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AİMSAD Mesajı

Değerli Sektör Paydaşları,
Oldukça beklenmedik bir deneyimi yaşadığı-
mız 2020 yılına veda ettik. Her birimiz için 
gerek iş gerekse de özel hayatımızda bu dönem 
unutulmaz olacaktır, muhakkak. 
2020’de sağlığımız için endişe ettik, etmeye de-
vam ediyoruz. Bunun yanı sıra büyük bir bilin-
mezlikle karşı karşıya kaldık. Fakat ağaç işleme 
makineleri sektörü olarak tüm bu zorluklarla 
savaşıp 2020 gibi bir yılda ihracat rekoru kırdık. 
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine 
Türkiye AİM sektörü, 2020 yılında 110 mil-
yon 112 bin 234 dolar ihracatla rekor kırdı. 
2019’da 98 milyon 16 bin 644 dolar ihracat 
gerçekleştiren sektör, yüzde 12 ile 2018’den 
beri en yüksek ihracat rakamını yakaladı. Böyle 
bir rekorun haklı gururunu yaşıyoruz. Buradan 
tüm sektör paydaşlarına, gösterdikleri büyük 
özveri sonucu elde ettiğimiz bu başarı için te-
şekkür ediyorum. AİMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Erol’un da dergimizde söyle-
diği gibi, bu başarının en önemli nedeni, sek-
tör firmalarının bu dönemde doğru bir strateji 
uygulamaları. Yine başkanımızın da söylediği 
üzere, insanların pandemi boyunca vaktinin ço-
ğunu evlerinde geçirmesi ve mobilyalarını daha 
çok kullanmaya başlaması sonucunda, rahat ve 
ergonomik olmayan mobilyalar değiştirildi. Bu 
durum da sektörümüze olumlu yansıdı. 
2021’de teknolojiye, Ar-Ge ve inovasyona, 
kurumsallaşmaya vereceğimiz önem, rotamızı 
daha doğru belirlememizde en büyük etken 
olacak. Bu konuda AİMSAD olarak üyeleri-
mizin hep yanında olduğumuzu hatırlatmak 
isterim. 2020’nin Mayıs ayında hayata geçir-
diğimiz www.turkishwoodworkingmachinery.
com portalının da başarımıza etkisi olduğunu 
düşünüyor ve her geçen gün artan ziyaretçi sa-
yısı ile sektöre daha büyük katkılar sağlayacağı-
na inanıyoruz. 
Bu sayımızda, kapak konusu olarak pandemi 
ile değişen iş yaşamında sağlık, verimlilik ve 
İK politikalarını ele aldık. A Sınıfı İş Güven-
liği Uzmanı ve Makine Yüksek Mühendisi H. 
Melih Gürses ve Kariyer.net İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Çağlayan 
Göksan görüşleriyle konuya farklı açılardan 
derinlik kattılar. 
2021 ile birlikte, dergimize yeni konu başlıkları 
ekledik. Bunların başında mobilya röportajları 

serimiz geliyor. Mobilya sektörünü daha iyi an-
lamak amacıyla başlattığımız bu serinin ilk ko-
nuğu, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç oldu. 
Sektörün Sesi röportaj dizimiz, Fokus adını ala-
rak içeriğinde değişikliğe gidildi. ABM Makine 
Genel Müdürü Cansev Kesoğlu ile gerçekleş-
tirdiğimiz ilk röportajı ve içeriğini dergimizde 
okuyabilirsiniz. 
İz Bırakan Kadınlar sayfamızı çıkardık ve onun 
yerine İş Dünyasında Kadınlar sayfasını ekledik. 
Bu sayfamızda da ilk konuğumuz, Kayahan 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı, MAİB Başkan 
yardımcısı ve MAKFED Denetim Kurulu üyesi 
Sevda Kayhan Yılmaz. 
Uzun yıllar severek hazırladığımız Bir Ağaç 
Öyküsü sayfasını da çıkararak Türkiye’de Or-
man Varlıkları sayfasını ekledik. Bu sayımızda 
Örümcek Ormanları ile ilgili daha önce muh-
temelen hiç duymadığınız bilgilere erişebile-
ceksiniz. 
2021’de her sayıda kitap röportajları olacak. İlk 
röportaj, AİMSAD Başkanı Erol ile keyifle oku-
yacağınızı düşünüyorum.  
Bu sayımızda, teknoloji yazarı Özgür Çetin, 
dijitalleşen dünyada hayatta kalmanın yollarını 
anlattı. 
Bizimle devam eden sayfalarımız da var elbette. 
Gazeteci Çetin Ünsalan, KOBİ sayfasında, 
“Yeni kuşağa ve onun ekonomik anlayışına, bir-
likte iş yaparken de tercih edilmeye hazır mısı-
nız?” diye sordu. 
Dünya Turu’nda sahip olduğu tarihi değerler, 
kültürel zenginlikler ve doğal güzellikleri ile 
dünyanın en popüler 15 turistik ülkesinden biri 
olan Macaristan’a yer verdik. 
Gezi sayfamızda ise yemyeşil doğası, her biri ta-
biat harikası gölleri, kayak merkezleri, kaplıca-
ları, tarihi eserleri, saraya aşçı yetiştiren dünyaca 
ünlü mutfağı ile Batı Karadeniz’in nadide kenti 
Bolu sayfalarımızda yer aldı. 
İlham Veren Hikayeler’de hekimlerin piri, ça-
ğının ötesinde bir tıp dehası olan İbni Sina ko-
nuğumuz oldu. 
AİMSAD olarak 2021 yılında üyelerimizi yeni-
liklerle buluşturmaya, sorunlarını çözmeye ve 
ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceğiz. 
ST Endüstri Radyo’da Makinenin Gündemi 
programını hazırlayıp sunan biri olarak, 13 Şu-
bat Dünya Radyo Günü’nü kutlarım. 

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

76.
İş Dünyasında Kadınlar
Kayahan Grup Yönetim Kuru-

lu Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, 

“Sezgisellik, çoğunlukla kadınların 

sahip olduğu, çok özel bir yeti” 

diyor. 

12.
Haber
Ağaç işleme makineleri 
sektörü, pandemiye rağmen 
ihracat rekoru kırarak 2020 
yılında 110 milyon 112 bin 234 
dolar ihracat gerçekleştirdi. 

Haber
AİMSAD ve SEDEFED’den 
dev güç birliği    

Haber
AİMSAD, Türkiye İMSAD’a 
üye oldu

Haber
İngiltere ile yeni dönem:
Serbest ticaret anlaşması imzalandı

Kitap Röportajı
AİMSAD Başkanı Erol: Son yıllarda 
gelecek bilimi ilgimi çekiyor

Orman Varlıkları
Avrupa’nın ve Kafkasya’nın en 
uzun boylu, en çaplı ladin ve
köknar ağaçlarına sahip Örümcek 
Ormanları, Anadolu’nun gerçek 
anlamda saklı cenneti. 

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

106.
İlham Veren 
Hikayeler
Batı’da “Büyük Üstat” ismi ile 
tanınan, modern tıbbın kurucusu 
ve hekimlerin önderi İbni Sina; 
felsefeden matematiğe, 
astrolojiden müziğe bilimin pek 
çok alanında katkı sunan bir deha. 

82.
Mobilya Röportajları
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, 

“Makineciler, sektördeki 

oyuncuları daha iyi tanımalı” diyor. 
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58.
Kapak
Pandemi ile belirsizlik ve hızlı 
değişim hayatımıza girerken, 
işyerlerinde hem sağlığımızı 
korumak hem verimliliği yüksek 
tutmak hem de İK politikalarını 
doğru yönetmek istiyoruz. Peki, 
nasıl yapacağız? Bu sorunun 
yanıtını İş Güvenliği Uzmanı 
Melih Gürses ve Kariyer.net 
İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Genel Müdür Yardımcısı 
Çağlayan Göksan ile aradık. 

88.
Gezi
Bolu yemyeşil doğası, her biri 

tabiat harikası gölleri, kayak 

merkezleri, kaplıcaları, tarihi eserleri 

ile Batı Karadeniz’in görülmeye 

değer nadide şehirlerinden biri. 

94.
Fokus
ABM Makine Genel Müdürü 

Cansev Kesoğlu, iç pazarda ucuz 

fiyata dayalı satış stratejisinin 

kaliteyi düşürdüğünü söylüyor. 

98.
Dünya Turu
Avrupa’nın kalbinde tarih ve kültürle 

harmanlanan ülke Macaristan, gelişen 

ekonomisiyle de kendinden söz 

ettiriyor. 

İÇİNDEKİLER







Haberler
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Ağaç işleme makineleri sektöründen 
pandemiye rağmen ihracat rekoru
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre Türkiye, ağaç işleme makineleri sektöründe 
2020 yılında 110 milyon 112 bin 234 dolar ihracatla rekor kırdı. 2019’da 98 milyon 16 bin 
644 dolar ihracat gerçekleştiren sektör, yüzde 12 ile 2018’den beri en yüksek ihracat 
rakamını yakalandı.

Tüm dünya gibi Türkiye’yi de etkisi 
altına alan koronavirüs küresel sal-
gınının ortaya çıktığı 2020 yılında, 
ağaç işleme makineleri sektörü ih-
racat rekoru kırdı. Makine İhracat-
çıları Birliği (MAİB) verilerine göre 
2020 yılının 12 ayında ağaç işleme 
makineleri sektörü, 110 milyon 112 
bin 234 dolar ihracat gerçekleştir-
di. 2019’da bu rakam 98 milyon 
16 bin 644 dolar, 2018’de ise 102 
milyon 510 bin 492 düzeyindey-
di. Buna göre sektör ihracatı, yüz-
de 12 ile 2018’den beri en yüksek 
büyüme oranını yakaladı. Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 11 
aylık verilerine göre ise sektörün ih-
racatı Kasım’da 20-21 milyon dolar 
seviyesinde. Bu durum, ihracattaki 
artışta Kasım ayının önemli bir payı 
olduğunu gösteriyor. Kasım ayında 
en çok ihracat yapılan 5 ülke, sıra-

sıyla 9 milyon 550 bin 800 dolar ile 
Rusya, 868 bin 188 dolar ile Irak, 
559 bin 217 dolar ile Bulgaristan, 
546 bin 612 dolar ile Birleşik Kral-
lık ve 529 bin 175 dolar ile Cezayir. 
2019’da Rusya, 3 milyon 954 bin 
892 dolarla, en çok ihracat yapılan 
üçüncü ülke konumundaydı. 
Buradaki verilerden de görüleceği 
üzere, ihracattaki artışın en önemli 
nedeni, Kasım ayında Rusya’ya ya-
pılan ihracat miktarının diğer aylara 
göre çok daha yüksek olması. 

‘Rusya’ya ihracat 
1 yılda yüzde 365 arttı’ 
Pandemi döneminde ağaç işle-
me makineleri sektörünün ihracat 
rekoru kırmasını değerlendiren 
AİMSAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Sabri Erol, “TÜİK’in 
12 aylık dış ticaret verileri henüz 

yayımlanmadığı için 11 aylık ra-
kamlara göre cevaplamak duru-
mundayım. Öncelikle, 2020 yılı 
11 ayın sonunda Rusya’ya yapılan 
toplam ihracat 13,4 milyon dolar. 
2019 yılına göre 2020 yılında Rus-
ya’ya olan ihracatımızın yüzde 365 
arttığını görüyoruz. Sadece Kasım 
ayında yapılan 9,5 milyon dolar 
değerindeki ihracatın, 11 aylık top-
lam yapılan ihracata göre oranı ise 
yüzde 70 olarak gerçekleşti. Ulus-
lararası kaynaklarda henüz 2020 
verileri açıklanmadığı için 2019 yılı 
sonunda Rusya’nın ağaç işleme ma-
kineleri toplam ithalatının 300 mil-
yon dolar olduğunu söyleyebilirim. 
Türkiye ise, yine 2019 sonu ihracat 
rakamlarına göre buradan sade-
ce yüzde 1 civarında bir pay aldı. 
2020 yılında, 11 ayın sonunda en 
çok ihracat yapılan ürünleri sırasıyla 
10 milyon dolar ile alet değiştirme-
den çeşitli makine işlemleri yapan 
makineler, 1,5 milyon dolar ile tes-
tere makineleri ve 890 bin dolar ile 
diğer makineler oluşturmaktadır” 
diye konuştu. Öte yandan, Ticaret 
Bakanlığı’nın mobilya sektör ra-
porları incelendiğinde Rusya’nın 
mobilya konusunda ne ihracatçı, 
nede ithalatçı bir ülke olmadığını 
görüyoruz. 145 milyonluk nüfusa 
sahip olan bir ülke zannediyorum 
ki sadece kendi iç tüketimlerine 
yönelik bir üretim mevcut. Ayrıca, 
Rusya en büyük tomruk üreticisi 
ülkelerinden biri. Dolayısıyla bitmiş 
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üründen ziyade hammadde için en 
kıymetli ürün olan tomruğun ihra-
catı, ahşap sektöründe Rusya için 
büyük rol oynuyor” dedi. 

‘Pandemide 
mobilya yatırımları çoğaldı’
Pandemi döneminde Sadece Rus-
ya’da değil, birçok ülkede mobilya 
yatırımlarının çoğaldığını söyleyen 
Erol, “Çünkü insanlar pandemi 
boyunca vaktinin çoğunu evlerin-
de geçirdiler ve mobilyalarını daha 
çok kullanmaya başladılar. Tabii bu 
da rahat ve ergonomik olmayan 
mobilyaları değiştirmelerine sebep 
oldu. 

‘Sektör firmaları 
doğru strateji uyguladı’
2020 yılında, pandemiye rağmen 
tüm sağlık tedbirleri alınarak Ekim 
ayında Woodtech Fuarı’nın gerçek-
leştirdiklerini hatırlatan Mustafa 
Erol, bu durumun Ekim ve Kasım 
aylarındaki ihracattaki artışta etkisi 
olabileceğini, ancak sektör firma-
larının 2020’de yurtiçi/yurtdışı 
Woodtech dışında hiçbir fuara ka-
tılmadığına dikkat çekti.  İhracat 

artışının en büyük sebeplerinden 
birinin firmaların kendilerince yap-
tıkları pazarlamadan kaynaklandığı-
nı belirten Erol fuarların olmaması, 
seyahatlerin kısıtlanması gibi sebep-
lerden firmaların öz değerlendir-
melerini yaparak, doğru bir strateji 
uyguladıklarını ifade etti. 

İhracat rekoru dijitalleşme 
için motivasyon
AİMSAD olarak 2020’de dijital fa-
aliyetler dışında tanıtım gerçekleşti-
remediklerini kaydeden Erol, 2020 
yılında, geçmiş dönemde yapılan 
tanıtımların faydasını gördüklerini 
aktardı. 2020’nin Mayıs ayında fa-
aliyete geçirdikleri www.turkishwo-
odworkingmachinery.com porta-
lından da bahseden Erol, portalın 
her geçen gün ziyaretçi sayısının 
arttığını ve bilinir hale geldiğini 
bildirdi. Dernek olarak 2021 üye 
kataloğunu da bu portalla beraber 
hibrit bir şekilde hazırlamayı plan-
ladıklarını anlatan Erol, böylelikle 
fuarlarda katalog taşımak isteme-
yen ziyaretçileri, sadece karekodlar 
ve kısa linklerle portala yönlendire-
ceklerini ifade etti. 

Pandemi ve 2020’de yaşanan bu 
ihracat rekorunun sektörde önce-
likle dijitalleşmeye yönelik bir mo-
tivasyon oluşturacağını söyleyen 
Mustafa Erol, ayrıca pazarlama ve 
reklam çalışmalarının arttırılması ve 
markalaşma ile kurumsallaşma sü-
reçlerinin tamamlanmasına yönelik 
motivasyon oluştuğunu belirtti.  

‘Bazı üyelerimiz 
sadece ihracata çalışıyor’
Her sektörde olduğu gibi AİM 
sektöründe de sürekli gelişimlerin 
mevcut olduğunu kaydeden Erol, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün 
bazı üyelerimizin sadece ihracata 
çalıştığını, bazılarının sadece proje 
bazlı ürünler yaptığını ve neredeyse 
6-7 aylık siparişleri olduğunu, bazı-
larının ise yabancı firmalarla ortaklı-
ğa giderek yurtdışında marka haline 
geldiğini ya da gelebilecek potan-
siyelde olduğunu görebiliyoruz. 
Ülkemiz, sadece AİM sektöründe 
değil, birçok endüstride teknolojiyi 
uygulayan değil üreten konumuna 
geldi. Dolayısıyla, oluşan bu akıma 
AİM sektörünün de ayak uydurdu-
ğunu söylemek mümkün.” 

Mustafa Erol’un öngörüsü gerçekleşti
AİMSAD Başkanı Mustafa Erol, AİMSAD Dergisi’nde geçen yıl yaptığı değer-
lendirmede, sektörün 2020’yi pandemiye rağmen 2019 rakamlarıyla kapataca-
ğını, kış aylarının da gelmesiyle mobilya sektörünün hareketlenerek bu duru-
mun ağaç işleme makinelerine artısı olacağını, 2021’de ise üretim ve ihracatta 
yüzde 10-15 artış beklediğini söylemişti. 
Erol, pandeminin esasında mobilya sektörüne yaradığına dikkat çekmiş, 
“Çünkü insanlar evlerinde pek çok şeyi evlerinde yaptılar. Bu durum evde 
çok vakit geçirebilmek için bir arz yarattı. Rahat olmayan mobilyalar, rahatı 
ile değiştirildi. Bu durumun 2021 yılında tüm dünyada daha fazla artacağını ve 
mobilya sektörünün daha olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Bu sebeple, 
sadece ağaç işleme makinelerinde üretim anlamında bir artı olacak” demişti.
2020’de 95-100 milyon dolarlık bir ihracat beklentileri olduğunu söyleyen Mustafa Erol, “Şu anda ihracatın ithalatı 
karşılama oranı yükseldi. Daha da yükselip yüzde 250’leri bulacağına inanıyorum. Kış şartlarında insanlar evde ka-
lacak ve mobilya değiştirecek. 2020’yi bu şekilde bitirmemizin en önemli sebeplerinden biri de makine fuarını ger-
çekleştiren tek ülkenin Türkiye olması. Onun çok faydası oldu. İhracatın durumunun sebebi de bu” açıklamasında 
bulunmuştu.  







Haberler
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AİMSAD ve SEDEFED’den 
dev güç birliği
Ağaç işleme makineleri sektörünün en önemli temsilcisi AİMSAD, Türkiye’de birbirinden 
farklı alanda faaliyet gösteren 36 sektör derneği ve 7000 iş insanının buluştuğu çatı örgüt 
SEDEFED’e üye oldu. 

Sivil toplum hareketinin gücüne 
inanan, yenilikçi yaklaşımı ve de-
ğişime açık uygulamaları ile ağaç 
işleme makineleri sektörünün en 
önemli temsilcisi olan AİMSAD, 
gerek yurt içinde, gerekse yurt dı-
şında alanında etkin ve söz sahibi 
STK’larla bir araya gelerek güçlü 
işbirliklerine imza atmaya devam 
ediyor. 
AİMSAD, akaryakıt, inşaat, ma-
kine imalat, elektrik, endüstriyel 
mutfak, tarım, gıda, otomotiv, 
plastik, kimya, çelik ve lojistik gibi 
farklı sektörlerden 36 derneğin 
buluştuğu, 7000 iş insanının tem-
sil edildiği Sektörel Dernekler Fe-
derasyonu (SEDEFED)’e üye ola-
rak güçlü bir işbirliğine imza attı.
Birbirinden çok farklı alanda fa-
aliyet gösteren lokomotif sektör 
derneklerin bir arada olduğu 
SEDEFED’e üye olmaktan mem-
nuniyet duyduklarını belirten 
AİMSAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Erol, bu üyeliğin 
kendilerine güç katacağını ifade 
etti. SEDEFED’in bağlı olduğu 
konfederasyon TÜRKONFED, 
kurucu üye TÜSİAD ve diğer üye 
derneklerle birlikte oldukça önem-
li bir temsil gücü olduğuna dikkat 
çeken Erol, “Daha önce makine 
sektöründe federasyona üyeydik 
ancak sektörümüzün dışındaki di-
ğer sektörlerle bir arada olmanın 
da bir gereklilik olduğunu gördük.  

Diğer üye derneklerle birlikte is-
tatistikleri paylaşmak, güncel ge-
lişmelerden haberdar olmak, or-
tak akıl toplantılarında buluşmak 
hem üyelerimiz için, hem de karar 
verici firma sahiplerimiz için çok 
önemli. SEDEFED’in bugüne 
kadar yaptığı çalışmaları gördüğü-
müz kadarıyla sektörümüze çok 
faydası olacağını düşünüyorum” 
dedi. 
Tüm dünyada son 20 yılda sektö-
rel derneklerin federasyon çatısı 
altında birleştiğini ve güç birliği-
nin önemini fark ettiğini bildiren 

Erol, özellikle kriz zamanların-
da sektör paydaşlarının gelece-
ğe birlikte hazırlanarak, gelecek 
projelerine daha hızlı karar vere-
bilmelerinin mümkün olduğunu 
dile getirdi. Erol, “Derneklerin 
federasyonlarda yer alması çok 
önemli. Bir sektörde birden fazla 
dernek var dolayısıyla sadece fede-
rasyona girmek değil oraya katkı 
sağlamak gerekiyor. Veri akışını 
sağlamak, istatistik alıp vermek 
gibi doğru ve sağlıklı bilgi paylaşı-
mı çok önemli. İnşallah biz sektö-
rümüzü orda iyi bir şekilde temsil 
edeceğiz” şeklinde konuştu. 

