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AİMSAD Mesajı

Değerli Sektör Paydaşları,
Kovid-19 küresel salgını ve getirilerine karşı hızla 
aksiyon alan bir sektör olarak, her ne kadar uzun 
süre tüm dünya ekonomilerinde bir belirsizlik 
ortamı yaşansa da makineciler bu sürece en hızlı 
ayak uyduracak kesim. 

Sektör olarak var gücümüzle çalışıyor; kaygıları-
mızın yanı sıra, milli duygularla da stratejilerimizi 
geliştiriyoruz. Elbette üzerimize düşen pek çok 
iş var. Öncelikle pandemi öncesi sorunlarımızı 
da unutmuyoruz. Bununla birlikte, bugün en 
önemli konumuz, tüm dünya ekonomilerini sar-
san pandeminin etkilerini en az hasarla atlatmak 
ve bu sürecin hızlandırdığı dijital dönüşüme en 
kısa sürede adapte olmak. Makineciler bu süre-
ce en hızlı ayak uyduracak kesim. Halihazırda 
genelde makine sektörü, özelde de ağaç işleme 
makineleri sektörü hem gelişmeye açık hem po-
tansiyeli olan hem de bu dijital dönüşüm için 
bilgi birikime sahip. 

Bu sayımızda kapak konusu olarak, Türkiye’nin 
koronavirüsle hızlanan dijitalleşme sınavını her 
yönüyle ele aldık. Bu bir sınav; çünkü bu dönü-
şüme hızlı ayak uyduran, konvansiyonel üretim 
süreçleri ile dijital üretim süreçlerini doğru şe-
kilde harmanlayarak yoluna devam etmeyi başa-
ranlar için yolun sonu aydınlık. Sektörümüzde 
teknolojik yeniliklere hızla ayak uyduran firmalar 
olduğunu biliyoruz. Sayılarının artmasını diliyor, 
bu konuda her zaman yanlarında olduğumuzu 
bilmelerini istiyoruz. 

Bu yeni süreçte bizlerin üzerine düşen pek çok 
şey var; fakat desteğe de ihtiyacımız söz konu-
su. Beklediğimiz destekleri, bu süreçte açıklanan 
destek paketlerini de bu sayımızda okuyacaksı-
nız. Bu bağlamda MAKFED Başkanı Adnan 
Dalgakıran, Gazeteci Selçuk Ergenç, Tüyap 
Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Arzu Saraç 
ve Alternatif Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Akbayrak ile röportajlara yer verdik. 

Bildiğiniz gibi 10-14 Ekim tarihleri arasında, 
33’üncü Woodtech Uluslararası Ağaç İşleme 
Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı’nı 

düzenliyoruz. İçinden geçtiğimiz sürecin et-
kilerini iyileştirmesini beklediğimiz fuar, bu yıl 
pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleşecek. 
Detaylı bilgiyi dergimizde okuyabilirsiniz. 

Gazeteci Çetin Ünsalan, KOBİ köşesinde, di-
jitalleşme sürecinde, üretimin neden dijitalleşe-
meyeceğini yazdı. 

Teknoloji sayfamızda, Elon Musk’ın Neuralink 
ile insan beynini bilgisayara bağlayarak neleri he-
deflediğini okuyacaksınız. 

Sektörün Sesi bölümümüzde Orimak Makina 
Genel Müdürü Hasan Cengiz ile pandeminin 
etkilerini nasıl en az hasarla atlattıklarını ve kur 
dalgalanmalarını konuştuk. 

Dünya Turu’nda bu sayıda, peynirleri, yel değir-
menleri, bisikletleri, laleleri, Holştayn adı verilen 
inekleri ve sosyal hakları ile şahsına münhasır bir 
medeniyeti temsil eden Hollanda var. 

Gezi sayfamızda elması ile ünlü, şehzadeler şehri 
Amasya’dan bahsettik. 

Bir Ağaç Öyküsü’nde sonbaharda tohumu eki-
len, kışın meyvesini veren, ilkbaharda ise yeni ge-
lin misali çiçek açan portakal ağacına yer verdik. 
İz Bırakan Kadınlar sayfamızda ise Türkiye’nin 
ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu ile dünyanın 
ilk kadın avukatı Arabella Mansfield konukları-
mız oldu. 

İlham Veren Hikayeler’de Hindistan’da sınırlı 
imkanlarla geçirdiği bir çocukluk ve gençlik dö-
neminin ardından tutkusu ve çalışkanlığıyla adım 
adım zirveye çıkan Google’ın CEO’su Sundar 
Pichai yer aldı. 

Dergimizin 5.yılını doldurduğumuz bu sayımız-
da üyelerimiz başta olmak üzere, sektör firmaları 
ve iş ortaklarımıza bugüne kadar vermiş oldukla-
rı desteklerden ötürü şükranlarımızı sunarız. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. 

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













8 AİMSADDERGİSİ  Eylül - Ekim 2020

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi 
İş Adamları Derneği (AİMSAD) adına 

‹m ti yaz Sa hi bi 
Mustafa Sabri EROL

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Arif Onur KAÇAK

Reklam ve Koordinasyon
Ezgi KURT 

 
Editör

Seda BAŞTUĞ DİLLİ
 

Sosyal Medya ve Web İçerik Editörü
Selman SES

 
Hukuk Danışmanı
Av. Murat SÖYLEMEZ

 
Mali Müşavir

Metin ŞEN

Yayın Danışma Kurulu
Gürkan NECİPOĞLU 
Ahmet Yesari YERLİ
Münevver ÇİLOĞLU

Yayın Türü / Aralığı
Yaygın Süreli / İki Ayda Bir

Yö ne tim Yeri
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi 

İş Adamları Derneği (AİMSAD)
Esentepe Mh. Cevizli D-100 Güney Yan Yolu Cd.

Vizyon Plaza D Blok No: 119  34870  
Kartal / İSTANBUL

Tel: (0 216) 511 56 12 (pbx)  
Faks: (0 216) 511 56 09

E-Posta: bilgi@aimsaddergisi.com     
Web: www.aimsaddergisi.com

E-Dergi: e-dergi.aimsaddergisi.com

Grafik Tasarım ve Yayına Hazırlık
ZEK Tasarım

Bağlarbaşı Mah. Sakarya Sok. Malte Plaza No:35 
K:1 B.No:8115 Maltepe / İSTANBUL

Tel: (0216) 706 17 13
Faks: (0216) 222 29 30

E-Posta: info@zektasarim.com
Web: www.zektasarim.com

Bask› 
Kültür Sanat Basımevi

Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi ZB7-ZB11 
Topkapı - Zeytinburnu / İSTANBUL

Tel: 0216 674 00 21  Web: www.kulturbasim.com

Bu sayı 4.000 adet basılıp, dağıtılmıştır.
Reklamlar, reklam veren şirkete; röportajlarda 

yer alan ifadeler, ilgili kişiye; yazıların sorumluluğu
 ise yazarlara aittir. Dergimizde yayımlanan yazı ve 

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

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

AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

82.
Gezi
Gezi sayfamızda, kral kaya 

mezarları, şehrin içinden akıp 

giden ve yaşamın parçası olan 

Yeşilırmak’ının eşsiz güzelliği ile 

şehzadeler şehri Amasya var.     

10.
Haber
33’üncü Woodtech 
Uluslararası Ağaç İşleme 
Makineleri, Kesici Takımlar, 
El Aletleri Fuarı, 
10 Ekim’de Kovid-19 
önlemleri ile açılıyor. 

Haber
Teknoloji konusunda makine 
sektörünün desteğe ihtiyacı var

Haber
Makine ihracatında yüzde 10,6 
daralma

Haber
E-ticaret üyelikleri ve sanal fuarlara 
katılım destek kapsamına alındı.    

Analiz
Koronavirüse rağmen dış ticaret 
fazlası veren sektör

Teknoloji
Neuralink: İnsan, makine ile 
birleşiyor

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

108.
İz Bırakan 
Kadınlar
Türkiye’nin ilk kadın 
avukatı Süreyya Ağaoğlu 
ile dünyanın ilk kadın avuka-
tı Arabella Mansfield’i konuk 
ettik. 

90.
Sektörün Sesi
Orimak Makina Genel Müdürü 

Hasan Cengiz, “Pandemi sürecini 

en az kayıpla atlattık” diyor. 
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48.
Kapak
Türkiye’nin koronavirüsle hızlanan 
dijitalleşme sınavını, bu süreçte 
makine sektörünün deneyimlerini 
paylaşan MAKFED Başkanı Adnan 
Dalgakıran, pandemi sürecinin 
başından bu yana Instagram’da 
canlı yayınladığı InnotechTalks 
programı ile iş dünyasının nabzını 
tutan gazeteci Selçuk Ergenç, bu 
yeni dönemde ‘melez fuarcılık’ 
anlayışını geliştiren Tüyap 
Furacılık’ın Genel Müdür Yardımcı 
Arzu Saraç ve Alternatif Yayıncılık 
Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Akbayrak ile konuştuk.   

96.
Dünya Turu
Peynirleri, yel değirmenleri, 

bisikletleri, laleleri ve sosyal 

hakları ile şahsına münhasır 

bir medeniyeti temsil eden 

Hollanda’ya yer verdik. 

104.
Bir Ağaç Öyküsü
Sonbaharda tohumu ekilen, kışın 

meyvesini veren, ilkbaharda ise 

yeni gelin misali çiçek açan 

portakal ağacını okuyacaksınız. 

112.
İlham Veren Hikayeler
Hindistan’da sınırlı imkanlarla 

geçirdiği bir çocukluğun ardından 

tutkusu ve çalışkanlığıyla adım adım 

zirveye çıkan Sundar Pichai 

konuğumuz. 

İÇİNDEKİLER
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Woodtech Fuarı 10 Ekim’de 
Kovid-19 önlemleri ile açılıyor
Ağaç işleme makineleri sektörünün beklediği 33’üncü Woodtech Uluslararası Ağaç İşleme 
Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı, pandemiye ilişkin tüm önlemler en üst seviye-
de alınarak 10 Ekim’de Tüyap’ta açılıyor.  

Reed Tüyap tarafından dü-
zenlenen 33’üncü Wood              
Tech-Uluslararası Ağaç İş-

leme Makineleri, Kesici Takımlar, El 
Aletleri Fuarı 10 Ekim 2020 tarihin-
de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, 
Büyükçekmece, İstanbul’da kapıları-
nı açıyor. 
Reed Tüyap tarafından AİMSAD 
işbirliğiyle düzenlenen ahşap ve mo-
bilya yan sanayi üreticileri ve ihra-
catçılarıyla sektörün yerli ve yabancı 
profesyonellerinin bir araya geldiği 
WoodTech Fuarı, her sene olduğu 
gibi planlandığı tarihlerde sektörün 
tüm paydaşlarını eksiksiz buluşturu-
yor. 
Bu yıl fuarda, pandemi önlemleri 
çerçevesinde, fuara giriş yapacak olan 
tüm katılımcı ve ziyaretçilerin HES 
KODU alması zorunlu tutuluyor. 
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, 
‘Kontrollü Sosyal Hayat’ kapsamın-
da, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemler-
de kurumlarla ve kişilerle, Kovid-19 
hastalığı açısından herhangi bir risk 

taşınıp taşınmadığını güvenli şekilde 
paylaşmaya yarıyor. Paylaşılan HES 
kodları, uygulama üzerinden ya da 
kurumlara sağlanan servisler aracılığı 
ile sorgulanabiliyor.
Detaylı bilgi  http://woodtechistan-
bul.com/hes1 sayfasından edinilebi-
liyor. 

TSE Kovid-19 belgeli 
ilk fuar şirketi 
Tüyap Fuarcılık, TSE tarafından ya-
pılan denetim sonucunda, istenilen 
tüm koşulları yerine getirerek, ‘TSE 
COVID-19 GÜVENLİ HİZMET 
BELGESİ’ ni almaya hak kazanan ilk 
ve tek fuarcılık şirketi oldu.
Sektöre yeni pazarlar sunmak için pa-
zarlama ağını genişleten WoodTech 
Fuarı, 10-14 Ekim, 2020 tarihlerin-
de önemli iş bağlantılarına ev sahipli-
ği yapmaya ve yeni pazarlara açılmak 
ve mevcut pazar paylarını arttırmak 
isteyenler için etkin bir ticaret plat-
formu olmaya devam edecek. Bu yıl 
pandemi nedeniyle pek çok dijital uy-

gulama, klasik fuarcılık anlayışına ek-
lenerek güvenli bir fuar deneyiminin 
oluşturulması hedefleniyor. 

10 metrekareye 1 kişi
Tüyap Fuarcılık, fuar alanlarında or-
tak kullanım alanlarını yoğun bir te-
mizlik takvimi ile dezenfekte ediyor, 
fuar alanında kurulan dezenfeksiyon 
istasyonlarıyla en üst seviyede hijyen 
sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, fuar ala-
nında ortak kullanım alanlarının ka-
pasitelerini sosyal mesafeyi sağlayacak 
şekilde ayarlanıyor, gerekli uyarılarla 
destekleniyor. Fuar alanındaki yo-
ğunluğu 10 metrekareye 1 kişi olacak 
şekilde, giriş ve çıkış kapılarında yer 
alan turnikeler, online kayıt sistemi, 
katılımcı portalı, MyTüyap uygula-
ması ve kameralar aracılığı ile takip 
ediliyor, sosyal mesafe kurallarını zor-
layacak yoğunluklar oluşması önleni-
yor. Alandaki havalandırma üniteleri 
taze hava akışını maksimum düzeyde 
sağlayacak şekilde, mevsim şartlarına 
göre ayarlanıyor ve havalandırma sis-
temi sürekli takip ediliyor. Tüm hava-
landırma sistemlerinin, sıklaştırılmış 
bakım periyotlarına ek olarak, fuar 
saatlerinden sonra düzenli dezen-
feksiyonu gerçekleştiriliyor. Yerleşim, 
fuar ve söküm dönemlerinde ambu-
lans ve sağlık ekipleri tüm fuarlarda 
hazır bulunduruluyor.

Fuara ilişkin tüm bilgilere www.wo-
odtechistanbul.com adresinden ulaş-
mak mümkün. 
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EUMABOIS’ten online toplantı

AİMSAD’ın da üyesi ol-
duğu ve 15 ülke, 850 fir-
mayı temsil eden Avrupa 

Ağaç İşleme Makinesi Üreticileri 
Federasyonu (EUMABOIS) yıl-
lık olağan genel kurulu 18 Eylül 
2020 tarihinde online olarak ger-
çekleştirildi.
AİMSAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Erol ve AİMSAD Ge-
nel Sekreter Arif Onur Kaçak’ın 
da katıldığı toplantının gündem 
maddelerini önceki genel kurul 

kararlarının onaylanması, Dünya 
ve Avrupa’daki sektörel gelişme-
ler, mali rapor, 2021 yılı bütçesi ve 
Eumabois bünyesinde gerçekleşti-
rilen projeler oluşturdu.
Toplantı, Eumabois Başkanı Jür-
gen Köppel’in yaptığı konuşma ile 
başladı. Köppel, pandemi sürecin-
de global ekonominin 2020 yılı 
itibariyle yüzde 4,9 daralacağının 
tahmin edildiğini, Avrupa’da ise 
bu rakamın yüzde 10,2 olduğu-
nu dile getirdi. Almanya ekono-

misinin yüzde 7,8, Fransa’nın 
yüzde 12,5, İtalya ve İspanya’nın 
ise yüzde 12,8 daralacağının ön-
görüldüğünü ifade eden Jürgen 
Köppel, “Salgın sosyal ve hayatı 
iş hayatını etkiledi. Dolayısıyla di-
jitalleşmenin çok önemli olduğu 
bir döneme giriliyor ve firmaların 
bu süreçte dijitalleşme yatırım-
larını arttırması gerektiyor” diye 
konuştu. 
Köppel’in ardından VDMA’yı 
temsilen Dominik Wolfschuetz, 
bir rapor sunumu gerçekleştirdi. 
Sunumda Almanya’da gerçekleş-
tirilen anket sonucu dikkat çekti. 
Yapılan ankette, katılanların  yüz-
de 28’i yıl sonunda cironun yüzde 
20-30 oranında, yüzde 26’sı  yüz-
de 10-20 oranında, yüzde 16’sı ise 
yüzde 5-10 arası yıl sonu cirosun-
da düşüş yaşanacağını belirtmiş. 
2021 yılı ciro beklentileri ile ilgili 
olarak ise küçük ve standart maki-
ne üreticilerinin yüzde 45’e kadar 
artış beklediğini ancak büyük ve 
teknolojik makine üreticilerinin 
ise  yüzde 10 düşüş yaşanacağını 
tahmin ettiklerini iletti.
Daha sonra 2020 yılı mali raporu 
ve 2021 yılı bütçesi sunuldu. Eu-
mabois Sekreteri Dr. Maddelena 
Goi tarafından da Eumabois bün-
yesinde gerçekleştirilen OP UCA, 
EMTL ve MIP projeleri hakkında 
detaylı bir sunum gerçekleş-tirile-
rek, projelerin son durumu hak-
kında bilgi verildi. Toplantı, Genel 
Kurul üyelerinin görüş ve önerile-
rin sunulmasıyla son buldu.

AİMSAD’ın da üyesi olduğu Avrupa Ağaç İşleme Makinesi Üreticileri Federasyonu 
(EUMABOIS) yıllık olağan genel kurulunu online olarak gerçekleştirdi ve Kovid-19’un 
dünya ve sektör üzerine etkileri masaya yatırıldı. 
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Teknoloji konusunda makine 
sektörünün desteğe ihtiyacı var
Youtube’da Innotechtalks programına katılan AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, 
makine sektörü olarak teknoloji konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi. 

AİMSAD Genel Sekreteri 
Arif Onur Kaçak, her ko-
nuğuyla iş dünyasına dair 

farklı konuları gündeme getiren ve 
Youtube’da yayınlanan Innotech-
talks programına konuk oldu. 
Programda, Türkiye’nin genel ola-
rak teknolojiyi uygulayan bir ülke 
olduğunu söyleyen Kaçak, makine-
nin her zaman öncelikli sektör ol-
duğunu, ancak teknoloji konusun-
da da desteğe ihtiyaçları olduğunu 
dile getirdi. Üyelerinin tamamının 
mobilya sektörüne çalıştığını be-
lirten Kaçak, mobilya sektörünün 
mücbir sebep kapsamına alındığını 
ancak makine sektörünün mücbir 
sebep kapsamında olmadığını ha-
tırlatarak, bu duruma çok üzüldük-
lerini ifade etti. Kaçak, MAKFED 
çatısı altında 20 makine derneği 
olduğunu ve bu üyelerin toplam 
sayısının 4 bin olduğunu aktardı. 
Bu derneklerin kendi sektörlerin-

de temsil ücünü yüzde 70-80’ini 
temsil etiğini bildiren Kaçak, önü-
müzdeki süreçte ufak ufak da olsa 
toparlanmayı umduklarını paylaştı. 
Programda AİMSAD’dan bah-
seden Arif Onur Kaçak, “AİM-
SAD’ın 65 üyesi var. %90’ı üre-
tici. İhracatın ithalatı aşan ender 
sektörlerdeniz. Kamu nezdinde 
lobi yapmak, görüş vermek, dergi 
yayınlamak, fuar organizasyonları 
gibi işleri yürütüyoruz. Woodte-
ch’in tek partneriyiz. Avrupa Ağaç 
İşleme Makinesi Üreticileri Fede-
rasyonu (EUMABOIS)’nu üye-
siyiz ve aynı zamanda AİMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Erol, yönetim kurulu üyesi. İlave 
olarak Türkiye Makine Federas-
yonu (MAKFED)’nunda üyesiyiz. 
Sektörümüzü kamu, odalar, fede-
rasyonlar gibi alanlarda temsil edi-
yoruz. Üniversitelerle de paylaşım 
içindeyiz” dedi.  

Pandemide üyelerin yüzde 6’sı 
üretime ara verdi
Pandemi öncesi ve sonrasında, sek-
töre dair verileri paylaşan Kaçak, şu 
bilgileri verdi: “Üretimimiz AİM-
SAD’ın tahmini verileridir. 2019 
yılı rakamlarından bilgi vereyim. 
Üretim verilerini TÜİK’ten ala-
mıyoruz. Hem Almanya’daki 
VDMA’nın hem de bizim bu ko-
nuda çalışmamız var. Üretimimiz, 
VDMA’nın tahmini 200 milyon 
Euro, bizimki de 250 milyon do-
lar seviyesinde. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı yüzde 200 civarın-
da. 4 yıldır sektörümüz dış ticaret 
fazlası veriyor. İthalatın düşmesi 
de çok iyi bir şey değil. Sektörü-
müzde ithal olan makineler, genel 
olarak yüksek teknolojiye sahip 
makineler. İthalatın düşmesi, tek-
noloji yatırımlarının azalması ya 
da ertelenmesi anlamına geliyor. 
Salgınla birlikte MAKFED’in tüm 
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dernek üyeleri nezdinde yaptığı 
anketin sonucunda veriler elde et-
tik. Toplam 357 firma ankete ka-
tıldı. Bizim üyelerimizden de 25 
firma. Makine sektöründeki ge-
nel ihracat oranı yüzde 35. Bizim 
sektörde de benzer bir oran çıktı. 
Makine sektöründe firmaların yap-
tığı satışların yüzde 73’ü vadeli. 
Bizde bu rakam yüzde 60. Yanı 
sıra, makine sektörünün genelinde 
yüzde 59’unun kredi borcu oldu-
ğu ortaya çıktı. Bu rakam bizim 
sektörümüzde yüzde 50. Pande-
mi döneminde firmaların üretim 
kapasitelerinde yüzde 35 azalma 
oldu, Mart-Nisan 2020’de. Bizim 
sektörde de bu oran yüzde 32. Fa-
aliyetlerine bizim sektörde ara ve-
renlerin oranı yüzde 6. 
Eldeki siparişin tamamlanma sü-
resi makine sektöründe Mart-Ni-
san’da 2,1 aydı. Yeni siparişlerin 
normal zamana göre yüzde 31’i 
kadar. Yurt dışı sipariş de 100 ma-
kineden 22’ye düşmüş. Aynı dö-
nemde ağaç işleme makinelerine 
baktığımız zaman eldeki siparişin 
tamamlanma süresi 1,9 ay. İç si-
parişler normal zamanın yüzde 
18’ine düşmüş. Yurt dışı sipariş de 
yüzde 6’ya düşmüş. 
4 ayın sonunda da bizim ağaç iş-
leme makineleri sektörü olarak ih-
racatımızda yüzde 6 civarında bir 
azalış var. Aslında iyimser; benim 
beklentim yüzde 10 idi. Yurt içi 
satışlarda yüzde 4 civarında bir ar-
tış var. Üretimde yüzde 1,5 azalış 
olduğunu tahmin ediyoruz. İh-
racatın ithalatı karşılama oranı da 
yüzde 239 olarak gerçeklemiş.” 

En önemli ihracat 
partneri Cezayir
Ağaç işleme makineleri sektörünün 
ihracat pazarlarından da bahseden 
Kaçak, en önemli ihracat partnerle-

rinin Cezayir olduğunu ve bu ülke-
nin de en çok Türkiye’den makine 
ithal ettiğini söyledi. Cezayir’den 
sonra Rusya, Romanya ve zaman 
zaman Amerika’nın bu listeye girip 
çıktığını belirten Kaçak, Fransa ve 
İngiltere’nin de ihracat pazarları 
olduğunu, İran ve Irak sürekli pa-
zarlarının bulunduğunu kaydetti.  

Çin’in yerini tam olarak alamayız
İhracatta yıl sonu itibariyle yüzde 
5-10 bir düşüş olmasının beklen-
diğini aktaran Arif Onur Kaçak, 
sektörle ilgili Çin’in yerini almakla 
ilgili söylemlere ilişkin şunları söy-
ledi: “Benim şahsi görüşüm bu çok 
mümkün olmayacak. Çok ümitlen-
memek lazım ama bu noktada ye-
rini almayacağız anlamına gelmez. 
İtalya, Almanya bizim en güçlü 
rakiplerimiz. Belki Almanya ile tek-
noloji olarak çok rekabet edemeye-
biliriz, birkaç yıl daha. Ama İtalya 
ile olabilir.”
 
