yapımı ve lağımların bağlanmasıyla 
uğraştı. Sokakların darlığı sebebiyle 
ortaya çıkan yangın tehlikesine dik-
kat çekip bu hususta ferman yayın-
lattı. Günümüzde bile bir problem 
olan İstanbul’un kaldırımlarıyla 
bizzat ilgilenen Sinan, 1588’de 
İstanbul’da vefat ederek Süleyma-
niye Camii’nin yanında, kendi yap-
tığı sade bir türbeye defnedildi.
Mimar Sinan hayatı boyunca 93 
cami, 52 mescit, 56 medrese, 7 da-
rül-kurra, 20 türbe, 17 imarethane, 
3 darüşşifa (hastane), 5 su yolu, 8 
köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 
mahzen ve 48 de hamam olmak 
üzere toplam 375 eseri hayata ge-
çirdi.

‘Sinan olmasaydı
Ayasofya ayakta kalamazdı’
Dünya kültür mirasının en önem-
li eserlerinden biri olan ve binler-
ce yıldır ayakta kalan Ayasofya’nın 
günümüze gelmesinde kuşkusuz 
en önemli isim Mimar Sinan. 
Mimarbaşı olduğu sürece birbirin-
den çok değişik konularla uğraşan 

ve zaman zaman eski yapıları da 
restore eden Mimar Sinan, en bü-
yük çabalarını Ayasofya için harca-
dı. M. S 360 yılında inşa edilen yapı 
isyanlar, zamanla yıpranma gibi ne-
denlerle daha önce iki kere yeniden 
inşa edildi. Son olarak Fatih Sultan 
Mehmet’in İstanbul’u fethinden 
sonra, bakımsız kalan yapıyı, Kanu-
ni Sultan Süleyman Mimar Sinan’a 
yeniletti ve bugüne dek gelmesi 
sağlandı. Sinan, öncelikle binanın 
etrafını açmakla işe başladı. Cami-
nin etrafındaki gecekondu, harabe 
binalar, çirkin yapılar kaldırıldı ve 
çevresi meydana çevrildi. Sadece 
genişletmek yeterli olmadı. İstan-
bul deprem kuşağındaydı ve Aya-
sofya’nın yıkılma tehlikesi her daim 
vardı. Bunun için de Ayasofya’nın 
güçlendirilmesi gerekiyordu. Sinan 
da bu tehlikeyi gördü ve çalışmala-
ra başladı. Yıkılmasını engellemek 
için yapının etrafına payandalar 
yerleştirdi. Bu payandalar sayesin-
de Ayasofya’nın duvarlarının es-
neyip yıkılmasının önüne geçildi. 
Sinan bu payandaları o kadar güzel 
yerleştirdi ki dışarıdan bakıldığında 
bugün hala Ayasofya ile bir bütün 
gibi görünüyor. 
“Ayasofya olmasaydı Sinan bu 
kadar büyük ve güzel binalar ya-
pamazdı” sözüne karşılık, “Sinan 
olmasaydı Ayasofya ayakta kala-
mazdı” sözüyle cevap verilmeye 
başlandı.
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Koronavirüs ile coşan e-ticaret
yerini daha da sağlamlaştıracak
Kovid-19 küresel pandemisi, dünya genelinde insanların alışveriş alışkanlıklarını değiştirirken, 
salgın sonrasında da bu durumun kalıcı etkileri olacağı belirtiliyor. E-ticaretin tüm yönleriyle 
bir devrim yaşayacağını öngören uzmanlar, bu süreçte Türkiye’nin ön plana çıkabileceğini 
söylüyor. 

K oronavirüs tüm dünya 
ülkelerinin ekonomile-
rini ve doğal olarak bü-

tün sektörleri olumsuz etkiledi. İn-
sanların fiziksel temastan kaçınması 
ve online alışveriş yapmayı tercih 
etmesi, normal ticareti neredeyse 
durdurdu. 
CezeriSoft Genel Müdürü Osman 
Söyler, “Salgın süreciyle birlikte 
daha önce internetten satışı olma-
yan işletmelerin e-ticaret çözümleri 
ve uygulamalarına ilgisi yılın ilk 4,5 
ayında, 2019’un aynı dönemine 
göre yüzde 1400 arttı” diyor. 
E-ticaret, kargo dışında fiziksel 
etkileşimi minimuma indiriyor ve 
ürüne direkt ulaşmak insanlara pra-
tik ve zaman tasarrufu sağlayan ca-
zip bir seçenek sunuyor. Pandemi, 
halihazırda var olan sanal ticareti 
hızlandırdı. Koronavirüs öncesin-
de market ürünleri, özellikle gıda 
ve temizlik ürünleri çoğunlukla fi-
ziksel olarak mağazalardan temin 

ediliyordu. Kovid-19 ile birlikte bu 
konuda kesinlikle çok hızlı bir dö-
nüşüm başladı. Bu durum hemen 
hemen her sektörü ve firmayı e-ti-
carete yöneltiyor. 