AİMSAD’la güçlü bir işbirliği
SEDEFED Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Avcı, ağaç işleme ma-
kineleri sektörünün önde gelen 
temsilcisi AİMSAD’ın SEDEFED 
ailesine katılmasından büyük 
memnuniyet duyduklarını belirte-
rek, “SEDEFED’in 2020 vizyo-
nunda federasyon olarak derinleş-
me ve genişleme faaliyetlerimize 
hız verme kararı almıştık. Her ne 
kadar pandemi nedeniyle diğer 
tüm dernekler gibi bu faaliyet-
lerimizi yavaşlatmamız gerekse 
de AİMSAD’ın üyeliğiyle birlik-
te 2020 yılı sonunda 36 derneği 
temsil eden sektörel ve tematik bir 
aile olduk. AİMSAD’ın İstanbul, 
Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara’dan 
üye firma ve iş insanı profiliyle 
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SEDEFED’in İstanbul ve Ankara 
dışındaki bölgelerde temsiliyetini 
artırması da bizim için çok sevin-
dirici bir gelişme” dedi.
SEDEFED’in kuruluş misyonunda 
başta AB olmak üzere uluslararası 
stratejik işbirliklerinin geliştirilme-
si ve desteklenmesinin yer aldığını 
belirten Ali Avcı,  AİMSAD’ın Av-
rupa Ağaç İşleme Makinesi İmalat-
çıları Federasyonu (EUMABOIS) 
üyeliğinin SEDEFED için çok 
önemli bir değeri olduğunu söy-
ledi. Avcı, “Bundan sonraki dö-
nemde derneğimizle birlikte ba-
şarılı işbirlikleri gerçekleştirmeyi 
diliyor, bir kez daha SEDEFED 
ailesine hoş geldiniz diyorum” 
şeklinde konuştu.
Sivil toplumun en önemli göre-
vinin örgütlü bir yapı olduğunun 
altını çizen Avcı, SEDEFED’in 
bu yapıda sunduğu katma değerin 
bağımsız ve gönüllü olmasından 
kaynaklandığını belirtti. Federas-
yon bünyesindeki sektörlere güç-
lü, bağımsız ve şeffaf bir iş dünya-
sı örgütlenmesi, üyelere geniş bir 
network yelpazesi sunduklarını 
ifade eden Başkan Avcı, “Sektör-
lerimizin sorunlarını ve taleplerini 
dinliyor, ilgili kamu makamlarına 
iletiyor ve SEDEFED olarak çö-
zümün bir parçası olmayı teklif 
ediyoruz. Ülke ekonomimizin 
kalkınması için tüm sektörleri-
mizin dayanıklı ve rekabetçi ol-
maları gerektiğinin bilincindeyiz. 
Ekonomi politikalarının yapımı 
aşamasında içerik ve savunucu-
luk ölçüsünde çalışmalar yapıyor, 
sektörlerimizin rekabetçiliğini ar-
tırma hedefiyle faaliyetlerimizi şe-
killendiriyoruz. SEDEFED çatısı 
altında yarattığımız bu sinerji ve 
etkileşim sektörlerimizin dayanık-
lılığı, sürdürülebilirliği, büyümesi 

ve gelişmesine katma değer yara-
tıyor” diye konuştu.
Özellikle COVID-19 sürecinde si-
vil toplum dünyasında diyalog ve 
dayanışmanın pekiştiğini bildiren 
Avcı, SEDEFED olarak bu dö-
nemde sektörlerin nabzını tutarak, 
TÜRKONFED ortaklığında ger-
çekleştirdikleri Ortak Akıl toplantı-
larıyla üyeleri ile bakanları ve siyasi-
leri bir araya getirdiklerini söyledi. 
Bu süreçte, Ernst&Young ve üye 
dernekler işbirliğinde webinarlar 
düzenlediklerini, ortak akıl top-
lantıları yaptıklarını ve 12. Rekabet 
Kongresi’ni çevrim içi ortamda dü-
zenlediklerini belirten Avcı, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: 
“Sektörlerin ve şirketlerin derinden 
etkilendiği bu kriz ortamında birlik 
olma, birlikte hareket etme içgü-
düsüyle ortak akıl yolunu bir kez 
daha bulduk diyebiliriz. Sivil toplu-
mun var oluş amacı da aslında tam 
olarak budur ve bu amacı unutma-
mak gerekir. Bizim gibi iş dünyası 
örgütlerine düşen görevler iş dün-

yasının, sektörlerin ve ekonominin 
nabzını iyi tutmak, iş dünyasında 
karşılaşılan zorlukları kamu nezdin-
de ilgili yetkililere doğru bir şekilde 
aktarmak, ekonomi politikalarının 
yapım süreçlerinde yer almak ve 
hem ülkemize hem de ekonomimi-
ze katma değer yaratmaya devam 
etmektir. Biz de bu amaçlar doğ-
rultusunda SEDEFED olarak üze-
rimize düşenleri yapmaya devam 
edeceğiz. Özellikle gelecek yılda 
ülkemizdeki yatırım ortamının iyi-
leştirilmesi, finansal kaynaklara eri-
şimin kolaylaştırılması ve ihracatın 
dinamikleştirilmesi gibi alanlarda 
sektörlerimizin beklenti ve ihti-
yaçlarını analiz etmeyi planlıyoruz. 
SEDEFED bünyesinde çok çeşitli 
sektörler yer alıyor ancak ekono-
minin en kritik noktalarında tüm 
sektörlerin yaşadığı ve çözülmesi-
nin beklediği ortak alanlar mevcut. 
İşte bu alanlardaki çalışmalarımı-
zı yoğunlaştırarak sektörlerimi-
zin sesi ve savunucusu olmaya 
devam edeceğiz.”
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AİMSAD, Türkiye İMSAD’a üye oldu

AİMSAD, inşaat sanayisini 
yurt içi ve yurt dışında            
temsil eden büyük bir sivil 

toplum örgütü olan Türkiye İnşaat 
Malzemesi Sanayicileri Derneği’ne 
(Türkiye İMSAD) üye oldu.  Üyelik 
başvurusu 23 Aralık 2020’de kabul 
edilen AİMSAD, AİM sektörünün 
ağını genişletmeye devam ediyor. 
1984 yılında kurulan ve bugün 88 
büyük şirket, 53 dernek ve 3 üni-
versite üyesi bulunan İMSAD, 2009 
yılından beri her yıl, Uluslararası İn-
şaatta Kalite Zirvesi’ni düzenliyor. 
2011 yılında Brüksel temsilciliğini 

kuran, sektörel projeler yürüten, 
raporlar çıkaran Türkiye İMSAD, 
Avrupa Komisyonunun fonladığı 
birçok projeye de liderlik ediyor.
AİMSAD, bundan böyle Türkiye 

AİMSAD’ın aktivitelerine katılarak 
görüş ve önerilerini paylaşacak, AİM 
sektörünün ihtiyaçları doğrultu-
sunda derneğin içerisinde faaliyet-
ler yürütecek. 

Ağaç İşleme Makineleri ithalatında 
yüzde 10 -11 ek gümrük vergisi

İthalatta ilave gümrük vergisi 
uygulanmasına ilişkin karar 
Resmi Gazete’de yayım-

landı ve ithalat esaslarının gün-
cellendiği mevzuatta, gümrük 
vergileri oranları tekrar ilan edil-
di.  İthalatta 2020 yılı ve önceki 
dönemlerde getirilen ek vergi-
lerin toplandığı 31.12.2020 ta-
rihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; ürünlere 
bağlı olarak, yüzde 10 ve yüzde 11 ilave gümrük vergisi 
uygulanmasına karar verildi. Mevzuattan, AB ülkeleri ile 
Venezuela, Tunus, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, 
EFTA Ülkeleri, Faroe Adaları, Fas, Filistin, Güney Kore, 
Gürcistan, İsrail, Karadağ, Makedonya, Malezya, Mısır, 
Moldova, Morityus, Sırbistan, Singapur ve Şili menşeli 
ürünler muaf tutuldu. Bunların dışında kalan ülkelere ise 
ilave gümrük vergisi uygulanmasının 2021’de de devam 
ettirilmesinde karar verildi.
Geçici maddeler doğrultusunda, 01.01.2021 tarihinden 

önce yüklemesi yapılmış ürünler 
için muafiyet uygulanmasına karar 
verildi. Türkiye ile Birleşik Krallık 
arasında imzalanan Serbest Ticaret 
Antlaşması’nın hukuki yürürlüğüne 
kadar bu ülkeden ithal edilen ürün-
lerin, “Diğer Ülkeler” sütunundaki 
gümrük vergisi (gümrük vergisi ve 
toplu konut fonu) doğrultusunda 

teminat alınarak ithali yapılması karara bağlandı.
Ayrıca, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin 
İthalat Denetimi Tebliği (Ürün güvenliği ve denetimi ko-
nusunda GTİP numarası 8465 ile başlayan tüm ürünlerin 
ithalatında TAREKS uygulamasına tabii olması hususu-
nun aynı şekilde devam ettirileceği belirtildi. Kullanılmış 
veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ’e göre de 
GTİP numarası 8465 ile başlayan tüm ürünlerin ikinci el 
olarak ithalatında uygulanan KG/CIF kıymet bedeli 20 
USD olması hususunun 2021 yılında da aynen süreceği 
bildirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta ilave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’a 
göre ürünlere bağlı olarak, yüzde 10 ve yüzde 11 ilave gümrük vergisi uygulanmasına 
karar verildi. 
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İngiltere ile yeni dönem:
Serbest ticaret anlaşması imzalandı
Brexit süreciyle birlikte 31 Aralık 2020 itibariyle Avrupa Birliği’nden ayrılan İngiltere ile Türkiye 
arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek anlaşma tüm 
sanayi ve tarım ürünlerini kapsıyor.

İngiltere’nin Brexit sürecinde 
Avrupa Birliği’nden ayrılması 
ile birlikte 1 Ocak 2021 itiba-

riyle yeni bir dönem başlıyor. Al-
manya’dan sonra Türkiye’nin ikinci 
büyük ihracat pazarı olan İngiltere 
ile Türkiye arasında serbest ticaret 
anlaşması imzalandı. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Gümrük Birliği’nden sonra en 
büyük anlaşmamız” dediği ser-
best ticaret anlaşması, İngiltere’nin 
‘Brexit’ sonrası imzaladığı ilk tica-
ret anlaşması özelliğini taşıyor.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, an-
laşma ile iki ülke arasındaki ilişkile-
ri daha da derinleştirecek bir adım 
attıklarını söyledi.  Bu anlaşma ol-
masaydı Birleşik Krallık’a yapılan 
ihracatın yaklaşık yüzde 75’inin 
vergi yüküyle karşı karşıya kalacağı-
nı ve yaklaşık 2.4 milyar dolar civa-
rında bir zarar olacağını ifade eden 
Pekcan, “Risk an itibarıyla ortadan 
kalkmıştır. İngiltere ile ticaret yapan 

iş insanlarımız gönül rahatlığıyla bi-
zim için her açıdan kritik bir pazar 
olan ülke ile ticaretlerini sürdürebi-
lirler” diye konuştu.
Türk ihracatçıların menşei koşul-
larından etkilenmeyeceğinin altı-
nı çizen Pekcan, “AB ile yapılan 
Gümrük Birliği anlaşmasında hiz-
metler ve yatırımlar sektörleri dahil 
değildi ama prensip olarak İngiltere 
ile bu yönde anlaştık. Hizmetler ve 
yatırımları kapsama dahil edeceğiz. 
Hatta bazı ürünleri karşılıklı olarak 
tanıma ve tarım ürünlerinde de kar-
şılıklı iyileştirmeler yapacağız” dedi.
Yapılan anlaşma ile İngiltere’nin 
Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla 
oluşabilecek tüm belirsizlikler or-
tadan kalkmış oldu. İngiltere 2019 
yılında Türkiye’nin en çok ihracat 
yaptığı ülkeler arasında ikinci, en 
çok ithalat yaptığı ülkeler arasında 
dokuzuncu sırada yer aldı. 2019 yı-
lında 2 ülke arasındaki toplam tica-
ret hacmi 16 milyar doları aştı.  

2019 yılında Türkiye’nin İngilte-
re’ye ihracatı yüzde 2, ithalatı ise 
yüzde 27 azalmasına rağmen, Bir-
leşik Krallık yüzde 4,4’lük pay ile 
Türkiye’nin altıncı büyük ticaret 
ortağı olmayı sürdürdü. 2019 yılın-
da İngiltere’nin Türkiye’den ithala-
tı 12 milyar dolar olurken, Türki-
ye’ye ihracatı 6,4 milyar dolar oldu. 
Ağaç işleme makineleri sektörünün 
2019 yılında İngiltere’ye ihracatı ise 
2 milyon 750 bin dolayında oldu. 
İmzalanan serbest ticaret anlaşması 
İngiltere’nin bugüne kadar Japon-
ya, Kanada, İsviçre ve Norveç ile 
yaptığı anlaşmalarından ardından 
beşinci büyük ticaret anlaşması 
olma özelliği taşıyor.
Türkiye’nin bu anlaşma dışında ser-
best ticaret anlaşması yaptığı ülke-
ler şöyle: EFTA – Avrupa Serbest 
Ticaret Birliği ülkelerinden AB’ye 
girmeyen İsveç, Norveç ve İsviçre, 
İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, 
Filistin, Tunus, Fas, Suriye, Mısır, 
Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, 
Sırbistan, Şili, Ürdün, Morityus, 
Güney Kore, Malezya ve Moldova. 
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Türkiye-Tayvan makine sektörleri 
bilgilendirme webinar’ına ilgi
Türkiye-Tayvan makine sektörleri bilgilendirme webinar’ı, 2 Aralık 2020’de AİMSAD ve TAITRA 
işbirliğinde Zoom üzerinden gerçekleştirildi. Webinar’a 40’ın üzerinde katılımcı ilgi gösterdi. 

AİMSAD ve Tayvan Ticaret 
Merkezi (TAITRA) İstanbul 
ofisi iş birliğiyle gerçekleştiri-

len ve 40’ın üzerinde katılımcının yer 
aldığı webinar, iki ülkenin AİM sektö-
rü ilişkileri açısından oldukça verimli 
oldu.  
AİMSAD Genel Sekreteri Arif 
Onur Kaçak’ın moderatörlüğünde, 
AİMSAD Başkanı Mustafa Erol ve 
TAITRA İstanbul Ofisi Direktörü 
Jimmy Chen’in açılış konuşmalarıy-
la başlayan webinarda, TAITRA İş 
Geliştirme Müdürü Nazan Güngör 
tarafından Tayvan ve Tayvan Makine 
sektörü hakkında detaylı bir sunum 
gerçekleştirildi. Akabinde AİMSAD 
Danışmanı Ruhi Gürdal, Türkiye 
Makine sektörü hakkındaki sunumu 
ile geniş bilgiler verdi.
Webinar’da konuşan AİMSAD Baş-
kanı Mustafa Erol, “Tayvan bizim 
için önemli bir ülke. Hem ithalat hem 
ihracat açısından birçok ortak işbirliği 
yaptığımız değerli bir ülke. AİM sek-
töründe ileride beraber çalışacağımız 
ülkelerden biri” dedi.  
Tayvan’la ilgili bilgi veren TAITRA İş 
Geliştirme Müdürü Nazan Güngör, 

geçmişte işgücüne dayalı bir ekono-
misi olan ülkenin zaman içinde tek-
noloji ve inovasyona verdiği önem 
sayesinde teknolojisi ile öne çıktığını 
söyledi. Tayvan’ın Asya’da iş ve tek-
noloji konusunda bir merkez olduğu-
nu dile getiren Güngör, TAITRA’nın 
da Türkiye’deki Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’ne (TİM) benzer bir kurum 
olduğunu ifade etti. 

İki sektör önde: Bilgi 
teknolojileri ve makine sektörü 
Tayvan’ın 600 milyar dolarlık bir 
ekonomi, yaklaşık 350 milyar dolar 
ihracat, 250 milyar dolar ithalatı ile 
her yıl dış ticaret fazlası veren bir ülke 
olduğundan bahseden Güngör, “İş 
ortamı risk endeksi verilerine göre 
dünyada 3’üncü sırada. Genel yatırım 
için cazip bir ülke. Tayvan deyince 
akla gelen iki sektör var: Bilgi tekno-
lojileri ve makine sektörü. Bunun yanı 
sıra yeşil enerji ve akıllı şehirler de yük-
selen sektörler arasında. Bilgi tekno-
lojilerinin merkezi silikon vadisinde. 
Burada 400’ün üzerinde firma var. 
Burada bilim, teknoloji, Ar-Ge ve bio 
teknoloji çalışmaları yapılıyor. Tayvan 

IBM, Dell, HP, Microsoft gibi birçok 
markanın inovasyon merkezine ev sa-
hipliği yapıyor. Apple’ın da ilk Ar-Ge 
merkezi 2015’te Tayvan’da açılmış. 
Google’ın da Asya’daki en büyük 
data markası ve Arçelik’in dünyadaki 
iki teknoloji merkezinden biri Tay-
van’da” diye konuştu. 

Hükümet her türlü desteği 
veriyor
Tayvan ekonomisinin en güçlü ka-
natlarından birinin makine endüstrisi 
olduğunu aktaran Nazan Güngör, 
Hükümetin hassas makineden akıl-
lı makineye geçiş yaparak Tayvan’ın 
makine üretiminde dünyada ilk 5’e, 
ihracatta da ilk üçe girmesini hedef-
lediğini, bunun için her türlü yatı-
rımı, girişimi desteklediğini anlattı. 
Tayvan’da toplam 1500’ün üzerinde 
makine üreticisi, 10 bin uydu firma, 
sektörde 300 binin üzerinde çalışan 
olduğunu belirten Güngör, firmaların 
yüzde 95’inin de KOBİ olduğunu ve 
bu bölgeye Altın Vadi dendiğini ifade 
etti. Tayvan’ın ağaç işleme makine-
leri ve takım tezgahlarında ihracatta 
dünyada 4’üncü sırada olduğunu 
söyleyen Güngör, makine ürünlerinin 
de yüzde 76-80’ini ihraç ettiklerini 
kaydetti.  

Sektörde ürettiğinin 
yüzde 80’ini ihraç ediyor
Akıllı makineler son dönemde gelişti-
ğinden ve devletin bu konuda teşvik 
projeleri olduğundan bahseden Gün-
gör, “Amaçları akıllı üretim merkezi 
haline gelmek. Tayvan satış sonrası 
hizmetleri, rekabetçi fiyatları, yük-
sek kaliteli ve güvenilir makineleri ve 
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entegre bilgi teknoloji uygulamaları, 
çevre dostu, zamanında teslim edilen 
ve talebe özel makineleri ile avantajlı. 
Konumu da mükemmel bir yer. Ta-
kım tezgahları üretiminde dünyada 
7’inci sırada. İhracatta ise 4’üncü. 
138’den fazla ülkeye ihracat yapılı-
yor. 1500 firma var. 3,9 milyar dolar 
üretimi var 2019’da. Tayvan’ın takım 
tezgahı ürünleri Türkiye’de tem-
sil ediliyor ve tercih ediliyor. En çok 
ihraç edilenler makine merkezleri, 
torna tezgahları, taşlama, lazer kesim 
ultrasonik makineler ve presler.  
Tayvan makine endüstrisinde bü-
yüklük olarak ağaç işleme makine-
leri 3’üncü sırada. İhracat odaklı bir 
ülke bu konuda, ihracatta dünyada 
4’üncü. Ürettiğinin yüzde 80’ini 
ihraç ediyor. 300’ün üzerinde ağaç 
işleme makineleri üreticisi var. 2012 
yılında, 50 üretici firmanın katılımıyla 
kurulan W-Team, sektörün gelişimi 
için çalışıyor. Bu alanda en çok Ame-
rika, Çin ve Vietnam’a ihracat yapılı-

yor. 2019 verilerine göre 585 milyon 
dolarlık bir ihracatı var. En çok ihraç 
ettiği ürünler testere makineleri, di-
ğer ağaç işleme makineleri ve planya, 
freze, kalıplama makineleri. W-Team 
çalışmalarını özellikle ağaç işleme ma-
kinelerinde otomasyonu geliştirmek 
üzerine yoğunlaştırmış durumda. 
2017’den beri 79 üretim hattı satarak 
26 milyon dolarlık satış geliri elde etti. 
Tayvan’ın Türkiye’ye toplam ihracatı, 
2019 itibariyle 1,3 milyar dolar. İthal 
ettiğimiz başlıca ürünler elektronik 
devreler ve transformerlar, medikal 
işleme makineleri, takım tezgahları, 
elektronik, bilgi teknolojileri ve oto 
yedek parçaları” şeklinde konuştu.  