Çin’i örnek almıyoruz
rakibimiz Avrupa
Türkiye’de üretilen makinelerin 
yerlilik oranının %50-60 olduğuna 
değinen  Kaçak, Avrupa’da 5-10 yıl 
önce üretimine başlanan bazı ma-
kinelerin ülkemizde ancak yapıldı-
ğını dile getirdi. Bu teknolojilerin 
de Türkiye’de üretilebilir hale gel-
mesi gerektiğini vurgulayan Kaçak, 
bnunla birlikte üyelerinin Avrupa 

ile rekabet ettiğini belirtti.  AİMSAD 
Genel Sekreteri Kaçak, “Dijitalleş-
menin önemli olduğu bu dönem-
de bütün firmalarımız bu trendi 
yakalamak zorunda. Sektörümüz 
bu teknolojiyi takip ediyor. Her 
firma kendine göre makineyi özel-
leştiriyor. Yazılımlara bakıyorsunuz 
hepsi özelleştirilmiş. Eğer üretici-
lerimiz bu imkanlara sahipse, çok 
daha iyisini gerçekleştirebilecek 
durumdalar. Sadece dijitale de ar-
tık yatırımları arttırmanın vakti gel-
di. Bugün baktığımızda, 1 milyon 
dolar ve üzeri ihracat yaptığımız 
ülke sayısı 80. Dünyada ilk 10’un 
içerisindeyiz. Avrupa’da da ilk 5. 
EUMABOIS’e davet edilirken 
bize, bu sektörde Almanya, İtalya 
ve Türkiye’yi görüyoruz, denmişti. 
Rakamsal olarak böyle değil ama 
Avrupa’nın gördüğü bu. Biz ken-
dimize Çin’i ya da Tayvan’ı örnek 
almıyoruz. Biz Avrupalılarla re-
kabet ediyoruz. İşte o zaman çıta 
yükseliyor. Firmalarımız bunun 
bilincinde ve Uluslararası arenada 
diğerleriyle, Almanya ve İtalya’yla 
aynı kalitede ama fiyat açısından 
yüzde 20-30 daha avantajlı duru-
munda. Tedarik noktasında belki 
devlet desteğiyle ara malı olarak 
ithal kullanılan hidrolik pnömatik, 
otomasyon, elektronik, elektrik 
gibi alanlarda yerlileştirme yatırı-
mı yapılması gerekiyor.” şeklinde 
konuştu. 

Teknolojiyi uygulayan bir ülkeyiz
Ağaç işleme makineleri sektöründe Endüstri 4.0’ın ne şekilde yer bulduğuna 
ilişkin bir soruya yanıt veren Arif Onur Kaçak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu 
trendi yakaladığımızı söyleyebilirim ancak kullanılan teknoloji ithal. Bugün bir 
üyemiz robot üretebiliyor. Öğrenen robot. Ar-Ge aşamasında. Belki teknoloji, 
yazılım üretimi çok az ama bilgi ve tecrübemiz var. Biz genel olarak teknolojiyi 
uygulayan bir ülkeyiz. Her zaman öncelikli sektördür makine ama teknoloji 
konusunda da desteğe ihtiyacı var. Savunma, havacılıktaki başarıları görmek için 
benzeri destekleri görmemiz lazım. O pratiklik, zekâ bizde var.” 
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Makine ihracatında yüzde 10,6 daralma
Makine sektörü, bu yılın Ağustos ayında 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, sektörün 
8 aylık ihracatı 10,4 milyar dolara ulaştı. Sektör ihracatı, söz konusu dönemde yüzde 10,6 
daralarak 10,4 milyar dolar oldu. 

Makine İhracatçıları Birli-
ği’nden (MAİB) yapılan 
açıklamaya göre, ocak-a-

ğustos döneminde sektörün ihracatı 
yüzde 10,6 daralarak 10,4 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Sektörün 
toplam kaybı, son 12 aylık dönem-
de yüzde 5,9 seviyesinde kaldı. Sek-
törün ana pazarları olan Almanya, 
ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa pan-
demiden en fazla etkilenen ülkeler 
olurken, söz konusu 5 ülkenin ihra-
catı ilk 6 ayda yüzde 19, ithalatı da 
yüzde 16 düştü. Türkiye’nin makine 
ihracatının yüzde 40’ını yaptığı bu 5 
ülkedeki ihracat kaybı ise yüzde 14 
oldu. Sektör, geçen ay ise 1,3 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdi.

‘Makine sektörüne 
sahip çıkma zamanı’
Açıklamada görüşlerine yer verilen 
MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 
bugüne kadar dünya makine ticareti 
arttığında herkesten fazla ihracat ar-
tışı gerçekleştirdiklerini, daralma dö-
nemlerinde ise herkesten az düşüş 
yaşadıklarını belirtti.
Koşullar ne olursa olsun Türkiye 
makine sektörünün dünyadaki ra-
kiplerinden daha iyi performans 
ortaya koyduğunu vurgulayan Ka-
ravelioğlu, şunları söyledi: “Rakam-

lar, uluslararası rekabet gücümüzün 
kanıtı. Fakat biz bu verileri tek ba-
şına yeterli bulmuyoruz. Ülkemizin 
makine imalatçılarımızın mevcut 
üretim kapasitesini azami ölçüde 
değerlendirerek sınırlı döviz kaynak-
larını verimli kullanması gerektiğine 
inanıyoruz. Ağustos ayında bu ihti-
yaç iyice görünür hale geldi. Ellerin-
deki sipariş durumunu sorduğumuz 
imalatçılarımızın büyük bölümü, 
önümüzdeki 3 ila 9 ay arasındaki 
sürecin sektör için çok zorlu geçe-
ceğini belirtti. Bugün itibarıyla telafi 
edilemez bir hasarımız yok ancak ar-
tık makine sektörüne kayıtsız şartsız 
sahip çıkma zamanı.”

‘Türk makine sektörü kaybını 
en az seviyede tutacak’
Kutlu Karavelioğlu, yıl sonuna kadar 
dünya makine ticaretindeki daralma-
nın 500 milyar doları bulacağını an-
cak bundan böyle teknolojisi yüksek 
ürün gruplarının önünün daha da 
açılacağını, Türkiye’nin bu konuda 
avantajlı olduğunu belirtti.
Pasta önemli ölçüde küçülse de 
Türk makine sektörünün sert reka-
bete rağmen kaybını en az seviyede 
tutacağını aktaran Karavelioğlu, şu 
değerlendirmelerde bulundu: “Çün-
kü Türkiye’de çok güçlü bir üretim 
altyapısı var. 36 OECD üyesi içinde, 
makine ihracatında en yüksek yerli 
katma değer oranına sahip 6’ncı ül-
keyiz. Japonya’nın yüzde 90 ile birin-
ci olduğu sıralamada biz yüzde 76,7 
ile Almanya’nın hemen ardından 
geliyoruz. Bu durum, dünyada çök-
mekte olan tedarik zincirlerinden ra-
kiplerimiz kadar etkilenmeyişimizin 
de sebebi. Bu başarı, bizi bir konfor 

alanına hapsetmiyor. Çünkü yerlileşe-
memiş ihtiyaçlarımız için rakiplerimi-
ze kaynak aktarmayı sürdürüyoruz. 
Yerlilik oranımızı zirveye taşımamızın 
koşulu, nitelikli çelik ve endüstriyel 
elektronikte yerli arzın oluşmasıdır.”

‘Toplam kapasitelerin 3’te 1’i 
hala boşta’
MAİB Başkanı Karavelioğlu, imal 
ettikleri makineleri dünyanın 200 
ülkesine ihraç ettiklerini belirterek, 
“Mühendislik kalitemizi günbegün 
artırarak teknolojik rekabetimizi hep 
yukarıya taşıyoruz. Ülkemizin maki-
ne sektörünün sağladığı rekabet gü-
cünü arkasına alması gerekiyor fakat 
toplam kapasitemizin üçte biri hala 
boşta bekliyor.” ifadelerini kullandı. 
Dünya makine ithalatının yüzde 19 
azaldığı yılın 7 ayında Türkiye’nin 
makine ithalatının yüzde 1,5 artarak 
14,4 milyar dolara ulaştığını ve ma-
kine dış ticaret açığının da 5 milyar 
dolara yaklaştığını bildiren Kara-
velioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“2020 yılının ilk 6 ayında toplamları 
82 milyar TL’yi bulan 4 binden fazla 
yatırım teşvik belgesi verildi. Bu ya-
tırımlar kapsamında 5,5 milyar do-
larlık yabancı makine ve teçhizatın 
koruyucu tedbirlerden muaf olarak 
ithaline de onay verilmiş oldu. Yerli 
ve gümrük işlemleri önceden yapıl-
mış ithal makineler için tahsis edilen 
değer ise 34 milyar TL’nin altında 
kaldı. Yatırım teşvik sistemi ile sağ-
lanan avantajlar, kur riskine rağmen 
yatırımcıyı ithal makineye yönlen-
diriyor. Büyük proje ve özellikle de 
sınai yatırımlarda yerliliği özendiren, 
destekleyen mekanizmaların hayata 
geçemeyişi büyük zaaf oluşturuyor.”
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İSO’dan dijital olgunluk analizi

Sanayi üretimi yıllık yüzde 4,4 arttı 

İstanbul Sanayi Odası Dijital Dönüşüm Ofisi, Dijital Olgunluk Analizi’ni geliştirerek, oluşturulan 
web sitesi üzerinden imalat sanayindeki firmaların bu alanda fotoğrafını çekiyor. 

Dijital dönüşüm, özellik-
le pandemi ile birlikte 
ürünlerinde ve üretim sü-

reçlerinde değer yaratmak isteyen 
sanayi firmalarının gündemindeki 
en önemli konulardan biri oldu. 
İmalat sanayinde yer alan firmala-

rın, üretim modellerinden yönetim 
kültürüne, müşteri ilişkilerinden 
tedarik zincirine kadar tüm uygu-
lamalarını dijital dönüşüm sürecine 
uygun şekilde gözden geçirmeleri 
gerekiyor.
Dijital dönüşüm projelerinin uygu-

lanmasında, mevcut durum analizi 
ve dijital olgunluk seviyesi, başarıya 
ulaşmada kritik öneme sahip. İstan-
bul Sanayi Odası bünyesinde faaliyet 
gösteren İSO Sanayide Dijital Dö-
nüşüm Ofisi tarafından geliştirilen 
Dijital Olgunluk Analizi, farklı sek-
tör ve şirket profillerine göre ölçekle-
nebilir kriterlerden oluşuyor. Online 
portal üzerinden yapılan çalışma ile 
dijital gelişimin izlenmesi imkanı da 
sağlanıyor.
Online Olgunluk Analizi Aracı ile 
şu alanlarda ölçüm yapılıyor: Tek-
noloji ve veri analizi, üretim, kalite 
ve bakım. 
10 dakika süren Dijital Olgunluk 
Analizi için www.isodijital.com web 
sitesini ziyaret etmek gerekiyor. 

Sanayinin alt sektörleri 
(2015=100 referans yıllı) 
incelendiğinde, 2020 yılı 

Temmuz ayında madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
4,9 azalırken, imalat sanayi sektö-

rü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üre-
timi ve dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 1,4 arttı. 
Sanayi üretimi aylık olarak ise yüz-
de 8,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz 

ayında madencilik ve taşocakçılı-
ğı sektörü endeksi bir önceki aya 
göre yüzde 5,4, imalat sanayi sek-
törü endeksi yüzde 8,6 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üre-
timi ve dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 6,4 arttı.
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İhracatın yarıya yakını 
büyük ölçekli işletmelerden 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında toplam ihracatın 
yüzde 43,7’sini, ithalatın ise yüzde 62,3’ünü büyük ölçekli işletmeler gerçekleştirdi. 

Türkiye İstatistik Kurumu, 
dış ticaret istatistiklerini 
Ocak 2020’den itibaren 

ayrıntılı olarak genel ticaret siste-
mine göre yayımlamaya başladı. 
Bu çerçevede, girişim özellikleri-
ne göre dış ticaret istatistikleri de 
dış ticaret istatistikleri ile uyumlu 
olacak şekilde genel ticaret siste-
mine göre hazırlandı. 
Dış ticaret yapan girişimlerin 
özellikleri, dış ticaret verileri ile 
iş kayıtları sisteminde yer alan 
girişimlerin ana faaliyet türü ve 
çalışan sayısı bilgileri eşleştirile-
rek elde ediliyor. Dış ticaret is-
tatistikleri ve iş kayıtları sistemi 
kullanılarak elde edilen verilere 
göre, 2019 yılında 84 bin 332 
girişim ihracat, 71 bin 88 girişim 

ithalat yaptı. Yapılan eşleştirme-
de, ihracat yapan girişimlerin 
yüzde 99,9’unun, ithalat yapan 
girişimlerin ise yüzde 97’sinin 
bilgilerine ulaşıldı. Bu girişim-
ler toplam ihracatın ve ithalatın 
yaklaşık yüzde 100’ünü gerçek-
leştirdi.
Toplam ihracatın yüzde 19,2’sini 
yapan 1-9 kişi çalışanı olan mik-
ro ölçekli girişimler, toplam ih-
racat yapan girişimlerinin yüzde 
60,8’ini oluşturdu. İhracatta, 
10-49 kişi çalışanı olan küçük 
ölçekli girişimlerin payı yüzde 
18,9, 50-249 kişi çalışanı olan 
orta ölçekli girişimlerin payı yüz-
de 18,2, 250+ kişi çalışanı olan 
büyük ölçekli girişimlerin payı ise 
yüzde 43,7 oldu.

İthalatçı firmaların 
yüzde 4’ünün ithalattaki 
payı yüzde 62,3 
Toplam ithalatın yüzde 10,2’sini 
1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçek-
li girişimler yaptı. İthalatta, 10-49 
kişi çalışanı olan küçük ölçekli gi-
rişimlerin payı yüzde 11,9, 50-
249 kişi çalışanı olan orta ölçekli 
girişimlerin payı yüzde 15,6 oldu. 
250+ kişi çalışanı olan büyük ölçek-
li girişimlerin ithalattaki payı yüzde 
62,3 olurken bu girişimler toplam 
ithalat yapan girişimlerin yüzde 
4’ünü oluşturdu.

Dış ticaretin yarıdan 
fazlası sanayicilerden 
Girişimin ana faaliyetine göre ih-
racatın yüzde 56,8’ini, ithalatın ise 
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yüzde 53,4’ünü sanayi sektöründe 
faaliyet gösteren girişimler yaptı. 
Ana faaliyeti ticaret olan girişim-
lerin ihracattaki payı yüzde 39,7, 
ithalattaki payı ise yüzde 32,5 dü-
zeyinde gerçekleşti. Sanayi sektö-
rünün ihracatında bir önceki yılda 
olduğu gibi, 250+ kişi çalışanı olan 
büyük ölçekli girişimler yüzde 68,9 
pay ile öne çıktı. Ticaret sektörü-
nün ihracatında ise yüzde 91,4 pay 
ile 1-249 kişi çalışanı olan küçük ve 
orta ölçekli girişimlerin hakimiyeti 
devam etti. Sanayi sektörü ithala-
tında büyük ölçekli girişimler yüz-
de 80,5 pay ile ipi göğüsledi. Diğer 
sektörlerde, küçük ve orta ölçekli 
girişimlerin payı yüzde 29,7’den 
yüzde 29,8’e yükselirken, büyük 
ölçekli girişimler yüzde 70,1 pay ile 
önde olmaya devam etti.

Sanayiciler ihracatının 
yüzde 48,7’sini AB 27’ye yaptı
Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, 
ihracatlarının yüzde 48,7’sini AB 
27 ülkelerine, yüzde 14,7’sini Ya-
kın ve Orta Doğu ülkelerine, yüzde 
11,9’unu ise AB üyesi olmayan Av-
rupa ülkelerine gerçekleştirdi. AB 
27 ülkelerine yapılan ihracatın yüz-
de 65,2’sini sanayi, yüzde 33’ünü 
ticaret, yüzde 1,7’sini ise diğer sek-
törlerdeki girişimler yaptı.
Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, 

ithalatlarının yüzde 35,5’ini AB 27 
ülkelerinden, yüzde 21,1’ini diğer 
Asya ülkelerinden, yüzde 17,5’ini 
ise AB üyesi olmayan Avrupa ülke-
lerinden gerçekleştirdi. Ana faali-
yeti ticaret olan girişimlerin en çok 
ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla 
yüzde 32,7 pay ile AB 27 ülkeleri, 
yüzde 29,6 ile Diğer Asya ve yüzde 
13,5 ile AB üyesi olmayan Avrupa 
ülkeleri oldu.
İmalat sanayi ürünleri ihracatının 
yüzde 58,2’sini ana faaliyeti sanayi 
olan girişimler, yüzde 38,7’sini ise 
ana faaliyeti ticaret olan girişimler 
hayata geçirdi. Ana faaliyeti sanayi 
olan girişimlerin yaptığı ihracatın 
ise yüzde 96,5’ini imalat sanayi 
ürünleri, yüzde 1,9’unu tarım, or-
mancılık ve balıkçılık ürünleri oluş-
turdu.
İmalat sanayi ürünleri ithalatının 
yüzde 50,6’sı sanayi, yüzde 38,8’i 
ticaret ve yüzde 10,6’sı diğer sek-
törlerdeki girişimler tarafından ya-
pıldı. Ana faaliyeti sanayi olan giri-
şimlerin ithalatı ise yüzde 72,8’ini 
imalat sanayi ürünleri, yüzde 
4,7’sini tarım, ormancılık ve balık-
çılık ürünleri, yüzde 4’ü de maden-
cilik ürünlerinden oluştu. 

İhracatın yüzde 43,1’i ilk 100 
girişimden 
İhracatın yüzde 43,1’ini, ithalatın 

ise yüzde 57,5’ini ilk 100 girişim 
yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 
girişim toplam ihracatın yüzde 
15,7’sini, en çok ithalat yapan ilk 5 
girişim ise ithalatın yüzde 23,4’ünü 
gerçekleştirdi.
Sanayi sektöründe en fazla ihracat 
yapan ilk 5 girişimin sanayi sektö-
ründeki payı yüzde 17,8, ticaret 
sektöründe en fazla ihracat yapan 
ilk 5 girişimin ticaret sektöründe-
ki payı ise yüzde 12,7 oldu. Sanayi 
sektöründe en fazla ithalat yapan 
ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki 
payı yüzde 21,1 iken, ticaret sek-
töründe en fazla ithalat yapan ilk 5 
girişimin ticaret sektöründeki payı 
yüzde 13 oldu.

Girişimlerin yüzde 50,5’i 
tek ülkeden ithalat yaptı
Girişimlerin yüzde 44,2’si tek ül-
keye ihracat yaparken, yüzde 16,5’i 
iki ülkeye ihracat gerçekleştirdi. 20 
ve daha fazla ülkeye ihracat yapan 
girişimlerin oranı yüzde 4,5 iken, 
bu girişimlerin ihracattaki payı yüz-
de 60,2 oldu. 
Girişimlerin yüzde 50,5’i, tek ülke-
den ithalat yaparken, yüzde 15,8’i 
iki ülkeden ithalat yaptı. 20 ve daha 
fazla ülkeden ithalat yapan girişim-
lerin oranı yüzde 2,3 iken, bu giri-
şimlerin ithalattaki payı yüzde 51,8 
oldu. 
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Konut satışları yüzde 54,2 arttı 
Konut satışları, Ağustos ayında, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 54, artarak 170 bin 
408’e ulaştı. Yabancılara gerçekleşen konut satışında en büyük pay ise İran vatandaşlarının 
oldu. 

Türkiye genelinde konut sa-
tışları 2020 Ağustos ayın-
da bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 
bin 408 oldu. Konut satışlarında 
İstanbul 30 bin 292 konut satışı 
ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya 
sahip oldu. Satış sayılarına göre İs-
tanbul’u 17 bin 131 konut satışı ve 
yüzde 10,1 pay ile Ankara, 11 bin 
145 konut satışı ve yüzde 6,5 pay 
ile İzmir izledi. Konut satış sayısı-
nın düşük olduğu iller sırasıyla 13 
konut ile Hakkari, 22 konut ile Ar-
dahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.

İpotekli konut satışlarında 
yüzde 122,6’lık artış
Türkiye genelinde ipotekli konut 
satışları 2020 Ağustos ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 122,6 artarak 76 bin 19 oldu. 
Toplam konut satışları içinde ipo-
tekli satışların payı yüzde 44,6 ola-
rak gerçekleşti. İpotekli satışlarda 
İstanbul 15 bin 367 konut satışı 
ve yüzde 20,2 pay ile ilk sırayı aldı. 
İpotekli konut satışının en az oldu-
ğu il 2 konut ile Hakkari oldu.
Diğer konut satışları 2020 Ağus-
tos ayında Türkiye genelinde bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 23,6 artarak 94 bin 389 oldu. 
Diğer konut satışlarında İstanbul 
14 bin 925 konut satışı ve yüzde 
15,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İs-
tanbul’daki toplam konut satışları 
içinde diğer satışların payı yüzde 
49,3 oldu. Ankara 8 bin 10 diğer 
konut satışı ile ikinci sırada yer 

aldı. Ankara’yı 5 bin 518 konut 
satışı ile İzmir izledi. Diğer konut 
satışının en az olduğu il 11 konut 
ile Hakkari oldu.
Türkiye genelinde ilk defa satılan 
konut sayısı 2020 Ağustos ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 28,3 artarak 52 bin 123 
oldu. Toplam konut satışları içinde 
ilk satışın payı yüzde 30,6 olarak 
gerçekleşti. İlk satışlarda İstanbul 
8 bin 103 konut satışı ve yüzde 
15,5 ile en yüksek paya sahip olur-
ken, İstanbul’u 3 bin 891 konut 
satışı ile Ankara ve 3 bin 193 ko-
nut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışları 
yüzde 69,2 yükseldi
Türkiye genelinde ikinci el konut 
satışları 2020 Ağustos ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
69,2 artış göstererek 118 bin 285 
oldu. İkinci el konut satışlarında 
İstanbul 22 bin 189 konut satışı ve 
yüzde 18,8 pay ile ilk sıraya yerleş-
ti. İstanbul’daki toplam konut sa-
tışları içinde ikinci el satışların payı 
yüzde 73,3 oldu. Ankara 13 bin 

240 konut satışı ile ikinci sırada yer 
aldı. Ankara’yı 7 bin 952 konut sa-
tışı ile İzmir izledi.
Ocak-Ağustos döneminde 1 mil-
yon 24 bin 534 konut satışı ger-
çekleşerek, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 42,6 artış 
gösterdi. Ocak-Ağustos döne-
minde ipotekli konut satışı yüzde 
263,7 artarak 473 bin 114, diğer 
satış türlerinde ise yüzde 6,3 azala-
rak 551 bin 420 oldu. Bu dönem-
de ilk defa satılan konutlar yüzde 
11,2 artarak 317 bin 832 oldu. 
İkinci el konut satışları yüzde 63,3 
artarak 706 bin 702 olarak gerçek-
leşti. 

En yüksel konut satışı İranlılara
Yabancılara yapılan konut satışla-
rı bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 8,0 artarak 3 bin 893 oldu. 
Yabancılara yapılan konut satışla-
rında, Ağustos 2020’de ilk sırayı 
bin 648 konut satışı ile İstanbul 
aldı. İstanbul ilini sırasıyla 784 ko-
nut satışı ile Antalya, 288 konut 
satışı ile Ankara, 148 konut satışı 
ile Mersin ve 133 konut satışı ile 
Yalova izledi. Ocak-Ağustos döne-
minde yabancılara yapılan konut 
satışları ise bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 24,7 azalarak 
20 bin 896 oldu.
Ağustos ayında İran vatandaşları 
Türkiye’den 640 konut satın aldı. 
İran’ı sırasıyla 592 konut ile Irak, 
366 konut ile Rusya Federasyonu, 
156 konut ile Afganistan ve 154 
konut ile Azerbaycan izledi.
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Tomruk fiyatlarında sert düşüş
Wood Resource Quarterly araştırmasına göre, Küresel Tomruk Fiyat Endeksi yüzde 4 düşüşle 
son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Avrupa Tomruk Fiyat Endeksi ise geçen yıl yüzde 9,1 
düşüş yaşadı. 

Pandeminin küresel düzeyde 
etkileri ve sektöre yansıma-
larına ilişkin veriler gelmeye 

devam ediyor. Orman Sanayi ve 
İşadamları Derneği Gazetesi’nin 
haberine göre, tomruk fiyatları 
2020’nin ikinci çeyreğinde dün-
yanın birçok önemli bölgesinde 
düştü. Güçlenen ABD doları, çey-
reğin başında zayıf kütük talebi ve 
bazı pazarlarda yeterli tomruk arzı, 
fiyatların düşmesine katkıda bulun-
du.
Wood Resource Quarterly araştır-
masına göre Küresel Tomruk Fiyat 
Endeksi (GSPI) yüzde 4 düşüşle on 
yılın en düşük seviyesine ulaştı. Av-
rupa Tomruk Fiyat Endeksi (ESPI) 
ise geçen yıl yüzde 9,1 düştü. En 
büyük tomruk fiyatı düşüşleri Orta 

Avrupa’da meydana geldi. Küresel 
yumuşak ağaç tomruk ticareti, dün-
ya genelinde kereste tüketiminin 
azalmasıyla 2020’nin ilk yarısında 
yaklaşık yüzde 15 azaldı.