E-ticaret ile devrim kapıda
E-ticarete her ne kadar alışık olsak 
da pazarlama faaliyetleri bugüne 
dek klasik metotlarla hallediliyor-
du. Bu konudaki değişimin biraz 
daha uzun süreceğini, ancak bu 
değişimin kaçınılmaz olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Koronavi-
rüsün ortaya koyduğu tabloda bir 
dönüşüm yaşayan ticaret ile artık 
dijital pazarda var olma yarışı içine 
giren oyuncular, dijital pazarlama 
konusunda da rekabet içine girmek 
durumundalar. Bu ise doğal olarak, 
sosyal medya, Google gibi tüm di-
jital platformlardaki rekabeti ciddi 
anlamda kızıştıracağa benziyor. 
Elbette bu durumun artıları da söz 
konusu. Bundan böyle herkes, e-ti-

careti daha iyi öğrenmenin yollarını 
arayacak. Bunun ticarette bir dev-
rimi beraberinde getireceği söyle-
nebilir. 

Türkiye öne çıkabilir
Pandemide deneyimlediğimiz pek 
çok dijital yeniliği işletmeler kul-
lanmaya ve geliştirmeye devam 
edecek. Salgın sonrasında da te-
massız alışverişin kalıcılığını koru-
yacağı bekleniyor ve sanal paranın 
daha çok tercih edileceği öngörü-
lüyor. 
Uzmanlar, Türkiye’nin pandemi 
süresinde güvenlik, stratejik ürün-
ler, arz zinciri, lojistik gibi alanlar-
daki başarısının e-ihracatta Türki-
ye’yi öne çıkaracağını düşünüyor. 
Küresel ticarette Çin’in yerini ala-
bilecek ülkelerden biri olabilecek 
Türkiye’deki firmaların üretim, 
değişim, finans ve tedarik konu-
sunda hızlı aksiyon alan firmaların 
küresel ticarette yerini alacağını 
söylüyor.
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Şirket Doktoru-222 Kritik Soru 
Rauf Ateş - Hayat Yayıncılık 

Girişim, aile şirketleri, pazarlama, marka yönetimi, strateji, insan kaynakları ve 
yeni trendler, girişimcilerin yanıtını aradığı hayati sorular, Türkiye’den ve dünya-
dan örnekler Şirket Doktoru’nda bir araya geldi. 
Bu kitap, yönetim konularında uzmanlaşmış bir iş ve ekonomi gazetecisi tarafın-
dan hazırlandı. Tıpta “koruyucu” hekimlik diye bir kavram vardır. Aslında Şirket 
Doktoru, iş dünyası için tam anlamıyla bunu hedefliyor. İçeriğinde özel reçete ve 
mucizevî tedavi yöntemleri yok. Ancak, özellikle orta ve küçük işletme sahipleri 
ile yöneticiler için ‘hastalığı’ önceden görmenin yollarını ortaya koyuyor. Yaşanan 
sorunlar, yükselen trendler, gözden kaçan gerçekler ve örneklerle, şirketlere bir 
anlamda uyarıda bulunuyor. Perakendeden gıdaya, otomotivden tekstile, bu kitap 
her kesimi hedefliyor. Ancak, hepsinden önemlisi, 222 soru arasında, girişimciden 
iş insanına, hangi boyutta şirketi olursa olsun yanıtını aradığı bir soru mutlaka 
vardır. Onlardan biri ya da birkaçı, iş hayatında kafaları kurcalamıştır.