Türkiye AİM sektörü ithal 
ettiğinin 2 katını ihraç ediyor
Makine-imalat sanayinin güncel du-
rumunu anlatan AİMSAD Danış-
manı Ruhi Gürdal, 2020’nin ilk 10 
ayında Türkiye’nin toplam ihracatı-
nın geçen yıla göre yüzde 9,1 azaldı-

ğını, ithalatın ise yüzde 2,2 arttığını 
aktardı. Aynı dönemde, makine ih-
racatı yüzde 9,7 düşerken, ithala-
tın yüzde 8,8 arttığını dile getiren 
Gürdal, sektörün 2019’da yüzde 72 
olan ihracatın ithalatı karşılama ora-
nının yüzde 60’a gerilediğini ifade 
etti.  
2014 ile 2019 yılları arasında dünya-
daki AİM ihracatı içinde Türkiye’nin 
13’üncü sırada olduğunu belirten 
Gürdal, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“4’üncü sırada Tayvan var. Türkiye, 
2019 için 37,6 milyar dolar ihra-
cat yapmış. Dünya AİM ithalatında 
Türkiye, ilk 20 ülkede 48 milyon 
dolarla çok çok altlarda. Bu listede 
Tayvan yok. 
Türkiye’nin bu 
sektörde ihraca-
tın ithalatı kar-
şılama oranına 
baktığımızda, 
ithalatın 2 katını 
ihraç ediyor.”

Webinarın Tamamını 
İzlemek için

Sektör liderleri TIMTOS Hybrid 2021’de 
buluşuyor 
Pandemi sonrasında takım tezgahları sektörüne yönelik 
ilk hibrit fuar olan TIMTOS 2021 Taipei Uluslararası Ta-
kım Tezgahı Fuarı 15-20 Mart 2021 tarihleri arasında dü-
zenlenecek. Fuarla ilgili son gelişmeleri ve detaylı bilgileri 
paylaşmak üzere organizatörler, Tayvan Dış Ticareti Ge-
liştirme Konseyi (TAITRA) ve Tayvan Makine Endüstrisi 
Derneği (TAMI) 20 Ocak’ta bir basın toplantısı ve CEO 
paneli düzenlediler. Takım Tezgahları endüstrisinin önde 
gelen isimleri ‘Pandemi Sonrası Dönemde Akıllı Makine 
Endüstrisini Yeniden Yapılandırma’ konulu CEO Pane-
linde konuşmalar gerçekleştirdiler. 

Tüm konuşmacılar, TIMTOS’un küresel takım tezgahı 
endüstrisine olumlu bir etki yapacağını, özellikle de geçti-
ğimiz yılın ilk yarısında bir düşüş yaşamakla birlikte, ikinci 
yarısında bir şekilde toparlanan Tayvan takım tezgahı en-
düstrisine olan güveni artırabileceği konusunda hemfikir 
oldular. TAITRA Başkanı James Huang, pazardaki ben-

zersiz değişiklik-
lerin ve endüst-
riyel dönüşüme 
katkıda bulunan teknolojik gelişmeye yönelik artan tale-
bin, TIMTOS katılımcılarının geliştirdiği yeni ürünlerde 
görülebileceğini belirtti.

Tayvan’ın pandemi mücadelesi üreticileri çekecek
TAMI Başkanı Pa-Hsi Ko, Tayvan’ın pandemiyle mücadele 
kapasitesinin, yurtiçi ve yurtdışından önde gelen üreticileri 
TIMTOS’a katılmaya çeken ana unsur olduğuna da dikkat 
çekti. Bu yıl yerli üreticilerin yanı sıra uluslararası lider üre-
ticilerin de katılımıyla gerçekleşecek olan TIMTOS, Tay-
van’ın akıllı makinelerinin ve akıllı üretiminin başarılarını 
sergilemek için önemli bir platform olacak. Tüm dünyadan 
sektör temsilcilerinin gözü Mart ayında TİMTOS’un üze-
rinde olacak. Fuarla ilgili güncel bilgilere www.timtos.com.
tw adresinden ve sosyal medya hesaplarından erişilebilecek.  
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Radaar’ın yerli yazılımı ile 
sosyal medya yönetimi kolaylaşıyor 

AİMSAD Genel Sekreteri 
Arif Onur Kaçak’ın ST 
Endüstri Radyo’da hazır-

layıp sunduğu Makinanın Gün-
demi programına, geliştirdikleri 
yazılımla Türkiye’de önemli bir 
yatırıma imza atan Radaar Tekno-
loji A.Ş. Kurucusu Mustafa Ercan 
Zırh konuk oldu. 
Bir reklam ajansıyken ortaya çıkan 
ihtiyaç doğrultusunda bir sosyal 
medya yönetim platformuna dö-
nüşerek Radaar adını alan, Türki-
ye’nin yazılım alanındaki gücünü 
ortaya koyan ve bugün 400’ün 
üzerinde kullanıcısı olan bir şirket 
o… 
Birden fazla sosyal medya hesa-
bını tek bir uygulama üzerinden 
yönetmeyi, paylaşımları planlama-
yı ve otomatik olarak paylaşmayı, 
raporlama yapmayı mümkün kılan 
Radaar, esnek çalışma modeliyle 

de herkes için uygun gibi görü-
nüyor. 
6 milyon TL’lik bir yatırımla sos-
yal medya yönetim platformu 
yazılımı geliştirdiklerini söyleyen 
Mustafa Ercan Zırh, “Biz Rada-
ar Teknoloji olmadan önce, bir 
reklam ajansıydık. İşverenlerimize 
sosyal medya yönetim hizmeti ve-
riyorduk. Fakat sosyal medya gün-
lük hayatımızın çok içinde olduğu 
için kapsamlı bir iş gibi algılan-
mıyor olabilir, ama içine girince 
aslında çok kapsamlı bir iş. Böyle 
olunca da iyi bir yazılım kullan-
madan bunu yönetmeye çalışmak, 
tüm aktörler için çok yıpratıcı. 
Bunu deneyimleyince, ihtiyaçla-
rımızı gideren tam bir çözümü 
de bulamayınca, biz de dedik ki 
yazılım ekibimiz de var. Bu yazı-
lımı biz kendimiz için kendimiz 
geliştirelim. Bu belli bir aşamaya 

gelince ve işlerimizi ne kadar ko-
laylaştırmaya başladığını görünce 
dedik ki, buna başkalarının da 
ihtiyacı vardır. O noktada bunu 
ürün haline getirmeye başladık. 
O zaman Radaar’ın adını koymuş 
olduk ve bugünlere geldik. Şimdi 
kendi başına bir firma. İlk çıktı-
ğımızda beklentimizin üzerinde 
talep aldık. Şu anda veri tabanı-
mızda kayıtlı 400’ün üzerinde 
kullanıcı var. Toplamda 1600’ün 
üzerinde sosyal medya hesabı Ra-
daar’a bağlı” diye konuştu. 

Sosyal medya yönetiminin 
dört ayağı 
Sosyal medya yönetiminin na-
sıl olması gerektiğini ifade eden 
Zırh, şu bilgileri verdi: “Sosyal 
medya yönetimi dediğimizde, pa-
zarlama çalışmaları açısından sos-
yal medya ağları olmazsa olmaz. 
Bu ağların hem çokluğu hem de 
buradaki operasyonun çokluğu ve 
alengirliği yorucu. Operasyondan 
kastım şu: Ürün ve hizmetlerini-
zi tanıtmaya yönelik düzenli ola-
rak içerikler hazırlayıp paylaşmak. 
İkincisi, bu kitleden gelen soru 
veya yorumları iyi bir şekilde takip 
edip cevaplıyor olmalısınız ki on-
larla güçlü bir iletişim kurabilesi-
niz. Üçüncüsü, burada yaptığınız 
çalışmaları raporlayabilmelisiniz 
ki nereleri iyileştirebileceğinizi, 

Yerli ve milli sosyal medya yönetim platformunu hayata geçirerek herkese uygun ve 
esnek bir yazılım geliştiren Radaar Teknoloji’nin kurucusu Mustafa Ercan Zırh, AİMSAD 
Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak’ın hazırlayıp sunduğu Makinanın Gündemi’nde başarı 
hikayelerini anlattı.  
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nerelerde eksiklerinizin olduğunu 
iyi takip edebilmelisiniz. Dördün-
cü konu ise, size doğrudan atıl-
mayan ama sizin işletmeniz, mar-
kanız hakkında internette, sosyal 
medya ağlarında konuşulan konu-
ları takip etmenizde fayda var ki 
bir kriz, şikayet durumu olduğun-
da bunları büyümeden herkesten 
önce sizin görüp gerekli aksiyonu 
alıp orayı sakinleştirebiliyor olma-
nız gerekiyor.” 

Rakipleri ve sektörü 
takip ediyor
Sosyal medya yönetimini bu 4 
ayakla betimlediklerini dile geti-
ren Zırh, geliştirdikleri yazılımın 
bu 4 ayağı, tüm sosyal medya 
ağları için Radaar üzerinden, tek 
bir platformdan tüm bu operas-
yonları yönetmeye izin verdiğini 
belirtti. Radaar’ın nasıl çalıştığını 
anlatan Zırh, “Siz sisteme giri-
yorsunuz, hesabını açıyorsunuz, 
markanızı tanımlıyor ve sosyal 
medya kanallarını buraya ekliyor-
sunuz. Oradan gelen mesajları ce-
vaplayabiliyorsunuz. İçeriklerinizi 
buradan bir takvim üzerinden 
planlayıp dakikasında yayınlan-
masını sağlayabiliyorsunuz. Ken-
di rapor formatlarınızı oluşturup 
sizin hedeflerinize göre tasarlaya-
biliyorsunuz. Markanızla, rakiple-
rinizle veya sektörünüzle alakalı 
kelimeleri tanımlayarak, internet-
te çıkan ilgili içeriklerin önünüze 
düşmesini sağlayabiliyorsunuz. 
Operasyon bu kadar çetrefilli ve 
çok ayaklı olunca tabii işin içine 
bunu ekip olarak yönetmek de 
dahil olmaya başlıyor. Radaar bu 
konuda da çözüm sunuyor. Ekip 
arkadaşlarınızı da panelinize da-
vet edebiliyorsunuz. Onlara yetki 
verebiliyorsunuz ve o yetkiler da-

hilinde işlemler yapmalarını sağ-
layabiliyorsunuz. Bu kadar hesap 
olunca bunların şifrelerini sakla-
mak da bir mesele olmaya başlı-
yor. Radaar bu konuda da çözüm 
sunuyor. Sizin burada güvenle bir 
şifre defteri alanınız oluyor ve bu 
hesaplara dair şifrelerinizi burada 
güvenle saklamanızı, ekip arka-
daşlarınızla paylaşmanızı ve iste-
diğiniz zaman yetkisini kaldırma-
nızı sağlıyor. Operasyon bu kadar 
çetrefilli olunca da bu süreci yö-
netmek için bir görev yöneticisine 
ihtiyaç oluyor. Radaar’ın kendi 
içinde kanban metodu ile görev-
lerinizi yönetmenizi sağlayan bir 
özelliği de var” şeklinde konuştu.  

Çalışma alanı ile ayrışıyor
Rakiplerinden çalışma alanı man-
tığı ile ayrıştıklarını söyleyen Zırh, 
bir kullanıcının bilgisayardaki kla-
sörler gibi, her marka için sınırsız 
sayıda çalışma alanı da oluştura-
bildiğini kaydetti. 
Veri güvenliğiyle ilgili bilgiler ve-
ren Zırh, bu konuda standartların 
eskiye nazaran oldukça belirlen-
miş durumda olduğunu söyledi. 
Bunların da bağımsız firmalar 
tarafından yapılan testleri oldu-
ğunu ifade eden Mustafa Ercan 
Zırh, kendilerinin düzenli olarak 
bu testleri yaptırdığını kaydetti. 
Uygulamadaki hesapların şifre-
lerinin saklanmasına da değinen 

Zırh, bu özelliği kullanmak için 
ilk başta bir ana şifre belirlenme-
si gerektiğini ve bu şifrenin kendi 
veri tabanlarında saklanmadığını 
dile getirdi. 
Platforma çok fazla özellik ekle-
meyi hayal ettiklerinden bahseden 
Zırh, “Teknoloji kökenli olduğu-
muz için o taraf bizi çok heyecan-
landırıyor. 1-2 yıla burayı dijital 
pazarlama alanına dönüştürmek 
istiyoruz. Kanal entegrasyonları-
mızı artırmayı hedefliyoruz, yakın 
zamanda. Drive özelliği getirmek 
istiyoruz. Hazır mesaj şablonları 
gibi özellikler eklemeyi planlıyo-
ruz” dedi.  

Yarışa sonradan katılmak avantaj
Bu alanda uluslararası pek çok büyük firmanın olduğu bir ortamda bu işe 

nasıl cesaret ettiklerini anlatan Zırh, “Birincisi, bugün artık rakip olma-

yan hiçbir sektör yok. İkincisi rekabet pozitif bir terim, pazarı büyüten. 

Bir sektöre ilk giren olmak, çok daha büyük bir tehlike. Sonradan yarışa 

katılmak daha büyük avantaj. Teknoloji konularında yarışa sonradan ka-

tılmak daha avantajlı” diye konuştu. 

Teknoloji yatırımlarına 
devlet desteği var
Bu tarz girişimler için kuruluş 

aşamasında devletin de teknolo-

jik yatırımlara destekleri olduğu-

na değinen Zırh, sözlerini şöyle 

sürdürdü: “Bazılarından yaşımız 

itibariyle faydalanamadık. Biz 

KOSGEB’den faydalanıyoruz, is-

tihdamı artırmaya yönelik. Dijital 

pazarlama alanında KOSGEB’in 

destekleri var. Döviz İhracat-

çıları Birliği’nin teşvikleri var. 

Teknokentler ve teknoparklar 

var. Oldukça güçlü destekler var 

ama koşturmak gerekiyor. Biz de 

faydalanmaya çalışıyoruz.” 
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Türkiye ve Macaristan’ın işbirliği artacak
Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısı’nda konuşan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’ye güvenip yatırım yapanların 
beklediğinden daha fazlasını kazanacağı yeni bir döneme giriyoruz. Bizim için yabancı yatı-
rımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın” dedi. 

Türkiye-Macaristan Karma 
Ekonomik Komisyon (KEK) 
VII. Dönem Toplantısı, Sa-

nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret 
Bakanı Peter Szijjarto’nun eş başkan-
lığında Cumhurbaşkanlığı Millet Kü-
tüphanesi’nde gerçekleştirildi.
Türkiye ile Macaristan ilişkilerinde 
ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi 
için atılacak adımların değerlendi-
rildiği toplantıda konuşan Varank, 
“Türkiye’ye güvenip yatırım yapan-
ların beklediğinden daha fazlasını ka-
zanacağı yeni bir döneme giriyoruz. 
Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, 
müteşebbis vardır. Gelin, Türk mi-
safirperverliğiyle tanışın. Türkiye’ye 
yatırım yapın” dedi.
Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı 
Peter Szijjarto da “Dünyada yaşanan 
ekonomik gerilemeye rağmen iki ülke 
arasındaki ticaret hacmi azalmadı. İs-
tatistikler, ticari hacimde 3 milyar 
doları aşacağımızı gösteriyor” diye 
konuştu. 

Ticaret hacmi 20 yılda 7 kattan 
fazla arttı
Bu işbirliğiyle 2001’de yalnızca 356 
milyon dolar olan ticaret hacmini, 7 
kattan fazla arttırarak bugün 2,6 mil-
yar dolar seviyelerine getirdiklerini 
söyleyen Mustafa Varank, aldıkları ka-
rarlar doğrultusunda atacakları adım-
larla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Macaristan Başbakanı 
Viktor Orban’ın iki ülke için koyduğu 
6 milyar dolarlık ticaret hacmi hede-
fine kısa sürede ulaşacaklarını söyledi. 

Türkiye ile Macaristan’ın ulaştırma-
dan yenilenebilir enerjiye, müteahhit-
likten dijital uygulamalara, tarımdan 
makineye, turizmden sağlığa kadar 
birçok alanda iş birliği potansiyeline 
sahip olduğunu ifade eden Bakan va-
rank, sözlerini şöyle sürdürdü: Yalnız-
ca ekonomik ve ticari ilişkilerde değil, 
siyasi düzlemde de dost ülke Maca-
ristan ile güçlü bir birlikteliğimiz var. 
Türkiye’ye güvenip yatırım yapanla-
rın beklediğinden daha fazlasını ka-
zanacağı yeni bir döneme giriyoruz. 
Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, 
müteşebbis vardır. Gelin, Türk mi-
safirperverliğiyle tanışın. Türkiye’ye 
yatırım yapın. Macaristan, Türk misa-
firperverliğine en yakından şahit olan 
ülkelerden biri.”
İşbirliklerini güçlendireceklerini, im-
zalayacakları 7. Dönem KEK Mu-
tabakat Zaptı’nın da bu işbirliğine 
büyük bir ivme kazandıracağını vur-
gulayan Varank, toplantının ikili ticari 
ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirme-
de tarihi bir adım olacağına emin ol-
duğunu açıkladı. 

İki Macar firmadan 
Türkiye’de yatırım
İki ülkenin son iki yılda ekonomik 
ve ticari ilişkilerinin önemli ölçüde 
ivme kazandığını kaydeden Mustafa 
Varank, “Önemli iş birlikleri kurduk, 
kurmaya devam ediyoruz. Yakın sü-
reçte, medikal sektöründe faaliyet 
gösteren iki Macar firma, Türkiye’ye 
yatırım yapma kararı aldı. Daha önce 
Polonya ve Romanya’da önemli işlere 
imza atan Türk firmalarımız Macar 

hükümetinin Yeşil Otobüs projesiy-
le ilgileniyor. Macaristan’daki çok 
önemli projeler, başarılı firmalarımız 
tarafından hayata geçiriliyor. Türki-
ye’deki Macar yatırımcılar bize, Ma-
caristan’daki Türk yatırımcılar Sayın 
Siyerto’ya emanettir. Ülkelerimizin 
potansiyelinin farkında olarak, iş bir-
liğimizi güçlendirmeye devam ede-
ceğiz. İmzalayacağımız 7. Dönem 
KEK Mutabakat Zaptı da işte bu iş 
birliğine büyük bir ivme kazandıra-
cak” ifadelerini kullandı. 

Pandemiye rağmen ticaret hacmi 
düşmedi
Dünyada yaşanan ekonomik geri-
lemeye rağmen iki ülke arasında-
ki ticaret hacminin azalmadığını 
söyleyen Macaristan Dışişleri ve 
Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, “İs-
tatistikler, ticari hacimde 3 milyar 
doları aşacağımızı gösteriyor. Ma-
caristan, dünyanın en büyük ilk 
10 ekonomisiyle ilişkilerini yakın 
tutmak istiyor. Dünyanın en bü-
yük 10 ekonomisiyle temasımızı 
sürdürmemiz önemli. Türkiye de 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
olma arzusunda ve AB’nin komşu-
su olan en büyük ekonomilerden 
birini oluşturuyor. Biz de Maca-
ristan-Türkiye ekonomisinin ge-
lişmesini yakından takip ediyoruz” 
şeklinde konuştu.  
Toplantıda sanayi, teknoloji, ikili 
ticaret hacmi gibi konuların yanı 
sıra ulaştırma, tarım, sağlık, enerji 
gibi ekonominin bütün alanların-
daki ikili iş birlikleri ele alındı.
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Tercih edilmeye 
hazır mısınız?