Çin ve Japonya’da kağıt 
hamuru ve kağıt tüketimi düştü
2020’nin 2’inci çeyreğinde, ahşap 
hammadde maliyetleri dünyadaki 
çoğu odun hamuru üreticisi için 
düşüş sergiledi. Sertağaç Elyaf Fiyat 
Endeksi (HFPI), 2004’ten bu yana 
en düşük seviyesini gördü. Dünya-
nın en büyük iki odun yongası alı-
cısı olan Çin ve Japonya, Kovid-19 
salgını sebebiyle, iki ülkedeki kağıt 
hamuru ve kağıt tüketimi düştüğü 
için çip ithalatını önemli ölçüde 
azalttı.

Sertağaç pazarı kağıt hamuru 
(HBSK) fiyatları, kağıt mendil ve 
diğer kağıt hijyen ürünlerine olan 
talepte kısa vadeli artışlara rağmen, 
Kovid-19 salgını sırasında neredey-
se hiç değişmedi. Yumuşak ağaç 
odun hamuru (NBSK) fiyatları, 
2020’nin başında gerçekleşen son 
3 yılın en düşük seviyesinden sıy-
rılmaya başlayarak, hafif bir yükseliş 
kaydetti.

ABD’de yumuşak ağaç 
kereste fiyatında artış
Kuzey Amerika’daki kereste üreticile-
ri içinse iyi haber, onarım ve yeniden 
modelleme sektöründe ağaç ürünle-
rinin kullanımının artması oldu.
ABD yumuşak ağaç kereste fiyatları 
bu yıl olağanüstü bir artış gösterdi. 
Yaygın olarak işlem gören kaliteler 
için piyasa fiyatları Mayıs’tan Ağus-
tos’a kadar 2 kattan fazla arttı. Çin 
2020’nin ikinci çeyreğinde yumuşak 
ağaç kereste ithalatını yüzde 42 artı-
rarak 7,1 milyon metreye ulaştı. Bu 
büyük artış, ithalat hacminin dört yı-
lın en düşük seviyesine düştüğü bir 
çeyreği takip etti.
Küresel olarak ticareti yapılan keres-
tenin yaklaşık yüzde 8’i Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine 
gönderiliyor. 2 yıllık artışların ardın-
dan, bu yıl ithalat azaldı.Endüstriyel 
odun peletlerinin ithalat fiyatları, 
Avrupa’daki 4 büyük pazar için düş-
tü, en büyük düşüşlerse Danimarka 
ve Belçika’da gerçekleşti.

Kaynak: Orsiad Gazetesi
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Online üretim 
yapamazsınız

Çetin Ünsalan - Gazeteci / cetinunsalan@yahoo.com

Dijitalleşme çağımızın ve önümüz-
deki süreç ekonominin en önemli 
başlıklarından biri. Bunun tersine 
hareket etmek ancak butik çalışma-
larda ya da terzi usulü üretimlerde 
mümkün olabilecek bir dönem içe-
risindeyiz.

Bu nedenle size uygun dijitalleşme 
yolculuğunu başlatmadıysanız, baş-
latmanızı öneririm. Elbette yine eş 
zamanlı gelişen ve pazarı şekillen-
diren unsurlardan biri de e-ticaret. 
Elektronik ortamda yapılan bu alış-
veriş sisteminin de dışında kalma-
malısınız.

Lakin bugünlerde beni rahatsız 
eden, tüm ekonomik düzen bun-
lardan ibaret olacakmış algısıyla, 
başta KOBİ’lerimiz olmak üzere 
tüm firmalarımızı, iş insanlarımızı 
ve profesyonellerimizi yanlış algıyla 
bir noktaya öteleyen yaklaşım.
Bilhassa pandemiyle birlikte bu iş o 
kadar kontrolden çıktı ki, amacını 
aşan ifadelerle ya yanlış yönlen-
dirme riskine ya da göz korkutan 
vazgeçmelere neden olabilecek bir 
ortama doğru sürükleniyoruz.
Yine tekrar edeyim ki dijitalleşme 
ve e-ticaret asla göz ardı edilmeme-
si gereken bir yolculuk ya da açılım. 
Fakat hepimizi evlere yollayacak 

gibi sunulan bu kavramlara karşı da 
dikkatli olmak gerekiyor.

Şayet işin temeline verimlilik, kat-
ma değer, pazar çeşitlemesi gibi 
kavramları koymazsak, korkarım ki 
Dimyat’a pirince giderken, evdeki 
bulgurdan olma riskimiz de söz 
konusu. Nedense olaylı hep siyah 
beyaz değerlendiriyoruz.
Çok açık ve net belirtmek isterim 
ki, kaçınılmaz olarak iş yapış şekil-
lerini, metodolojiyi değiştirecek bu 
gelişmeler, günün sonunda oriji-
nal yaklaşımlarla, geçmiş maddi ve 
mesleki tecrübelerle, birikimlerle 
buluşmazsa, popüler kültür içeri-
sinde kendimizi buna kaptırarak, 
hali hazırdaki sistemden çıkılırsa 
faturası büyük olur.

Günün sonunda nitelikli, tasarı-
ma dayalı bir üretim yapmak du-
rumundasınız. Yani online imalat 
gerçekleştiremezsiniz. Bu üretim 
süreçlerini daha verimli, daha etkin, 
daha az sermaye harcayan biçime 
sokmaktır dijitalleşme. Yoksa üre-
timi robotlara teslim edip, zanaati 
göz ardı eden bir yaklaşımın hayal 
kırıklığının büyük olacağını düşü-
nüyorum.
Tıpkı webinar özelinde fuardan iş 
görüşmesine kadar tüm sistemin 

buraya geçeceğine inanmak gibi, 
üretimin de tamamen insansızlaşa-
cağı kanaatine kapılmak, firmalarda 
ciddi hasarlara neden olacaktır.
Bunun yerine daha dengeli yakla-
şımlar sergilemeli, firmanıza özel 
bir dijitalleşme yolculuğu kurgu-
lamalı, bir yandan da yönetimden 
üretime insan kaynağınızı buna 
uygun hale getirmelisiniz. Tekrar 
altını çizeyim; uygun hale getir-
melisiniz, sistem ve gelişmeler hali 
hazırda yaptıklarınızı terk etmeniz 
anlamına gelmiyor.

Keza aynı şeyi online ya da e-ti-
caret için de söylemek mümkün. 
Müşterileri göz ardı ederek, müşte-
ri ziyaretlerini yok sayarak, sadece 
elektronik ortamda ticari faaliyetle-
rini yürütmeyi planlamak bir tercih, 
ama özellikle B2B alan için stratejik 
bir hata olacaktır. 
Yurtiçinde ve yakın ihracat pazar-
larında sisteminizi dijital teknolo-
jinin faydalarını kullanarak devam 
ettirmeli ama terk etmemelisiniz. 
E-ticaret sadece dünyanın en uç 
noktasına kadar, minimum maliyet-
lerle ulaşmanızı sağlayacaktır. Tıpkı 
dijital teknolojilerin diğer faydala-
rı gibi, verimliliğinizi arttıracaktır. 
Sizin yerinize, sizin işini yapması 
mümkün değil.
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Çin’in Wuhan kentinde orta-
ya çıkan ve bütün dünyaya 
yayılan, tarihe, insanlığa    

 derin izler bırakan Ko-
vid-19 küresel salgını, herkesin ha-
yatında hızlı bir dijital dönüşüme 
neden oldu. Eğitim, alışveriş, hatta 
doktor muayenesi online hale gel-
di. E-duruşmalar yapılmaya baş-
landı. Özellikle beyaz yakalılar için 
uzaktan çalışma modeli uzun bir 

zamana yayıldı. İnsanların müm-
kün olduğunca az iletişim kur-
masının hedeflendiği bu dönem, 
konfor sağlanmasının yanı sıra, as-
lında alışkın olduğumuz hayatı da 
elimizden aldı. Öyle görünüyor ki, 
pandemi sona erse bile ki bu yakın 
dönemde beklenmiyor, pandemi 
sürecinde hayatımıza giren pek 
çok dijital unsur gelişerek yaygın-
laşacak.  

Belki 1 yıl önce biraz uçuk bir fikirdi; 
ancak bugün bir robotun kargo tes-
lim etmesi, restoranda siparişi alması, 
yemekleri hazırlaması çok makul gö-
rünüyor. Üstelik olası da. Otomasyon 
sistemlerinin önemi her zamankinden 
daha fazla. Geliştirilebiliyor ve her 
sektör, firma için özelleştirilebiliyor 
olması, içinde bulunduğumuz koşul-
larda büyük lüks. 
Demek ki neymiş, dijital dönüşüm 

Türkiye’nin koronavirüsle 
hızlanan dijitalleşme sınavı 
Türkiye genç nüfusu ve dijital çağa ayak uydurabilen dinamik alt yapısı ile pandemi sürecinde 
dijitalleşmenin iş süreçlerine yansıyacak tüm nimetlerinden faydalanmak istiyor. Peki, bu 
dijitalleşme sınavında Türkiye nerede, neler yapması gerekiyor? 
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ve yapay zeka insanlık için elzemmiş. 
Buradan hareketle, gelecekte çok 
farklı mesleklere ihtiyaç duyulacağı 
aşikar. Tüm bu dönüşüme ayak uy-
duramayanlar ise, tarihin tozlu say-
falarında sönük bir parıltıyla unutu-
lacak. 
2020 hazırlık yılı; 2021 dünyanın di-
jitalleşme devriminin daha da hızla-
nacağı, belki başımızı döndürecek bir 
yıl olacak. Gerçek olan şey şu: Dünya 
asla eskisi gibi olmayacak. Soru ise 
şöyle: Bu yeni dünyanın neresinde 
durmak istiyoruz?  
Bu yeni dünyanın merkezinde dur-
mak isteyenler için pandemi sonrası 
ivme kazanan dijitalleşme süreçlerini 
ele aldık… 

MAKFED: ‘Teknoloji 
müteahhitliği yönümüzü 
geliştirmemiz gerekiyor’
Diğer sektörlerden farklı olarak 
makine üreticileri, özellikle üretim 
süreçlerinin teknolojik gelişmelere 
hızla uyum sağlaması noktasında 
avantajlı bir konuma sahip. 
Süreçle ilgili görüşlerine başvurdu-
ğumuz Türkiye Makina Federas-
yonu (MAKFED) Başkanı Adnan 
Dalgakıran, şunları söyledi: “Makine 
üreticilerinin sistem geliştirme, uygu-
lama, izleme ve sürdürülebilir kılma 
yönündeki kapasitelerini iyileştirme-
leri gerekiyor. Bu bakımdan makine 
üretiminde elektronik ve yazılım un-
surları ayrılmaz bir bütün halini aldı. 
Kendi içerisinde zaten çok disiplinli 

olan makine sektörünün fizik, optik, 
elektronik, bilgisayar ve iletişim gibi 
disiplinlerle birlikte ilerleme ihtiyacı 
ortaya çıkmakta. Dijitalleşme süre-
cinde diğer imalat sektörleri çoğu 
kez uygulama alanıyken biz makine-
ciler, bir nevi onların teknoloji teda-
rikçileri olarak, ülkenin endüstriyel 
gelişimi açısından stratejik bir öneme 
haiziz.” 

İş dünyasının destek 
paketlerine ihtiyacı var
Instagram’da gerçekleştirdiği Ceo-
Talk programı ile pandemi sürecin-
de iş dünyasının sesi olan gazeteci 
Selçuk Ergenç, sürecin belirsizliğine 
dikkat çekerek, “Bu belirsizliği çöze-
miyor ve gelecek için hedefler koya-
mıyorsak, değişik destek paketleri ile 
iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kay-
nakları sağlamak gerekli” dedi. 

Fuarcılık sektörünün dönüşümü
Kovid-19 pandemisi, her sektörü 
olduğu gibi kuşkusuz fuarcılık sek-
törünü de derinden etkiledi. Aylar-
ca hiçbir fuar gerçekleştirilemedi, 

pazarlama faaliyetlerinin önemli bir 
ayağı da eksik kaldı. Ekonominin 
canlılığı açısından son derece önemli 
bir öneme sahip olan fuarların açıl-
maya başlamasıyla birlikte, fuarcılık 
sektörü de bu ‘yeni normal’e adapte 
oluyor. Yüz yüze görüşmelerin dijital 
ortama aktarıldığı, uzaktan katılım 
seçeneğini tercih edenler ile ilgilen-
diği ürün gamındaki katılımcı firma 
ile otomatik eşleşmesinin sağlandığı, 
3 boyutlu ürün sunumlarına imkan 
veren yepyeni bir fuarcılık deneyimi 
bekliyor iş dünyasını. Tüyap Fuarcılık 
Genel Müdür Yardımcısı Arzu Saraç, 
ile de fuarcılıkta yaşanan dönüşümü 
konuştuk. 

Dijitalleşmenin medyaya etkisi
ST Endüstri Radyo Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Akbayrak, “Tüm ya-
yıncılık ve fuarcılık faaliyetlerimiz açı-
sından da gelişen teknoloji ürünleri-
ni kullanmak ve mobil çalışabilmeyi 
kalıcı hale getirebilmek zorundayız. 
Yeni normalle hayatımıza zoraki gi-
ren iş modellerimizin bir kısmının 
kalıcı olacağını düşünüyorum” dedi. 

Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı 
Bir devlet üniversitesi, bu yeni dünyanın merkezinde durmak isteyen Türkiye 
için ilk yerli sanal fuarı hayata geçirdi. Selçuk Üniversitesi tarafından ilk yerli 
ve milli yazılımla düzenlenen “Agrivirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri 
Sanal Fuarı bir milat niteliğinde. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen fuar 
açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu fuarın 3 farklı özelliğe 
sahip olduğunu belirterek, “Bir, tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe 
uluslararası alanda ilk sanal fuar. İki, Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı, Üç, 
kendi yerli ve milli yazılımımızla ilk sanal fuarımız” dedi.

Dijital faaliyetlere kamu desteği
Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni tip 
koronavirüs pandemisiyle iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde değişmesi, kamuda da yeni destekler doğmasına neden 
oluyor. Kararla firmaların e-ticaret sitelerine üyelikleri, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımı, sanal fuar düzenlen-
mesi destek kapsamına alınıyor. Şirketlerin genelgede düzenlenen şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine 
üyeliklerine ilişkin giderler yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8 bin liraya kadar desteklenecek. Şirketler, bu 
destekten en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl yararlanabilecek. Söz konusu destek oranı 
bu yıl yüzde 80 olacak. Sanal ticaret heyeti faaliyetlerine de yüzde 50 oranında destek verilecek. Detaylara kapak röportaj-
larının ardında yer alan haberimizden ulaşabilirsiniz.
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Makineciler 
Türkiye’nin 
endüstriyel 
gelişiminde 

stratejik 
öneme sahip

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran, “Biz makineciler, ülkenin 
endüstriyel gelişimi açısından stratejik bir öneme haiziz. Büyük mühendislik işlerini yapabilir 
teknoloji müteahhitliği yönümüzü geliştirmemiz gerekiyor” dedi. 

Dünya, son 20 yılda tek-
noloji çağının kapılarını 
aralarken, 2020 yılı ba-

şından itibaren tüm dünyayı etkisi 
altına alan Kovid-19 küresel salgını, 
insanları uzun bir süre evlere ka-
patarak bu süreci hızlandırdı. Her 
sektörde beyaz yakalılar, uzaktan 
çalışma modelini deneyimlerken, 
makine gibi Türkiye’nin lokomotifi 
olan bir sektör de elbette sahip ol-
duğu birikimle ihtiyaçlarını gözden 
geçirmeye başladı. Diğer sektör-
lerden farklı olarak makine üreti-
cileri, özellikle üretim süreçlerinin 
teknolojik gelişmelere hızla uyum 

sağlaması noktasında avantajlı bir 
konuma sahip. 
Türkiye Makina Federasyonu 
(MAKFED) Başkanı Adnan Dalga-
kıran, “Makine üreticilerinin sistem 
geliştirme, uygulama, izleme ve 
sürdürülebilir kılma yönündeki ka-
pasitelerini iyileştirmeleri gerekiyor. 
Bu bakımdan makine üretiminde 
elektronik ve yazılım unsurları ay-
rılmaz bir bütün halini aldı. Kendi 
içerisinde zaten çok disiplinli olan 
makine sektörünün fizik, optik, 
elektronik, bilgisayar ve iletişim gibi 
disiplinlerle birlikte ilerleme ihtiyacı 
ortaya çıkmakta. Dijitalleşme süre-

cinde diğer imalat sektörleri çoğu 
kez uygulama alanıyken biz maki-
neciler, bir nevi onların teknoloji 
tedarikçileri olarak, ülkenin endüst-
riyel gelişimi açısından stratejik bir 
öneme haiziz” dedi. 
Makinecilerin büyük mühendislik 
işlerini yapabilir teknoloji müteah-
hitliği yönünü geliştirmesi gerekti-
ğini söyleyen Dalgakıran, dijitalleş-
me süreçlerinde makineciler hızlı 
aksiyon alabilirse, bunun da sektö-
rün gelişimi için diğer bir kaldıraç 
etkisi göstereceğini kaydetti. Adnan 
Dalgakıran ayrıca, Türkiye makine 
sektörünün dünyadaki kalite ve uy-
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gun fiyat algısının yanı sıra, marka 
değerini geliştirmesinin de büyük 
önem arz ettiğine değindi. 
MAKFED Başkanı Dalgakıran ile 
pandeminin sektörün gelişimine et-
kilerini, bu süreçte ayakta kalmanın 
yollarını ve dijitalleşme çağına sek-
törün nasıl ayak uydurması gerekti-
ğini konuştuk… 

Makine sektöründe, dijital dö-
nüşümün etkisiyle ne gibi farklı 
uygulama alanları ya da trendler 
ortaya çıkacak? Pandemi, bu süre-
ci nasıl etkiledi? 
Dünyada artık sadece makine de-
ğil, doğrudan çözüm talebi anla-
yışı gelişmekte. Dolayısıyla makine 
üreticilerinin sistem geliştirme, uy-
gulama, izleme ve sürdürülebilir 
kılma yönündeki kapasitelerini iyi-
leştirmeleri gerekiyor. Bu bakımdan 
makine üretiminde elektronik ve 
yazılım unsurları ayrılmaz bir bütün 
halini aldı. Kendi içerisinde zaten 
çok disiplinli olan makine sektö-
rünün fizik, optik, elektronik, bil-
gisayar ve iletişim gibi disiplinlerle 
birlikte ilerleme ihtiyacı ortaya çık-
makta. Dijitalleşme sürecinde diğer 
imalat sektörleri çoğu kez uygula-
ma alanıyken biz makineciler, bir 
nevi onların teknoloji tedarikçileri 
olarak, ülkenin endüstriyel gelişimi 
açısından stratejik bir öneme haiziz. 
Önümüzdeki dönemde öncelikli 
faaliyet alanları olarak; robot sek-
törü başta olmak üzere otomasyon 
yatırımları, eklemeli imalat yöntem-
leri, emniyet otomasyonu çözüm-
leri, otomatik depolar ve konveyör 
otomasyonunu da içeren intralojis-
tik sistemler, üretim yönetim siste-
mi ve bilgi yönetimi yazılımları, ya-
pay görme ve izleme çözümleri ile 
enerji verimliliği uygulamaları öne 
çıkacak.
Pandemi sürecinin beraberinde 
seyahat engelleri getirmesi, maki-

nelerde uzaktan erişimin önemini 
bir kez daha ortaya koydu ve bu 
alandaki gelişmelere ivme kazan-
dırdı. Makinelerin verimlilikleri ve 
sürekliliği için uzaktan izlenmesi 
ve müdahale edilmesi, artık sıradan 
çözümler olarak sunulur hale geldi. 
Teknolojinin bugünkü seviyesi dik-
kate alındığında, dünya arenasında 
yer alan makine imalatçılarımızın 
oldukça dinamik yapılarıyla dijital-
leşme konusunda uluslararası ra-
kipleri ile eşdeğer çözümleri ortaya 
koyabildiklerini görüyoruz.

‘Avrupa ile yakınlaşma ihtiyacı 
doğacak’
Yeni normal olarak adlandırılan 
bu sürecin sonrasında makine sek-
törü; hangi yeni hedef ve amaçlara 
ulaşmak için çabalayacak?
Yeni normalde verimlilik artışı 
sağlayacak olan yeni iş yapış şekil-
lerindeki değişim sürecinin hız-
landığını göreceğiz. Küresel an-
lamda tedarik yapılarının gözden 
geçirilmekte olduğunu biliyoruz. 
Sektör olarak ticaretimizin önemli 
bölümünü yaptığımız başta Al-
manya olmak üzere, Avrupa ülke-
leri ile bu anlamda daha da yakın-
laşma ihtiyacı olacak. 

Beyaz yakanın yüzde 60’ı evden 
çalışmayı verimli bulmuyor
Evden çalışma sistemini sektörü-
nüz nasıl geçirdi? Önümüzdeki 
dönem için bu konuda kalıcı ça-
lışmalar olacak mı?
Pandemi etkisi ile ihracat ve iç pa-
zar daralmasına bağlı olarak Nisan 
ayında yüzde 50’ye kadar düşen 
kapasite kullanım oranımız, Ağus-
tos’ta yüzde 66’ya kadar yükselir-
ken bu eğilimin Eylül’de de devam 
ettiğini görüyoruz. Bu dönemde 
işletmelerimizde kısa çalışmanın 
yanı sıra, uzaktan çalışma uygula-
maları da hayatımıza girdi. Mavi 

yakanın yapısı gereği, uzaktan ça-
lışma imkanı pek olamıyor. Ancak 
beyaz yakanın yaptığı bazı işlerin 
evden de yapılabileceğini görmüş 
olduk. Buna karşın koronavirüsün 
etkilerini izlemek üzere yapmış 
olduğumuz anketlerin birinde, 
evden çalışmanın verimliliğe etki-
sini sorduk. Katılımcılarının yüzde 
60’ı verimliliği düşürdüğünü, yüze 
33’ü ise etkilemediğini belirtirken, 
verimliliği artırdığını söyleyenlerin 
oranı ancak yüzde 7’de kaldı. Bu 
nedenle uzaktan çalışma uygula-
malarında, verimliliği sağlayıcı alış-
kanlık ve yöntemleri geliştirmek 
gerekiyor.

‘Marka değerini de geliştirmeliyiz’
Gelecek senaryosu içinde, ma-
kine sektörünün geleceğini inşa 
ederken, işin neresinden tutarak 
ilerlemeyi ve sektörü çok daha 
üretken ve inovatif bir pozisyo-
na getirmeyi hayal ediyorsunuz?
Sektörümüz Ar-Ge harcamalarını 
yıllık yüzde 30-40 oranında artıra-
rak bu alana önemli yatırım yapı-
yor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
onaylı Ar-Ge ve Tasarım Merkez-
leri sayısı bakımından da açık ara 
lider konumdayız. Bu alandaki 
niteliğimizi geliştirerek, üretim 
katma değerimizi arttırabiliriz. 
Büyük mühendislik işlerini yapa-
bilir teknoloji müteahhitliği yö-
nümüzü geliştirmemiz gerekiyor. 
Ayrıca, kamunun ortaya koydu-
ğu programları da dikkate alarak, 
özellikle kritik bileşenleri üretmek 
konusunda birlikte iş yapar duru-
ma gelmeliyiz. Dijitalleşme süreç-
lerinde hızlı aksiyon alabilirsek, bu 
da sektörün gelişimi için diğer bir 
kaldıraç etkisi gösterecektir. Ayrı-
ca dünyadaki kalite ve uygun fiyat 
algımızın yanı sıra, marka değerle-
rimizi geliştirmek de büyük önem 
arz ediyor.
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İş dünyasının destek 
paketlerine ihtiyacı var
Instagram’da gerçekleştirdiği CeoTalk programı ile pandemi sürecinde iş 
dünyasının sesi olan gazeteci Selçuk Ergenç, sürecin belirsizliğine dikkat 
çekerek, “Bu belirsizliği çözemiyor ve gelecek için hedefler koyamıyorsak, 
değişik destek paketleri ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kaynakları 
sağlamak gerekli” dedi. 