Dijital olmak ya da olmamak! İKSV’den dijital ortamda festival

#ÖğrenenTeknokentliler Okan Dedeoğlu’nun 
sunumuyla, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 
16.00’da İTÜ Arıkent Youtube kanalında “Kişi-
sel Markalaşma ve Pazarlama Sanatı” seminerinde 
bir araya geliyor. Firmalar için dijital dönüşümün 
kaçınılmaz etkilerinin anlatılacağı seminere dijital 
dönüşüm, e-ticaret ve sosyal medya kullanımına 
ilgi duyan şahıs ve şirketler bekleniyor. Seminerin 
içeriği ise şöyle: Dijital olmak veya olmamak, Başa-
rı ve başarısızlık hikayeleri, Dünya ve Türkiye’deki 
güncel sosyal medya verileri, Takipçi ve beklenti ne 
demek? Dijital kimlik, Web sayfanız nasıl olmalıdır? 
E-ticaret nasıl yapılmalıdır? SEO ve adwords sırları, 
Facebook, instagram ve twitter sırları, Doğru içerik 
üretmek için yapılması gerekenler, Etkileşim sırları 
ve viral içerik oluşturmak. Etkinliğe kaydolmak için 
https://www.ariteknokent.com.tr/tr/etkinlik/
dijital-olmak-veya-olmamak adresini ziyaret edebi-
lirsiniz. 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzen-
lenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül – 5 Ekim 
2020 tarihleri arasında dijital ortamda müzikseverlerle 
buluşuyor. Beethoven’ın Aydınlık Dünyası teması etra-
fında şekillenen festival konserlerinin çekimleri İstanbul 
ve çeşitli Avrupa şehirlerindeki tarihi mekânlarda gerçek-
leştiriliyor. Festival kapsamında gerçekleşecek izleyicili 
bir konserde ise Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 
(BİFO), 19 Ağustos Çarşamba akşamı Harbiye Cemil 
Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden Kültür AŞ 
desteğiyle gerçekleşecek konserde COVID-19 önlemleri 
sebebiyle sınırlı sayıda izleyici yer alacak. Festival progra-
mındaki tüm konserlerin kayıtları video formatında diji-
tal ortamda yayımlanacak ve fiziki konserlere oranla daha 
erişilebilir bilet fiyatlarıyla, Türkiye’nin her yerinden ve 
yurtdışından sanatseverlere ulaşacak.







Hazırlayan: Ezgi Kurt 

1.  Mutlu, mesut. -  Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cil-
ve, eda.
2.  Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu 
edinen hayalî hikâye, söylence. - Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve 
keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme 
aracı.
3. Lityum’un simgesi. -  Hileci. – Alfabenin ilk harfi.
4. Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne.-   En 
yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya 
soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse. – Tıp da ejeksiyon 
fraksiyonu kısaltması.
5.  Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun. –  Erbiyum 
elementinin simgesi. – Türkiye para birimi.
6. Köpek. –  İyi nitelikte olmayan, kötü. -  Dişi sığır.
7. İtriyum’un simgesi. -  Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini 
sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adale. - İlaç, merhem. - Birden 
sonra gelen sayının adı.
8. Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne 
eksik olmayan. –   Zarara uğrama tehlikesi, riziko.
9. Zamanın bölünemeyecek kadar kısa olan parçası, lahza, dakika. –  
Atom numarası 24, simgesi Cr olan element. -  Ağabey. 
10.  Anlatım. –   Sebze bahçesi.
11.  Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan 
madde, ferment. -  Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin 
oluşturduğu bütün, sıra. – Nikel’in simgesi.
12.  Doğru, dürüst işler yapan kimse. - Kısırlık, verimsizlik.

Soldan Sağa
1. İl, ilçe, kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, 
toplu taşıma ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve 
üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgüt, şehremaneti. – Dolay-
lı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme.
2. Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik. – Güneş doğmadan az önce be-
liren aydınlık.
3. Hassiyum’un simgesi. – Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tut-
maya ve iş yapmaya yarayan bölümü. -  Üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz.
4. Bir şeyin aslını bozma, değiştirme. – Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan 
her biri.
5. Kayın. – Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı. - Türk 
alfabesinin on dördüncü harfinin adı, okunuşu.
6.  Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan 
yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket 
ettiren kumaş veya şeritlerin tümü. -  Tescillidir anlamında mal ve hizmetler-
de marka yanında kullanılan yuvarlak içindeki harf– Bir bağlaç.
7.Avusturya’nın plaka kodu. – Rütbesiz asker, nefer. -  Sağlıklı bir vücuda 
sahip olmak için tempolu müzik eşliğinde yapılan bir jimnastik türü.
8. Turpgillerden, yaprakları salata gibi yenen, 20-40 santimetre yüksekliğin-
de, sebze olarak bahçelerde yetiştirilen, kokulu, bir iki yıllık bir bitki . -   Bak-
lagillerden, çiçekleri sarı, bazı türleri beyaz veya menekşe renginde, yaprakları 
akasya yaprağına benzeyen bir süs bitkisi, gümüşi akasya. 
9. Yarışmacıların otomobille belli yolları izleyerek ve özel kurallara uyarak 
belirli bir yere ulaşmalarına dayanan otomobil yarışı. –Kükürt’ün simgesi. 
-  Gümüş.
10.  Kırmızımtırak sarı sert bir kabukla örtülü, içinde çok sayıda kırmızımtı-
rak, sulu taneler bulunduran yuvarlak yemiş.- Eski dilde anlaşma, kararlaştır-
ma.-İspanya’nın plaka kodu.
11. Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı. – Gerçekleştirmek için 
tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef. – Şeker ve 
limonla içilen sıcak su.
12.  Zambiya’nın plaka kodu . –  Bir kaynağa dayanmayan, hayali. -Ansızın 
yapılan

29. Sayı Bulmaca Çözümleri

Bulmaca
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Reklam İndeksi
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