Çetin Ünsalan - Gazeteci / cetinunsalan@yahoo.com

Herkesin dilinde değişen ekonomi an-
layışı var. Aslında bu konuda uzmanlar, 
meseleyi takip edenler uzun zamandır 
uyarıyordu ama bizim şu ‘böyle gelmiş, 
böyle gider’ anlayışımız yok mu; en bü-
yük engelimiz o.
Belki geçmiş dönemlere baktığımız-
da geçerli olandı; fakat değişimi doğ-
ru okumadan, ona uyum sağlamadan 
ayakta kalabilmenin olanaksız hale gel-
diğini bir dönemin kapısını araladık. 
Meseleye bu çerçevede baktığımızda da 
yine eksik tartıştığımızı düşünüyorum. 
Biraz pandemi koşullarının etkisiyle, 
belki bundan yıllarca sonra gerçekleşe-
cek bir tam otomasyon ya da tam di-
jitalleşme üzerinden bugünü okumak, 
tüm gelişmeleri yok saymakla aynı ke-
fede değerlendirilmesi gereken bir yak-
laşım.
Bunun bir geçiş dönemi öngördüğünü 
bilmeliyiz. Fakat bu geçiş süreci na-
sıl olacak? Sanırım en kritik konuların 
başında bu geliyor. Başta küçük ve orta 
boy işletmeler olmak üzere, bu süreci 
okuyamayanlar, yani şapkadan tavşan 
çıkmasını bekleyenler ya da korkanlar 
büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak.
Dijitalleşme dönemi neredeyse tam an-
lamıyla bir dönüşüm olarak anlatılıyor. 
Bu dönüşümün de üretim metodolo-
jisinden başladığı düşünülüyor. Oysa 
otomasyona geçişle birlikte başlayan 
zaten bir süreç vardı.
Bugün ya da önümüzdeki dönemlerde 
biraz daha artan ivmeyle şekillenen bir 
üretim ya da iş yapma biçiminden başka 
bir şeyler karşılaşmayacağız. Genellikle 

sihirli sözcüklere bayıldığımız için de 
bugünden karanlık fabrikaların hayalini 
kuruyoruz.
Buna maddi olarak ulaşamayacakları-
nı düşünenler ise, ‘gittiği kadar gitsin’ 
diyerek tam bir umursamazlık ya da 
umutsuzluk kıskacına giriyorlar. Oysa 
hiçbir şey bu kadar siyah beyaz değil.
Asıl değişimin makinelerde, yazılımlar-
da, üretim süreçlerinde ya da pazarlama 
kanallarında olacağını zannedenlerin 
büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü asıl değişim, 
bakış açısında, işi algılayış biçiminde, işi 
oluşturan dağıtım kanalı aktörlerinden, 
çalışan ve müşteri ilişkilerine kadar her 
aşamada, yani anlayışta oluşacağını gör-
memiz gerekiyor.
Tam da bu aşamada en büyük kırılma-
yı patron egolarını tırpanlayarak başla-
makta fayda var. Çünkü dünün ekono-
misinin işveren rolü büyük bir değişime 
uğraşacak. Artık verdiğiniz iş ilanına 
başvuranlar arasından seçim yapabile-
ceğiniz bir noktada değilsiniz. En azın-
dan yakın gelecekte olmayacaksınız.
Bugünün işsizlik gerçeği ışığında bir 
süre daha durum böyle gidebilir. Ama 
bilhassa Z kuşağının iş piyasasına da-
hil olmasıyla birlikte tüm ezberlerinizi 
bozmanız gerekiyor. Bunun için de 3-4 
seneden fazla zaman yok.
Bugün size gelen stajyerlerden rahatlık-
la sağlamasını yapabileceğiniz bu duru-
mu yorumlarken, ‘bunlardan bir şey ol-
maz’ diye içinizden geçirdiğinizi duyar 
gibiyim. Lakin düşünmeniz gereken 
‘ben bunların tercih edeceği bir firma 

olabilir miyim’ şeklinde olmalı.
Zira beğenmediğiniz o gençler, aynı 
zamanda gelecekteki tüketiciniz de 
olacak. Bu halleriyle de tüketim eği-
limlerinden, üretim şartlarına kadar her 
şeyi, ama en çok da insani bakış açınızı 
değiştirmenizi gerektiriyorlar.
Artık nitelikli olmayan insanların insan 
kaynağı sayılmayacağı, nitelikli olanla-
rın da işe alınan değil, firma tercih eden 
kişiler olacağını bilmemiz gerekiyor.  
Bundan böyle patron çalışan değil, belli 
bir noktada bilgisini ve elindeki fırsatları 
birleştirerek, ortak değer yaratan insan-
lar ya da partnerler olarak birbirimizi 
tanımlamamız lazım.
Kimsenin girdiği iş yerinden emekli 
olmayacağı, belki Z kuşağı açısından 
meseleye yaklaştığınızda ömür boyu o 
işi yapmayacağı bir ortamdan söz edi-
yoruz. Nitekim araştırmalar Z kuşağın-
da olan birinin ömrü boyunca 7 meslek 
yapacağını, bunun 5 tanesinin ise he-
nüz ortada olmadığını bize gösteriyor.
Artık bir sermaye – yetenek uzlaşmasıy-
la gelen partnerlik sistemi söz konusu 
olacak. Bu süreç içerisinde de sadece 
ortaya bir ürün çıkaranlar değil, ürünle 
birlikte dünyaya değer sunanlar, çevre-
ye saygı duyanlar, patronculuk oyna-
mak yerine yol arkadaşlığını benimse-
yenler ayakta kalacak.
Şimdi başa dönüp tekrar soralım. Yeni 
kuşağa ve onun ekonomik anlayışına, 
birlikte iş yaparken de tercih edilmeye 
hazır mısınız? Değilseniz artık değişime 
nereden başlayacağınızı biliyorsunuz 
demektir.
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Dijitalleşen dünyada 
hayatta kalmak!

Özgür Çetin - Teknoloji Editörü / www.ozgurcetin.com.tr 

Koronavirüs ile dijitalleşme kav-
ramı beklenenden hızlı bir şekil-
de hayatımıza girince bu durum 
küçük işletmeler için fırsatlar ba-
rındırdığı gibi beraberinde riskler 
de getirdi. 
Muhtemelen 1 sene önce size bi-
rileri gelse ve ‘yakın zamanda bir 
virüs çıkacak ve tüm dünya evleri-
ne kapanacak’ dese en kibar tabir-
le onu komplo teorisyeni olmakla 
suçlardınız. Ama bu öngörüden 
daha fazlasını yaşadığımız bir yılı 
geride bıraktığımız bugünlerde 
her şeyin bittiğini yada geçtiğini 
düşünmek için bile erken. 
Koronavirüs ve beraberinde gelen 
pandemi süreci bütün beklenti ve 
planları alt üst ederken her za-
man olduğu gibi fırsat ve krizleri 
de beraberinde getirdi. Öncelik-
le şunu söylemek isterim: Hem 
bireysel hem kurumsal anlamda 
dijitalleşmenin hızlandığı bir sü-
reçteyiz. Normalde 5-10 yılda 
yaşanacak dijitalleşme süreci son 
1 yılda yaşandı ve halen yaşanıyor. 
Elbette bu süreç dijitalleşmek 
zorunda olan küçük işletmeler 
için de belli fırsat ve zorlukları 
da beraberinde getirdi. Müşte-
rilerin talepleri artarken, lojistik 
çok önemli bir hale geldi. Lojistik 

konusu önemli zira pandeminin 
ilk aylarında bocalayan bu sektör 
son aylarda işleri yoluna koymuş 
gibi görünüyor. Artık paketler za-
manında ve sorunsuz bir şekilde 
teslim ediliyor. 
Dijitalleşme konusunda esnek 
olan ve alanda belli bir stratejisi 
bulunan küçük işletmeler fırsat-
ları iyi değerlendirdi. Ama diji-
talleşme derken ‘eskiden faturayı 
elimizle kesiyorduk, artık bilgi-
sayar kullanıyoruz’ seviyesinden 
bahsetmiyorum. Müşterisine her 
ortamda ulaşan, onun beklenti-
lerini iyi karşılayan, yeni teknolo-
jileri işine entegre eden ve çıkan 
yenilikleri iyi takip eden (ben 
buna ‘zamanın ruhunu yakala-
mak’ diyorum) işletmeler bu sü-
reci olumluya çevirdi diyebilirim. 
Dünya değişiyor ve bu değişim 
korona olsa da olmasa da yaşanan 
bir süreç. Koronavirüs’ün önemli 
etkisi ise bu değişimin daha hızlı 
olmasını sağlaması oldu. 
Konuyu biraz daha detaylandırıp 
somut örnekler vereyim: İnter-
net alışverişlerimde zaman zaman 
karşıma çıkan ‘Kolay Gelsin’ isim-
li bir kargo şirketi var. Bu şirkette 
size kargo gelirken size SMS ve 
e-posta ile bilgilendirme yapılı-

yor. Harita üzerinde kuryenin ne-
rede olduğunu görebiliyorsunuz. 
Ayrıca eğer kargonuzu teslim ala-
cağınız adreste değilseniz başka 
bir gün gel deme seçeneğiniz de 
var. Basit ama kullanışlı bir kargo 
hizmeti. Dijitalleşmeden bunu 
kastediyorum. 
Diğer örnek arasında neredeyse 
bütün market zincirlerinin eve 
teslim hizmeti başlatması, tek-
noloji market zincirlerinin inter-
netten satış yapıp ürünü mağa-
zada ya da doğrudan eve teslim 
etmesi bu tarz dijital dönüşüm-
lere iyi bir örnek olarak karşımıza 
çıkıyor. 
Günün sonunda geçmişten ge-
len tecrübelerimizi geleceğe ak-
tarmakla zamanın ruhunu yaka-
lamış oluyoruz. Yoksa geçmişte 
yaşayarak, eski günleri anarak bir 
yere varmak pek mümkün gö-
rünmüyor. 
Dijitalleşmeden gözünüz kork-
masın. Amerika’yı yeniden keş-
fetmiyor ya da uzaya roket gön-
dermiyoruz. Küçük dokunuş ve 
stratejilerle işimizi geleceğe ta-
şımamız gerekiyor. Sürdürülebi-
lir stratejiler ve teknolojiyi takip 
etmek bu işin ana noktalarından 
birkaçı.
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Türkiye’de Mart 2019’dan bu yana, 
tüm dünyada olduğu gibi en önemli 
gündem maddesi olan koronavirüs 
pandemisi, anlaşıldığı üzere yakın 
zamanda zirveyi kaptırmayacak. 
Tüm dünya pandemiden, önlemler-
den, korkudan sıkılmışken, birkaç 
farklı aşının uygulama çalışmalarına 
başlandı, başlanıyor. Öncelikli risk, 
meslek ve yaş gruplarına uygulana-
cak aşının toplumun çoğunluğuna 
uygulanması ise birkaç yıl sürecek 
gibi görünüyor. Üstelik, virüsün 

mutasyona uğradığı haberleri, he-
vesleri kursaklarda bırakıyor. Hal 
böyleyken, yapılabilecek en iyi şey 
önlemlere titizlikle uymaya devam 
etmekten başka bir şey değil. Sade 
vatandaşlar için bu önlemlerin üç 
anahtar kelimesi var: Maske, mesa-
fe, temizlik. Bununla birlikte, işyer-
lerinde alınması gereken tedbirler 
işveren ve çalışanlar açısından çok 
daha kapsamlı ve dahası, mevzuat-
larla belirlenmiş durumda. Belki pek 
çok kişi, bu mevzuatlardan yeterince 

haberdar değil. Ya da bazıları haber-
dar ama henüz vakti gelmemişken 
önlemleri gevşetmiş durumda. Oysa 
bu konu hayati. Üstelik, verimliliği 
mümkün olduğunca düşürmeden 
bu yöntemleri uygulamak müm-
kün ve de zorunlu. 
İşyerlerinde iş güvenliği ve sağlığı-
nın yanı sıra, pandemi ile ortaya çı-
kan yeni çalışma modelleri, iş yapış 
biçimleri ve oluşturulacak yeni İK 
politikaları da sağlığın yanı sıra uzun 
vadede kazançlı çıkmak için üzerinde 

A’dan Z’ye pandemi ile 
mücadele rehberi
Pandemi ile belirsizlik ve hızlı değişim hayatımıza girerken, işyerlerinde hem sağlığımızı 
korumak, hem verimliliği yüksek tutmak, hem de İK politikalarını doğru yönetmek istiyoruz. 
Peki, nasıl yapacağız? 
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dikkatle durulması gereken konular. 
Pandemi ile her şeyin belirsiz ve 
çok hızlı değiştiği bir dünyada 
hem Kovid-19 için gereken tüm 
önlemleri almak, hem de verim-
liliği düşürmeden orta ve uzun 
vadede kazançlı çıkmak istiyoruz. 
Bunun yolu ise mevzuatlarla belir-
lenmiş kurallara harfiyen uymak ve 
doğru stratejileri hızlı bir şekilde 
belirleyip hayata geçirmek. 
Türk Toraks Derneği’nin Ağustos 
2020’de hazırladığı rapora göre 
işyerlerinde risk grupları şu şekilde 
sıralanıyor: 

Düşük risk grubu: Pandemi sıra-
sında uzaktan çalışanlar (evinden 
çalışan), diğer bireylerle sık yakın 
teması olmayan büro çalışanla-
rı, sanayi ve üretim sektörlerinde 
diğer çalışanlarla sık yakın teması 
olmayan çalışanlar, sadece teletıp 
hizmeti veren sağlık çalışanları, 
uzun mesafe kamyon sürücüleri 

Orta risk grubu: Kovid-19 riski-
nin yüksek olduğu yerlere seyahat 
edenlerle sık temas edenler, genel 
toplumla teması bulunanlar (ör-
neğin okullar, yüksek yoğunluklu 
toplulukları içeren ortamlar, bü-
yük satış mağazaları) 

Yüksek risk grubu: Bilinen veya 
şüpheli hastaların odalarına gir-
mek zorunda olan sağlık çalışan-
ları, ambulans görevlileri, morg 
çalışanları 

Çok yüksek risk grubu: Bilinen 
veya şüpheli hastalara entübasyon, 
öksürük uyaran işlemler, bronkos-
kopi, diş işlemleri, gibi aerosol üre-
ten işlemleri yapan sağlık çalışanları, 
bu hastalardan alınan örnekleri top-
layan ve işleyen laboratuvar çalışan-
ları, otopsi yapan morg çalışanları. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 
tüm işyerleri için alınması gereken 
önlemler listesi
n El hijyeni için düzenli olarak su 
ve sabunla el yıkama veya alkol baz-
lı solüsyonla el hijyeni sağlama
n Ulaşılabilir el hijyeni istasyonları 
oluşturma (yıkama veya alkol bazlı 
temizlik için)
n Solunum hijyeni Solunumsal hij-
yen için kurallar oluşturma
n Maskenin kurallara uygun olarak 
kullanılması
n Hasta olan işçinin işe gitmemesi
n Fiziksel uzaklık 
n İşçiler arasında en az 1 metre 
uzaklık bulunması, fiziksel temas-
tan kaçınma, zemine işaretler ve 
bariyerler konulması
n Bina içinde bireylerin 1 metreden 
daha uzak olması, giriş/çıkışlarda, 
asansör ve merdivenlerde bireylerin 
birikmelerinin engellenmesi
n Toplantıların azaltılması, tele-
konferans kullanılması
n Çalışma saatlerinin kademelen-
dirilerek işçilerin giriş ve çıkışta yo-
ğunlaşmalarının engellenmesi
n Vardiyalı veya bölünmüş mesai 
uygulaması veya tele iş uygulaması
n Çalışanlar arasında yakın ve uza-
mış teması gerektiren durumları 
azaltma
n İşle ilgili seyahatleri azaltma

Uzaktan liderlik kavramı
Süreçle ilgili AİMSAD Dergisi ola-
rak görüşlerine başvurduğumuz 
Kariyer.net İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Genel Müdür Yardımcısı 
Çağlayan Göksan, işverenlerin ça-
lışanlara nasıl bir yaklaşım içinde 
olması gerektiğinden bahsetti. 
Göksan, “Çalışan motivasyonunu 
korumak konusunda, iletişimi şef-
faf ve sürekli kılmak yöneticiler 
için daha da kritik duruma geldi. 
Çalışanlarla olan etkileşimi artır-
mak, psikolojilerini yakından takip 
ederek onların yanında olmak ol-
dukça önemli. “Uzaktan liderlik” 
kavramı ile birlikte dostluğun, duy-
guların ve empatinin yoğun olduğu 
liderlik kavramlarının önemi art-
maya devam edecek” açıklamasına 
bulundu. 
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n Kovid-19’un yaygın olduğu 
bölgelere seyahatin kısıtlanması 
ve zorunlu olarak gidecek olanla-
ra el hijyeni malzemelerinin sağ-
lanması
n Kovid-19’un yaygın olduğu 
bölgelerden dönen çalışanla-
rın kendilerini 14 gün boyunca 
semptom açısından gözlemeleri 
ve günde 2 kez ateşlerini ölçme-
leri
n Düzenli çevre temizliği ve de-
zenfeksiyonu
n Yüzeylerin su ve sabun, fırçala-
ma ve ovma ile temizlenmesi, ar-
dından dezenfektan kullanılması
n Dezenfeksiyon açısından önce-
likli yerlerin seçilmesi (sık kulla-
nılan alanlar, kapı ve pencere kol-
ları, elektrik düğmeleri, mutfak 
ve gıda hazırlama alanları, banyo 
yüzeyleri, tuvaletler, kişisel bilgi-
sayar klavyeleri, iş yüzeyleri)
n Dezenfektanlar üreticinin öne-
rileri doğrultusunda kullanılmalı, 

çalışanlar Kişisel Koruyucu Ekip-
man (KKE) ile korunmalı, farklı 
dezenfektanlar karıştırılmamalı

n Dezenfektanlar püskürtülerek 
kullanılmamalı, böylece göz, cilt 
ve solunum sistemlerinde irritas-
yon yapması engellenmeli

DSÖ’ye göre Kovid-19 enfekte 
ve temaslı bireylerin yönetimi
n Kendini iyi hissetmeyen veya 
Kovid-19 ile uyumlu belirtiler 
gösteren çalışanlar evde kalmaya, 
kendilerini izole etmeye, sağlık 
kuruluşlarına başvurmaya özendi-
rilmelidirler
n Yerel bulaşın yüksek olduğu ve 
işin sürdüğü durumlarda teletıp 
yöntemiyle konsültasyon da öne-
rilir
n Tüm çalışanlar anketleri yanıtla-
maya ve kendi ateşlerini ölçmeye, 
böylece kendi sağlıklarını izleme-
ye yönlendirilmelidir

n İşyerinde termal izleme sadece 
diğer kontrol ve korunma önlem-
leriyle kombine olarak kullanıla-
bilir
n İşyerinde hastalanan çalışan 
için izlenmesi gereken önlemler 
belirlenmelidir; hasta kişiyi izole 
etmek, temaslı kişi sayısını azalt-
mak, KKE kullanmak, temizlik ve 
dezenfeksiyonu izlemek
n Temaslı yakalamakta yerel sağlık 
idareleriyle iletişim kurulmalıdır
n Bilinen Kovid-19 hastalarıyla 
son temas gününden itibaren te-
maslılara 14 gün karantina uygu-
lanmalıdır
n Risk iletişimi, eğitimi Kovid-19 
açısından çalışanlarda uyanıklığı 
artırmak için posterler, videolar ve 
elektronik mesaj tabelaları kullan-
mak, koruyucu önlemlerle ilgili 
çalışanları geri bildirimde bulun-
maya özendirmek
n Kovid-19 riski ile ilgili düzenli 
bilgi aktarmak
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Dijital eşitsizlik ortaya çıktı
Pandemi kuşkusuz, iş dünyasını 
ve çalışma hayatını ciddi ölçüde 
değiştirdi. Evden çalışma modeli-
nin yaygınlaştığı bu dönemle ilgili 
kamuoyuna açıklamada bulunan 
Altınbaş Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Dicle Yurdakul, 
Kovid-19’un çalışma hayatında 
yol açtığı değişimleri açıkladı. 
Yaşanan değişimin başında yeni 
nesil eşitsizliklerin geldiğini vur-
gulayan Yurdakul, “Artık gelir, 
cinsiyet, köken vb. değişkenle-
rin yanı sıra, dijital eşitsizlik de 
önemli bir sorun olarak karşımız-
da. Giderek derinleşen bu eşitsiz-
lik uçurumunu kapatabilmek için 
neler yapılması gerektiği önemli 
gündem maddelerimizden biri. 
Bu süreç, bazı çalışanların çok 
daha yoğun çalıştığı, ekip içinde 
asimetrik iş yükleri ile sonuçlanan 
bir süreç oldu. Dolayısıyla, ön-
celikle ekip yönetimi ve verimli 
çalışma açısından yeni stratejilere 
ihtiyaç duyulduğu görüldü. Bu 
noktada insan kaynakları uzman-
larının çok daha kilit bir göreve 
sahip olduklarını söylemek müm-
kün” diye konuştu. 

Amerika’da yüzde 60 
‘evden çalışma’ diyor
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
verilerine göre gelişmiş ülkelerde 
çalışanların yüzde 27’sinin uzaktan 
çalışmaya devam edebilecek du-
rumda olduğunu ifade eden Dicle 
Yurdakul, Amerika’da Gallup tara-
fından yapılan bir araştırmaya göre, 
karantina sona erse de risk nedeni 
ile evden çalışmaya devam etmek 
isteyen çalışanların oranının yaklaşık 
yüzde 60 olduğunu kaydetti. Bu-
nunla birlikte, uzaktan çalışmanın 
birçok çalışan için iş-özel hayat den-
gesinin tamamen ortadan kalkması 
ve sosyal izolasyondan kaynaklanan 
ruhsal sıkıntılar gibi konuları gün-
deme getirdğini aktaran Yurdakul, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ofis çalış-
masının beraberinde getirdiği sosyal 
ve ekonomik etkinin uzaktan çalış-
ma ile sağlanabilmesinin bu aşamada 
mümkün olmadığı söylenebilir, an-
cak bu gelişime açık bir alan olarak 
görünüyor. İnsanın anlam arayışı da 
devam ediyor. Bu süreçte, özellikle 
kamu yararına yönelik sektörlerde 
(sağlıktan eğitime, lojistikten kimya 
sektörüne kadar) çalışanların insan-
lık için iyi bir şeyler yapıyor olmanın 

getirdiği yüksek motivasyonla uzun 
mesailer boyunca yoğun bir şekilde 
çalıştıklarına tanık olduk. Pek çok 
şirket ve çalışan, bu durumu gururla 
raporladı ve duyurdu. Mevcut ko-
şullarda giderek daha da yoğunlaşan 
insanın hayatta bir anlam bulmaya 
yönelik arayışı, bazı meslek sahiple-
ri için işin anlamlı hale gelmesi ile 
kısmen de olsa cevap buldu. Bu ko-
nunun özellikle Z kuşağı için büyük 
anlam ifade ettiği ve çalışan markası-
nın önemli boyutlarından biri oldu-
ğunu da akılda tutmak gerekiyor.” 