Tüm dünyada dijitalleşme 
süreçlerini hızlandıran 
yeni tip koronavirüs salgı-

nı, iş dünyasının planlama süreçleri 
ve beklentilerini değiştirdi. İş dün-
yasını yakından tanıyan, pandemi 
süreciyle Instagram’da başladığı 
CeoTalk yayınları sayesinde hem 
ekonominin nabzını tutan hem de 
medyanın değişimine de ışık tutan 
gazeteci Selçuk Ergenç, pandemi 
nedeniyle yaşanan belirsiz ortama 
dikkat çekerek, iş dünyasının belir-
sizlik istemediğini söyledi. 
Ekonomist ve Capital dergileri 
Proje Müdürü de olan Ergenç, 
“Eğer bu belirsizliği bugünden 
çözemiyor ve gelecek için hedefler 
koyamıyorsak, yapılması gereken, 
bu süreç bitene kadar değişik des-
tek paketleri ile iş dünyasının ihti-
yaç duyduğu kaynakları sağlamak 
olmalı. Ayrıca yüksek kur nede-
niyle ithalatın çok maliyetli olduğu 
bu dönemde, yerli ürün ve hizmet 
üreten firmalara ayrıca destekler 
verilerek, ithal ürünlerin yerliden 
temini için çok hızlı kararlar alın-
malı” şeklinde konuştu. 
Ergenç ile iş dünyasını, iş dünyası-

nın beklentilerini, hangi sektörlerin 
dijital dönüşüme daha hızlı ayak 
uydurduğunu ve pandeminin med-
ya üzerine etkilerine söyleştik… 

Teknolojik alt yapı şirketleri
hizmetlerine devam edebildi
Pandemi sonrası yeni normale 
adapte olmaya çalıştığımız bu sü-
reçte, Türkiye’de iş dünyası neler 
yapıyor? 
Bireysel olarak kendi önlemlerimizi 
aldık. Ancak şirketlerin bunu yapma 
lüksü yok maalesef. Sahip oldukları 
kısıtlı kaynakları kaybetmeden yeni 
normalin getirdiği süreçlere uyum 
sağlayarak işlerini devam ettirmek 
zorundalar. 
Türkiye özelinde ise durum her 
zamanki gibi daha hareketli. Son 
yıllarda ekonomide yaşadığımız iniş 
ve çıkışlar, Türk iş dünyasını ve onu 
yöneten iş liderlerini krizlere karşı 
daha korunaklı yaptı. Pandeminin 
ülkemize daha geç gelmiş olması-
nın da artısıyla, özellikle teknoloji 
alanında alt yapı hizmetleri sağla-
yan şirketler hazırlıklarını tamam-
layarak ürün ve hizmetlerine kesin-
tisiz devam edebildiler. Özellikle 

enerji, telekom, e-ticaret, lojistik, 
gıda perakendeciliği bunların başın-
da geliyor. Kamuyu da unutmamak 
gerekiyor. Son yıllarda dijitalleşme 
üzerine önemli yatırımlar yapan 
kamu tarafı, bu dönemde de hiz-
metlerine devam etti.
Ancak tüm bunlar yeterli olmadı. 
Büyüme hedefleri üzerine bir eko-
nomisi olan Türkiye, pandemi ile 
birlikte tüm dünyadaki ekonomik 
küçülmeden olumsuz etkilenmiş 
durumda. Krizin başından beri pek 
çok ülke destek paketleri ile reel 
sektörün sıkıntılarını gidermeye 
çalışıyor. Türk hükümeti de pande-
minin ilk dönemlerinde açıkladığı 
destek paketleri ile bir nebze de 
olsa yangının ateşini söndürme gay-
reti içinde oldu. Verilen teşvikler ve 
düşürülen kredi faiz oranları ile iç 
piyasada önemli bir hareketlilik sağ-
lanmış oldu.
İş dünyasının en sevmediği şey 
belirsizlik. Ne yazık ki bunu ya-
şadığımız bir süreç içerisindeyiz. 
Pandemi sonrasında dijitalleşmiş 
ve bütün dünyaya daha entegre ol-
muş bir iş dünyasını göreceğimize 
inanıyorum.
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Plazalarda çalışanlar uzun süre 
ofise dönmeyecek
Evden çalışma modeli oturdu 
mu? Hangi sektörler ve mes-
lekler ağırlıklı olarak bu sürece 
daha rahat uydurdu? Bu süreç 
daha kalıcı ve yaygın olacak mı 
size göre?  
Evden çalışma ya da uzaktan çalış-
ma çok kısa sürede hepimizin en-
tegre olmak zorunda olduğumuz 
bir süreci gösterdi bize.
CEO Club etkinliğinde konuşan 
LC Waikiki Kurucusu Vahap Kü-
çük şunları paylaştı; “Dünyanın 
pek çok ülkesinde ofislerimiz var. 
ABD’de yapacağımız 2-3 saatlik bir 
toplantı için 2-3 gün seyahat etmek 
zorunda kalıyordum. Oysa şimdi 
dünyanın dört bir yanına yayılmış 
olan ofis ve mağazalarımızdaki yö-
neticilerimiz ile bir bilgisayar etra-
fında toplantı yapabiliyorum”.  
Pandemi ile birlikte online toplan-
tıların hayatımızı kolaylaştırdığını 
söyleyen Küçük, bundan sonra yurt 
dışındaki toplantılar için ülke ülke 
gezemeyeceğini söylüyor. Vahap 
Küçük önemli bir noktayı da şu 
şekilde vurguluyordu; “Şimdiye ka-
dar pek çok bina alarak ofisler açtık. 
Bu ofislerde binlerce personelimiz 

çalışıyor. Çok büyük yatım maliye-
tiydi bu. Oysa şimdi pek çok işimizi 
evlerinden sürdüren çalışanlarımız 
var. Bir daha bu kadar ofis yatırımı 
yapacağımız düşünmüyorum”.
Vahap Küçük’ün de dediği gibi, 
uzaktan çalışma sistemine alıştık. 
Büyük plazalarda, ofis ortamında 
çalışan beyaz yakalıların uzunca 
bir süre ofislere dönmeyeceğini 
düşünüyorum. Bu ofislere büyük 
yatımlar yapan şirketlerin de yeni 
dönemde bu yatımlarını azaltarak 
ofis ve evden çalışma şeklinde esnek 
çalışma sistemini benimseyecekleri-
ne inanıyorum.

İş dünyası belirsizlik istemiyor
İş dünyasının bu yeni dönemde 
ne gibi ihtiyaçları ve/veya bek-
lentileri var? 
İş dünyasındaki pek çok önemli iş 
insanı ile haber ve röportajın yanı 
sıra, özel sohbetlerimiz de oluyor. 
Hemen hemen hepsinin ortak dü-
şüncesi ve beklentisini şu şekilde 
özetleyebiliriz: İş dünyasının en 
sevmediği ortam, belirsizlik orta-
mıdır. Çünkü kısa, orta ve uzun 
dönemli yatımlarla stratejik planları 
vardır. Pandemi ile birlikte ne yazık 
ki bunu yaşıyoruz. Tüm bunlara bir 

de kurlardaki yükselişi eklediğimiz-
de, zor bir dönemden geçtiğimizi 
söylemek doğru olacaktır.
İş dünyası krizleri atlatacak güce 
ve bilgiye sahip. Ancak belirsizlik 
istenmiyor. Eğer bu belirsizliği bu-
günden çözemiyor ve gelecek için 
hedefler koyamıyorsak, yapılması 
gereken, bu süreç bitene kadar de-
ğişik destek paketleri ile iş dünya-
sının ihtiyaç duyduğu kaynakları 
sağlamak olmalı.
Özellikle kredi oranlarında yükse-
liş olmamalı. Kısa dönem çalışma 
ödeneğine devam edilmeli. Prim 
ödemelerinin ertelenmesi tek ba-
şına yeterli olmayacağından çalı-
şılmayan dönemlerdeki primlerin 
ödenmiş sayılması da iş dünyasının 
yükünü hafifletecektir. Tüm sek-
törlerin gözden geçirileceği ve du-
rum değerlendirmesini yapılacağı 
bir rapor hazırlanarak bu süreçte en 
çok etkilenen sektörlere özel teş-
vikler sağlanması gerekiyor. Örne-
ğin turizm sektörü. Ayrıca yüksek 
kur nedeniyle ithalatın çok maliyet-
li olduğu bu dönemde, yerli ürün 
ve hizmet üreten firmalara ayrıca 
destekler verilerek, ithal ürünlerin 
yerliden temini için çok hızlı karar-
lar alınmalı.

Ana akım TV’ye çıkan 3-4 kişiyi saatlerce izlemeyeceğiz
CeoTalk ile yeni döneme hızlıca adapte olarak fark yarattınız. Hem medya hem de iş dünyası için 
farklılaşma yollarına dair öngörülerinizi paylaşır mısınız? 
Dünya tarihinde salgın ve savaşlar nedeni ile yaşanılan kriz dönemlerinde insanlar, radyo dinlerlerdi. Çünkü kendi 
hayatlarını devam ettirebilmenin yanı sıra, ülkelerinde ve dünyada neler olup bittiğini de öğrenmek istiyorlardı. 
CEO Talk yayınları, bu düşünce ile iki önemli görev ile başladı. Öncelikle evlerde olan bizlere merak ettikleri 
konularda bilgi sağlamayı hedefledim. İkincisi ise işlerinin başında olan, ürün ve hizmetlerine kesintisiz devam 
eden iş dünyasının sesi olmaya çalıştım. Sanırım bunu başardık. CEO Talk yayınları medya haber sitelerinin yap-
mış oldukları analizlere göre reyting noktasında birinci oldu. Yayına katılan iş liderleri işlerinin başında olduklarını 
anlatırken, yayını izleyen izleyicilere de moral verdi. İzleyiciler de akıllarından geçen tüm soruları sorma imkanına 
sahip oldular. Her ayın sonrasını yüzlerce teşekkür mesajı almak tarifi zor bir mutluluk oldu.
Pandemi ile birlikte medya sektörü de değişiyor ve değişmek zorunda kaldı. Sektördeki dijitalleşme çok hızlı bir 
sürece girdi. Gazete ve dergilerin baskılı halinden ziyade, internet üzerinden takip oranları arttı. Gelecek dönem-
de bu süreç biraz daha kişiselleşerek devam edecek gibi gözüküyor. Yani ana akım bir TV programına çıkan 3-4 
kişiyi saatlerce izlemek zorunda olmayacağız. İlgimizi çeken onlarca özel yayın sosyal medya kanalları üzerinden 
bize ulaşıyor olacak.
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Pandeminin 
evrimleştirdiği 

yeni nesil 
fuarcılık: 

Melez fuar
Pandeminin darbe vurduğu fuarcılık sektörü 

yenilenerek sahaya iniyor. Tüyap Fuarcılık Genel 
Müdür Yardımcısı Arzu Saraç, “Melez fuarı be-

nimsiyoruz. Melez fuarcılıkta dijital kolaylıklar ve 
araçlar, yüz yüze fuarcılığın yerine değil, yüz yüze 

fuarcılığın yanında yer alacak” dedi. 

Kovid-19 pandemisi, her 
sektörü olduğu gibi kuş-
kusuz fuarcılık sektörünü 

de derinden etkiledi. Aylarca hiçbir 
fuar gerçekleştirilemedi, pazarla-
ma faaliyetlerinin önemli bir ayağı 
da eksik kaldı. Ekonominin canlılı-
ğı açısından son derece önemli bir 
öneme sahip olan fuarların açılmaya 
başlamasıyla birlikte, fuarcılık sektö-
rü de bu ‘yeni normal’e adapte olu-
yor. Yüz yüze görüşmelerin dijital 
ortama aktarıldığı, uzaktan katılım 
seçeneğini tercih edenler ile ilgilen-
diği ürün gamındaki katılımcı firma 
ile otomatik eşleşmesinin sağlandığı, 
3 boyutlu ürün sunumlarına imkan 
veren yepyeni bir fuarcılık deneyimi 
bekliyor iş dünyasını. 
Ticaret Bakanlığının ilgili genelgesi 
uyarınca tüm düzenlemeleri gerçek-
leştirerek fuar alanında sosyal mesa-

fe, hijyen ve havalandırma konusun-
da gereken tedbirleri alan ve Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından 
denetlenerek, Güvenli Hizmet Bel-
gesi’ne hak kazanan Tüyap Fuarcılık 
Genel Müdür Yardımcısı Arzu Sa-
raç ile yeni nesil fuarcılığı konuştuk. 
Saraç, “Biz Tüyap Fuarcılık Grubu 
olarak sanal fuar tanımından ziya-
de melez fuar tasarımını daha çok 
önemsiyor ve benimsiyoruz. Zira, 
melez fuarcılığın içinde dijital kolay-
lıklar ve araçlar, yüz yüze fuarcılığın 
yerine değil, yüz yüze fuarcılığın 
yanında’ yer alacak ve gerek katılım-
cı, gerekse ziyaretçilere daha hızlı, 
çevik ve esnek çözümler üretmeye 
yardımcı olacaktır” dedi. 
Arzu Saraç, yaşanan dönüşümü, sü-
recin önümüzdeki dönemde nasıl 
işleyeceğini ve olması gerekenleri 
AİMSAD okurları için anlattı.

Pandemi sonrası yeni normali 
oluşturmaya çalıştığımız bu sü-
reçte, fuar organizasyonları nasıl 
bir dönüşüm yaşıyor? Fuarlarda 
ne gibi önlemler alınıyor? 
Ülke genelinde tüm kapalı alan fuar-
larının 17 Mart 2020 itibariyle, T.C. 
Ticaret Bakanlığı tarafından Eylül 
ayına kadar kapatılmasını, kendimi-
zi dönüştürmek için bir fırsat olarak 
gördük. 
İlgili tüm birimlerimizle çalışarak, 
gerek alanda fizik ve hijyenik tedbir-
leri alarak, gerekse teknik altyapımı-
zın gözden geçirilerek iyileştirilme-
si, tüm havalandırma tesisatının ve 
filtrelerinin değiştirilerek dış hava ile 
donanmasını içeren tesisatın kurul-
ması konusunda tüm çalışmalarımızı 
tamamladık.
TC. Ticaret Bakanlığı tarafından ya-
yınlanan ‘’KAPALI ALANLARDA 
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DÜZENLENECEK OLAN FU-
ARLARDA ALINACAK ÖNLEM-
LER VE UYULMASI GEREKEN 
KURALLAR’’ genelgesi uyarınca, 
fuar alanında her 10 metrekareye 1 
kişi düşecek şekilde gerekli düzenle-
melerimizi yaptık. Böylelikle, top-
luluk yönetimi ve fiziki mesafelerin 
ayarlanmasını, giriş-çıkış kayıtlarının 
elektronik ortamda anlık takip edil-
mesi ile kontrol altına aldık.
Fuar girişlerinde tüm çalışanlarımız, 
katılımcı, ziyaretçi ve tedarikçileri-
mizin HES kodunun kontrol edilip 
temassız ateş ölçümü ile alana kabul 
edileceği sistemlerimizi kurduk.
Fuar alanına giriş ve çıkışların ayrı 
yerden yapılması, yönlendirici bari-
yer uygulamaları, koridorlarda tek 
yön uygulaması gibi pekiştirici ça-
lışmalar ve alanımızdaki arttırılmış 
hijyen uygulamalarımızla fuar ala-
nına giren her kişi için bio-güvenlik 
önlemlerimizi alarak güvenli fuar 
deneyimini hazırladık.
Tüm bu hazırlıklardan sonra, yap-
tığımız çalışmaların uygunluğunun 
akredite olabilmesi için Türk Stan-
dartları Enstitüsü tarafından denet-
lenerek, Güvenli Hizmet Belgesi 
almaya hak kazandık. Bu sertifikaya 
sahip ülkemizdeki ilk ve tek fuar 
merkezi olarak, TÜYAP’tan yolu 
geçecek tüm paydaşlarımızı gönül 
rahatlığı ile fuarlarımızda ağırlamaya 
hazırız.

Pazarlama fuarın dışına taşıyor
Yüz yüze iletişim, özellikle satın 
alma heyetleri ve ikili görüşmeler-
le ilgili ne gibi hazırlıklar yapıyor-
sunuz? 
Tüyap Fuarcılık olarak 2020 yılın-
da üzerinde çalışmaya başladığımız 
Yeni Nesil Fuarcılık deneyimi ça-
lışmalarımız, bizi karşımıza çıkan 
salgın sürecinde tüm planlarımızı 
hızlıca gözden geçirip aksiyon al-

maya yöneltti. Bu süreçte geliştir-
diğimiz yeni uygulamalar ile tüm 
katılımcılarımıza yıl boyu iş bağ-
lantıları sunarak, ‘yüz yüze’den çok 
daha fazlasını sunan uygulamaları-
mızı hayata geçirdik. Gerek firma 
eşleştirme sistemi ile doğru katılımcı 
ve ziyaretçinin buluşmasını sağlayan 
sistemlerimiz, gerekse sadece fuar 
zamanından ibaret olmayan ve yılın 
365 günü çeşitli pazarlama aktivite-
leri ve çok çeşitli fuar alanı, iç mekân 
navigasyonu gibi dijital çözümler 
sunan çoklu platformları kullanıma 
sunduk.

‘3 boyutlu ürün sunumu’
Sizin sanal fuarlar ile ilgili daha 
önceden çalışmalarınız vardı. Fu-
arlar tamamen sanala dönecek 
mi? Bu nasıl sağlanacak? Böyle 
bir durumda iletişim süreçleri na-
sıl işleyecek? Yüz yüze iletişimin 
gerekli olduğu durumların ye-
rine, yeni yöntemleriniz mevcut 
mu? 
’Yeni Nesil Fuarcılık’ ile birlikte fuar-
larımız bambaşka bir şekle evrilmeye 
başladı. Bu evrim, salgın süreci ile 
durma noktasına gelen kapalı alan 
fuarcılığının aslında çok daha önce-
den başlayan önemli bir ihtiyacıydı. 
Biz Tüyap Fuarcılık Grubu olarak 
sanal fuar tanımından ziyade melez 
fuar tasarımını daha çok önemsiyor 
ve benimsiyoruz. Zira, melez fuar-
cılığın içinde dijital kolaylıklar ve 
araçlar, yüz yüze fuarcılığın yerine 
değil, yüz yüze fuarcılığın yanında’ 
yer alacak ve gerek katılımcı, gerek-
se ziyaretçilere daha hızlı, çevik ve 
esnek çözümler üretmeye yardımcı 
olacaktır.
Örneğin bir ihtisas fuarında yer alan 
katılımcının ürünlerini tanımak is-
teyen ancak çeşitli engeller ve zor-
luklar sebebiyle fiziksel olarak yer 
alamayan yabancı ziyaretçiler için 

çeşitli dijital olanaklar ile sunumlar 
ve üç boyutlu tanıtımlar yapılabile-
cek. Veya fuara fiziksel olarak katı-
lamayıp, uzaktan katılım seçeneğini 
tercih edenler ile ilgilendiği ürün ga-
mındaki katılımcı firma ile otomatik 
eşleşmesi yapılan ziyaretçilerimiz 
için farklı sanal buluşmalar yine yüz 
yüze fuar sürecinde mümkün olabi-
lecektir.
Kuşkusuz yüz yüze fuarcılık, daha 
çok uzun yıllar devam edecek. Ancak 
aynı Toplum 5.0 felsefesinin önerme-
sinde olduğu gibi, teknoloji toplum-
lar tarafından bir tehdit olarak değil, 
bir yardımcı olarak düşünülmeli, tüm 
sanal gerçeklik ve yapay zeka destek-
li dijital imkanlar yüz yüze fuarcılığa 
entegre olarak, pürüzsüz fuarcılık de-
neyimi oluşacaktır.

B2B eşleştirme sistemi
Halihazırda yüz yüze gerçekle-
şen/gerçekleşecek fuarlarda ka-
tılım oranında bir düşüş var mı? 
Ziyaretçi sayısında düşüş bekli-
yor musunuz? Online süreçler de 
klasik fuara yavaş yavaş ekleniyor 
mu? 
Gerek katılımcı ve ziyaretçilerimizin 
gerekse üçüncü parti çalışanların fu-
arlarımıza kayıt süreçlerinin tümü 
son 3 yıldır elektronik ortamda 
gerçekleşiyor. Bu süreçlere ilaveten, 
bu yıl tüm alanlarımızda temassız 
işlemler ve temassız ödemelerle tüm 
paydaşlarımızın hayatlarını daha da 
kolaylaştırdık. 
Bu hassas dönemde, uzmanlık ala-
nımız olan ihtisas fuarlarında genel 
anlamda bir katılım düşüşü yaşa-
mıyoruz. Bazı yabancı ülkelerdeki 
kısıtlar nedeniyle, dönemsel olarak 
ziyaretçilerin ülkemize gelememesi 
durumuna karşılık, katılımcı ve zi-
yaretçi sanal buluşmalarını ve top-
lantılarını B2B eşleştirme sistemimiz 
üzerinden organize ediyoruz.
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Pandemi ile gelen yeni çalışma 
modeli kalıcı olacak
ST Endüstri Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Recep Akbayrak, “Tüm yayıncılık ve fuarcılık 
faaliyetlerimiz açısından da gelişen teknoloji ürünlerini kullanmak ve mobil çalışabilmeyi 
kalıcı hale getirebilmek zorundayız. Yeni normalle hayatımıza zoraki giren iş modellerimizin 
bir kısmının kalıcı olacağını düşünüyorum” dedi. 

Kovid-19 küresel salgının 
en çok etkilendiği sektör-
lerden biri kuşkusuz ya-

yıncılık sektörü. İletişimin bu denli 
yoğun ve önemli olduğu sektörde, 
özellikle canlı yayın gerçekleştiren 
yaygın medya kurumları iletişim 
biçimlerini değiştirmeye kuşku-
suz en çok adapte olan kuruluşlar 
oldu. Yüz yüze iletişimin yerini al-
mamakla birlikte, sürecin nispeten 
bu dijital dönüşüme ayak uydur-
duğu sektörün durumunu ve bu 

konudaki gelecek planlarını üreti-
cilerin, KOBİ’lerin ve iş dünyası-
nın radyosu olan ST Endüstri Rad-
yo Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Akbayrak’tan öğrendik. Program-
cıların yanı sıra, tüm teknik eki-
bin evden çalıştığı ve konukların 
da farklı uygulamalar üzerinden 
uzaktan bağlandığını söyleyen Ak-
bayrak, “Herkesin internet bağlan-
tısını hem evinde hem iş yerinde 
hem de tatilde olduğu bölgelerde 
yüksek kalitede tutma şansınız hiç 

olmadığı için bazı sorunlar yaşana-
biliyor” dedi. 
Akbayrak ile yeni dönemdeki ça-
lışma sistemlerini, çalışanların du-
rumunu ve bu dijital dönüşümün 
geleceğini konuştuk. 

Yeni dönemde radyoda ne gibi 
önlemler aldınız? 
Koronavirüs henüz Türkiye’ye 
gelmemiş, ama birçok ülkeye ya-
yılmıştı. Biz de önlem almak adına 
önce ST Endüstri Radyo ve İstan-
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bul FM’in program stüdyolarına 
odaklandık. Günün teknolojisine 
uygun, çok iyi bir havalandırma 
sisteminin işe yarayabileceğini dü-
şündük ve Mart ayında bu yatırımı 
gerçekleştirdik. Ülkemizde görülen 
ilk Kovid-19 kaynaklı vefat habe-
rinden hemen sonra, tüm çalışan-
larımızı evlerine yönlendirdik. Sal-
gın riskinin tam olarak ne boyutta 
olduğunu, işe yarar önlemler almak 
için neler yapılabileceğini de tam 
olarak bilemediğimiz için sadece 
insan sağlığına odaklandık. Açıkçası 
kısa bir süre durduk ve radyoda sa-
dece tekrar programları yayınladık. 
Bu kararı profesyonelce bulmayıp 
eleştirenler de oldu. Bu eleştirileri 
anlayışla karşılamakla birlikte, aynı 
şey bu gün olsa yine de aynı kararı 
verirdim. 

Tüm ekip uzaktan çalışıyor
Skype üzerinden program yapma 
fikri nasıl ortaya çıktı? Ne şekilde 
bunu gerçekleştiriyorsunuz?
Radyoda canlı yayınların yeniden 
başlaması kararını aldığımız an 
dünyada ne tür yenilikler olduğu-
nu, en iyi ses kalitesi için neler ya-
pılabileceğini araştırdık. Bildiğim 
kadarıyla Türkiye’de yayın yapan 
tüm ulusal radyolar, yayınlarını yine 
kendi stüdyolarından yapmaya de-
vam etti. Yani teknik ekipler şirket-
te çalışmaya devam etti, programcı-
lar uzaktan program yaptı. Biz onu 
da tercih etmedik ve stüdyolarımı-
zı, prodüksiyoncu arkadaşlarımızın 
evlerine kurduk. Durum şu; teknik 
ekipmanlar prodüksiyoncularımı-
zın evinde, programcılarımız kendi 
ev ya da işyerlerinden program ya-
pıyor, konuklarımız da dilerse tatil 
yaptıkları yerlerden bile program-
larımıza katılabiliyor. Program ola-
rak çoğunlukla Skype kullanıyoruz 
ama, özellikle program konukları-

mızın tercihine göre farklı uygula-
malar da kullandığımız oluyor. 