Teknoloji tek başına yeterli değil
Teknolojik gelişmelerle insanın iş 
hayatındaki rolünün sorgulandığı 
bir dönemden geçtiğimize dikkat 
çeken Doç. Dr. Dicle Yurdakul, 
pandeminin tek başına teknolojinin 
insan ihtiyaçlarını tatmin etmekten 
uzak olduğunu gösterdiğini anlattı. 
İnsan faktörünün başta eğitim ve 
sağlık olmak üzere pek çok sektör-
de önemini her zamankinden daha 
fazla hissettirdiğine değinen Doç. 
Dr. Yurdakul, teknoloji-insan etki-
leşiminin geleceğin iş dünyası için 
en önemli konulardan biri olmaya 
devam edeceğini bildirdi. 

İşyerlerinde ihmal edilen önlemler
AİMSAD Dergisi’ne işyerlerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda röportaj veren İş Sağlığı 
ve Güvenliği Uzmanı Melih Gürses, son zamanlarda işyerlerindeki koronavirüs etkilerini 
ve korunma amaçlı önlemleri değerlendirildiğinde bazı olumsuzlukların ve rehavetin or-
taya çıktığına dikkat çekerek, tespitlerini şöyle sıraladı: 
n Sıkça temas edilen kapı kolları, elektrik anahtarları vb. nesneler artık eskisi kadar de-
zenfekte edilmiyor,
n Üretim alanlarında takılan pandemi maskeleri, dinlenme molalarında ve yemek yenilen 
alanlarda takılmıyor, 
n Sosyal mesafeye uyulmuyor,
n Servislerde herkes maskesini takmıyor veya maskeler burun hizasının altında tutuluyor,
n İşyerlerinde ateş ölçümü, HES kodu sorgulaması gibi kontrol ve denetimler eskisi kadar düzenli yapılmıyor,
n Pandeminin başlangıcında dışarıdan gelen ziyaretçilere ve müşterilere yönelik önlemler ve yasaklar artık eski kadar 
katı uygulanmıyor,
n Tüm uyarılara rağmen akrabalarla veya arkadaşlarla buluşulmaya devam ediliyor. 
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Vaka artışı ve iş gücü kaybı en fazla 
KOBİ’lerde

Pandemi sürecinde en yoğun 
vaka artışının yaşandığı gün-
lerdeyiz. Dünya genelinde 

vakalar artmaya, hatta virüsün mu-
tasyona uğrayarak etkisini artırdığı 
haberleri yayılmaya devam ederken, 
önlemlere özen konusunda insan-
ların eskisi kadar özenli olmadığını 
gözlemlemek de mümkün. 
Önlemlerin pandeminin ilk döne-

mindeki kadar sert olamadığı da 
açık. Bunun nedeni kuşkusuz eko-
nomi. Yine de işyerlerinde alınacak 
ve özenle uygulanacak önlemler 
sayesinde, vaka sayısının azalmasını 
sağlamak mümkün. 
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve 
Makine Yüksek Mühendisi H. 
Melih Gürses, işyerlerinde ve sos-
yal çevrede yapılan uygunsuzluklar 

nedeniyle enfekte olan kişi sayısının 
artmasını normal karşılamak gerek-
tiğini söyledi. Özellikle KOBİ’lerin 
alınacak önlemler konusunda daha 
dikkatli olmaları gerektiğini belir-
ten Gürses, son zamanlarda vaka 
sayısı artışı ve buna bağlı işgücü 
kaybının en fazla KOBİ’lerde ya-
şandığına dikkat çekti.  
Daha bilinçli davranılması için iş-

İşverenin, çalışanın sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu söyleyen İş Güvenliği 
Uzmanı Melih Gürses, “Son zamanlarda vaka sayısı artışı ve buna bağlı işgücü kaybı en fazla 
KOBİ’lerde yaşanıyor” dedi. 



verenlerin ve çalışanların örneklerle 
sık sık bilgilendirilmesi ve eğitilmesi 
gerektiğini dile getiren Gürses, “İş-
veren, çalışanların işle ilgili sağlık ve 
güvenliğini sağlamakla, her türlü 
tedbirin alınması, organizasyonun 
yapılması, gerekli araç ve gereçle-
rin sağlanması, sağlık ve güvenlik 
tedbirlerinin değişen şartlara uygun 
hale getirilmesi ve mevcut duru-
mun iyileştirilmesi için çalışmalar 
yapmakla, işyerinde alınan iş sağlı-
ğı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 
uyulmadığını izlemek, denetlemek 
ve uygunsuzlukların giderilmesini 
sağlamakla ve risk değerlendirmesi 
yapmakla yükümlüdür” dedi. 
İş Güvenliği Uzmanı Melih Gürses 
ile verimliliği düşürmeden, mevzu-
at açısından işveren ve çalışanların 
uymakla yükümlü olduğu konuları 
ve ek olarak alınabilecek önlemleri 
konuştuk. 

Pandeminin başından bu yana 
alınan önlemleri ve bugünkü du-
rumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Günümüzde Kovid-19 pandemisi, 
artık sadece bir sağlık krizi olarak 
kabul edilmemektedir. Bu salgın, 
ekonomiden insani ilişkilere ve gü-
venliğe kadar hayatın her alanını 
olumsuz etkilemiştir. 
Vaka sayılarının ciddi anlamda art-
ması neticesinde, ülkemizde sokağa 
çıkma yasağı gibi uygulamalar ve 
benzeri kısıtlamalar tedbir amaçlı 
olarak yeniden gündeme gelmiş ve 
uygulanmaya başlamıştır. Bir de ko-
ronavirüsün mutasyona uğramış ol-
duğu ve bu durumun beraberinde 
getireceği belirsizlik gerçeği ile kar-
şı karşıya kalınmıştır. Tek tesellimiz, 
virüse karşı etkisi kabul görmüş 
farklı tip aşıların bulunmuş olma-
sı ve başta sağlık çalışanları olmak 
üzere kademeli aşılama çalışmaları-
nın başlanacak olmasıdır. 

Yaşanılan bu zor süreçte ülkemiz 
ekonomisi göz önünde bulundu-
rularak, çalışma hayatında üretimin 
devam ettirebilmesi ve verimliliğin 
korunabilmesi amaçlanmaktadır. 
Diğer bir değişle, pandemi süreci 
gölgesinde işyerleri için ayakta kal-
ma mücadelesi devam etmektedir. 
Üretimin verimli olarak sürdürü-
lebilmesi konusunda ise, işgücü 
kayıpları dikkate alınması gereken 
kriterlerin başında gelmektedir. 
Çalışanların koronavirüse yakalan-
mış ve/veya yakın temaslı olmaları 
sonucunda karantina süreçlerine 
girmeleri, üretimi doğrudan etki-
lemekte ve ekonomik kaygıların 
artmasına sebebiyet vermektedir. 
Özellikle de KOBİ’lerde. İşverenler 
karantinaya giren çalışanların yerini 
doldurmak konusunda epey zorluk 
çekiyorlar.
Pandeminin ilan edilmesinden 
sonra, Mart ayından itibaren işyer-
lerinde alınan sıkı tedbirlerin taviz 
verilmeden sürdürülmesi ne kadar 
önemli ise, çalışanların da işyeri dı-
şındaki sosyal yaşamlarında temiz-
lik, maske takmak ve sosyal mesafe-
ye uymak gibi üç ana hususa riayet 
etmeleri de ciddi bir unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
Evet, duygusal bir dönemden geçi-
yoruz. Toplum olarak sıkıldık, fakat 
psikolojik savaş verdiğimiz bu zorlu 
süreçte salgın seyrindeki tırmanışı 
en aza indirmek için sosyal sorum-
luluğumuzun bilinciyle, Kovid-19 
ile mücadele konusunda ödün ver-
meden hayatımızı sürdürmemiz 
gerekiyor. Sosyal hareketliliği ve 
insanlar arası teması azaltarak sosyal 
izolasyonu sağlamamız şart.
Son zamanlarda işyerlerindeki ko-
ronavirüs etkilerini ve korunma 
amaçlı önlemleri değerlendirdiği-
mizde bazı olumsuzlukların ve re-
havetin ortaya çıktığına dikkatinizi 

çekmek istiyorum. Gerçekçi olmak 
gerekirse;
n Sıkça temas edilen kapı kolları, 
elektrik anahtarları vb. nesneler ar-
tık eskisi kadar dezenfekte edilmi-
yor,
n Üretim alanlarında takılan pande-
mi maskeleri, dinlenme molalarında 
ve yemek yenilen alanlarda takılmı-
yor, 
n Sosyal mesafeye uyulmuyor,
n Servislerde herkes maskesini tak-
mıyor veya maskeler burun hizası-
nın altında tutuluyor,
n İşyerlerinde ateş ölçümü, HES 
kodu sorgulaması gibi kontrol ve 
denetimler eskisi kadar düzenli ya-
pılmıyor,
n Pandeminin başlangıcında dışarı-
dan gelen ziyaretçilere ve müşterile-
re yönelik önlemler ve yasaklar artık 
eski kadar katı uygulanmıyor,
n Tüm uyarılara rağmen akraba-
larla veya arkadaşlarla buluşulmaya 
devam ediliyor. 

Önlemler azaldı, vakalar arttı 
İşyerlerinde ve sosyal çevrede ya-
pılan bu tarz uygunsuzlukları ço-
ğaltmak mümkün. O zaman da 
enfekte olan kişi sayısının artmasını 
normal karşılamak gerekiyor. Özel-
likle, KOBİ’lerin alınacak önlemler 
konusunda daha dikkatli olmaları 
gerekiyor, çünkü son zamanlarda 
vaka sayısı artışı ve buna bağlı işgü-
cü kaybı en fazla KOBİ’lerde yaşa-
nıyor. 
Ortak sorumluluk kapsamında gün-
cel koşullar dikkate alınarak, daha 
bilinçli davranılması için işverenle-
rin ve çalışanların örneklerle sık sık 
bilgilendirilmesi ve eğitilmesi sağ-
lanmalıdır. Bu konuda iş sağlığı ve 
güvenliği profesyonellerine (işyeri 
hekimi, iş güvenliği uzmanı, vs) 
önemli görevler düşüyor. “Bulaşıcı 
Hastalıklar Acil Durum Eylem Pla-
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nı” çerçevesinde alınacak önlemler, 
gerekiyorsa yeniden belirlenmeli ve 
takip edilmelidir. Bu plan dahilinde 
oluşturulmuş ekip ise, denetleme 
görevini daha etkin bir şekilde sür-
dürmelidir.

İşveren ve çalışan 
yükümlülüklerini bilmeli
İşyerleri, bir yandan pandemi ile 
mücadele ederken, diğer yandan 
verimliliği korumaya çalışıyor. 
Bu dengeyi korumak için hangi 
prosedürleri uygulamak gereki-
yor? 
Bu çerçevede, işverenlerin ve ça-
lışanların mevzuat açısından yü-
kümlülüklerinin neler olduğunun 
net bir şekilde bilinmesi gerekiyor. 
Üretimin devamlılığı ve verimlili-
ğin dengeli bir şekilde yürütülmesi, 
bu yükümlülüklerin tavizsiz olarak 
uygulanmasına ve takip edilmesine 
bağlıdır. Mevzuat açısından bakıldı-
ğında, bu yükümlülükler;
n 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu,
n 7244 Yeni Koronavirüs (Co-
vid-19) Salgınının Ekonomik ve 
Sosyal Hayata Etkilerinin Azal-
tılması Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun,
n İşyerlerinde Acil Durumlar Hak-
kında Yönetmelik,
n Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarı-
lan COVID-19 Salgın Yönetimi ve 
Çalışma Rehberi,
n İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan 
“KOVİD-19 Tedbirleri” konulu 
genelgeler ile belirlenmiştir. 

İşveren, çalışanın sağlık ve 
güvenliğini sağlamakla yükümlü 
güvenliğini sağlamakla yükümlü 
İşverenlerin almakla yükümlü 
olduğu önlemleri biraz daha açar 
mısınız? 

İşverenlerce alınacak tedbirlerin ve 
yükümlülüklerinin bilinmesi özel 
önem arz etmektedir. Bunları özet-
leyecek olursak:
n 6331 sayışı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca;  
işveren, çalışanların işle ilgili sağlık 
ve güvenliğini sağlamakla, her türlü 
tedbirin alınması, organizasyonun 
yapılması, gerekli araç ve gereçle-
rin sağlanması, sağlık ve güvenlik 
tedbirlerinin değişen şartlara uygun 
hale getirilmesi ve mevcut duru-
mun iyileştirilmesi için çalışmalar 
yapmakla, işyerinde alınan iş sağlı-
ğı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 
uyulmadığını izlemek, denetlemek 
ve uygunsuzlukların giderilmesini 
sağlamakla ve risk değerlendirmesi 
yapmakla yükümlüdür. Bu madde 
çerçevesinde “COVID-19 Risk De-
ğerlendirmesi Raporu”nun iş sağlı-
ğı ve güvenliği profesyonellerince 
hazırlanması ve takibinin de işve-
rence sağlanması gerekmektedir.
n Acil Durumlar Hakkında Yönet-
melik’in 7. maddesi ile Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür-
lüğü tarafından yapılan duyurular 
çerçevesinde; işyerlerinde bulaşıcı 
hastalıklarla ilgili alınacak tedbir-
lerin, sorumluların ve süreçlerin 
net olarak belirlendiği “Bulaşıcı 
Hastalıklar Acil Durum Planı”nın 
işverence hazırlanması zorunludur. 
Bu planda koronavirüs hastalığının 
belirtilerinin bulunması durumun-
da veya herhangi bir çalışanın test 
sonucunun pozitif çıkması halinde 
işverence derhal alınması gereken 
aksiyonlar bulunmalıdır.
n Sağlık Bakanlığı tarafından çıka-
rılan COVID-19 Salgın Yönetimi 
ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen 
hususlara ilişkin işletme personeli-
nin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi 
gerekmektedir. Yine, Bakanlık tara-

fından çıkarılan koronavirüs ile ilgili 
afiş ve broşürlerinin dikkat çekici 
alanlara asılması, dezenfektanların 
kolayca ulaşılabilecek alanlara ko-
numlandırılması, işyerinde hijyen 
tedbirlerinin alınması ve sosyal me-
safeye uyulması konusunda gerekli 
tedbirlerin uygulanması işverenler-
ce sağlanmalıdır.  
n Herhangi bir çalışanda CO-
VID-19 hastalığın belirtileri ortaya 
çıkması durumunda, öncelikle ça-
lışan derhal sağlık kuruluşuna sevk 
edilmelidir. Semptomları taşıdığını 
düşünen kişi evde ise, işyerine gel-
memesi ve en yakın sağlık kurulu-
şuna başvurması sağlanmalıdır. 
n Filyasyon amacıyla yakın çalışma 
arkadaşları ve işyerinde bulunduğu 
sırada temas ettiği kişilerin listesi çı-
karılmalı ve teması muhtemel kişiler 
(çalışanlar, işverenler yahut üçüncü 
kişiler) gecikmeksizin bilgilendiril-
meli ve mümkün mertebe izolas-
yon için evlerine gönderilmelidir.
n Kronik hastalıkları olan işletme 
personelleri belirlenmeli, durumları 
takip edilmelidir.
n Belirti gösteren çalışanın kul-
landığı ekipman, masa, klavye ve 
benzeri araçlar ve yüzeyler mutlaka 
dezenfekte edilmelidir. Bu kişinin 
kullandığı asansör, yemekhane, tu-
valet ve benzeri tüm ortamlar evsel 
temizleyiciler ile temizlenmelidir.
n Yayılım eğer engellenemiyorsa, 
tüm işyeri bazında karantina uygu-
laması düşünülmeli ve bunun hazır-
lığı yapılmalıdır.
n 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu’nun 15. ve 17. mad-
deleri uyarınca, iş kazası geçiren 
veya meslek hastalığına yakalanan 
çalışana işe başlamadan önce, söz 
konusu kazanın veya meslek hasta-
lığının sebepleri, korunma yolları ve 
güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili 
ilave eğitim verilmesi zorunludur. 
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Aynı şekilde, Kovid-19 maruziyeti 
sonrası iyileşerek veya inkübasyon 
(kuluçka) süresini karantinada ta-
mamlayarak işe dönen çalışanlara 
da Kovid-19 başta olmak üzere, 
bulaşıcı hastalıklar ile ilgili ilave eği-
tim verilmesi gerekmektedir.
n Vardiya sayıları, çalışma ve ara 
dinlenmeleri ile yemek saatleri ko-
nusunda gerekli organizasyonlar, 
işverenlerce yapılmalıdır.
n 50’den fazla çalışanı olan işyerle-
rinde, işyeri hekiminin gözetimin-
de mevcut iş sağlığı ve güvenliği 
uzmanı veya belirlenen bir perso-
nel tarafından salgın tedbirlerinin 
uygulanması sıkı bir şekilde denet-
lenmelidir.

Çalışanların bu konuda neler 
yapması gerekiyor?
Çalışanların yükümlülükleri, yine 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’n-
da açıkça belirtilmiştir. Kanunun 
19.1 maddesi çalışanlar için büyük 
önem arz etmektedir. Buna göre; 
çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili aldıkları eğitim ve işverenin 
bu konudaki talimatları doğrultu-
sunda, kendilerinin ve hareketle-
rinden veya yaptıkları işten etki-
lenen diğer çalışanların sağlık ve 
güvenliklerini tehlikeye düşürme-
mekle yükümlüdür. Ayrıca, 19.2.b 
maddesinde çalışanlar kendilerine 
sağlanan kişisel koruyucu donanı-
mı doğru kullanmak ve korumak 
zorundadır. Bu çerçevede; işveren-
ler kendilerine zimmet karşılığın-
da dağıtılan pandemi maskelerini 
takmayan veya uygunsuz şekilde 
takan çalışanlara cezai yaptırım uy-
gulayabilir. Aynı uygulama sosyal 
mesafeye uymayanlar için de ge-
çerli olmalıdır.
Ayrıca, işyerlerindeki sağlık ve gü-
venlik çalışan temsilcileri de pan-
demi sürecinde etkin rol oynama-

lıdır. Gerekli denetimleri yapmalı 
ve koronavirüs ile mücadele ko-
nusunda kurallara riayet etmeyen 
çalışma arkadaşlarını uyarmalıdır. 
Temsilciler çalışanların görüşlerini, 
önerilerini ve yaşadıkları sıkıntıları 
işverenlerle paylaşmalıdır. 

Memnuniyet anketi ve 
Kovid-19 dosyası
Tüm bu bilgilere ek olarak, işve-
renlere ne önerirsiniz?
Aşı tek başına bir pandemiyi son-
landıramaz. Kovid-19 aşı deneyle-
rinde yüzde 90 ve üzeri verimlili-
ğe ulaşılması, pek çok kişinin kısa 
sürede sosyal mesafe ve maske gibi 
önlemlere ihtiyacımız olmayacağını 
düşünmesine yol açtı. Başlangıçta 
kısıtlı sayıda dağıtılacak ve öncelikli 
olarak sağlık çalışanları, hastalar ve 
yaşlılara yapılacak aşıların bizleri 
kısa sürede eski hayatımıza dön-
dürmeyeceği konusunda hem fikir 
olmamız gerekiyor. Bakanlık göze-
timinde toplumumuzun ne kadarı-
nın ne kadar sürede aşılanacağı ve 
yan etkilerinin neler olabileceği gibi 
belirsizlikler dikkate alındığında, 
uzun vadeli önlemlerin etkin bir 
şekilde sürdürülmesine ihtiyaç var.
Bu çerçevede, işyerlerinde yapılma-
sını önereceğim hususlar şunlardır:
n İşyerlerinde Kovid-19 ile mü-

cadele konusunda memnuniyet 
anketleri yapılarak, işyerlerinde 
önlemlerin yeterli olmadığını düşü-
nen çalışanların yaşadıkları sıkıntıla-
rının dile getirilmesi, 
n İşyerlerinde alınan önlemlerin bir 
listeye dökülerek “Kovid-19 Ön-
lemleri Denetim Formu” gibi bir 
form oluşturularak, periyodik ola-
rak doldurulması,
n İşyerlerinde geriye dönük rapor-
lar da dahil olmak üzere işletme 
personelinin vakalara yönelik ra-
porları ile kimlerin hasta ve/veya 
yakın temaslı olduğu, kimlerin test 
yaptırdığı ve mevcut durumlarının 
yer aldığı bir Kovid-19 dosyası tu-
tulması ve dosyanın işyeri hekimi 
ve/veya işverence belirlenecek yet-
kili bir personel tarafından ortakla-
şa takip edilmesi,
n Hem işyerlerinde hem de sosyal 
hayatta uyulması gereken kural-
lara yönelik iş sağlığı ve güvenliği 
profesyonellerince hazırlanacak bir 
Kovid-19 bilgilendirme kitapçığı-
nın veya dokümanının dağıtılması,
n Damlacık yoluyla salgının ko-
layca bulaşabileceği göz önünde 
bulundurularak, özellikle sigara 
içilen ortamlarda virüse yakalanma 
olasılığının artabileceğinin dikkate 
alınması ve işverenlerce ek tedbirler 
getirilmesi.
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‘İnsan kaynağına 
ihtiyaç devam 
edecek’
Kariyer.net İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Genel Müdür Yardımcısı 
Çağlayan Göksan, “İnsan kaynağına 
olan ihtiyaç bazı alanlarda azalacak 
olsa bile, farklı alanlarda ihtiyaçlar 
artarak doğmaya devam edecek” dedi. 