‘Ekip evde çalışmaktan sıkıldı’
Programcılar memnun mu? Sü-
reç rahat işliyor mu?  
Programcılarımız, teknik perso-
nelimiz ve konuklarımız evlerinin 
konforunda çalışmaktan şikayetçi 
değiller, ama çok yüksek oranda 
herkes sıkıldı ve artık eski normal 
koşullara dönebilmeyi çok istiyor. 
Hatta sürecin en başından beri az 
da olsa uzaktan program yapmak 
istemeyen programcı ve konuk-
larımız da var. Uzaktan program 
yapmanın kalitesini en çok etki-
leyen faktör, internet kalitesi. ST 
Endüstri Radyo’da yılda ortalama 
bin 500 program konuğu ağırlıyo-
ruz. Herkesin internet bağlantısını 
hem evinde hem iş yerinde hem de 
tatilde olduğu bölgelerde yüksek 
kalitede tutma şansınız hiç olmadı-
ğı için bazı sorunlar yaşanabiliyor. 
Bu tür sorunların yansıdığı prog-
ramlarımız için de prodüksiyoncu 

arkadaşlarımız gerekli çalışmaları 
yapıyorlar. 

Mobil çalışmayı kalıcı 
hale getirmek zorundayız’
İleriki dönemde bu çalışma mo-
deli kalıcı olabilir mi sizce?  
Dijital dünyanın hayatımızı ko-
laylaştırdığı alanlar var. Kuşkusuz 
bundan en çok etkilenecek sek-
törlerden biri de yayıncılık. Zaten 
sürekli gelişen yayıncılık teknolo-
jilerini işimize adapte etmek zo-
rundayız. Burada dikkat ettiğimiz 
konu, yeni teknolojinin fayda bölü 
maliyeti. Bunu sadece radyo yayın-
cılığı açısından söylemiyorum, tüm 
yayıncılık ve fuarcılık faaliyetlerimiz 
açısından da gelişen teknoloji ürün-
lerini kullanmak ve mobil olarak 
çalışabilmeyi kalıcı hale getirebil-
mek zorundayız. Ben yeni normal-
le hayatımıza zoraki giren iş yapış 
modellerimizin bir kısmının kalıcı 
olacağını düşüyorum. Çünkü insan 
sosyal bir varlık ve sadece sanal etki-
leşimle yetinmek istemiyor. 
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Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin 
Desteklenmesi Hakkında Cumhur-
başkanı Kararı Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Yeni tip koronavirüs 
pandemisiyle iş yapma pratiklerinin 
radikal bir şekilde değiştiğine dikka-
ti çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can, dijitalleşmenin önem kazandığı 
bu dönemde ihracata yönelik dijital 
faaliyetleri teşvik edecek yeni bir 
destek mekanizması geliştirdiklerini 
söyledi. 
Kararın içeriği hakkında konuşan 
Pekcan, şu bilgileri verdi: “Kararla 
firmalarımızın e-ticaret sitelerine 
üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve 
sanal fuarlara katılımını, sanal fuar 
düzenlenmesini destek kapsamına 
alıyoruz. Bu çerçevede firmalarımı-
zı e-ihracata özendirmek amacıyla 
e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 
2020 yılı için yüzde 80, takip eden 
yıllarda yüzde 60 oranında destek-
leyeceğiz. Sanal ticaret heyetleri ve 
sanal fuarlara katılım için iş dün-
yamızı temsil eden çatı örgütlerin 

yapacakları masraflar ve sanal fuar 
organizasyonları giderleri de yüzde 
50 oranında desteklenecek. Bakan-
lık olarak firmalarımızın yeni ticaret 
dinamiklerine uyumlu olarak, diji-
talleşme süreçlerinden en iyi şekilde 
faydalanmalarını sağlamaya ve yurt 
dışı pazarlara giriş faaliyetlerine des-
tek olmaya devam edeceğiz.”

Destek tavanları 8 bin lirayla 
100 bin dolar arasında 
Karara göre, Türkiye’de sınai veya 
ticari faaliyette bulunan şirketler ile 
iş birliği kuruluşlarının pazara giriş 
ve pazarlamaya yönelik dijital faa-
liyetlerine ilişkin giderlerinin Des-
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan 
karşılanması amaçlanıyor. 
Şirketlerin genelgede düzenlenen 
şartları haiz ve Bakanlıkça onayla-
nan e-ticaret sitelerine üyeliklerine 
ilişkin giderler yüzde 60 oranında ve 
e-ticaret sitesi başına yıllık 8 bin lira-
ya kadar desteklenecek. Şirketler, bu 
destekten en fazla 3 e-ticaret sitesi 

için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 
iki yıl yararlanabilecek. Söz konusu 
destek oranı bu yıl yüzde 80 olacak. 

Sanal ticaret heyeti faaliyetlerine
yüzde 50 oranında destek
Bakanlık koordinasyonunda iş birli-
ği kuruluşlarınca düzenlenen sanal 
ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin 
giderler yüzde 50 ve faaliyet başına 
50 bin dolara kadar desteklenecek. 
İhracat Genel Müdürlüğü tarafın-
dan uygun görülen uluslararası nite-
liği haiz sanal fuarlara katılımcıların 
iştirak etmelerini sağlamak üzere iş 
birliği kuruluşlarınca düzenlenen 
sanal fuarlara katılım organizasyon-
larına, genelgede belirtilen giderler 
yüzde 50 ve faaliyet başına 50 bin 
dolara kadar desteklenerek katkı 
sağlanacak. 
Ayrıca, iş birliği kuruluşlarınca dü-
zenlenen sanal fuar organizasyonla-
rına dair genelgede belirtilen gider-
ler için yüzde 50 oranında, faaliyet 
başına 100 bin dolara kadar destek 
verilecek.

E-ticaret üyelikleri ve sanal 
fuarlara katılım destek kapsamında 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri 
ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına aldıklarını açıkladı. 













AİMSAD, sektöre dair analizle-
ri, üyelerinden elde ettiği veriler 
doğrultusunda oluşturmaya ve 
sektöre ışık tutmaya devam edi-
yor. Bu yıl itibariyle başlayan ve 
sektörün üretim, ihracat-ithalat, 
dış ticaret, yurt içi satış verilerine 
içeren raporun ilk 7 aylık verileri-
ne göre pandeminin etkileri aza-
larak da olsa sürüyor. 
AİMSAD üyelerinden alınan 
bilgiler doğrultusunda derlenen 
üretim verilerine bakıldığında, 
2020 yılı ilk 7 ayında üretimin bir 
önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 
oranında azalarak 122 milyon do-
lar olduğu tahmin ediliyor. 2020 
yılı ilk 7 ayında ihracat, bir önceki 
yıla göre yüzde 8 azalarak 52 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti. Aynı 
dönemde ithalat ise bir önceki 
yıla göre yüzde 11 azalarak 22 
milyon dolar seviyesine geriledi. 
2020 yılı ilk 7 ayında yurtiçi satış, 
bir önceki yıla göre yüzde 3 azala-
rak 91 milyon dolar oldu. 

İhracatın ithalatı 
karşılama oranı yüzde 234
Sektörün son 4 yıldır verdiği dış 
ticaret fazlası ise, bu dönemde 
de devam ediyor. İhracatın itha-
latı karşılama oranı 2019’un ilk 7 
ayında yüzde 226 iken, 2020’nin 
ilk 7 ayında yüzde 234’e ulaştı. 
Detaya bakıldığında, işleme mer-
kezleri makinelerinin ihracatında 
yüzde 11,8 oranında artış yaşan-
dı. En sert düşüş ise yüzde 50,5 
ile bükme veya birleştirme maki-
nelerinde gerçekleşti. İhracatta en 
büyük payı ise yüzde 32 ile geçen 
ay olduğu gibi testere makineleri 
aldı. Onu yüzde 28 ile diğerleri 
diye sınıflandırılan ürün grubu 
takip etti. 
Sektörün ilk 6 ayda en çok ih-
racat yaptığı ülkeler ise sırasıyla 
Özbekistan, Rusya, Cezayir, Irak, 
ve Romanya olurken, ithalat ger-
çekleştirilen ülkeler İtalya, Çin, 
Almanya, Avusturya, Yunanistan 
oldu. 

Analiz
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Koronavirüse rağmen 
dış ticaret fazlası veren sektör
AİMSAD, üyelerinden elde ettiği veriler doğrultusunda kamuoyuna sunduğu raporlarına devam 
ediyor. 2020’nin ilk 7 ayında sektörde üretim yüzde 4 azalarak 122 milyon dolara, ihracat yüzde 8 
azalarak 52 milyon dolara ve ithalat yüzde 11 azalarak 22 milyon dolara geriledi. 

2020’nin ilk 7 ayında Türkiye 
AİM ihracatında İlk 10 ülke

Ülke Değer (USD)
Özbekistan 2.861.662
Rusya Fed. 2.697.744
Cezayir 2.555.635
Irak 2.438.142
Romanya 2.157.607
Bulgaristan 1.856.435
Polonya 1.799.877
Mısır 1.753.907
Birleşik Krallık 1.604.655
Fransa 1.512.151

2020’nin ilk 7 ayında 
AİM ithalatında İlk 10 ülke

Ülke Değer (USD)
İtalya 7.321.132
Çin 5.818.008
Almanya 5.234.585
Avusturya 988.348
Yunanistan 590.659
Tayvan 547.769
Hindistan 291.958
Finlandiya 248.273
Fransa 196.349
İsviçre 172.619

 2016 2017 2018 2019 2019-7Aylık    2020-7Aylık

ÜRETİM 181.194.074 209.552.110 238.396.493 217.814.764 125.495.409 121.286.679
Değişim % 10,36 15,65 13,76 -8,63  - -3,35
İHRACAT 70.665.689 83.820.844 102.510.492 98.016.644 56.472.934 52.153.272
Değişim % 9,25 18,62 22,30 -4,38  - -7,65
İTHALAT 74.607.926 67.729.842 61.498.926 48.325.986 24.953.224 22.302.305
Değişim % -22,83 -9,22  -9,20  -21,42  - -10,62
YURTİÇİ SATIŞ 185.136.311 193.461.108 197.384.927 168.124.106 93.975.699 91.435.712
Değişim % -5,63  4,50 2,03 -14,82  - -2,70
İHRACATIN İTHALATI 
KARŞILAMA ORANI 95% 124% 167% 203% 226% 234%
DIŞ TİCARET 
DENGESİ  -3.942.237 16.091.002 41.011.566 49.690.658 31.519.710 29.850.967
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Cümle medeniyetin izlerini 
taşıyan şehir: Amasya

Hayranlık uyandıran kral kaya mezarları, şehrin içinden akıp giden ve yaşamın parçası olan 
Yeşilırmak’ın eşsiz güzelliği, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini barındıran ahşap 
evleriyle Amasya’nın tarihi milattan öncesine dek uzanıyor. 

Dünya tarihi boyunca dünyaya hük-
metmiş, birçok medeniyetin izini ta-
şıyan ve adeta bir açık hava müzesini 
andıran Amasya’nın ilk bilinen adı 
Amaseia ismi, aynı zamanda Ama-
zonlarda yaşayan halkın kraliçelerine 
verdikleri isim. 
Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karade-
niz bölümünde yer alan Amasya’nın 
merkez ilçesi şehirle aynı ismi taşıyor. 
2019 yılı verilerine göre 337 bin 800 
nüfusa sahip olan Amasya’da bu nü-
fusun yüzde 73’e yakını şehirlerde, 
kalanı ise kırsal alanda yaşamını sür-
dürüyor.

Arkeolojik bulgulara göre Amasya’da 
ilk yerleşme M.Ö 4000 yıllarında 
başlayıp Hitit, Frig, Kimmer, İskit, 
Lidya, Pers, Hellen, Pontus, Roma, 
Bizans, Danişmend, Selçuklu, İlhanlı 
ve Osmanlı dönemlerinde de kesinti-
siz olarak devam etti. Pontuslar tara-
fından yapılan Kral Kaya Mezarları, 
günümüze kadar ulaşmayı başaran 
kentin anıt eserleri arasında yer alı-
yor. 700 yıl Bizans egemenliğinde 
kalan Amasya, Melik Ahmet Daniş-
mend Gazi tarafından 1075 yılında 
fethedildi ve böylece bu şehirde ilk 
Türk-İslam egemenliği hayata geçti.

Büyük İskender’in ölümünden son-
ra, bölgede Mitridates Krallığı kurul-
du ve Amasya başkent yapıldı ve o 
dönemde şehir, bir kültür merkezi-
ne dönüştü. Burada kurulan Pontus 
devleti Trabzon’dan Ege kıyılarına 
kadar geniş bir bölgeye hakimiyet 
kurdu. Şehir daha sonra Romalıların 
saldırısına uğradı. Sezar ordusu ile 
geldi ve Zile Kalesi yakınlarında Kral 
Mitridas’ı yenilgiye uğratarak meş-
hur “veni-vidi-vici” (geldim-gör-
düm-yendim) sözünü burada söy-
ledi. Roma hakimiyetinin ardından 
Bizans ve Türkler bölgeye geldi.
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Amasya evleri
Amasya’ya gittiğinizde şüphesiz aklı-
nızda iz bırakacak en önemli mimari 
detay şehirle adeta özdeşleşmiş olan 
19’uncu yüzyıldan kalma evler ola-
cak. Bu özel mimari parçalar, günü-
müzde SİT alanı olarak koruma al-
tında. Bağdadi ve hımış tekniklerinin 
en tipik ve özgün örnekleri olarak 
kabul edilen Amasya evleri, Yeşilır-
mak Nehri kenarında bitişik nizam-
da ve tarihi sur duvarları üzerinde yer 
alıyor. Bodrum üzeri çıkılmış tek ya 
da iki kat, haremlik selamlık bir dü-
zen, avlunun ya da bahçenin genel-
likle ortada yer almasıyla dışa kapalı 
bir görünüm, dışa taşkın ikinci kat 
uygulamaları, cumbalar ve içerinin 
görünmesini önleyen pencere kafes-
leri ile bu evler geleneksel Osmanlı 
evlerinin tüm niteliklerini taşıyor. 
Osmanlı evlerinin en güzel örnekle-
rinden olan Hazeranlar Konağı’nı da 
mutlaka ziyaret etmelisiniz. 

Şehzadeler şehri 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
padişahlar şehzadelerinin çekirdekten 
yetişmesini istiyor ve eğitimleri için 
onları Amasya’ya gönderiyordu. Bu 
nedenle Amasya, yüzyıllardır şehza-
deler şehri olarak anılıyor. Şehzade 
Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet, 
Şehzade Murat (II), Şehzade Ah-
met Çelebi, Şehzade Mehmet (II), 
Şehzade Alâeddin, Şehzade Bayezid 
(II), Şehzade Ahmet, Şehzade Murat, 
Şehzade Mustafa, Şehzade Bayezid ve 
Şehzade Murad (III) çeşitli tarihlerde 
Amasya’da valilik yaptı. Bunun yanı 
sıra, yine bu dönemde Amasya’da 
birçok ilim adamı yetişti ve saray, çeş-
me, medrese, cami, türbe gibi kalıcı 
eserler üretildi. Nihayetinde şehir bir, 
açık hava kültür merkezi olarak tari-
he geçti. Tarih boyunca önemli roller 
üstlenen Amasya, Kurtuluş Savaşı sıra-
sında yine ön plana çıktı, mücadelenin 
planları burada hazırlandı.

II. Beyazıt Külliyesi
Cami ve medresesi günümüze ka-
dar ulaşan külliye, aş evi ile birlikte 
büyük bir kompleksten oluşuyor. 
1520’li yıllarda yapılan eser, çeşitli 
tarihlerdeki yenilemelerle beraber 
günümüze kadar ulaştı. Külliyenin 
hikayesine gelince… II. Beyazıt, 
Amasya’da valiyken Kızlar Sarayı’nda 
kendisinin tahta geçeceğine dair bir 
müjde alır ve bu müjdenin karşılığın-
da kendisinden bir cami istenir. Böy-
lece cami inşaatı başlar, ancak yapının 
tamamlanması yaklaşık 13 sene sü-
rer. Yapı, Şehzade Ahmet tarafından 
tamamlanır. Medrese 8 odalıdır ve 
günümüzde kütüphane olarak kul-
lanılır. Minarenin altında, girişte yer 
alan “vav” işareti ise yapının merkez 
camisi olduğunun göstergesi. 
Caminin iç mekanı 2 ana kubbe-
li olarak planlanmış ve ilaveten 5 
kubbe daha bulunuyor. Mukarnaslı 
bir girişe sahip olan yapının içine gi-
rince, yukarıda size bir baykuş bakı-
yor gibi görülüyor. Yine yan tarafta 
küçük nişler yer alıyor. Bu nişler de 
baykuşun kanatlarını temsil etmekte-
dir. Baykuş bilindiği üzere “bilgelik” 
sembolüdür. Mihrap ve minberin üst 
tarafında bir pano ve bu panoda ise 
simetrik bir çift “vav” işareti bulunu-
yor ve adeta gözü andırıyor. 

Kral Kaya mezarları
Amasya’da özellikle tarih meraklıla-
rının ilgisini çeken yerlerin başında 

kral kaya mezarları geliyor. Helenis-
tik dönemlerde Harşema Dağı’nın 
güney eteklerine yapılan, yamaçlarda 
yerden 20 metre yükseklikte, düz 
bir duvar halindeki kalker kayalara 
oyulan kaya mezarlarına ulaşmak 
için Yeşilırmak’ın kuzey kıyısında yer 
alan Hatuniye Mahallesi’nden yukarı 
doğru ilerlemeniz gerekiyor. Burada 
yer alan 18 kral mezarının sadece 
kralların gömüldüğü yer değil aynı 
zamanda birer tapınak olarak da kul-
lanıldığı kabul ediliyor.  Ayrıca me-
zarların tepesinde Pontus dönemin-
den kalma bir kalenin kalıntılarını da 
görebilirsiniz. Strabon’a göre kaya 
mezarları, Pontus krallarına aittir. 
Bölgede yer alan büyük mezarların 
birinin yanında, Yeşilırmak’a kadar 
uzandığına inanılan bir tünelin baş-
langıcı keşfedilmiş. 

Amasya Müzesi
1980 yılında ziyarete açılan Amasya 
Müzesi, Kalkolitik Çağ’dan Osmanlı 
dönemine kadar 12 farklı medeniye-
te ait arkeolojik, etnoğrafik eserler ile 
sikke, mühür, el yazması ve mum-
yalardan oluşan yaklaşık 23 bin 500 
eseri barındırıyor. bu müzenin en 
ilgi çeken bölümü bahçede bulunan 
bir Selçuklu mezarı. Mezar, Burmalı 
Minare Camii’nin altında bulunan 
mumyaları saklıyor. Mumyaların ta-
rihinin Moğolların Anadolu’ya akın 
ederek Selçuklu saltanatına son ver-
dikleri döneme kadar uzandığı bi-
liniyor. Bir başka ilgi çekici eser ise 



fırtına tanrısı Teşup heykeli. M.Ö. 
1400-1200 yılları arasındaki bir dö-
nemde yapıldığı sanılan heykel, 1962 
yılında Doğantepe yakınlarındaki ka-
zılarda bulundu. Hitit dönemine ait 
bu tanrı heykeli, bronz döküm tek-
niğiyle yapılmış. 

Amasya elması ve mutfağı
Amasya denilince akla ilk düşenler-
den biri şüphesiz Amasya elması. 
Amasya’nın ismi ile bütünleşen mis-
ket elması da burada yetiştiriliyor. Bu 
elma, özelliğini Amasya’nın coğrafi 
konumundan alıyor. Amasya elması-
nın bir yüzü kırmızı, diğer yüzü ise 
sarımtırak yeşil renge çalıyor. Şehza-

delerin eğitim için gönderildiği şehir 
olması nedeniyle, saray mutfağı da 
zamanla bu şehre taşınmış. Bu an-
lamda bakıldığında Amasya’da hem 
şehre özgün yemekler hem de Ana-
dolu’nun birçok yöresinde tanınan 
yemeklerin malzeme ve pişirme tek-
nikleri farklılaşarak hazırlanan türleri 
var. Çatal çorba, toyga çorbası, bakla 
dolması, göbek dolması, Amasya 
çöreği, yağlı katmer, elma tatlısı ve 
hasuda yöresel lezzetlerden birkaçı.

Ferhat ile Şirin efsanesinin doğ-
duğu yer
Amasya denilince Ferhat ile Şirin’in 
destansı aşkı da akla gelir. Efsane 
şöyledir: Amasya Beyi kendisine yeni 
bir konak yaptırmak istediğinde, şe-
hirdeki ustalar aranır ve en iyi nakkaş 
ustası olarak Ferhat işe alınır. Zaman-
la Ferhat, bey kızı Şirin’e gönlünü 
kaptırır. Ferhat, kızını beyden istetir, 
fakat bey kızını Ferhat’a vermek iste-
mez. Halkın çok sevdiği Ferhat’ı ve 
halkı oyalamak ister ve “Amasya’ya 
su geldiğinde kızımı sana verece-
ğim” der. Ama su çok uzaklarda, Şa-
hinkayası denen mevkidedir. Yani bu 
aslında imkansıza yakın görünmek-
tedir. Ferhat bu durumdan dolayı 
yılmaz ve eline aldığı kazma-kürek-
le su kanalını kazmaya başlar. Uzun 
zamandan sonra Ferhat’tan haber 
çıkmayınca, yaşlı bir kadın kontrole 
gider ve Ferhat’a Şirin’in öldüğünü 
söyler. Ferhat bunu duyunca, kaz-
masını havaya fırlatır, kazma döner 
döner Ferhat’a gelir ve Ferhat ölür. 
Son nefesinde “Şirin” diye haykırır 

ve haykırışı kayalarda yankılanır. Şi-
rin de bunu duyar ve o da kendisini 
kaleden aşağıya atarak hayatına son 
verir. Şehre su gelmiştir ancak iki aşık 
genç birbirlerine kavuşamazlar. İkisi 
de yan yana gömülür. İki sevgiliyi 
birbirinden ayırmak için her mevsim 
mezarların üstünde birer gül biter, 
ancak iki mezar arasında da bir kara 
çalı çıkar.  Bu efsaneye konu olan 
2500 yıllık su kanalı, 18 kilometre 
uzunluğunda ve yaklaşık 1000 yıldır 
Amasya şehrine temiz su taşıyor.

Yeşilırmak
Amasya denilince akla gelen bir 
başka önemli unsur Yeşilırmak. Ye-
şilırmak, Sivas’ın Köse dağından do-
ğar ve Amasya’nın içinden geçerek 
Çarşamba’da Karadeniz’e dökülür. 
Toplam uzunluğu 256 km olan ne-
hir Amasya ovasından çıktıktan sonra 
Ferhat Boğazı’nı geçer ve sonra bir 
vadiye girerek şehre kadar ilerler. 
Şehrin ortasından akan nehrin batısı 
eski şehir olarak anılır. 

Amasya Saat Kulesi
1865 yılında Amasya valisi Ziya Paşa 
tarafından yaptırılan saat kulesi 1938 
yılındaki depremde hasar gördü, 
1940 yılında köprünün yeniden in-
şaatı sırasında yıktırılmış ve 2002 yı-
lında yeniden inşa edildi. Amasyalılar 
için çok badire atlatan bu saat kule-
sinin özel bir yeri var. Anadolu’nun 
işgali sırasında Merzifon’a yerleşen 
İngilizlerin iki subayı, Mondros 
Mütarekesi’nin ardından Amasya’ya 
gelirler, cezaevinin boşaltılmasını, 

Amasya’da nerede kalınır? 
Bu şehirde konaklama sıkıntısı çekmeyeceğiniz gibi, farklı 
alternatifleri de bulabilirsiniz. Amasya’ya ziyarete gelenler, 
tarihi dokuyu hissetmek için genel olarak il merkezinde 
kalmayı tercih ediyor. 3 yıldızdan 5 yıldıza kadar pek çok 
konaklama seçeneği bulunan kentte, turistlerin en çok ilgi-
sini çeken konaklama türü, eski konaklardan dönüştürülen 
butik oteller. 
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Amasya’da ne yenir? 
Şehzadeler şehri olarak bilinen ve 
saray mutfağının da izlerini taşıyan 
Amasya’nın mutfağı oldukça zen-
gin. Amasya çöreği, Merzifon keş-
keği, Toyga çorbası- çatal çorbası, 
sakala çarpan çorbası, haluçka, 
baklalı yaprak sarma, mercimek 
gallesi, patlıcan çullaması, sacüstü, 
haşhaşlı cevizli katmer, Amasya 
yağlısı ve Amasya tatlısını mutlaka 
deneyin. 
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mahkumların serbest bırakılması-
nı isterler. Ancak bu istekleri kabul 
edilmez, bunun üzerine ertesi günü 
Amasya’ya gelen İngilizler Amasya 
valisi Sırrı Beyi tutuklamak ister. Bu 
arada bir grup İngiliz askeri de saat 
kulenin üstündeki Türk bayrağını in-
direrek İngiliz bayrağını çekerler. Bu 
olay, Amasya halkı arasında büyük 
tepkilere neden olur. Bunun üzerine 
Müftü Hacı Tevfik Efendi, Kadı Ali 
Himmet Efendi ve Hoca Bahaeddin 
Efendi meydana gelerek halkı sakin-
leştirmeye çalışır. Tam o esnada ani 
bir fırtına çıkar ve saat kulesinin tepe-
sindeki İngiliz bayrağı parçalanarak 
Yeşilırmak sularına karışır. İngilizler 
gördüklerinden dolayı korkarak ka-
çarlar ve kuleden indirilen Türk bay-
rağı yine göndere çekilir.

Kızlar Sarayı
Kızlar Sarayı, iç kalenin üzerinde 
bulunan mağaranın altında, kalenin 
güney eteğinde yer alır. Osmanlı 
döneminde yapılan saray zamanında 
yapılmış. Sinop mutasarrıfı İsfendi-
yar Beyin torunu Doğrak Hatun, 
Amasya’ya geldiği zaman Selçuklu 
sarayında kalamamış ve böylece bu 
saray yaptırılmış. Saray inşa edildik-
ten sonra İsfendiyar Beyleri Amas-
ya’yı bir üs olarak kullanmaya başla-
mış ve bu sarayda ikamet etmişlerdir. 
Sonraki dönemlerde ise 150 yıldan 
uzun süre boyunca Osmanlı şehza-
deleri ve aileleri tarafından kullanıl-
mış. 1852 yılına kadar aktif olarak 
kullanılan saray daha sonra kendi 
haline bırakılmış ve bugün tamamen 
harap olmuş durumda.

Yalıboyu-Hazerenler Konağı
Yalıboyu evleri, tıpkı İstanbul Bo-
ğazı’ndaki yalıların manzarasını an-
dırıyor. Yapıların Yeşilırmak üzerine 
yansımaları eşsiz bir görüntü ortaya 
çıkarıyor. Burada yer alan konaklar-
dan en ilgi çekici olanı kuşkusuz Ha-

zerenler Konağı. Onarılarak 1983 
yılında müze haline getirilen konak 
oldukça büyük. İç mekanlar da son 
derece geniş ve ferah tutulmuş. İki 
ebeveyn odası, oturma odası, ha-
remlik, selamlık odaları, mutfak, 
kiler, tuvaletlerden oluşan konakta 
oturma grupları duvar ve cam bo-
yunca uzanan sedirlerden oluşuyor. 

Yukarı Kale (Harşena)
Yukarı Kale, Yeşilırmak’ın kuzeyinde 
yer alan Harşena Dağı üzerindeki 
dik kayaların üzerine inşa edilmiş bir 
yapı. Yeşilırmak’ın su seviyesinden 
300 metre yüksekte bulunuyor. Ya-
pının bir diğer ismi Enderun Kalesi. 
Bu yapının Pontus Kralı Mitritates 
tarafından M.Ö. 250 yılı dolayların-
da inşa ettirildiği sanılıyor. Kalenin 
içi kesme taş, surları ise moloz taştan 
imal edilmiş. Önemli tepe noktaları 
ise kesme taşlardan yapılmış. Sur du-
varlarının çoğu, bugün dahi varlığını 
korumakta. Kalenin Belkıs, Saray, 
Maydonos ve Meydan isimli 4 kapısı 
var. Kalenin içinde ayrıca sarnıçlar, 
su depoları, burç ve cami kalıntıla-
rı da yer alıyor. Kale ile Yeşilırmak 
arasında kalan bölümde, 8 savunma 
kademesi bulunuyor. Kale, birçok 
kez el değiştirerek ve çeşitli şekilde 
tahribata uğramış. Persler, Romalı-
lar, Pontus ve Bizans egemenlikle-
ri dönemlerinde saldırıya uğrayan 
kale, yüzyıllar içinde her seferinde 
yeniden inşa edilerek günümüze dek 
ulaşmayı başarmış.

Cilanbolu Dehlizi
Amasya kalesinde, çok sayıda dehliz 
ve su kuyusu bulunuyor. Bu kuyuların 
en ünlüsü ise Cilanbolu Dehlizi ola-
rak adlandırılıyor. Bu dehliz Harşema 
kalesinin orta yerinde, büyük kapının 
hizasındaki yüksek bir noktada yer 
alıyor. Güneyden kuzeye doğru iler-
leyen dehlize 150 kadar basamakla 
iniliyor. Daha aşağılarda, tahribat 

sonucu merdivenler kaybolmuş. Ku-
yunun girişi geniş ve yuvarlak. Kagir 
olarak başlayan kuyu, daha aşağılara 
inildikçe kayaların oyulması şeklinde 
devam ediyor. İnilen yerin çapı 8 met-
re. Cilanbolu Dehlizi’nin ilk yapıldığı 
dönemde kaleden 70 metre aşağıda 
Yeşilırmak nehrine ve kral mezarlarına 
kadar ulaştığı sanılıyor.

Oluz Höyük
Amasya şehir merkezinin 25 kilo-
metre güneyinde, Geldingen ova-
sının batı kısmında bulunan Oluz 
Höyük, merkeze bağlı Tokluca 
Köyü yakınlarında yer alıyor. Höyük 
üzerinde sürdürülen incelemeler, ta-
rihi süreç içerisinde burada 9 kentin 
kurulduğunu ve bu kentlerden 4 
tanesinin kalıntılarının günümüze 
kadar ulaştığını gösteriyor. Bölgede 
ayrıca iki tür mezar kalıntısı da gö-
rülüyor. Birinci tür, açılan büyük bir 
mezardan ve içinde yer alan iskelet-
lerden; ikinci tür ise İslami usullere 
göre gömülerin yapıldığı mezarlar-
dan oluşuyor. Bu mezarların 10. ve 
11. yüzyıllardan kalma oldukları ve 
göçebe Türklere ait olduğu ortaya 
çıkarılmıştır. Höyükte yaklaşık 100 
civarında mezar bulunduğu tahmin 
ediliyor. 

Amasya’dan ne alınır? 
Yöresel lezzetlerin yanı sıra, yö-
resel ürünlerin de fazla olduğu 
Amasya’da hediyelik için de pek 
çok seçenek bulunuyor. Amasya 
elması, kuşburnu ezmesi, el bas-
ması yazma, haşhaş, semaver bun-
lardan bazıları. 











‘Pandemi sürecini 
en az kayıpla atlattık’
Pandemi sürecinin her sektörü olduğu gibi kendilerini 
de etkilediğini söyleyen Orimak Makina Genel 
Müdürü Hasan Cengiz, “Pandemi öncesi üretim 
kapasitemizi arttırmak ve üretim hattımızın 
güçlenmesi ile ilgili ciddi yatırımlar yaptık. Pandemi 
sürecini böylece en az kayıpla atlattık” dedi. 

Sektörün Sesi
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Bursa İnegöl’de, 2018 yılında Barel Elektronik’in sahibi İb-
rahim Baran Alp ve İntemak Makine’nin patronları tarafın-
dan kurulmuş olan Orimak Makina, bugün CNC karton 

kesme ve ambalajlama makineleri imalatında sektörün önemli mar-
kalarından. 2200 metrekare kapalı alanda üretimini gerçekleştiren 
ve bu üretimin yüzde 65’ini ihraç eden Orimak Makina Genel Mü-
dürü Hasan Cengiz, “Pandemi süreci, her sektörde olduğu gibi 
bizleri de etkiledi. Pandemi öncesi üretim kapasitemizi arttırmak 
ve üretim hattımızın güçlenmesi ile ilgili ciddi yatırımlar yaptık. İlk 
çeyrekte satış ve üretim hedeflerimizi tutturduk. İkinci çeyrekte de 
pandemi sürecini daha önceki çalışmalarımızla üretimimize devam 
ederek en az kayıpla atlattık” diye konuştu.  
Pandemi sürecinin tüm sektörlerde olan olumsuz etkisinin bir süre 
daha devam edeceğini düşünen Cengiz, makine sektörünün mücbir 
sebep kapsamına alınmamasının sektöre zarar verdiğine inandığını 
dile getirdi. Kasım ayında geleceği söylenen yeni dalganın kendile-
rini de tedirgin ettiğini ifade eden Hasan Cengiz, bununla birlikte, 
gerekli tedbirleri alarak çalışmaların devam edeceklerini bildirdi. 
Orimak Makina Genel Müdürü Hasan Cengiz ile Orimak’ı, sektörü 
ve pandeminin etkilerini konuştuk. 
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Firmanızı tanıtabilir misiniz? 
Orimak Makina, uzun yıllar ağaç iş-
leme makineleri sektörüne hizmet 
etmiş Barel Elektronik’in sahibi İb-
rahim Baran Alp ve İntemak Maki-
ne’nin sahibi Hasan Cengiz tarafın-
dan 2018 yılında, Bursa İnegöl’de 
kurulmuştur. 

Ürünlerinizden bahseder misiniz? 
Orimak firması CNC karton kesme 
ve ambalajlama makineleri imalatı 
yapmaktadır. ORİTEQ markası ile 
üretmiş olduğumuz CNC karton 
kesme makinesi sonsuz (Z kat) bir şe-
kilde akan karton levhanın otomatik 
olarak kesilmesi ve kıvrım yerlerinin 
oluşturulmasını sağlar. ORİTEQ es-
nek olarak farklı adet ve kutu tipleri-
nin üretilmesi için kullanılır. Karton-
daki imalat esnasındaki fire oranlarını 
düşürerek ambalaj maliyetlerine de 
fayda sağlamaktadır. Kapatma maki-
namız ise farklı ölçü ve adetteki kar-
ton kutuların otomatik olarak yapış-
tırılmasını için tasarlamış olduğumuz 
bir makinedir. 

Üretim tesisinizden bahseder mi-
siniz?
Bizde iki farklı grup makine imalatı 
bulunmaktadır. Bu makinelerimizi 
İnegöl Ankara Karayolu üzerinde bu-
lunan 2200 metrekare kapalı alanda 
ve 23 çalışma arkadaşımız ile birlikte 
üretmekteyiz.

‘Müşterilerimiz yok arkadaşımız’
İç pazar sizi tatmin ediyor mu?  
İç pazarda bizim için birlik, beraber-
lik ve milli duygularımızın daha his-
sedilir olması ile müşterilerimizi daha 
çok yol arkadaşı gibi görüyoruz. Bu 
düşüncelerle ticari menfaatimizi ikin-
ci planda tutup beraber ortak kararlar 
ile daha verimli makineler üretmeyi 
hedefliyoruz. Bu nedenle iç piyasayı 
olabildiğince önemsiyoruz.

İhracat yapıyor musunuz? İhraca-
tınızın üretimdeki payı yüzde ola-
rak nedir?  
Evet ihracat yapıyoruz. Şu an için ih-
racat üretim kapasitemizin yüzde 65 
kısmını kapsıyor.

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsu-
nuz? Hedef ülkeler var mı?   
Şu anda 9 farklı ülkeye ihracatımız 
bulunmaktadır. Hedefimiz ise başta 
Avrupa ülkelerine yaptığımız ihracat 
sayımızı ve dolayısıyla diğer ülkelerle 
ihracat sayımızı arttırmak.  

Pandemi sürecini en az kayıpla at-
lattık’
Pandeminin işlerinize etkisi ne dü-
zeyde oldu? İlk çeyrek ve ikinci çey-
rek sizin için nasıl geçti? Üretim ve 
iç pazar olarak…    
Pandemi süreci her sektörde olduğu 
gibi bizleri de etkiledi. Pandemi ön-
cesi üretim kapasitemizi arttırmak ve 
üretim hattımızın güçlenmesi ile ilgili 
ciddi yatırımlar yaptık. İlk çeyrekte sa-
tış ve üretim hedeflerimizi tutturduk. 
İkinci çeyrekte de pandemi sürecini 
daha önceki çalışmalarımızla üreti-
mimize devam ederek en az kayıpla 
atlattık. 

Pandemi sonrası ihracatınız nasıl 
etkilendi? Yüzdesel olarak ifade 
edersek, nasıl bir değişim söz ko-
nusu? 
Pandemi döneminde düşen ihracat 
rakamlarımız, yurt dışındaki firmala-
rın da çalışmaya başlaması ile beraber 
pandemi öncesi seviyesini yakalamayı 
başardı.

‘Kasımda gelecek dalga tedirgin 
ediyor’
Yılın ikinci yarısında beklentile-
riniz nedir? Makine sektörünün 
mücbir sebep kapsamına şimdiye 
dek alınmamış olması sizi nasıl 

etkiledi? Bu yönde bir beklentiniz 
var mı? Kasım ayından itibaren ge-
leceği söylenen yeni bir dalga söz 
konusu. Bununla ilgili bir eylem 
planınız mevcut mu? Beklentileri-
niz var mı?  
Pandemi sürecinin tüm sektörlerde 
olan olumsuz etkisinin bir süre daha 
devam edeceğini düşünüyoruz. Ma-
kine sektörünün mücbir sebep kap-
samına alınmamasının sektöre zarar 
verdiğine inanıyoruz. Kasım ayında 
geleceği söylenen yeni dalga bizi de 
tedirgin ediyor, fakat biz gerekli ted-
birlerimizi alarak çalışmalarımıza de-
vam edeceğiz.

Kur dalgalanmalarının 
kontrol altına alınması 
daha iyi yerlere taşıyacak
Ekonomi yönetiminden beklenti-
leriniz var mı?
Atılan adımların ve alınan önlemlerin 
uzun vadede makine üretim sektö-
ründe olumlu sonuçlanmasını temen-
ni ediyoruz. Kur dalgalanmalarının 
olumsuz etkilerinin kontrol altına 
alınmasının bizi, pandeminin olum-
suz etkilediği ülkelerden daha iyi yer-
lere taşıyacağı inancını benimsiyoruz. 
Bu süreçte yerli makine üreticileri ile 
daha çok mesai yaparak, ortak kararlar 
doğrultusunda, sürecin ülkemiz adı-
na çok daha başarılı ve güvenli olacağı 
kanaatindeyiz.











Kaderi su ile yazılan alçak 
topraklar ülkesi
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‘Alçak topraklar’ anlamına gelen ve kendi dilinde ‘Nederland’ olarak adlandırılan Hollanda 
peynirleri, yel değirmenleri, bisikletleri, laleleri, Holştayn adı verilen inekleri ve sosyal hakları 
ile şahsına münhasır bir medeniyeti temsil ediyor. 

Düşük nüfusu, yüksek refah dü-
zeyi, sadeliği ile Hollanda, Avru-
pa’nın en sakin ülkelerinden biri. 
Türkiye’ye kıyasla karmaşanın daha 
düşük olduğu ülke aynı zamanda 
içinde barındırdığı su ile de dikkat 
çekiyor. 
Ülkenin yüzde 26’sı, yani 4’te 1’i 
deniz seviyesinin altında. En alçak 
noktası -7 metrede ve yine toprak-
larının sadece yüzde 50’si deniz se-
viyesinden 1 metre veya daha fazla 
yükseklikte.

Hollanda ismi, ülkenin kuzeyba-
tı kısmından Birleşik Hollanda 
Krallığı’nın en önemli eyaleti olan 
Hollanda Eyaleti’nden geliyor. 
19’uncu yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren bu eyalet, başkenti Haar-
lem olan Kuzey Hollanda ve baş-
kenti Lahey: Den Haag olan Gü-
ney Hollanda olarak iki ayrı eyalete 
bölündü. Felemenkçe’de Hollanda 
ifadesi sadece bu iki eyalet için kul-
lanılıyor. Hollanda, Hollanda Kral-
lığı’nı meydana getiren 4 ülkeden 

en büyüğü ve topraklarının büyük 
bir kısmı Batı Avrupa’da yer alırken 
Karayiplerde de 3 adası bulunuyor. 
Ülkede çok sayıda köprü ve kanal 
mevcut; ülke aynı zamanda bir ka-
nal ülkesi olarak da anılıyor.
Kuzeyde ve batıda Kuzey Deni-
zi, güneyde Belçika, doğuda ise 
Almanya ile komşu olan Hollan-
da’nın Rotterdam kenti, aynı za-
manda Avrupa’nın en büyük li-
manlarından biri. Meşruti monarşi 
ile yönetilen bir Avrupa ülkesi olan 



Hollanda, nüfus yoğunluğu fazla 
olan bir ülke ve ülke toprakları-
nın çoğunluğu deniz seviyesinin 
altında. Avrupa Birliği, NATO ve 
OECD üyesi olan Hollanda, aynı 
zamanda Schengen Bölgesi ve Be-
nelüks Topluluğu’nun bir parçası. 
Belçika ve Lüksemburg ile birlik-
te Benelüks ülkelerini oluşturan 3 
ülkeden biri olan Hollanda ayrıca 
Kyoto Sözleşmesi’ni de imzaladı. 
Ülke Eski Yugoslavya Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’ne, Uluslararası 
Adalet Divanı’na Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’ne ve Europol’e ev sa-
hipliği yapıyor.
Ülkede deniz iklimi hüküm sürdü-
ğünden ılıman bir iklimin etkisi al-
tında. Her mevsimde ziyaret etme 
imkanı bulunan Hollanda’nın en 
önemli şehirleri ise Den Haag, 
Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, 
Groningen, Harlem, La Haye ve 
Amsterdam. Rotterdam kenti, Av-
rupa’nın en büyük limanlarından 
birine ev sahipliği yaparken Hol-
landa ticaretinin nefes alıp verdiği 
önemli bir nokta. 

Toplumsal bölünmüşlüğün 
geçmişi
Utrecht Birliği’ne bağlı Kuzey 
Hollanda eyaletleri (Güney Hol-
landa, Zeeland, Utrecht, Gelder-
land, Overijssel, Groningen ve 
Friesland) 26 Temmuz 1581’de 
İspanya kralı 2’inci Felipe’den ba-
ğımsızlıklarını ilan ettiler. 1648’de 
imzalanan Vestfalya Antlaşması ile 
de Hollanda vilayetlerinin bağım-
sızlığı tanınmış oldu. Bölgenin 
güneyinde kalan kısımlar krallık-
ta kaldı. Daha sonra Belçika bu 
bölgede bağımsızlığını kazandı. 
Kuzey Hollandalılar ve Güney 
Hollandalılar olmak üzere iki top-
lumdan bahsedilmeye başlanması 
bu tarihten sonra ortaya çıktı.

Viyana Kongresi kuzey ve güneyi 
bağımsız bir ülke olan Hollanda 
Krallığı’nı kısa bir süreliğine de 
olsa birleştirmeyi başardı. Ancak 
güney Hollandalılar (Felemenkli-
ler) 1830’da bağımsızlıklarını Bel-
çika adı altında ilan etmişlerdi bile. 
Hollanda I. Dünya Savaşı boyun-
ca tarafsız kaldı. Ancak II. Dünya 
Savaşı’nda Alman işgaline uğradı. 
10 Mayıs 1940 tarihinde Nazi Al-
manyası, Belçika ve Hollanda’yı 
işgal etti. Bunun dışında başka bir 
önemli gelişme 1942 tarihinde 
Japonya’nın Hollanda’nın bir sö-
mürgesi olan Endonezya’yı işgal 
etmesi oldu. Savaş bittikten sonra 
Endonezya bağımsızlığını ilan etti.

Deniz seviyesinin altında yaşam
Ren ve onun ana kolları olan Waal 
ile Meuse, Hollanda’yı iki ana böl-
geye bölen 3 büyük olarak karşı-
mıza çıkıyor. Söz konusu nehirler, 
aynı zamanda tarihte derebeylikler 
arasındaki sınırı oluşturduğundan 
ülkede birtakım kültürel farklılık-
ları da doğurdu. Ülkenin güney-
batısı bir nehir deltası ve Scheldt 
Nehri’nin iki kolu buradan denize 
dökülüyor. Ren Nehri’nin sadece 
bir kolu kuzeydoğuya doğru akı-
yor, bu da IJssel Nehri’dir ve IJs-
selmeer’e dökülüyor. Bu nehir de 
dil bağlamında bir bölünme yarat-
mış. Nehrin doğusunda yaşayanlar 
Hollanda Aşağı Saksoncası ağzını 
konuşuyorlar. Ülkenin toprakları 
Kuvaterner döneminde oluşmuş 
ve toprakları genelde alüvyon, bu-
zultaş, çökeller ve kilden.
Hollanda’nın büyük bölümü de-
niz seviyesinin altında yer alıyor. 
Ülkenin Avrupa’daki toprakların-
daki en yüksek nokta 322 metre 
yüksekliğiyle Vaalserberg Tepesi. 
Ülkenin suyla olan ilişkisi onu ta-
rihte çeşitli büyük sel felaketleriyle 

burun buruna da getirdi. 1287 yı-
lında meydana gelen St. Lucia Seli, 
50 bin kişinin hayatını kaybetme-
sine sebep oldu ve bu özelliğiyle 
tarihteki en ölümcül seller arasına 
girdi. Hollanda’daki son büyük 
sel felaketi 1953 yılında meydana 
geldi, selde Hollanda’nın tarım 
yapılan topraklarının yüzde 9’u 
sular altında kaldı. Ülkede 1835 
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Resmi Adı Hollanda Krallığı 
Başkent Amsterdam
Nüfus 17.231.000
Yüzölçümü 41,528 kilometrekare (Su: %18,41)
Etnik Yapı Yüzde 77,39 Hollandalı, yüzde 9,88 
 AB Vatandaşı, yüzde 2,34 Türk
Dili Hollandaca 
Para birimi Euro

Temel ekonomik göstergeler
GSYİH (Nominal)  935,911 milyar dolar (2020)
Kişi Başı GSYİH (Nominal)  59.698 dolar (2019)
GSYİH Büyüme Hızı Reel  %0,7 (2020-Covid-19 Sonrası)
Enflasyon Oranı  %2,7 (2019)
İşsizlik Oranı  %3,4 (2019)
Kaynak: IMF, Rabobank, Economist Intelligence Unit

Türkiye-Hollanda Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar)

Yıl İhracat İthalat 
2017 3.864 3.748
2018  4.778  3.305
2019  5.762  3.203
Kaynak: TÜİK
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kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı 
sıra Hollanda’da denizden kazanı-
lan çok miktarda toprak mevcut. 
Buna göre denizden yaklaşık 2500 
kilometrekare toprak kazanıldı. Bu 
çalışmalarda elde edilen arazilere 
“polder” adı veriliyor. Hollanda 
topraklarının ortalama yarısı de-
nizle burun buruna. 17 milyon-
luk nüfusunun yüzde 21’i deniz 
seviyesinin altındaki bölgelerde 
yaşıyor. Ülkenin en yüksek nok-
tası olan Vaalsberg ise sadece 322 
metre.

Simgeleşmiş yel değirmenleri 
1920’li yıllarda Zaan Bölgesi’ni 
dünyanın en eski sanayi bölgesi-
ne dönüştüren yaklaşık 1000 yel 
değirmeninden sadece 20 tanesi 

günümüze ulaşabilmiş. Zarar gö-
ren ve yok olan bu değirmenleri 
kurtarabilmek amacıyla kurulan bir 
dernek, 13 endüstriyel değirmeni 
onarmayı başararak bugüne kadar 
sağlam şekilde gelmesini sağlamış. 
Farklı alanlarda yer alan değirmen-
ler deniz, kara ve demir yolu ile 
Zaanse Schans bölgesine taşınarak 
kültürel zenginlik korunabilmiş. 
Zaanse Schans bölgesinde en eskisi 
1600’lü yıllardan bu yana ayakta 
olan yaklaşık 10 büyük değirmeni 
görebilirsiniz. Bu bölgede ayrıca ti-
pik Hollanda ahşap mimari tarzda 
inşa edilmiş evleri de ziyaret edebi-
lirsiniz. Bu evler 1961 yılından bu 
yana buraya tek tek yerleştirilmiş ve 
ortaya nefes kesici bir yaşam alanı 
çıkmış. 

Dünyanın en büyük lale bahçesi
Hollanda’nın Lisse şehrinde bulu-
nan dünyanın en büyük lale bah-
çesi, ‘Çiçeğin gücü’ temasıyla bu 
sene 70’nci kez kapılarını ziyaret-
çilerine açtı. 2018 senesinde 1,4 
milyon kişinin ziyaret ettiği bah-
çe, her sene yoğun ilgi görüyor. 
Ziyaretçilerin yüzde 80’i dünya-
nın dört bir yanından gelen turist-
lerden oluşuyor. Sekiz hafta boyn-
ca Hollanda çiçekçiliğini dünyaya 
tanıtmaya çalışan lale bahçesinde 
500 farklı çiçek üreticisine ait 7 
milyon çiçek yer alıyor. Lale bah-
çesi ilk  olarak 1950’de kapılarını 
açtı. Bahçeyi ilk sene 236 bin kişi 
ziyaret etti. Hollanda kraliyet aile-
si tarafından büyük destek gören 
lale bahçesi, Hollanda ekonomi-
sine önemli katkılarda bulunuyor. 
Osmanlı Devleti tarafından 16. 
yüzyılda Hollanda’ya hediye edil-
mesi ile ülkeye gelen laleler, altın 
çağda daha önem kazandı.