Pandemi ile birlikte iş yapma 
modelleri ve dijitalleşme 
konuları hızla hayatımıza 

girdi. Bu hızlı değişime ayak uy-
durabilenler orta ve uzun vadede 
karlı çıkarken, tüm bu gelişmele-
re karşı nasıl bir aksiyon alacağını 
bilmek zaman zaman işletmeleri 
zorlayabiliyor. Yaşananları doğru 
okumak, geleceğe dair akılcı bir 
vizyon çizmek gerekiyor. 
Kariyer.net İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Genel Müdür Yardımcı-
sı Çağlayan Göksan dijitalleşme, 
otomasyon gibi başlıkların artık 
ilerleyen teknolojinin önlenemez 
ve bir o kadar faydalı sonuçları ol-
duğunu söyledi. İlerleyen tekno-

lojiyi ve dijitalleşmeyi doğrudan 
çalışan sayısını azaltmaya yöne-
lik bir gelişme gibi yorumlama-
nın uzun vadede şirketlere ciddi 
olumsuzluklar doğurabileceğini 
dile getiren Göksan, “İnsan kay-
nağına olan ihtiyaç bazı alanlarda 
azalacak olsa bile, farklı alanlarda 
ihtiyaçlar artarak doğmaya devam 
edecek.  Hem çalışanların hem iş-
verenlerin hem de eğitim sistemi-
nin doğru ve zamanında alacağı 
önlemlerin uzun vadede tüm sek-
törler için olumlu sonuçlar doğu-
racağını söylemek mümkün” dedi. 
Çağlayan Göksan ile Kovid-19 
pandemisi ile hızlanan dijitalleşme 
nedeniyle işletmelerin nasıl bir ba-

kış açısına sahip olması gerektiğini 
konuştuk…   

Her şeyin dijitalleştiği bir dö-
nemde, çalışan sayılarını veya 
maliyetlerini azaltmak firmalar 
için cazip bir seçenek gibi du-
ruyor. Sizce bu durum nasıl yö-
netilmeli? İleride başarılı olacak 
firmalar, bugün bu konuda han-
gi adımları atmalı? İnsan kayna-
ğı nasıl ele alınmalı? 
Öncelikle dijitalleşme, otomasyon 
gibi başlıkların artık ilerleyen tek-
nolojinin önlenemez ve bir o kadar 
faydalı sonuçları olduğunu belirt-
mek isterim. İlerleyen teknolojiyi 
ve dijitalleşmeyi doğrudan çalışan 
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sayısını azaltmaya yönelik bir geliş-
me gibi yorumlamak, uzun vadede 
şirketlere ciddi olumsuzluklar do-
ğurabilir. Bu gibi gelişmelerin uz-
man kişiler tarafından doğru okun-
duğunda, şirketlere yeni fırsatlar 
yarattığını gözden kaçırmamak ge-
rekiyor. Bu durum, şirketlere mak-
simum fayda sağlayacak şekilde ele 
alınmalı ve şirket stratejisine doğru 
şekilde dahil edilmeli.
İnsan kaynağı endüstriyelleşmenin 
en başından beri en önemli ve en 
hassas; aynı zamanda en kırılgan 
bileşeni. Teknolojik gelişmelerde 
insan kaynağının bu dönüşüme 
uyum sağlamasını kolaylaştıracak 
aksiyonları almak için tüm işveren-
lere ciddi sorumluluklar düşüyor. 
İnsan kaynağına olan ihtiyaç bazı 
alanlarda azalacak olsa bile, farklı 
alanlarda ihtiyaçlar artarak doğma-
ya devam edecek.  Hem çalışanla-
rın hem işverenlerin hem de eğitim 
sisteminin doğru ve zamanında ala-
cağı önlemlerin uzun vadede tüm 
sektörler için olumlu sonuçlar do-
ğuracağını söylemek mümkün.  

Motivasyon için şeffaf iletişim
Bu süreçte ortaya çıkan yeni ça-
lışma modelleri hakkında ne dü-
şünüyorsunuz? Bu modellerin 
makine sektöründe verimliliğe 
etkileri nedir? 
Pandeminin bize öğrettiği en 
önemli başlık, belirsizliklerle başa 
çıkma konusunda sınırlarımızı 
görmek oldu. Bu dönemde belir-
sizliklerle başa çıkarken, bildiğimiz 
ve daha önce denediğimiz yön-
temlerin işe yaramadığını gözlem-
ledik. Bu sebeple, esnek yaklaşım-
lar konusunda destekleyici bakış 
açısı sergileyen yönetimler, çevik 
ve yeniliğe açık organizasyon ya-
pılarıyla bu dönüşümü daha hızlı 
yöneten kurumlar öne çıktı. 

Pandeminin çalışma hayatında ya-
rattığı en önemli değişim, uzaktan 
çalışma modeline geçmek oldu. 
Esnek ve/veya evden çalışma mo-
dellerini uygularken, performans 
takibi konusunda çalışanla güvene 
dayalı ilişki kurabilen sistemlerin 
ortaya çıktığını ve tahminimizden 
üzerinde verimli olduğunu de-
neyimledik. Karşımıza çıkan yeni 
çalışma modellerine yüksek şüp-
hecilik ile yaklaşmadan, doğru bir 
fizibilite çalışması sonrasında şans 
verilmesinin olumlu sonuçlar do-
ğuracağı söylemek mümkün.    
Çalışan motivasyonunu korumak 
konusunda, iletişimi şeffaf ve sü-
rekli kılmak yöneticiler için daha 
da kritik duruma geldi. Çalışan-
larla olan etkileşimi artırmak, psi-
kolojilerini yakından takip ederek 
onların yanında olmak oldukça 
önemli. “Uzaktan liderlik” kavra-
mı ile birlikte dostluğun, duygu-
ların ve empatinin yoğun olduğu 
liderlik kavramlarının önemi art-
maya devam edecek.

‘Şirketler kendi dinamiklerini 
değerlendirmeli’
Verimliliğin yanı sıra, sağlık da 
önemli bir konu. İşverenler, ça-
lışanlarının sağlığını korumak 
için neler yapmalı? Bu konuda 
uyulması gereken kurallar ne-
lerdir? Özellikle KOBİ’lere öne-
rileriniz nelerdir? 
Pandemi döneminin en önemli 
başlıklarından biri çalışan sağlığı 
oldu. Etkileri kişiden kişiye farklı-
laşan bu hastalıkla mücadelede iş-
yerlerinin önceliği kronik hastalığı 
olan, hamile/emziren anne gibi 
yüksek risk grubundaki çalışanla-
rını olabildiği kadar izole etmek, 
sonrasında da iş sağlığı ve güvenli-
ğinin gerektirdiği bütün önlemleri 
alarak işyerindeki bulaş riskini mi-

nimuma indirmek olmalı. Bu nok-
tada, regülasyonlar ve iş güvenliği 
uzmanları, işverenleri yapılması 
gerekenler konusunda yönlendir-
mek ile birlikte tüm şirketlerin 
kendi dinamiklerini de değerlendi-
rerek, terzi işi önlemler almak ko-
nusunda istekli olması gerekiyor. 
Amaç, verimliliği düşürmeden ça-
lışanlarımızın güvenle gelebileceği 
bir iş ortamı yaratabilmek olmalı.

Hastalıktan korunmak kadar izo-
lasyon da önemli
Pandemi döneminde hem çalı-
şanların sağlığını korumak hem 
de verimliliği korumak nasıl 
mümkün olabilir? Somut öneri-
leriniz var mı?
 Bu konuda regülasyonlar, işyer-
lerinde alınması gereken önlem-
ler konusunda ciddi yönergeler 
oluşturarak işverenlerin sorum-
luluklarını net bir şekilde ortaya 
koyuyor. Bu yönergeleri doğru 
şekilde takip etmek, çalışanları 
yeni işyeri kurallarına uygun şekil-
de eğitmek, Kovid-19 farkındalığı 
için gerekli hatırlatmalar yapmak, 
gerekli sağlık teçhizatlarını sağla-
mak (maske, dezenfektan, siperlik 
vb.) konusunda işverenlere önemli 
sorumluluklar düşüyor. Bu önlem-
lere ek olarak, işyeri hekiminin de 
görüşü alınarak çalışanlar için vi-
tamin takviyesi sağlanması gibi ek 
önlemler de gündeme gelebiliyor. 
Hastalıktan korunmaya ek olarak, 
işyerinde aktif vakaların nasıl yö-
netileceğinin de baştan kurgulan-
ması gerekmekte. Hastalık belirtisi 
gösteren ya da pozitif olduğu be-
lirlenen çalışanların doğru şekilde 
izolasyonu, hasta temaslı diğer ça-
lışanlar için alınan önlemler ne ka-
dar ciddiye alınır ise çalışan sağlığı 
ve iş verimliliği açısından o kadar 
başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor.
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‘Sezgisellik, kadınların 
sahip olduğu özel bir yeti’
Kayahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı, MAİB Başkan yardımcısı ve MAKFED Denetim 
Kurulu üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, “Kadınların hormonal kalkanları var; daha uzlaşmacı,
daha anlayışlı oluyorlar ve bu bir avantaj. Sezgisellik, çoğunlukla kadınların sahip olduğu, 
çok özel bir yeti” dedi. 

İş dünyası dediğimiz zaman, 
özellikle yöneticilerden bahse-
diyorsak yakın zamana dek ak-

lımıza gelen sıfat belliydi; iş adamı. 
Sonra kadınların da iş yaşamında 
olduğu akıllara geldi ve iş kadını 
tanımı ortaya çıktı. Fakat bu da 
fazla cinsiyet odaklı bulunmuş ola-
cak ki bugün herkesçe kabul gören 
sıfat belli: İş insanı. Üstelik bu ge-
lişmeler yakın geçmişte yaşandı. 
İş yaşamında kadın ya da erkek 
diye bir ayrım olmaması gerek-
tiği, bireyin yetenek ve tecrübe-

lerinin önemli olduğu düşüncesi 
artık toplumda yavaş yavaş yayı-
lıyor. Hatta kadınlar, çalıştıkları 
şirkete farklı bakış açıları, güçlü 
sezgileri, planlama ve organizas-
yon yetenekleri ile çokça katkı 
sağlayabiliyor. Biz de AİMSAD 
Dergisi olarak bu düşünceyi daha 
çok anlatmak amacıyla İş Dünya-
sında Kadınlar başlıklı bir söyleşi 
dizisi oluşturmaya karar verdik. 
İlk konuğumuz Kayahan Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Sevda 
Kayhan Yılmaz oldu. 

Makine sektörü, erkek istihdamı-
nın yoğun olduğu, kadın istihda-
mının toplam istihdam içindeki 
payının yüzde 15’lerde kaldığı bir 
sektör. Böyle bir sektörde kadın 
yönetici olarak var olan Yılmaz, ka-
dınların sezgisellik özelliğinin özel 
bir yeti olduğunu söylüyor. Detaylı 
planlamalarda kadın çalışan ya da 
yöneticinin olması gerektiğini be-
lirten Yılmaz, “Kadınların hormo-
nal kalkanları var; daha uzlaşmacı, 
daha anlayışlı oluyorlar ve bu bir 
avantaj” diyor. 
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Kendinizden bahseder misiniz? 
Eğitim durumunuz, özgeçmişiniz 
hakkında bilgi alabilir miyiz?  
1965 yılında Konya’da doğdum. 
1983 yılında Konya Anadolu Lise-
si’nden, 1988 yılında ODTÜ İşlet-
me Bölümü’nden mezun oldum. 
Üniversite eğitimi bitene kadar aile 
şirketlerinin çeşitli birimlerinde çalış-
tım. İngilizce biliyorum. Evli ve iki 
çocuk annesiyim. 
Aile şirketlerimizin Yönetim Kuru-
lu Başkanlığı ve Genel Müdürlü-
ğünün yanı sıra, AKDER Akışkan 
Gücü Derneği Başkan Yardımcılığı, 
Makine İhracatçıları Birliği Baş-
kan Yardımcılığı, Konya Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
MAKFED Türkiye Makine Fede-
rasyonu Denetleme Kurulu üyeliği 
görevlerini de yürütüyorum. Ayrıca, 
Konya Sanayi Odası Meclis Başkan-
lığı ve Makine İmalatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevle-
rinde de bulundum.

‘Matkapta, revolverde çalıştım’
Kaç yıldır bu sektördesiniz? Sek-
törde farklı kademelerde de görev 
aldınız mı? 
Öğrenci olduğum dönemi de sa-
yarsak 40 yılı aştım diyelim, fazla 
ipucu olmasın. Ancak, çıraklık dö-
nemlerimi de sayarsak bu süre çok 
daha uzun. İlk paramı, döküm ku-
munun içindeki ergimiş madeni 
mıknatısla toplayıp, babama satarak 
kazandım. Sonra matkapta, revol-
verde çalıştım, montaj yaptım. Yani 
liseyi bitirene dek aslında yaptığım 
vasıfsız işçilikti. Üniversiteden son-
ra büroya geçtim, hemen hemen 
her bölümde çalıştım: Teknik resim 
çizdim, maliyet muhasebesi yaptım, 
ithalat/ihracat işlemlerini öğrendim. 
Sonra firmaya ve kendime bir hedef 
koydum: Güçlenmek için yurt dışın-
da müşteri bulmalıydık. Böylece dış 

ticarete başladık. Her ne kadar işlet-
me fakültesini bitirsem de gönlüm 
makinalarda. 1999-2000 yıllarında 
Selçuk Üniversitesi Makine Fakül-
tesi’nde ihtiyacım olan dersleri takip 
ettim, konuk olarak. İhtiyacım vardı, 
öğrenmeye çalıştım. Kısacası çocuk-
luk yıllarımda başlayan makina sek-
töründeki çalışmalarıma halen aynı 
şevkle devam ediyorum.

‘Kadınların hormonal 
kalkanları var’
Bu noktaya gelinceye dek neler 
yaşadınız? Türkiye’de bir kadın 
olarak sizin pozisyonunuza ulaş-
mak zor mu?
Üst düzey yöneticilik ya da pat-
ronluk açısından düşünürsek erkek 
olmak zor asıl bu sektörde; çünkü 
erkekseniz ve sanayiciyseniz toplu-
mun sizden beklediği bir “Ağalık” 
rolü var. Yaparsanız insanoğludur; 
kibre kapılabilir. Kötüdür. Kadınsa-
nız, sizi asla ağa olarak görmezler 
zaten. Erkek olmanın başka bir zor-
luğuysa, tıpkı doğadaki liderlik savaşı 
gibi ailede yetki devri zamanlaması 
ve yetkiyi kimin alacağı konusudur. 
Ailede sürtüşmelere sebep oluyor. 
Ben buna “Testosteron zehirlenme-
si” diyorum. Kadınların hormonal 
kalkanları var; daha uzlaşmacı, daha 
anlayışlı oluyorlar ve bu bir avantaj. 
Kadın olmak bana hiç yük gelmedi, 
belki de beklentim düşüktü zaten.

‘Detaylı planlamalarda kadınlar 
olmalı’
Sektörünüzde kadın varlığının ne 
gibi katkılar sunduğuna inanıyor-
sunuz?
Sezgisellik, çoğunlukla kadınların sa-
hip olduğu, çok özel bir yeti bence. 
Ve karar süreçlerinde akılcılık kadar 
da etkili… Kadınların yönetimdeki 
başarıları da buradan geliyor; özel-
likle akılcı ve analitik düşünme yapı-

sına sahip kadınlar bir de sezgilerini 
doğru kullanmayı başarıyorlarsa, ön-
lerinde kimse duramıyor.
Kadınların bir diğer özelliği de de-
taycı olmaları. Bu özellikleri de onla-
rın, özellikle detay planlama ve kalite 
gerektiren işlerde daha iyi olmalarına 
neden oluyor. 
Mevcut verileri toplayıp iyi analiz 
edip, detayları görüp, sezgilerini de 
kullanarak olabilecekleri tahmin ede-
bilen bir yönetici, bunu planlamada 
kullandığında çok isabetli ve az sap-
malı planlar yapabiliyor. Özellikle 
bütçe, yeni yatırımlar, etkinlik, pro-
je vb. geleceğe yönelik tahminlerin 
de yer aldığı detaylı planlamalarda, 
mutlaka bu tip bir kadın çalışan/
yöneticinin olması gerekir diye dü-
şünüyorum.
Kadınlar birçok konumdan kendileri 
vazgeçiyorlar, ısrarcı davranmıyorlar. 
Mücadeleye girmektense çekilmeyi 
yeğliyorlar. Fazla risk almaktan hoş-
lanmıyorlar. Bu da doğaları gereği 
sanırım. 

Sektörde kadın olmanın zorluk-
ları var mı? Sizce kadınlar hangi 
dezavantajlı durumlara maruz 
kalıyor iş hayatında? Örneklerle 
anlatır mısınız? Bu konuların çö-
zümü noktasında neler yapılmalı?
İşletmecilikte mor inek kavramı 
vardır: farklı olan ilgi çeker. Ben de 
sanayide her zaman fark edildim. Sa-
nırım kadın olmak bir avantaj bu ko-
nuda. Ancak, ondan sonrası için de 
kişinin kendini kanıtlaması en önem-
li vazifesi. Elbette ki sonrasında hep 
çalıştım, içten davrandım. 

‘Her türlü ayrımcılığa 
itirazım var’
Hiç mobbinge uğradınız mı? 
Bir keresinde “Tornacılık bilme-
den bu şirketi yönetemezsin” de-
mişti birisi. Ben sertifikalı CNC 
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operatörüyüm; hem dik işleme 
merkezinde, hem tornada. Tabii yıl-
lardır ne program yazdım, ne işleme 
yaptım ama talaşı görüp hatayı anla-
yacak kadar da bilirim işlemeyi. An-
cak, o erkeğe bu şekilde açıklamak 
yerine ona ne tornacılığın, ne şirket 
yönetiminin cinsiyetle alakası olmadı-
ğını onun anlayacağı şekilde anlattım. 
Sanırım anlamış olacak ki konuya de-
vam etmedi. Her türlü ayrımcılığa iti-
razım var. İnsanlar, insan olduğu için 
saygıyı ve sevgiyi hak eder.

Sektörünüzde kadın istihdam 
oranları yeterli mi? Sizin şirke-
tinizde çalışanların yüzde kaçı 
kadın? 
Yönetim kurulumuzun yüzde 66’sı, 
çalışanlarımızın yüzde 15’i kadın. 
Biz gerek Konya gerekse ülke or-
talamasının üstünde bir kadın is-
tihdamına sahibiz; yine de yeterli 
görmüyoruz. 

‘Makine sektöründe kadın 
istihdamı yüzde 25 olmalı’
Dünyada iş yapma koşulları de-
ğişti, kadınlar artık her sektörde 
var ve çok aktifler, sektörünüzün 
geleceği açısından değerlendirir-
sek, gelecekte sizin sektörünüz-

de kadın istihdam oranları nasıl 
olacak?
Yönetim kurullarında yüzde 50, ça-
lışanlarda ise en az yüzde 25 kadın 
istihdamı olması için çalışmalıyız, 
diye düşünüyorum.

Kadın çalışanlara hem sektörü-
nüz hem genel olarak iş dünya-
sında başarılı olmak için verece-
ğiniz tavsiyeler nelerdir?
Sabırlı ve çalışkan olsunlar. İyi niyet 
ve samimiyetle ellerinden gelenin 
en iyisini yapmaya çalışsınlar. Kesin-
likle vazgeçmesinler ve başaracakla-
rına inansınlar….