Tuhaf görünen kültürel kodlar
Hollanda’nın dışındaki ülkelerde 
Hollandalılar genellikle “Hollan-
dalı” olarak adlandırılıyorlar. Hol-
landa turizm endüstrisi ve diğer 

İhracatında başlıca ülkeler (2016)

Ülke İhracat Tutarı (Milyon Dolar)
Almanya  99.3 
Belçika 45.9
İngiltere  40.0
Fransa  36.1
Türkiye  3.0

İthalatında başlıca ülkeler (2016)

Ülke İthalat Tutarı (Milyon Dolar)
Almanya  72.6
Belçika 41.7
Çin  35.8
ABD  32.9
Türkiye  3.6
Kaynak: TİM, Trademap
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endüstriler de ülkelerini Hollan-
da olarak pazarlıyorlar. Hollanda 
eyaletinden gelmeyen Hollandalı-
lar, ismi veren bölge olan Hollan-
da’nın ülkenin geri kalan bölümle-
rinde herkes tarafından sevilmediği 
için, Nederland için Hollanda adı-
na ve Nederlander için Hollandalı 
adına bir antipati besliyorlar. İn-
gilizce ‘Dutch’ adı, ‘Duutsc’ gibi 
Orta Hollanda biçimlerinden orta-
ya çıktı. ‘Duutcs’ ve ‘Dietsc’ gibi 
Orta Hollanda biçimleri halk ara-
sında konuşulan lehçelerin adları 
ve bu lehçeler yönetimin, bilimin 
ve kilisenin dili olan Latinceden 
ayırt edilmesine yaradı. ‘Dutch’ 
ve ‘Duutsc’ biçimleri Almanca bir 
kelime olan “Deutsch” ile aynı kö-
kenden geliyor. Fransızlar ise bu 
bölgeyi Pays-Bas, yani ‘alçak ülke’ 
olarak tanımlıyorlar.

Avrupa’nın en güçlü 
ekonomik aktörlerinden biri
Gemicilik, balıkçılık, ticaret ve 
bankacılık 16. yüzyıldan bu yana 
Hollanda ekonomisinin en önemli 
sektörleri. Çok güçlü bir ekonomi-
ye sahip olan ve dünyadaki 16’ıncı 
en büyük ekonomiye sahip olan 
Hollanda, yüzyıllardır Avrupa eko-
nomisinde özel bir rol oynuyor. 
Hollanda, aynı zamanda dünya-
nın en fazla ihracat yapan ilk on 
ülkesinden biri. Son teknoloji ile 
donatılmış Amsterdam Schiphol 
Havaalanı ve Rotterdam Limanı 
ile Hollanda, Avrupa’nın içlerine 
açılan bir kapı konumunda.
Hollanda, Belçika ve Lüksemburg 
ile Benelüks ülkelerini oluşturur-
ken önemli bir tarım ülkesi rolü 
oynadı. Anakara topraklarından 
geçen 3 büyük nehir, ülke tarım 
hayatı için önemli bir rol oynarken 
toprakların yüzde 32’si tarım için 
kullanılıyor. Özellikle süt ve süt 

ürünleri tesisleri de oldukça ileri 
seviyelerde. Patates, şeker pancarı, 
buğday ve tahıllar Hollanda tarım 
ürünleri arasında en çok ihraç edi-
len tarım ürünleri. Bahçecilik ve 
seracılık da son derece gelişkin ve 
önemli bir dış gelir kaynağı olarak 
karşımıza çıkıyor. Hollanda dün-
yanın en büyük çiçek üretici ülke-
leri arasında yer alıyor.

Gelişmiş hizmet sektörü
Hollanda ekonomisinde en bü-
yük pay yüzde 78 oran hizmetler 
sektörüne ait. Hizmetler sektö-

rü, ticari hizmetler ve ticaret dışı 
hizmetler olarak iki başlık altında 
ele alınıyor. Ticari hizmetler içeri-
sinde ‘ticaret’ en önemli alt sek-
tör olurken bu sektörü kiralama, 
gayrimenkul ve finans hizmetleri 
takip ediyor. Bu noktada hizmet-
ler sektörünü baskılayan alanların 
taşımacılık ve dağıtım, finansal 
hizmetler ve turizm olduğu be-
lirtiliyor. Hollanda’nın hizmetler 
sektörü ihracatı 196 milyar dolar, 
ithalatı ise 186 milyar dolar. 
Hollanda madenler bakımından 
ise önemli bir özelliği göze çarp-



Dünya Turu
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maz. Her ne kadar son yıllarda 
petrol ve doğal gaz yatakları bulu-
nup işlenmeye başlasa da ülke ih-
tiyacı için yeterli seviyelerde değil. 
Kömür madenleri ve tuz yatakları 
ise Hollanda yer altı kaynaklarının 

diğer kısmını oluşturuyor. Ülke-
de nüfusun yüzde 40’lık kısmı 
sanayide çalışıyor. Gemi üretimi, 
Hollanda ekonomisini can dama-
rını oluştururken ülkede bulunan 
300’den fazla tersane önemli bir 

gelir kaynağı. Hollanda sanayi-
si elektrik ve elektronik aletleri 
fabrikaları, kamyon, uçak ve tren 
fabrikaları tarım ülkesi olmasının 
etkisi ile konservecilik ile şekille-
niyor.

Potansiyeli olan bir pazar
Türkiye’nin Hollanda’ya ağaç işleme 
makineleri ihracatı, 2017’den sonra 
ivme kazandı. 2017’de 208 bin dolar 
olan ihracat tutarı 2018’de 776 bin do-
lara, 2019’da ise 883 bin dolara ulaştı. 
Türkiye, Hollanda’ya en çok Planya, 
Freze veya Keserek Kalıplama Maki-

neleri ihraç ediyor. 2019’da bu ürün 
grubundaki ihracatın tutarı 359 bin 
dolar olarak gerçekleşti. Testere ma-
kineleri 190 bin dolar ile ikinci sırada 
yer alırken, Çeşitli Makina İşlemlerini 
Bu İşlemler Arasında Alet Değiştirme-
den Yapan Makinalar ihracatı da 137 

bin dolara ulaştı. Türkiye’nin sektörde-
ki toplam ihracat tutarı ise 98 milyon 
17 bin dolar. Hollanda’nın sektörde 
toplam ithalatının 175 milyon 102 bin 
dolar olduğu düşünüldüğünde, bu it-
halattan daha büyük pay almak olası 
görünüyor.  

GTIP Kodu Ürün Açıklama Türkiye’nin Hollanda’ya İhracatı                     Hollanda’nın Toplam İthalatı                                      Türkiye’nin Toplam İhracatı                  
        2017            2018              2019                   2017                     2018                     2019                      2017                      2018                   2019             

846510 Çeşitli Makina İşlemlerini 
 Bu İşlemler Arasında Alet 
 Değiştirmeden Yapan  0 129.000 137.000 15.543.000 14.186.000 12.654.000 10.419.000 13.085.000 12.247.000
 Makinalar 
846520 İşleme Merkezleri 0 139.000 0 5.970.000 11.678.000 27.332.000 746.000 1.668.000 2.031.000
846591 Testere makinaları 32.000 66.000 190.000 42.307.000 61.467.000 57.549.000 23.219.000 26.477.000 29.429.000
846592 Planya, Freze veya Keserek 
 Kalıplama Makineleri 95.000 316.000 359.000 5.210.000 14.542.000 10.995.000 10.033.000 14.734.000 11.594.000
846593 Taşlama, Zımparalama veya  
 Parlatma Makineleri 0 10.000 4.000 5.628.000 6.031.000 3.941.000 2.536.000 4.537.000 4.438.000
846594 Bükme veya Birleştirme 
 Makinaları 8.000 4.000 8.000 1.785.000 1.666.000 1.590.000 5.204.000 7.623.000 7.369.000
846595 Delik Açma Veya 
 Zıvanalama Makinaları 1.000 3.000 2.000 4.825.000 7.181.000 2.616.000 3.745.000 5.194.000 4.194.000
846596 Yarma, Dilme veya Soyarak 
 Yaprak Halinde Açma Makineleri 0 70.000 0 5.739.000 11.071.000 13.485.000 1.620.000 1.878.000 1.306.000
846599 Diğerleri 72.000 39.000 183.000 40.799.000 44.607.000 44.940.000 26.299.000 27.315.000 25.409.000
 Toplam 208.000 776.000 883.000 127.806.000 172.429.000 175.102.000 83.821.000 102.511.000 98.017.000
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Altın elma: Baharların çiçeği, 
kış aylarının şifası
Sonbaharda tohumu ekilen, kışın meyvesini veren, ilkbaharda ise yeni gelin misali çiçek 
açan portakal ağacı Yunan mitolojisinde Tanrıça Hera’nın gözbebeği olan ve Herkül’ün planı 
ile kaybettiği altın elması. 

Yunan mitolojisinde Tanrıça 
Hera’nın üzerine titrediği, 
uğruna Herkül’e gökyüzü-

nü sırtlatan bir ağaç o… Beyaz ve 
hoş kokulu çiçeklerini ilkbaharda 
doğaya sunan, yazın uyuyan, to-
humlarını toprağa sonbaharda bıra-
kan ve kışın sulu lezzetiyle mutlu-
luk, şifasıyla deva dağıtan bir ‘altın 
elma…  
Tarihçiler, Antik Yunan mitolo-
jisinde bahsedilen altın elmaların 
aslında portakal olduğu düşünüyor. 
Yunan mitolojisindeki ana tanrıça 

figürü olan Hera’nın toprak ana 
Gaia’dan evlilik hediyesi olarak al-
dığı portakallardan kurduğu bir 
meyve bahçesi varmış. Tanrıça He-
ra’nın gözbebeği olan bu bahçeye 
kimseler elini süremezmiş. Altından 
meyveler veren ağaçların bulundu-
ğu bu bahçenin bakımı, güneşin 
battığı yerde (batıda) yaşayan pe-
riler olan Hesperidlere verilince, 
bahçenin adı da Hesperidlerin Bah-
çesi olmuş. Hera, portakallarının 
çalınmasından öyle korkuyormuş 
ki, sadece perilere güvenmeyip bir 

de pençelerinden zehir damlayan, 
yüz tane de kafası olan dev gibi bir 
ejderhayı, yani Ladon’u bu bahçeye 
bekçi olarak dikmiş. İşte tam bura-
da devreye Herkül girmiş. Hespe-
ridlerin babası olan Atlas’ı kendisi-
ne yardımcı olması için ikna eden 
Herkül, bu yardım karşılığında 
gökyüzünü sırtında taşımayı kabul 
edince, Hera değerli bahçesini ve 
portakallarını kaybetmiş. 

Süs bitkisi olarak da yetiştiriliyor
Kendi haline bırakıldığı takdirde 
yaklaşık 100 yıl kadar ömre sahip 
olan bu ağaç, 30-40 yaşına gelince 
verimden düştüğü için sökülerek, 
yerine yeni fidanlar dikiliyor. (Citrus 
x sinensis) Rutaceae familyasına ait 
çiçekli bir ağaç olan ve olgunlukta-
ki yüksekliği 5 ila 15 metre arasında 
değişen portakal ağacının meyve 
üretimi haricinde, çiçekleri için süs 
bitkisi olarak da yetiştirildiği biliniyor. 
Dünya çapında üretilen her 4 porta-
kaldan 1’ini üreten Brezilya, portakal 
üretiminde dünya lideri. Ayrıca ABD, 
Meksika, Hindistan ve Çin de dün-
ya çapında en büyük portakal üreten 
ülkeler. Türkiye’de portakal Akdeniz 
başta olmak üzere, Güney Ege ve 
Rize çevresinde de yetiştiriliyor.

Yapraksız kalmayan ağaç
Portakal ağaçları, tüm turunçgiller 
gibi, tek bir ana gövdesi olan ağaç-
lar ve ana dalları yerden 60-120 cm 
yükseklikte bulunuyor. Silindirik 



Haiti’deki ilginç bir geleneğe göre, her doğan bebeğin göbek bağı 
bir portakal çekirdeği ile beraber toprağa gömülüyor. Büyüyen 
ağaç gelecekte o çocuğa ait oluyor ve çocuk ilk parasını bu ağacın 
portakallarını toplayıp pazarda satarak kazanıyor. Bu nedenle de 
Haiti kültüründe meyve ağaçlarının çocukların bakıcısı ve koruyu-
cusu olduğuna inanılıyor. Bir çocuğun ağacı ölür ya da hastalanırsa 
o çocuğun kaderinin de kötü olacağına kanaat getiriliyor. 

Portakalın C ve B vitaminlerini 
içeren lezzetli meyvesi iştah açıcı, 
kanı temizleyici ve susuzluğu gi-
derici nitelikler taşıyor. Çiçeğinin 
mis kokulu esansı ise parfüm, ilaç 
ve gıda endüstrisinde kullanılıyor. 
Hatta portakalın bembeyaz çiçek-
lerinden tıpkı gülsuyuna benzeyen 
bir su elde ediliyor ve bu da çe-
şitli gıda maddelerinin (pasta, jöle, 
marmelat, bisküvi vb.) ve içecekle-
rin tatlandırılmasında kullanılıyor.  
Portakalın kurutulan kabukları, 
yaprakları ve çiçekleri soğuk al-
gınlığına karşı koruyucu bir bitki 
çayı hazırlamak için de kullanılıyor. 
Portakalın taze kabuğu ise aknenin 
doğal ilacı. 
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gövdesi olan portakal ağacı ve çoğu 
portakal ağacı çeşidinin tacı küre 
biçiminde, ancak bu şekil, ağaç-
larda uygulanan budanma şekline 
bağlı olarak değişebiliyor. Portakal 
ağacının yapraklarının dökümü-
ne rağmen, portakal ağaçları yeşil 
yapraklarını sürekli olarak yenile-
me eğilimi gösteriyor. İlk birkaç yıl 
boyunca ağaç gelişiminin tamam-
lanmasına kadar, yıllık yeni oluşan 
yaprak sayısı, dökülen eski yaprak 
sayısından daha yüksek oluyor. 
Genç yaprakların rengi açık yeşil 
ve yavaş yavaş bu renk koyulaşıyor., 
Genellikle ilkbaharda çiçek açan 
portakal ağaçları, çok sayıda çiçek 
üretmelerine rağmen, bu çiçeklerin 
sadece küçük bir kısmı meyveye 
dönüşüyor. Portakal çiçekleri, be-
yaz ve hoş kokulu oluyor.  En ve-
rimli haline, dikilmesinden 10-15 
yıl sonra ulaşan portakal ağaçları, 
1 yıl içerisinde yaklaşık 650 ila 700 
arasında meyve veriyor. 
Portakal yetiştiriciliğinde iklim ko-

şulları çok önemli. -3 derecenin 
altındaki soğuk yerlerde verimli 
yetişemeyen ve bu derecenin al-
tında soğuktan donan portakal, 30 
derecenin üzerindeki sıcaklıklarda 
da zarar görüyor. Fidanlarının di-
kimi Eylül ve Ekim aylarında yapı-
lan portakal ağacı için herhangi bir 
toprak türü kullanılabiliyor. 

‘Portekiz’den gelen…’
Portakal sulu bir meyve olduğu için 
aşırı su isteyen ağaç için sulamanın 
damlama sistemi ile yapılması tav-
siye ediliyor. Bu şekilde sulama ya-
vaş ve sürekli olduğu için toprağın 
emilim gücü daha iyi oluyor ve her 
yıl yapılan budama da ağaç için 
hayati önem taşıyor. Portakal İpek 
Yolu aracılığıyla Hindistan’dan 
Anadolu’ya, daha sonra deniz ti-
caretinin yaygınlaşmasıyla birlikte 
de Avrupa’ya taşınırken, Portekiz 
Avrupa’nın portakal bahçesi haline 
geldi. Türkçedeki söylenişi de ‘Por-
tekiz’den gelen’ anlamını taşıyor. 

Haiti’deki ilginç gelenek

Portakal çiçeklerinin suyu 
tatlandırıcı yerine geçiyor 
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Hukuk aktivisti iki kadının portresi
Hukuk Fakültesi’nden mezun ilk kadın olan, Türkiye’nin ilk kadın avukatı ve kadın hakları 
savunucusu Süreyya Ağaoğlu ile dünyanın ilk kadın avukatı, dünya genelinde hukuk alanında 
kadın devriminin mimarı Arabella Mansfield’in hayatı, tarihe iz bırakmak ve kadın haklarına 
adanmak için yaşanmış adeta… 

1903 yılında Azerbaycan’ın Şuşa 
kentinde dünyaya gelen Türkiye’nin 
ilk kadın avukatı ve kadın hakla-
rı savunucularından olan Süreyya 
Ağaoğlu, ünlü düşünür ve siyasetçi 
Ahmet Ağaoğlu’nun kızı, aynı za-
manda yazar ve siyasetçi Samet Ağa-
oğlu’nun da kız kardeşi. 
Beş çocuklu ailenin en büyük ço-
cuğu olarak dünyaya gelen Süreyya 
Ağaoğlu, anı zamanda eğitimci ve 
milletvekili Tezer Taşkıran’ın, mü-
hendis ve iş adamı Abdurrahman 
Ağaoğlu’nun; siyasetçi, edebiyatçı 
ve hukukçu Samet Ağaoğlu’nun ve 
tıp doktoru Gültekin Ağaoğlu’nun 
ablası.
Azerbaycan Türkü bir babanın kızı 
olarak dünyaya gelen Ağaoğlu, ba-
basının devlet kademelerinde görev 
almasının etkisiyle, dönemin şart-
larında ülkemizi ve rejimi yakından 
takip etme fırsatı buldu ve hayatını 
şekillendirecek köklü kararlarda top-
lumu ilgilendirecek ve topluma katkı 

sağlayacak bir birey olmayı gözetmiş 
bir isim.
1910 yılında, ailesiyle birlikte Türki-
ye’ye göç eden Ağaoğlu, babasının 
ideolojisi ve görevleri nedeniyle ço-
cukluğunu ve gençliğini Türk Ocağı 
aydınları ve Mustafa Kemal Paşa’nın 
yakın dostları arasında geçirdi. 

Önündeki engeller hukuk 
aşkını durduramadı
Lise yıllarında sınıfta Cumhuriyet 
rejiminden söz ettiğinde, arkadaş-
larının ‘gavur’ olarak çağırdığı Sü-
reyya Ağaoğlu, avukat olmayı kafa-
sına koydu. 1920’de İstanbul Kız 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 
hukuk fakültesine kaydını yaptırmak 
istediğinde ise, engellerle karşılaştı. 
O yıllarda kız öğrenci olmadığından, 
üniversitenin rektörü olan Haldun 
Taner’in babası Selahattin Bey’e baş-
vurdu. Dönemin kadınlarının henüz 
çarşafla dolaştığı bir zamanda, başını 
bile kapatmadan görüşmeye giden 

Ağaoğlu, Selahattin Bey’e fakülteye 
girmek istediğini söylediğinde, oda-
nın içinde kahkahalar yankılandı. Sü-
reyya Ağaoğlu, bu direnişin ardından 
kendisi gibi avukat olmak isteyen üç 
arkadaşını daha götürünce, “Size 
hemen fakülteyi açalım” cevabını 
aldı. Böylece İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ne başvuran ilk kız 
öğrenci olarak, fakültenin kız öğren-
cilere açılmasında öncü rol oynadı. 

1928’de Türkiye’nin 
ilk kadın avukatı oldu
1925’te mezun olduktan sonra, An-
kara’da Şurayı Devlet Tanzimat Da-
iresi’nde çalışan Ağaoğlu, 5 Aralık 
1927’de Ankara Barosu’na kaydol-
du. 1928’de serbest avukatlık ruh-
satını alarak, Türkiye’nin ilk kadın 
avukatı unvanının sahibi olan Ağa-
oğlu, hayatı boyunca avukatlık mes-
leğinden vazgeçmedi. 1936 yılında 
Ankara Barosu’ndan naklen İstanbul 
Barosu’na kaydedildi. Meslek yaşamı 
boyunca çok sayıda uluslararası kon-
feransta Türkiye’yi temsil eden Ağa-
oğlu, İngilizce ve Fransızca biliyor-
du. 1946’daki girişimleri sonucunda 
İstanbul Barosu’nun Beynelmilel 
Barolar Birliği’ne üye olmasında 
da imzası bulunan Ağaoğlu, 1946-
1960 yılları arasında bu birliğin tek 
kadın yönetim kurulu üyesiydi.

Kimsesiz çocuklara ilgiliydi
1948 yılında Berlin Milletlerarası 
Hukukçular Komisyonu üyesi olan 
Ağaoğlu, 1950’li yılların başında, Al-
man hukukçu Werner Taschenbre-



Başka bir ilham verici kadın port-
resi de yine hukuk alanında karşı-
mıza çıkıyor; ancak bu defa temsil 
açısından dünyada iz bırakıyor. 
1846 yılında Belle Aurelia Bab-
b’da dünyaya gelen Arabella Mans-
field’in hikayesi de en az Süreyya 
Ağaoğlu’nun hikayesi kadar etki-
leyici. 1869 yılında Amerika Birle-
şik Devletleri’nde lowa Barosu’na 
kabul edilen ilk kadın avukat olan 
Mansfield, baro sınavını erkeklerle 
sınırlayan bir Iowa eyaleti yasası ol-
masına rağmen, bu sınava girmeyi 
başardı ve üstelik yüksek bir puan 
aldı. 
O dönemde, sadece 21 yaşın üze-
rindeki beyaz erkeklere hak tanıyan 
sisteme karşı mücadelesinde başarılı 
oldu. Mahkemeye itirazda bulunan 

Mansfield, bu alanda da bir devrimi 
gerçekleştirmeyi başardı. Kısa bir 
süre sonra, Iowa eyaleti bu konuda-
ki lisans tüzüğünü değiştirdi ve ka-
dınlarla azınlıkları barosuna kabul 
eden ilk eyalet oldu. “Kimse cinsi-
yetinden kaynaklı olarak avukatlık 
hakkından mahrum edilmemelidir” 
şeklindeki mahkeme kararıyla, ka-
dınların hukuka girişine izin veril-
mesini sağladı. 
Mansfield, o tarihe kadar kariyerini 
üniversite eğitimcisi ve yönetici ola-
rak sürdürüyordu. Iowa Wesleyan 
Koleji ve DePauw Üniversitesi’nde 
eğitim verdi. Aynı zamanda sıkı bir 
aktivistti. Üniversite yöneticiliğinin 
yanı sıra 1890’larda iki farklı okulda 
art arda dekanlık görevini üstlendi. 
Hayatının her döneminde kadınla-

ra eşit haklar verilmesi için uğraştı. 
Mansfield, her aşaması zorluklarla 
ve mücadeleyle geçen yaşamının 
ve kariyerinin ardından 1 Ağustos 
1911’de hayatını kaybetti.
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Hukuk dünyasında kadın devriminin 
mimarı: Arabella Mansfield

ker ile evlendi. Süreyya Ağaoğlu’nun 
evliliği 1960’lı yıllarda son buldu 
ve çocuğu da olmadı. 1949 yılında 
Amerika seyahatine giden Ağaoğlu, 
Amerika’da sokak çocuklarının özel 
muhtaçlar yurdunda barındırıldığını 
gördü ve İstanbul’a dönünce, “Ben 
de böyle bir barınma yurdu yaptır-
malıyım” kararını aldı. Kendi ifade-
siyle “Taksim parkındaki kimsesiz 
çocuklar” için bu kararı aldığını söy-
leyen Ağaoğlu’nun kimsesiz çocuk-
lara olan ilgisinin nedeni ise, yakın 
çevresine göre, kendisinin hiç çocu-
ğu olmamasıydı. Süreyya Ağaoğlu 
Çocuk Dostları böyle hayata geçti. 
Daha sonra halen faaliyetlerine de-
vam eden Süreyya Ağaoğlu Çocuk 
Dostları Derneği kuruldu.

Kadın haklarını uluslararası alan-
da temsil etti
1949 yılında Milletlerarası Barolar 

Birliği Yönetim Kurulu İdari Heye-
ti’ne seçilen Ağaoğlu, 1960 ihtilali-
nin ardından Yassıada Davaları’nda 
babasının avukatlığını üstlenerek 
hukuk savaşı verdi. 1952’de Millet-
lerarası Kadın Hukukçular Birliği’ne 
üye olan Ağaoğlu, 1960 yılında 
Kadın Hukukçular Birliği’nin BM 
Cenevre Teşkilatı temsilcisi seçildi. 
1980-1982 döneminde ise Hukuk-
çu Kadınlar Federasyonu ikinci baş-
kanı oldu. 
1960 İhtilali’nin ardından Yassıada 
Mahkemeleri’nde yargılanan erkek 
kardeşi Samet Ağaoğlu’nun avukatlı-
ğını da üstlenen Ağaoğlu, o dönem-
de Ekrem Alican liderliğinde kurulan 
Yeni Türkiye Partisi bünyesinde siyasi 
hayata atılmaya karar verir ve partinin 
İstanbul il başkanı seçildi.

Tam bir aktivist
Ağaoğlu, önemli sivil toplum kuru-

luşlarının kurulmasında da rol aldı. 
Bunların arasında Türk Hukukçu 
Kadınlar Derneği, Üniversiteli Ka-
dınlar Derneği, Hür Fikirleri Yayma 
Derneği, Soroptimistler İstanbul 
Kulübü, Türk Amerikan Üniversi-
teliler Derneği bulunuyor. 29 Ara-
lık 1989’da İstanbul’da katıldığı 
“Kadın Hakları ve Çağdaşlaşma” 
konulu panelden ayrılırken düşerek 
beyin kanaması geçiren Ağaoğlu, 
tüm müdahalelere rağmen kurtarı-
lamayarak vefat etti. Ağaoğlu’nun 
kabri Feriköy Mezarlığı’na defne-
dildi.
“Londra’da Gördüklerim” ve “Bir 
Hayat Böyle Geçti” adlı kitaplarıy-
la çeşitli hukuki makaleleri bulu-
nan Ağaoğlu’nun aile fotoğrafları, 
mektupları, gazete kupürleri gibi 
belgelerden oluşan özel arşivi, İs-
tanbul’daki Kadın Eserleri Kütüp-
hanesi’nde sergileniyor. 







Google’ın CEO’luk görevini 
Ağustos 2015’ten bu yana 
yürüten Hindistan doğum-

lu Sundar Pichai, Asya’nın Detroit’i 
olarak bilinen ve aynı zamanda As-
ya’nın otomobil başkenti olan Hin-
distan’ın Chennai şehrinde, 12 Tem-
muz 1972 tarihinde dünyaya geldi. 
Asıl adı Pichai Sundararajan olan Go-
ogle yöneticisi, bir İngiliz şirketi olan 
GEC’de elektrik mühendisi olan 
babası Lakshmi ve bir stenograf olan 
annesi Regunatha Pichai’yi 1997 yı-
lında ilk kez ABD’ye getirdi.
Chennai’nin Ashok Nagar bölgesin-
de iki odalı mütevazi bir evde bü-
yüyen Pichai, ortaokul ve üniversite 

eğitimini bu şehirde tamamladı. Bir 
televizyonları bile olmayan, küçük 
bir evde yaşayan dört kişilik Pichai 
ailesinin tek mal varlığı ise, mavi bir 
motosikletti. Evin salonu, aynı za-
manda Pichai’nin erkek kardeşiyle 
birlikte paylaştığı odasıydı.

Babası da ona ilham verdi
Pichai, telefon ile 12 yaşında tanıştı. 

Teknolojiyle olan ilk ilişkisi ve bu 
alana olan merakı da bu telefonla 
başlamıştı. Pichai’yi bugünkü ko-
numuna taşıyan olgulardan birisi de 
kuşkusuz babasının anlattığı hikaye-
lerdi.
1980’li yılların ortasında lise yılla-
rındayken kaptanlığını yaptığı kri-
ket takımı ile Hindistan bölgesel 
lig şampiyonluk kupasını kazandı. 

Künye

Tam adı: Sundar Pichai

Kimdir: Google’ın CEO’su 

Doğum tarihi ve yeri: 12 Temmuz 1972, Hindistan-Chennai

Eğitim: Hindistan Teknoloji Enstitüsü-Hindistan

            Stanford Üniversitesi-ABD - Wharton School-ABD

İlham Veren Hikayeler
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İki odalı evden İki odalı evden 
Google’ın Google’ın 
zirvesine: zirvesine: 
Sundar Sundar 
Pichai’nin Pichai’nin 
sıra dışı yaşamısıra dışı yaşamı

Hindistan’da sınırlı imkanlarla geçirdiği bir çocukluk ve gençlik döneminin ardından tutkusu 
ve çalışkanlığıyla adım adım zirveye çıkan Sundar Pichai, Google’ın en başarılı girişimlerinde 
de yönetici koltuğunda olmayı başarmış, gerçek anlamda ilham veren hikayesi olan bir isim.  



Elektrik mühendisi olarak çalışan 
babasının izinden gitmeyi seçti ve 
Kharagpur’daki Hindistan Teknoloji 
Enstitüsü’nde (IIT) metalurji mü-
hendisliği eğitimi aldı. IIT Kharag-
pur’dan 1993 yılında mezun olan 
Pichai daha sonra kendi imkanlarıyla 
başvurduğu’nden malzeme bilimi ve 
yarı iletken fizik yüksek lisans eğitimi 
için burs kazandı. Fakat ABD’ye gi-
decek yol parası bile yoktu. Bu Pichai 
için gerçek bir dönüm noktasıydı. 
Bunun üzerine babası oğluna uçak 
bileti alabilmek için kredi başvurusu 
yaptı. Kredi başvurusu reddedilen 
baba Pichai, ailesinin tüm birikimi-
ni bozdurmayı göze alarak oğlunu 
ABD’deki Silikon Vadisi’ne gönder-
di. Stanford’dan sonra Pensilvan-
ya’daki Wharton School’da işletme 
yönetimi yüksek lisans programından 
mezun oldu. Pek çok Google çalı-
şanı gibi Pichai de Stanford doktora 
programını yarıda bırakmayı seçerek 
kariyerini inşa etmeye odaklandı. 

2004’te Google’da 
çalışmaya başladı
Pichai, Hindistan Teknoloji Ensti-
tüsü’nde tanıştığı ve şu anda küçük 
işletmelere finansal çözümler sunan 
San Francisco merkezli Intuit’te ça-

lışan Anjali Pichai ile hayatını birleş-
tirdi. Çiftin, biri kız biri erkek olmak 
üzere iki çocuğu bulunuyor. Profes-
yonel iş hayatına yarı-iletken üretici-
si Applied Materials ve danışmanlık 
şirketi McKinsey ile adım atan Pic-
hai, Applied Materials’ta ürün yöne-
timi ve McKinsey & Company’de 
yönetim danışmanlığı üzerine çalış-
tı. Pichai, kariyerinin zirve noktasını 
gördüğü Google’da 2004 yılının 
Nisan ayında çalışmaya başladı. 1 
Mayıs 2008’de ise Google’ın inter-
net tarayıcısını tanıtmak için sahneye 
çıktı ve Chrome’u dünyaya duyur-
du. Pichai, sergilediği üstün perfor-
mansla kısa sürede Chrome, Google 
Maps, YouTube, Gmail ve ardından 
Android’in başına geçti. Pichai, bu-
nun yanı sıra Google’ın yıllık geliş-
tirici konferansı Google I/O’ların 
değişmez yüzü haline geldi.

2014’te tüm Google ürünlerini 
devraldı
13 Mart 2013’te Larry Page, Andy 
Rubin’in kurucusu ve uzun süre 
başında olduğu Android’deki göre-
vinden ayrılmasından sonra, o sırada 
Google Chrome ve Chrome OS’in 
başında olan Pichai’yi, Rubin’in 
yerine getirdi. 2014’te adı Micro-

soft’un CEO pozisyonu için geçse 
de bu göreve daha sonra bir başka 
Hindistanlı Satya Nadella atandı. 
Ekim 2014’te aralarında Chrome, 
Android, uygulamalar ve aramala-
rın da olduğu tüm Google ürünle-
ri Pichai’ye devredildi. 10 Ağustos 
2015’te Larry Page, Google’ın Alp-
habet Inc. adı altında yeniden yapı-
landırıldığını ve Sindar Pichai’nin 
Google’ın CEO’luğuna getirildiğini 
açıkladı.
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“Hayallerimizi takip ederek bizi heyecanlandıran şeyleri yapmalıyız. Eğer kalbinizi dinler ve 
sevdiğiniz şeyi yaparsanız, her seferinde daha başarılı olursunuz.”

Başında bulunduğu dönem içeri-
sinde Google Chrome dünyanın 
en çok kullanılan tarayıcısı unvanı-
nı elde etti. Pichai’nin başarısı bu-
nunla da sınırlı kalmadı, yine onun 
döneminde Android işletim siste-
mi 1 milyar cihaz barajını geçti.
Pichai’nin en özel yeteneği ise ra-
kamlar. Telefon tuşlarını yalnızca 
bir kez çevirdikten sonra, numa-
rayı direkt olarak ezberleyen Pi-
chai’nin rakamlarla arası oldukça 
iyi. Indian Institute of Technology 
okulunda eğitim aldıktan sonra 
Stanford bursu kazandı. 1 Nisan 
2004 tarihinde yaptığı iş görüş-
mesi ile Google kariyeri başlayan 
Pinchai 11 yılda Google’ın CEO 
unvanını kazanmış oldu.

Chrome onunla en çok 
kullanılan tarayıcı oldu







Teknoloji
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Neuralink: İnsan, makine ile birleşiyor
Hayatımızı kökten değiştirecek teknolojik yeniliklere her gün bir yenisi ekleniyor. Biz ne zaman 
uygulamaya başlar ya da iş yaşantımıza yansıtırız, bilinmez. Ama Elon Musk, insan beyni ve 
bilgisayarı birbirine bağlamaya hazırlanıyor.

Elektrikli ve otonom araçlardan 
dünyaya geri dönüp tekrar 
kullanılabilen roketlere ve 

Hyperloop ile ulaşım devrimi hayali-
ne kadar pek çok başarıya imza atan, 
teknoloji dünyasının en karizmatik 
figürü Elon Musk, bugünlerde yeni 
heyecan verici projesi Neuralink ile 
gündemde.
Elon Musk, ilk olarak 2017 yılında 
tanıttığı Neuralink projesinin detayla-
rını geçtiğimiz günlerde düzenlenen 
özel etkinlikte açıkladı. Tesla ve Spa-
ceX’in kurucusu Musk, şirketi Neura-
link’in beyin implantı teknolojisinin 
hafıza kaybından depresyona ve gör-
me engeline kadar çeşitli nörolojik 
sorun ve omurga yaralanmalarını çö-
zebileceğini iddia ediyor. Musk’ın ta-
nıttığı bu özel çip sadece bozuk para 
büyüklüğünde. Kulağın arkasına yer-
leştirilen dört elektrot iplikten ve on-
lara bağlı bir çipten meydana geliyor. 

Engellilerin günlük yaşamı 
kolaylaşacak
Neuralink projesi insanların beynine 
yerleştirilecek bir çip yardımıyla be-
yin - bilgisayar iletişimini sağlamayı 
hedefliyor. Özellikle engelli bireylerin 
günlük yaşamlarını kolaylaştıracağı 
düşünülen Neuralink sistemi ile beyin 
tarafından üretilen sinyalleri okuna-
cak ve bu sayede her türlü elektronik 
cihaz beyin kontrolü ile çalışabilecek. 
Söz konusu proje başarılı olursa felçli 
bir insanın beyni ile cep telefonunu 
kullanması mümkün hale gelebilecek. 
Benzer biçimde çip implantı yapılmış 
olan bir insan, bir bilgisayarı kablosuz 
olarak sadece düşünceleri yardımıyla 
kullanabilecek. Çipin beyne yerleş-

tirilmesi için bir cerrahi operasyon 
gerekli. Musk, bunun oldukça kolay 
bir operasyon olduğunu, sadece 1 
saat içerisinde tamamlanabileceğini; 
hastanın uzun süre hastanede kalması 
gerekmeyeceğini ve kısa sürede hasta-
neden ayrılabileceğini söylüyor. Neu-
ralink sistemi kafa derisinin küçük bir 
parçasının kaldırılması ile yerleştirili-
yor. Ardından, elektrot iplikleri beyne 
implant ediliyor, çip kafatasına yerleş-
tiriliyor ve kafa derisi yerine dikilerek 
işlem tamamlanıyor.

Neuralink’in çalışma hızı 
insan beynininkinden yüksek
Neuralink projesi, öncelikle engelli 
bireyleri hedefliyor. Sadece beyin sin-
yalleri ile felçli kişilerin bir elektronik 
cihazı kontrol etmesi sağlanabileceği 
gibi, görme engellilerin de Neura-
link’ten aynı şekilde faydalanması 
mümkün hale gelebilir. Elon Musk’ın 
ifadelerine göre, Neuralink’in çalışma 
hızı insan beyninin çalışma hızından 
çok daha yüksek. Üstelik bu hız, za-
manla daha da artacak. İnsan beynini 
bilgisayara bağlamak üzere yıllardır 
çalışmalar yapılsa da Neuralink, tüm 
bilimsel birikimi somutlaştıran ve ti-
cari forma getiren ilk şirket oldu. Bir 

işitme cihazına benzer bir forma sahip 
olan cihazın geleceğin teknolojilerine 
yön vermesi bekleniyor. 
Neuralink projesi için henüz kesin bir 
tarih verilmiş değil. Şimdilik sadece 
hayvanlar üzerinde denenen sistem 
için asıl belirleyici insan deneylerin-
den elde edilen sonuçlar olacak. Çığır 
açacak teknolojinin klinik testlerine 
başlandı. Bu araştırmalar sırasında 
kullanıcıların karşılaşabilecekleri klinik 
semptomlar takip edilecek ve sisteme 
nihai formu verilecek. 
Elon Musk, Neuralink’in hacklenme-
sinin önüne geçebilmek için her türlü 
çalışmayı yaptıklarını ve bu konuda-
ki geliştirmelere devam edeceklerini 
söylüyor. Fakat şimdilik bu konuda 
somut bilgiler bulunmuyor. 

Neuralink’in Özellikleri
n 23 milimetre çapa ve 8 milimetre 
kalınlığa sahip.
n Bataryası 1 gün boyunca yeterli 
olacak.
n Her bir cihazda 1024 elektrot bu-
lunacak. 
n Elektrotların beyne ulaşan kabloları 
saç tellerinden ince.
n Sıcaklık, basınç gibi verileri ölçebi-
lecek.
n Bluetooth ile çalışıyor.
n Seri üretim ile son tüketiciye sunul-
ması hedefleniyor.
n Sadece dakikalar içerisinde uygula-
nıyor.
n İmplant yerleştirilirken anestezi ile 
uyutulmaya gerek duyulmuyor.
n Operasyonun enfeksiyon riski yok.
n İnternete bağlanabilen her türlü 
elektronik aletin beyin sinyalleri, yani 
düşüncelerle kontrol edilmesini sağlıyor.
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Yeni Dijital Çağ Erich Schmidt & Jared Cohen - Optimist Yayınevi
“Her gün, teknolojik inovasyonlar sayesinde insanlar kendi kaderlerini şekillendirme 
fırsatı yakalıyorlar. Bu büyüleyici kitapta Eric Schmidt ve Jared Cohen, benzersiz de-
neyimleriyle bize yükselen getirilerin, artan katılımcılığın ve hakiki bir topluluk duygu-
sunun geleceğinin tablosunu sunuyorlar, tabii bugün doğru seçimleri yaparsak...” Bu 
sözler eski ABD Başkanı Bill Clinton’a ait. Google’ı küçük bir startup’tan dünyanın 
en etkili ve güçlü şirketlerinden birine dönüştüren Eric Schmidt ile Google Ideas’ın 
yöneticisi ve aynı zamanda dışişleri bakanları Condoleezza Rice ve Hillary Clinton’ın 
danışmanlarından olan Jared Cohen, bilgi ve deneyimlerini bir kitapta topladı ve ki-
tap bugüne kadar yüksek bir satış grafiği yakaladı. Optimist Yayınları’ndan ilk baskısı 
2014 yılında çıkan ve Ümit Şensoy’un çevirisiyle okuyucuya ulaşan kitapta gelecek 
hakkındaki öngörülerde bulunan ikili, “Gelecekte en güçlü kim olacak, yurttaşlar mı 
yoksa devlet mi?”, “Teknoloji terörizmi kolaylaştıracak mı yoksa zorlaştıracak mı?”, 
“Mahremiyetle güvenlik arasındaki ilişki nasıl olacak” ve “Yeni dijital çağın bir parçası 
olmak için nelerden vazgeçmek zorunda kalacağız?” gibi sorular üzerinden çağımızın 
bilinmezliklerle dolu alanlarına temas etmekten kaçınmıyor. Sözü Henry A. Kissin-
ger’ın kitaba dair yorumuyla tamamlayalım: “Eric Schmidt ve Jared Cohen teknoloji 
ve dünya düzeni üzerine derin düşünceler sunuyorlar. Ulaştıkları bazı sonuçlara katıl-
masanız da bu kışkırtıcı kitaptan çok şey öğreneceksiniz.”

Kurumsal Wellbeing Zirvesi 
online dünyada

Vivaldi’nin Dört Mevsim’ini 
“Recomposed” ile online deneyimleyin

Actifit sponsorlu-
ğunda geçtiğimiz 
sene Swissotel the 
Bosphorus’ta 210 
İnsan Kaynakla-
rı profesyoneli ile 
gerçekleştirilen Ku-
rumsal Wellbeing 
Zirvesi LOOP Sum-

mit bu sene online gerçekleşiyor. Değişim, wellbe-
ing ve İK teknolojilerinde alanında dünyaca ünlü 
uzmanların konuşma yapacağı etkinlik, İK profes-
yonelleri için ilham verici olacak. Stanford Üniver-
sitesi’nden Davranış Bilimci BJ Fogg, Virgin Pulse 
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanı & 
Bilim Danışma Kurulu Üyesi Dr. David Batman, 
Bersin Academy kurusucu Josh Bersin, Yale Uni-
versitesi’nden Psikoloji Profesörü Laurie Santos 
ve Türkiye’den Dinamo Danışmanlık/Universum 
Kurucu Ortağı ve Orta Doğu Direktörü Evrim 
Kuran konuşmacılar arasında yer alıyor. Dahası 
etkinlikte bu yılın olağanüstü koşulları nedeniyle 
katılım ücreti alınmayacak. Etkinlikle ilgili detay-
lara link üzerinden ulaşabilir ve kayıt olabilirsiniz. 
http://loopsummit.com/

48. İstanbul Müzik Festivali’nin Borusan İstanbul Filar-
moni Orkestrası’na odaklandığı üç konserlik özel serinin 
sonuncusunda orkestra, Vivaldi’nin Dört Mevsim’inin in-
celikli olduğu kadar cüretkâr biçimde yeniden ele alındığı 
“Recomposed” ile müzikseverlere tanıdık olduğu kadar 
farklı ve taze bir müzik deneyimi sunuyor. Online etkinlik 
5 Ekim Pazar günü saat 20.00’de sunuluyor. Max Rich-
ter, eserinde orijinal Dört Mevsim’in çoğunu değilse de 
özünü koruyarak, Vivaldi’nin müzik ruhunun baştan sona 
var olduğu yeni bir eser yaratıyor. “Alışveriş merkezlerin-
den reklamlara her yerde, her zaman duyduğumuz Dört 
Mevsim’in müzik kültürümüzdeki yeri başka hiçbir eserle 
kıyaslanamaz” diyen İngiliz besteci, 1725 tarihli bu ta-
nıdık müziği günümüze taşıyor. 2010 Salzburg Festiva-
li’nin açılış etkinlikleri kapsamında konser veren, 2014’te 
BBC Proms’a Türkiye’den davet edilen ilk topluluk olan 
ülkemizin önde gelen senfonik topluluklarından Borusan 
İstanbul Filarmoni Orkestrası ile bu eşsiz ziyafeti mobil 
olmanın ayrıcalığı ile deneyimlemeye hazır olun.



Hazırlayan: Ezgi Kurt 

Yukarıdan Aşağı
1. İstanbul kentinin merkezinde Beyazıt, Nuru Osmaniye ve Mer-
can semtlerinin ortasında yer alan dünyanın en büyük çarşısı ve en 
eski kapalı çarşılarından biri. 
2.  Yeryüzündeki beş büyük kara parçasından her biri. – Bir nota.
3. İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur. 
-  Tabanı meşinden olan mest, edik.
4. Bir kaynağa dayanmayan, hayalî. – Karakter. – Küba’nın plaka 
kodu. 
5.  Bir bağlaç. –  İtalya’da 1922-1943 yılları arasında etkinliğini 
sürdü-ren, meslek kuruluşlarına dayanan, devlet sınırlarını geniş-
letmeyi amaçlayan, yetkinin, tek partinin elinde toplandığı düzen. 
– İyot ’un simgesi.
6. Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli 
esen rüzgâr. –  Suudi Arabistan’ın plaka kodu. -  Potasyum ’un 
simgesi.
7. Lak ile cilalanmış. -  Argoda eğlenceli, gülünç, hoş.
8. Yılın onuncu ayı. –   Benzer, eş.
9. Mauritius’un plaka kodu. –  Sıcak, kızgın, yakıcı. -  Beyazla az 
mik-tarda siyah karışmasından oluşan renk. – Oksijen ’in simgesi.
10.  Dişi sığır. –   Kuzey Kutbu’yla ilgili, Kuzey Kutbu yakınında 
olan.
11.  Teklik üçüncü kişiyi gösteren bir söz. -  Belirli bir son kul-
lanım için daha kabul edilebilir hale getirilen su kalitesini artırma 
işlemi. - Eski dilde su
12.  İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare. - Rus Kazak-
ların başbuğuna verilen unvan.

Soldan Sağa
1. Kurşun, kömür, grafit gibi çizim araçları ile çizilen resim. – 
Ateş.
2. Aşırı duyarlık. – İspanya’nın plaka kodu.
3. Değer, fiyat, eder. – Birden sonra gelen sayının adı. -  At, 
eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şek-
line uygun demir parçası.
4. Irmak, dere, çay, küçük akarsu yatağı. – Kara kış.
5. Şaka. – Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin 
adı. - Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı, okunuşu.
6.  Türkü, şarkı. -  Avusturya’nın plaka kodu. Tortu, pas. – 
Tayland’ın plaka kodu.
7. Gayretli, çalışmayı seven, faal. – Görme engelli.
8. Alfabenin ilk harfi- Ayrıcalıklılar, seçkinler, soylular sınıfından 
olan, soylu. 
9. Romanya’nın plaka kodu. –Bir alışverişte tarafların kendileri 
için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yap-
tıkları görüşme. -  Ametal simgesi.
10.  Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı, okunuşu.- Ses-
bilim bakımından süreksiz, patlayıcı, sert diş damak ünsüzü. 
Uluslararası Birimler Sistemi’nce uzunluğun temel birimi ola-
rak belirlenen ölçü simgesi. - Ana atardamar. – Malta’nın plaka 
kodu.
11. Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, eri-
mesine, sıcaklığının artmasına yol açan fiziksel enerji. – Ulusla-
rarası anlaşmayla kararlaştırılıp kabul edilen 1000 gramlık ölçü 
birimin kısaltması. – Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak 
belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas.
12.  Kasaplık hayvanların bacaklarında, dizleriyle paçaları arasın-
daki kısma verilen isim. –  Anlayışlı, anlama, öğrenme

31. Sayı Bulmaca Çözümleri

Bulmaca
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Reklam İndeksi
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FİRMA     Sayfa FİRMA     Sayfa

ABM     ARKA KAPAK 

AES     ÖN KAPAK İÇİ - 1-16-17-18-19-20-21-22-23

AIRPAK     72 - 73

ALTERMAK    43 

ASMETAL     6 - 7 

AYZA MIZRAK   78 - 79 - 80 - 81

BIESSE     INSERT - 64 - 65 

BSA     86 - 87

CANMAKSAN     88 - 89

DİNÇMAK     38 - 39 - 40 - 41

EDDA    74 - 75

FENİŞ     26 - 27 

HİZMET HİM     77

KRC CNC     71

LEITZ     68 - 69

LIGNA     13

LİGNO     44 - 45 - 46 - 47

NETMAK     56 - 57

MAYMAK  114 -115

MIZRAK     4 - 5 

ORİMAK     102 - 103

ORMEND   33 - 34 - 35

PMR MAKİNA 50 - 51 - 52 - 53

REED TÜYAP WOODTECH  FUARI 3

REED TÜYAP KAPI FUARI     37

SAF TEKNİK     106 - 107

SARMAK     119

SCHNITZER    92 - 93

SERHAT MAKİNA 11

TİMSAN     110 - 111

TÖRK     101

UVTEK 31

ÜNALSAN     94 - 95

ÜNVER     60 - 61

ÜSTÜNKARLI      ARKA KAPAK İÇİ  




