‘Pandemi döneminde temiz 
enerji kullanmaya başladık’
Son olarak pandemi koşulları 
en çok çalışan kadınları etkiledi. 
Evden iş yapma süreçlerinde an-
nelik, ev işleri ve iş insanı rolleri 
çakıştı. Bu süreci hem kadın hem 
de bir iş insanı olarak değerlen-
direbilir misiniz?
Eski normal çalışma düzenine göre 
daha çok çalıştığımız bir gerçek; her 
cephede var olmaya ve başarmaya 
çalışıyoruz. Ancak, daha verimli 
olduğumuz da bir gerçek; normal 
çalışma/mesai düzeninde boşa har-

canan ne kadar çok zaman olduğu-
nu keşfettik; özellikle toplantı gidiş 
gelişleri için. Toplantılar elektronik 
ortamda olunca, öncelikle yolda 
harcanan zamandan, sonrasında 
ise çay-kahve-sohbet için harcanan 
zamandan tasarruf ediyorsunuz. En 
büyük sıkıntı insan sıcaklığını öz-
lememiz bence… Kaybettiklerimiz 
olmasa, ben halimden memnunum 
doğrusu. Üretkenliğim arttı, evde 
daha fazla zaman geçirmenin mem-
nuniyetini yaşıyorum.
İşlerin azaldığı bu dönemi gerek 
şirketin kurumsal gelişimi gerekse 
yeni yatırımlarla geleceğe hazır-
lanması açısından bir fırsat olarak 
değerlendiriyoruz biz. Bu dönem-
de birçok yeni projeye başladık ve 
işlerin açılacağı dönemler için ha-
zırlık yaparak kendimizi güçlendir-
dik. 2021’in ikinci yarısından iti-
baren hızlı bir açılma bekliyoruz. 
Pandemi sonrasında, büyük reset 
olsa da olmasa da çevre ön plana 
çıkacak. Bu döneme hazırlanıyo-
ruz. Çatı GES (Çatı üzeri güneş 
enerjisi sistemi) kurduk, pandemi 
döneminde. Temiz enerji kullan-
maya başladık ki ihracat müşterile-
rimizden büyük takdir topladık bu 
konuda.
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‘Makineciler, sektördeki 
oyuncuları daha iyi tanımalı’
Makinecilerin sektördeki oyuncuları daha iyi tanımaları gerektiğini söyleyen MOSFED 
Başkanı Ahmet Güleç, “Mobilyacıların da makine üreticilerinin neler yapabildiklerini 
güncel olarak takip etmeleri, görüş alışverişinde bulunup dünyadaki gelişmeleri birlikte 
yorumlamaları gerektiğine inanıyoruz” dedi. 

Ağaç işleme makinecileri, 
makine sektörü içerisinde 
hızlı aksiyon olması, yen-

liklere çok daha kolay adapte ol-
ması ve hızlı büyümesi ile farklı bir 
yere sahip. AİM sektörünün hizmet 
ettiği mobilya sektörü de Türki-
ye’de oldukça başarılı ve yenilikçi. 
2021 yılı itibariyle birbirine ihtiyaç 
duyan bu iki sektörü daha da ya-

kınlaştırmak, mobilyacıların ağaç 
işleme makinecilerinden taleplerini 
ve mobilya sektörünün gündemini 
yakından takip etmek için Mobilya 
Dernekleri Röportajlarımızı başlatı-
yoruz. 
AİMSAD Dergisi olarak bu sayfada 
ilk konuğumuz, Mobilya Dernekle-
ri Federasyonu (MOSFED) Başka-
nı Ahmet Güleç. Mobilya sektörü-

nün çatı kuruluşu olan MOSFED, 
bünyesinde, Türkiye genelindeki 
14 sektör derneğini barındırıyor. 
MOSFED Başkanı Güleç, işbirlik-
lerinin son derece önemli olduğu 
bir dönemde, birbirini destekleyen 
ve bağlı sektörler olarak bir araya 
gelip işbirliği oluşturmanın geti-
receği olumlu sonuçlara yürekten 
inandıklarını söyledi. 
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Mobilya ve bağlı sektörler, özel-
likle makine sektörü açısından ba-
kıldığında, sektörü oluşturan tüm 
paydaşların birlikte hareket etmesi 
gerektiğini dile getiren Güleç, “Ma-
kinecilerimiz için sektördeki oyun-
cuları daha iyi tanımaları, beklenti ve 
onların taleplerini daha iyi anlama-
ları, mobilyacılarımız içinse makine 
üreticilerinin neler yapabildiklerini 
güncel olarak takip etmeleri, görüş 
alışverişinde bulunup dünyadaki ge-
lişmeleri birlikte yorumlamaları ge-
rektiğine inanıyoruz” dedi. Ahmet 
Güleç ile makine sektörünü, MOS-
FED’i ve iki sektörün olası işbirlikle-
rini konuştuk…
 
MOSFED’den kısaca bahseder 
misiniz? 
2014 yılında, sektörü temsil eden 7 
derneğimizin bir araya gelmesi ile 
kuruldu. Bugün Türkiye geneline 
yayılmış 14 sektör derneği, MOS-
FED çatısı altında toplanmış bulun-
maktadır. Sektörün tek çatı örgütü 
olarak MOSFED, mobilya sektörü-
nü her alanda temsil etmektedir. 

Mobilyacılar kendi fuarlarını 
düzenleyecek
MOSFED olarak mobilya sektö-
rüne yönelik çalışmalarınızı anla-
tabilir misiniz? 
MOSFED’in kuruluş amacına bağlı 
olarak mobilya sektörünü ilgilendi-
ren tüm konu başlıklarında gerekli 
mercilerle görüşmeler yapmakta, 
sektörün sorunlarını dile getirmekte 
ve mobilya sektörünün ülke için ne 
kadar önemli ve katma değer oluş-
turma potansiyeli olan bir sektör ol-
duğunu anlatmaktadır. 
Bununla beraber mobilya strate-
ji raporunun hazırlanmasına katkı 
sağlamakta, ihracatçı birlikleri ile 
yaptığı ortaklaşa çalışmalarla dünya-
nın hemen her yerinde düzenlenen 

fuarlara sektör temsilcilerinin katıl-
masına zemin hazırlamaktadır. 2021 
yılı itibariyle MOSFED bünyesinde 
kurulan MOS fuarcılık ile birlikte 
sektör artık kendi fuarını düzenleme 
noktasına da gelmiştir. 

‘KDV indirimi henüz yansımadı’
Mobilya sektörü 2020’yi nasıl ge-
çirdi? 2021 öngörünüz nedir? 
Pandemiye rağmen sektör büyüme-
ye devam etti. 2019 rakamlarını az 
da olsa geçerek 2020 gerek iç piya-
sada gerekse ihracatta artışla kapatıl-
dı. Ancak pandeminin olmadığı bir 
durumda yapılan senaryolarda, sek-
tör çok daha büyük bir artış potan-
siyeline sahipti. Özellikle iç piyasada 
KDV indiriminin olumlu etkileri 
yansımadı. Bu etkilerin 2021 ve ge-
lecekte artarak görüleceğini düşü-
nüyoruz.  

‘Haziranda hareketlendik’
Pandemi ortamında işleriniz nasıl 
etkilendi? İç pazar-ihracat ora-
nında bir değişim oldu mu? 
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yaşa-
nan durgunluk, Haziran sonrası ye-
rini hareketliliğe bıraktı. Ertelenen 
ihtiyaçların görülmesi ile özellikle 
ihracatta bu aylarda büyük artışlar 
yaşandı. İç piyasa ve dış piyasa den-
gesinde radikal bir değişim olduğu-
nu söyleyemeyiz. 

‘Yatırım düşüncesi 
yerini belirsizliğe bıraktı’
Sektör genelinde yeni makine 
parkuru yatırımları yapma isteği 
ve imkanı ne düzeyde? 
Pandeminin etkisi ortadan kalktık-
ça, siparişlerin artışı mobilyacıların 
yeni yatırım yapma konusunda po-
zitif düşünmelerini sağladı. Ancak 
ikinci dalga ile birlikte bu düşünce 
yerini bir belirsizliğe bıraktı. Yeni 
yılda gelişmeleri ve dünya mobilya 

ticaretindeki yeni eğilimlere göre 
değerlendirmelerin olmasını bek-
liyoruz. 

‘Mobilyacı ve makineciler birlikte 
hareket etmeli’
Ağaç işleme makineleri sektörü 
ve/veya AİMSAD’dan istekleriniz 
veya sektöre iletmek istediğiniz 
bir mesaj var mı? Ağaç işleme ma-
kineleri sektörü veya AİMSAD ile 
işbirlikleri hakkında ne düşünür-
sünüz? Ne tür işbirlikleri olabilir? 
Mobilya ve bağlı sektörler, özel-
likle makine sektörü açısından ba-
kıldığında, sektörü oluşturan tüm 
paydaşların birlikte hareket etmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Sektörle-
rimizin içindeki farklı temsilcilerin 
bile bir araya gelemediği bir or-
tamda bunu sağlayan MOSFED’in 
mobilya sektörüne getirdiği pozi-
tif katkılara yakından şahit olduk. 
Aynı şekilde, birbirini destekleyen 
ve bağlı sektörler olarak bir araya 
gelerek işbirliği oluşturmanın ge-
tireceği olumlu sonuçlara yürekten 
inanıyoruz. Makinecilerimiz için 
sektördeki oyuncuları daha iyi tanı-
maları, beklenti ve onların taleple-
rini daha iyi anlamaları, mobilyacı-
larımız içinse makine üreticilerinin 
neler yapabildiklerini güncel olarak 
takip etmeleri, görüş alışverişin-
de bulunup dünyadaki gelişmeleri 
birlikte yorumlamaları gerektiğine 
inanıyoruz.

      Özellikle iç piyasada 
KDV indiriminin olumlu 
etkileri yansımadı. Bu 
etkilerin 2021 ve gelecekte 
artarak görüleceğini 
düşünüyoruz.

“ “







Kitap

86 AİMSADDERGİSİ  Ocak - Şubat 2021

AİMSAD Başkanı Mustafa Erol: 
Son yıllarda gelecek bilimi ilgimi çekiyor
İş dünyası ve sektör temsilcilerinin okuma alışkanlıkları ile ilgili söyleşimizin ilkini AİMSAD Başkanı 
Mustafa Erol ile yaptık. Erol, son yıllarda gelecek bilimi ile ilgili kitapların ilgisini çektiğini söyledi. 

Yapılan araştırmalara göre günde 
6 dakika kitap okumak stresi yüz-
de 68 azaltıyor. ABD’de Emory 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
bir araştırmaya göre ise iyi bir kitap 
okuyucusunun beyni daha fazla ça-
lışıyor; beyinde kas hafızasına ben-
zer şekilde devam eden nörolojik 
değişiklikler meydana geliyor. 

Yine yapılan araştırmalara göre, işlerinde başarılı olan üst düzey 
yöneticilerin ortak özelliklerinden biri de düzenli olarak kitap 
okumaları. Gün içerisinde kendilerine zaman ayıran ve kitap 
okumadan günü kapatmayan iş insanları daha başarılı oluyor.
Biz de AİMSAD Dergisi olarak, bu sayımızdan itibaren iş 
dünyamızdan isimlerle ve sektörümüzü temsil eden iş insan-
ları ile okuma alışkanlıkları üzerine söyleşiler yapmaya baş-
lıyoruz. İlk konuğumuz yoğun iş yaşamına rağmen düzenli 
bir okuma alışkanlığı olan ve farklı alanlarda uzun soluklu 
okumalar yapan AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Erol… 

Mustafa Bey, öncelikle şu anda hangi kitabı okuyorsunuz?
Karl Ove Knausgaard’ın Kavgam serisinin dördüncü kitabı 
Karanlıkta Dans isimli kitabını okuyorum.  

Kitap okumaya fırsat bulabiliyor musunuz? Ne sıklıkla 
okuyorsunuz?
Önceden daha sıklıkla okuyordum, bu yıl geçmiş yıllara oran-
la nispeten daha az okudum. Bu aralar belki dünyadaki ge-
nel durumun etkisiyle vakit geçirmek için, kafamı dağıtmak 
için kitap okuyorum. Pandemi sürecinin etkisi sanırım. Daha 
çok dışarıda olmak istediğim bir dönemdeyim. Genel olarak 
baktığımızda özellikle yaz dönemi bizim sektörün yoğun dö-
nemleri olmadığı için yazın daha çok okuyorum. 

Ne tarz kitaplar okursunuz?
Ağırlıklı olarak gelecek bilimi, bilim, tarih, okuyorum. Fark-
lı dönemlerde, farklı konulara yönelmeyi severim. Kendime 
6 aylık periyotlar belirlerim. Bu dönemde farklı bir konuya 
odaklanıp bu konuyla ilgili önemli tüm kitapları okumaya ça-
lışırım. Her dönem farklı bir konu odağımda oluyor. Siyaset, 
ekonomi, tarih, bilim, mesleki kitaplar gibi pek çok konuda 
olabilir, o anki ruh halime göre değişiyor. 

Başucu kitabınız var mıdır?
Benim başucu kitabım diyebileceğim bir kitap yok. Çünkü 
bu yaşa göre, zamana göre değişen bir şey. Okumaktan zevk 
aldığım, çok etkilendiğim pek çok kitap oldu. Hepsinden 
aldığım farklı tatlar oldu. Hepsi bana yeni bakış açıları ka-
zandırdı. 

Çevrenize önerdiğiniz, etkilendiğiniz birkaç kitap ismi 
öğrenebilir miyiz?
Dünyaca ünlü gelecek bilimci Prof. Dr. David Passig’in ka-
leme aldığı 2050 kitabı beni çok etkileyen bir kitap oldu. 
Passig’in geleceğe yönelik tahminleri insanı hem şaşırtıyor 
hem de düşündürüyor. Son zamanlarda okuduğum Ali 
Bahtiyari’nin yazdığı Bozuk Pusula kitabı da beni etkiledi.  
Baba oğul ilişkileri ekseninde suç ve asaleti sorgulayan ilgi 
çekici bir kitap. Yine gelecek bilimi üzerine kitaplar yazan 
Alvin Toffler’in Üçüncü Dalgası kitabını da dostlarıma öne-
riyorum. Selvi Atıcı’nın Biz isimli kitabı da sevdiğim kitap-
lardan biri oldu.

Daha çok nerede okusunuz? 
Çoğunlukla evde, yolda, seyahatte kitap okurum.
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Batı Karadeniz’in yükselen şehri: 
Bolu

İstanbul’dan Anadolu’ya en önemli geçiş güzergahı olan Bolu; yemyeşil doğası, her biri 
tabiat harikası gölleri, kayak merkezleri, kaplıcaları, tarihi eserleri, saraya aşçı yetiştiren 
dünyaca ünlü mutfağı ile Batı Karadeniz’in görülmeye değer nadide şehirlerinden birisi. 

Havaalanı, tren yolu ve deniz bağlan-
tısı olmamasına rağmen Anadolu’nun 
en önemli ulaşım güzergahlarından 
biri olan ve İstanbul’u Ankara’ya 
bağlayan E-5 karayolunun 120 ki-
lometresi sınırları içinde bulunan 
Bolu’dan her gün en az 5 bin araç 
transit geçiyor.  Bolu, hem ulusal ve 
uluslararası ticari araçların ana geçiş 
güzergahı, hem de barındırdığı doğal 
güzellikleri, tarihi dokusu, İstanbul ve 
Ankara’ya olan yakınlığı ile önemli bir 
turizm merkezi olma özelliğini barın-
dırıyor.  
Bugün çok önemli bir tarım, sanayi, 
turizm ve kültür merkezi olan Bo-
lu’nu tarihi çok eskilere dayanıyor. 
Şehir ilk olarak M.Ö. 1200’lü yıllarda 
Friglerin elindeydi. M.Ö. 6. asırda ise 
bölgeye Persler hakim oldular. M.Ö. 
336’da Büyük İskender Persleri ye-
nerek Bolu’yu da ele geçirdi. Büyük 

İskender’in ölümü üzerine Bolu 
bölgesinde Bitinya Krallığı kuruldu. 
Tarihi kaynaklara göre, Trak göçleri 
sonunda Sakarya ve Filyos Nehrinin 
yayı içine yerleşen halk “Bithyn” ismi 
ile anılıyordu. Bu yüzden Bolu’nun 
da içinde bulunduğu Kuzeybatı Ana-
dolu’ya “Bithynia” denilmiş.
Üç tepe üzerinde kurulmuş olan şehir 
içte ve dışta surlara sahipti. 1071 Ma-
lazgirt zaferinden sonra batıya yayılan 
Türkmenler 3 yıl sonra Bolu’ya yer-
leştiler. Daha sonra Bolu, Horasanlı 
Aslahaddin tarafından fethedildi.
Bolu Yöresine Osmanlı akını ilk kez 
Osman Gazi tarafından başlatıldı. 
Bolu yöresinin tümüyle fethedil-
mesi ise Orhan Gazi döneminin ilk 
yıllarına rastlar. Bolu, Ankara Savaşı 
sonrası Timur’un talan ettiği bölge-
lerin dışında kaldığı gibi, bu tehlike 
bitinceye kadar, Osmanlı Devleti’nin 

2. kurucusu sayılan Çelebi Mehmet’i 
de Kızık Yaylasında barındıran belde 
olmuştur. Çelebi Mehmet’in Osman-
lı Devleti’nin birliğini sağlamasından 
sonra ise Bolu, düzenli bir yönetime 
kavuştu.
16. yüzyılda Bolu, ikinci derece Şeh-
zade sancaklarından biri oldu. 2. 
Bayezit döneminde Kanuni Sultan 
Süleyman’ın şehzade olarak atan-
dığı şehir. 1683-1792 yılları arasın-
da Bolu, Voyvodalıkla yönetildi. II. 
Mahmut zamanında ise Mutasarrıflı-
ğa dönüştürüldü. Bolu 1864 yılında 
Kastamonu eyaletine bağlandı. 1909 
yılında ise tekrar Mutasarrıflığa dö-
nüştürüldü.
Bolu 1. Dünya Savaşı’nda ve sonrasında 
düşman işgaline uğramadı fakat maddi 
zarar gördü. milli mücadele sonrası 10 
Ekim 1923’te Mutasarrıflık devrini ta-
mamladı ve vilayet haline getirildi.
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Bolu isminin nerden geldiğine dair 
çeşitli kaynaklarda farklı bilgiler bu-
lunuyor. Bunlardan ilkine göre şehrin 
adı, iki bin sene önce şehirde haki-
miyet kuran Bitinyalılar’dan geliyor. 
Bitinyalılar bu kente “Claudio” ismi 
verilmiş. “Claudio Kenti” (Claudio 
Poli) zamanla “Poli” olarak anılmış ve 
11. asrın başında bu bölgede hakimi-
yet kuran Türkler kente “Bolu” ismi-
ni vermişler. Bir başka rivayete göre 
ise Osmanlılar zamanında bölgede, 
bol olarak Uluğ - Alim olması nede-
niyle önceleri “Bol Uluğ”, zamanla 
yöre “Bolu” olarak isimlendirilmiş.

Gelişen sanayi
Yüzde 60’ı ormanlarla kaplı olan Bo-
lu’nun ekonomisi tarım ve ormancılı-
ğa dayanıyor. Fakat son yıllarda sanayi 
ve turizm de oldukça gelişme gös-
terdi. Bu hızla tırmanırsa Bolu’nun 
yakında önemli bir sanayi merkezi 
olması bekleniyor. Toplam brüt ge-
lirin yüzde 40’ı tarımdan elde edilse 
de, şehirde dokuma, makina ve gıda 
işletmeleri, orman ürünleri ile ilgili 
işletmeler, av tüfeği, deri işleme, ka-
roseri atölyeleri bulunuyor. Ayrıca 
pek çok büyük markanın fabrikaları 
da şehir sanayine güç kazandırıyor. 
Hali hazırda faal nüfusun yüzde 80’i 
tarımla uğraşıyor. Gelirin yüzde 10’u 
ise ormancılıktan sağlanıyor. Bolu or-
manları ağaç bakımından çeşitli oldu-
ğu gibi, verim ve kalite bakımından 
da çok üstün. Senede 850 bin metre-
küp inşaat odunu, 10 bin m3 yonga 
odunu ve 400 bin ster yakacak odunu 
temin ediliyor. Bolu’da ve Düzce’de 
kereste ve mobilya fabrikaları bulu-
nuyor. 
Bolu bir tarım bölgesi olması sebe-
biyle her çeşit ürünün yetişiyor. Tahıl, 
tarım ürünlerinin başında gelirken, 
özellikle buğday, arpa, çavdar, fasulye, 
tütün, şekerpancarı, patates, pirinç ve 
fındık yetiştiriliyor. Amasya tipi “star-
kink” elması, armut, kestane, üzüm 

(etli beyaz, kadın parmak, narince, 
çavuş) ve diğer meyvelerin de bolca 
yetiştiği Bolu, Türkiye fındık üreti-
minde üçüncü sırada bulunuyor.
Kentte, çayır ve meraların çokluğu 
sebebiyle hayvancılık da oldukça ge-
lişmiş durumda. Koyun, sığır ve keçi 
besleniyor, arıcılık yapılıyor. Balı ve arı 
sütü oldukça meşhur. Göllerinde ise 
genellikle sazan, alabalık, karabalık, 
yayın ve turna balığı üretiliyor.

Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
Bolu aynı zamanda Halk Ozanı, “Tü-
fek icat oldu, mertlik bozuldu” diyen, 
Bolu Beyine baş kaldıran Köroğ-
lu’nun memleketi. Rivayete göre 
Köroğlu’nun asıl adı Ruşen Ali’dir. 
Babası Yusuf, Bolu Beyi’nin seyisidir. 
At meraklısı olan Bolu Beyi, seyisi Yu-
suf’u cins bir at almaya gönderir; fa-
kat Yusuf’un getirdiği tayı beğenmez, 
adamın gözlerine mil çektirir. Yusuf 
tayı ve oğlunu alıp memleketten çı-
kar. Ruşen Ali, babasının tarif ettiği 
tarzda, tayı karanlık bir ahırda besler. 
Tay, belli bir zaman sonra kanatlanır, 
eşsiz bir küheylan olur. Yusuf ile Ru-
şen Ali, Aras ırmağına gider, orada 
Bingöl’den inecek olan üç sihirli kö-
püğü beklerler. Yusuf, köpükleri için-
ce, tekrar görmeye başlayacak, genç-
leşecek ve Bolu Beyi’nden intikamını 
alacaktır. Fakat, Ruşen Ali köpükleri 
kendisi içer, babasına köpüksüz su ve-
rir. Yusuf buna bir yandan üzülür, bir 
yandan da, oğlu intikamını alacak bir 
yiğit olacağı için sevinir. Bu sihirli üç 
köpükten biri Köroğluna ebedi hayat, 

biri yiğitlik, biri de şairlik sağlar. Yu-
suf, oğluna intikamını almasını tavsiye 
ettikten sonra ölür. Ruşen Ali Kır-Atı 
ile birlikte dağa çıkar. Köroğlu diye 
ün alır, bir derebeyi gibi yaşamaya 
başlar, her savaşta üstün gelir; bezir-
ganlardan, beylerden, paşalardan al-
dıklarını yoksullara dağıtır. Delikli de-
mir (tüfek) icat olunup da eski yiğitlik 
gelenekleri bozulunca, arkadaşlarına 
dağılmalarını tavsiye eder, “sır olur”, 
kırklara karışır.
Bolu, ormanları, gölleri, dağları ve 
kaplıcaları ile son yıllarda doğa sever-
lerin gözdesi haline geldi. 1999  yılın-
da yaşanan depremin  ardından Düz-
ce’nin il olarak ayrılması ile Bolu’nun 
deniz ile bağlantısı kalmasa da, adına 
“Orman Denizi” denilen Yedigöller 
Milli Parkı, Abant, Çubuk, Sünnet, 
Karagöl, Sülüklügöl, Karamurat göl-
leri gibi pek çok doğal güzelliğe ev 
sahipliği yapıyor. 

Tabiat harikası Yedigöller
Özellikle sonbahar mevsimin de sun-
duğu renklerle pek çok turistin akın 
ettiği göllerin başında Yedigöller Milli 
Parkı geliyor. Parka ismini veren irili 
ufaklı 7 adet heyelan gölü, yıllanmış 
ağaçları, zengin bitki örtüsü ve doğal 
yaşamı ile görülmeye değer bir güzel-
lik sunuyor. Göynük yakınında 500-
600 hektarlıkbir arazide bulunan bu 
göller 1965’te “Milli Park” haline ge-
tirildi. 800-900 m yükseklikte dördü 
büyük ve üçü küçük yedi gölden olu-
şuyor. Yörede morfolojik yapının kar-
maşıklığı, akarsu sayısının çokluğu, 



yükselti farklılıkları ve eğimin fazlalığı 
gibi faktörler çok sayıda gölün oluş-
masına neden olmuş. Havzaların ve 
çanakların yüzölçümlerinin küçüklü-
ğü göllerin de küçük alanlı olması so-
nucunu doğurmuş. En büyüğü olan 
Büyük Göl 22 dekar yüzölçümünde 
ve 15 m derinlikte bulunuyor. Sula-
rı birbirlerine şelalelerle akan, etrafı 

bir ağaç denizi olan ve yüzlerce yeşil 
rengin kaynaştığı bir yer. Sandallarla 
gezinti yapılıp etrafında kamp kurulu-
yor. Göller arasında 50-60 m yüksek-
lik farkı vardır. Büyükgöl, Seringöl, 
Deringöl, Nazlıgöl, İncegöl, Sazlıgöl 
ve Küçükgöl isimlerindeki bu göller 
heyelan gölleri. Göllerin etrafı kayın, 
meşe, karaçam, köknar, karaağaç ve 
ıhlamur ormanları ile çevrili. Bu göl-
lere “Yedi İnci” de deniyor.

Abant kışın tamamen donuyor
Yer altında gerçekleşen çöküntüler 
donucu taş blokların vadiyi doldur-
ması ile oluşan Bolu’nun en meşhur 
gölü Abant, yılın her mevsimi ayrı 
bir güzellik sunuyor.  Etfrafı çam ve 
köknar ağaçları ile süslü Abant Gölü 
kışın tamamen donuyor, yazın ise 
yüzeyinin bir kısmı nilüfer çiçekle-
riyle kaplanıyor. Suyu oldukça berrak 
olan gölde alabalık ve mercan balı-
ğı yaşıyor. 1325 m yükseklikte olan 
Abant Gölü çevresinde nefis kokulu 
dağ çileği, alıç, kuşburnu, böğürtlen, 
kızılcık meyveleri ile buraya mahsus 
senelerce kurumayan “çoban yastığı” 
bitkisi ayrı bir güzellik katıyor. 
Çağa (Yeni Çağa), (Melen) Efteni, 
Gölcük, Çubuk, Sünnet, Karagöl, 
Karamurat, Hasanlar Baraj Gölü, 
Gölköy Baraj Gölü de yemyeşil or-
manların koynunda sunduğu nefis 
doğa manzaraları ile gezip görülmesi 
gereken güzelliklerden.

Kış turizminin merkezi
Bolu kış turizmi açısından da çok 
önemli bir yere sahip. Köroğlu Dağ-
ları’nın zirvesinde yer alan Kartalkaya 
kış turizminin önde gelen kayak mer-
kezleri arasında bulunuyor. Özellikle 
İstanbul ve Ankara’ya yakın olduğu 
için hafta sonları ve ara tatillerde çok 
kalabalık olan bu kayak merkezi Bolu 
şehir merkezinin 38 kilometre gü-
neydoğusunda bulunuyor. Kartalkaya 
Kayak Merkezi pistleri, tesisleri ve ko-

naklama imkanları ile kayak severler 
için oldukça iyi imkanlara sahip.

Tarihi evleriyle Mudurnu
Bolu’da gezilip görülecek sayısız yer 
var. Bunlardan biri de Mudurnu. 
Bolu merkeze yaklaşık olarak bir sa-
atlik mesafede bulunan Mudurnu, 
Osmanlı mimarisiyle göz dolduran 
tarihi pek çok ahşap eve sahip tarihi 
ve doğal güzellik barındırıyor. Yeşilin 
hakim olduğu ilçede bulunan 165 
adet ev ve 8 Cami, çeşme ve hamam 
olmak üzere toplam 173 adet mimari 
değeri yüksek yapı nedeniyle “Kentsel 
Sit Alanı” ilan edilmiş. Türk sivil mi-
marisinin en güzel örneklerinden biri 
ise Armutçular Konağı ve Keyvanlar 
Konağı. Yöresel ev yemeklerinin ta-
nıtıldığı konaklardan oda kiralamak 
mümkün. Bir savunma kalesi olarak 
oldukça sağlam olan Mudurnu Kalesi 
de görülmeye değer yapılardan.

Mengen’den Saray mutfağına
Bolu denilince akla ilk gelenlerden bir 
diğeri de tadına doyulmaz yemekle-
ri ile Mengen. Türkiye’nin ilk aşçılık 
okulunun da bulunduğu Bolu’nun 
Mengen ilçesi her yıl Ağustos ayının 
ilk haftasında düzenlenen “Mengen 
Aşçılar ve Turizm Festivali” ile gast-
ronomi tutkunlarını ağırlıyor. Os-
manlı’dan bu yana Türkiye’de pek 
çok büyük kentlerdeki aşçıların yüzde 
90’ı Bolulu ya da Mengenli. Bu işin 
sırrı da, Osmanlı saray mutfağına uza-

Gezi
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Ne yenir?
Mutfağı ile ünlü bu Bolu da yemek 
seçenekleri çok geniş. Ovmaç çor-
bası, imaret çorbası, Abant kebabı, 
Mengen pilavı, kaldırık dolması, 
paşa pilavı, keş, Bolu köftesi, bakla 
çullaması, keşli cevizli erişte, Mu-
durnu baklası, kedi batmaz, çiğ bö-
rek, kabaklı gözleme, çantıklı pide, 
patatesli köy ekmeği, kaşıt atması, 
saray helvası, Bolubeyi tatlısı, Bolu 
çikolatası damakları şenlendirecek 
lezzetlerden bazıları.



AĞAÇ İŞLEME MAKİNE VE YAN SANAYİSİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

AİMSADDERGİSİ  Ocak - Şubat 2021 91

nan aşçılık öyküsü. Rivayete göre; I. 
Ahmed’in boğazına pek düşkün ol-
duğu ve sabahın 10’undan, akşamın 
6’sına kadar sekiz saat boyunca yemek 
yediği iddia edilir. Söylentiye göre, 
1604 yılında tahta çıkan I. Ahmed, 
Bolulu-Mengenli ustaları Topkapı 
Sarayı’na ilk getiren padişahtır. I.Ah-
met ile başlayan saraydaki Bolulu aşçı 
geleneği, günümüze kadar sürmüş. 
Atatürk’ün de Çankaya’daki aşçısı 
Mengenli idi. Mengenliler geleneksel 
lezzetlerin yaşaması için büyük çaba 
harcıyor. Başta Mengen Pilavı olmak 
üzere; yayla Çorbası, kedi batmazı, 
paşa pilavı, cevizli çörek, yoğurtlu 
bakla çorbası, kabaklı gözleme, katık 
keş, yaprak dolması, et yemeği, hoşaf, 
börek, baklava gibi pek çok özel ye-
meği düğünlerde de ikram edilerek 
bu lezzetlerin nesilden nesile aktarıl-
ması amaçlanıyor. Her yanında ayrı 
bir güzellik barındıran Bolu tarihi 
eserler bakımından çok zengin ve çok 
önemli eserlere ev sahipliği yapıyor.

Akşemsettin Türbesi
Göynük ilçesi Gazi Süleyman Paşa 
Camii avlusunda bulunan Akşem-
settin Türbesi 1464’te yapılmış. 
Sandukası oyma ve kabartma hadis-
lerle süslü. İlk dönem ahşap işçiliği-
nin kıymetli bir örneği. Türbe klasik 
Osmanlı türbe mimarisine geçişin ilk 
örneklerinden..

Yıldırım Bayezid Külliyesi
Yıldırım Beyazıt Han zamanında ya-
pılan ve çini süsleri gerçek bir sanat 
eseri olan Külliye, cami, medrese, 
hamam ve otuz dükkandan meydana 
geliyor. Günümüzde medrese yıkıl-
mış olsa da hamam ilk halini koruyor. 
Birkaç kez tamir gören cami, ulu ca-
miler üslubu ile yapılmış. Çift minare-
li ve tek kubbeli.

Gazi Süleyman Paşa Camii
Şehzade Süleyman Paşa adına yapı-
lan camilerin ilkidir ve Göynük’te 
bulunuyor. 1331-1335 seneleri arası-
da yapılan cami, İkinci Abdülhamid 
Han devrinde yenilenmiş. 

Kadı Camii
Vilayet meydanındadır. Demirtaş Pa-
şanın oğlu Mehmed Bey tarafından 
yaptırılmıştır. Mimarlık şaheseridir. 
Minaresi, ahşap geçmeli kapı kanatla-
rı meşhurdur. Taş minber, klasik dö-
nem Osmanlı süslemeciliğinin yakın 
ve güzel bir örneğidir.

Karaköy Cuma Camii
Çini süslemeleri çok değerli olan, 
kapısı, minberi ve mihrabının ince 
işçiliği ile ilgi çeken cami il merkezi-
ne 7 km uzaklıkta bir bahçe içinde 
bulunuyor. 1562’de Musa Paşa’nın 
hanımı yaptırmış

Saraçhane Camii
Belediye meydanında olan caminin, 
kitabesinde 1750’de Silahdar Musta-
fa Ağa tarafından onarıldığı yazılıyor. 
Caminin iki duvarında kemerli iki 
çeşme yer alıyor.

Her derde deva kaplıcalar
Bolu jeolojik bakımdan en önemli fay 
hattı üzerinde kurulmuş olduğundan 
çok miktarda jeotermal su kaynağı ve 
kaplıcaya sahip. Bolu kaplıcalarından 
Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde de 
bahsediyor. Şehir merkezine 5 km. 

mesafede Karacasu beldesinde bulu-
nan kaplıcalar, Seben Dağları etekle-
rinde, çevresi ormanlarla kaplı sakin 
bir dinlenme yeri. Banyo ve içme 
kürlerine elverişli sular, romatizmal 
hastalıklara, deri, kandolaşımı ve kalp 
hastalıklarına, solunum yolu hastalık-
larına, kadın hastalıklarına, sindirim 
sistemi, safra kesesi, böbrek ve idrar 
yolları hastalıklarına, kemik ve kireç-
lenme rahatsızlıklarına, metabolizma 
ve beslenme bozukluklarına iyi geli-
yor. Büyük kaplıca suları 1767 mg/lt 
eriyik mineral değerine sahip. Bölge-
de yer alan çok sayıda farklı tesislerde 
konaklama imkanı bulunuyor.

Ne alınır?
Bolu yöreye özgü hediyelik ürün-
leri ile de öne çıkıyor. Bolu’dan 
çam balı, kozalak reçeli, Bolu çiko-
latası, Mudurnu saray helvası, Bolu 
tarhanası, Gerede deri ürünleri, 
Gerede kemerleri ve çam ve tü-
tün kolonyası alınabilir.

Nerede kalınır?
Farklı bölgeleri ve zengin konakla-
ma tesisi alternatifiyle Bolu ve çev-
resinde oldukça yüksek bir yatak 
kapasitesi bulunuyor.Bolu’da hem 
otelcilik hem de pansiyonculuk 
açısından zengin seçenekler bulu-
nuyor.  Her şeye yakın olmayı  sağ-
layan şehir merkezi, Saban Dağı 
eteklerindeki şifalı sularıyla ünlü 
Karacasu ve kayak tutkunlarının 
kış aylarında yoğun ilgi gösterdiği 
Kartalkaya, konaklama için tercih 
edilesi noktalar.  







Fokus 
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‘Katma değerli ‘Katma değerli 
üretim ve yeni üretim ve yeni 
tasarımlar artmalı’tasarımlar artmalı’
İç pazarda ucuz fiyata dayalı satış stratejisinin kaliteyi düşürdüğünü belirten ABM Makine Genel 
Müdürü Cansev Kesoğlu, “İç pazarın yerli imalata karşı tutumunu da kötüleştirmektedir ve ithalatı 
arttırmaktadır. Tüm firmaların katma değerli üretimlerini ve sektörün ihtiyacı olan yeni tasarımları 
arttırması gerekmektedir” dedi.  

AİMSAD Dergisi olarak, 
AİMSAD üyeleriyle gerçek-   
leştirdiğimiz röportajları, 

2021 yılı itibariyle Fokus başlığı adı 
altında devam ettiriyoruz. Dergimizin 
kuruluşundan itibaren üyelerimizi an-
lattığımız diğer röportajlardan farklı 
olarak, Fokus sayfasında sektör paydaş-
larının ağaç işleme makineleri (AİM) 
sektörüne ilişkin görüşlerine yer vere-
ceğiz. 
Fokus sayfasının ilk konuğu, ABM Ma-
kine Genel Müdürü Cansev Kesoğlu. 
Sektöre dair görüşlerine başvurduğu-
muz Keşoğlu, iç pazarda ucuz fiyata 
dayalı satış stratejisi hem kaliteyi hem 
de servis hizmetlerini kötüleştirdiği-
ni dile getirdi. Bunun neticesinde iç 
pazarın yerli imalata karşı tutumunun 
da kötüleştirtiğini ve ithalatın arttığını 
bildiren Kesoğlu, “Bu nedenle, önü-
müzdeki süreçte tüm firmaların kat-

ma değerli üretimlerini ve sektörün 
ihtiyacı olan yeni tasarımları arttırması 
gerekmektedir. Üretilecek daha yüksek 
teknolojili ürünler, alt gelir tuzağından 
firmalarımızı uzak tutabilir” dedi.  
Ahşap ve metal sektörleri için bileme 
makineleri üreten ABM Makine, ge-
nel müdür Cansev Kesoğlu’nun dedesi 
Saim Kesoğlu tarafından 1965 yılında 
İzmir’de kuruldu. 55 yıldır faaliyet 
gösteren İzmirli firma, 2020’nin Eylül 
ayında 20 bin metrekarelik yeni fab-
rikasına taşındı. Yeni fabrika yatırımı 
bileme makinaları konusunda sektör-
de en büyük konumda olan ABM’nin 
bu yatırımının içerisinde 5000 metre-
kare showroom ve Ar-Ge merkezi yer 
alıyor. Bu sayede yıl boyunca ev fuar-
ları ve teknik seminerler düzenlemeyi 
planladıklarını söyleyen Genel Müdür 
Keşoğlu, grup firmaları da dahil olmak 
üzere toplamda 100 kişilik bir ekibe 

sahip olduklarını dile getirdi. Üretimin 
yaklaşık yüzde 75’ini ihraç ettiklerini ve 
135 farklı ülkede makinelerinin çalış-
tığını ifade eden Keşoğlu ile sektörün 
önemli konuları ve sorunlarına odakla-
narak bir röportaj gerçekleştirdik…  

Sektörün üretim faaliyetlerini genel 
olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Neler yapılmasını öngörüyorsunuz?
Mart ayında başlayan pandemi süre-
ci sonrasında makine üreticilerinin iş 
yükü artmış vaziyette. Talebe cevap ve-
rebilen firmalar, yoğun olarak çalışma-
ya devam ediyorlar. Yılın son çeyreği, 
Mart-Nisan-Mayıs aylarında imalattaki 
duruşun telafisi şeklinde geçiyor. Ya-
şanılan tüm zorluklar ve aksaklıklara 
rağmen, 2020’nin sektörümüz için ha-
reketli geçtiğini düşünüyorum.
Makine imalat sektörümüzün yaklaşık 
yüzde 80’i, 1 ila 10 kişi istihdam eden 



işletmelerden oluşuyor. Makine imalatı 
faaliyetine başlamak için herhangi bir 
yetki belgesi istenmemektedir. İç pa-
zarda ucuz fiyata dayalı satış stratejisi 
hem kaliteyi hem de servis hizmetlerini 
kötüleştirmektedir. Bunun neticesinde 
iç pazarın yerli imalata karşı tutumunu 
da kötüleştirmektedir ve ithalatı art-
tırmaktadır. Bu nedenle, önümüzdeki 
süreçte tüm firmaların katma değerli 
üretimlerini ve sektörün ihtiyacı olan 
yeni tasarımları arttırması gerekmekte-
dir. Üretilecek daha yüksek teknolojili 
ürünler, alt gelir tuzağından firmaları-
mızı uzak tutabilir.  
Önümüzdeki süreçte üretici firmaları-
mızın dünya pazarlarında bilinirlikleri-
ni arttırması da zorunlu hale gelmiştir. 
İhracat potansiyelleri artmadığı takdir-
de, küçülme tehdidiyle karşı karşıya 
kalınacaktır.

‘Ar-Ge’ye ayrılan bütçe artırılmalı’
Sektörün teknoloji odaklı faaliyet-
leri hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Dijital dünyaya ayak uydurmak an-
lamında neler yapılmalı?
Sektörümüzde yaşanan kalifiye perso-
nel ve personel maliyetleri gibi sıkıntı-
lar nedeniyle makineleşme gün ve gün 
artmaktadır. Bizler de bu noktada ma-
kine üretim kapasitemizle çok avantajlı 
bir noktadayız.

Şirketlerimizde Ar-Ge’ye ayrılan büt-
çeler artırılmalıdır. Yeni nesil makine-
lerin ihtiyaçları bellidir. Makinelerimiz 
Endüstri 4.0’a uyumlu hale getirilme-
lidir, internet tabanına açık olmalıdır. 
Yapay zekâ ve makine öğrenmesi ko-
nusunda daha çok Ar-Ge çalışmaları 
yapılmalıdır.

‘İç pazar yerli üretime 
teşvik edilmeli’
Sizce sektör bu dönemde iç pazara 
mı, ihracata mı, yoksa her ikisine de 
mi odaklanmalı? Neden? En önem-
lisi sizce hangisi?  
İç pazar dinamikleri her zaman önce-
liklidir. İç pazarda başarılı bir noktaya 
gelmeden dünya pazarlarında iyi bir 
seviyeye gelmek mümkün değildir. İç 
pazarda istikrarlı bir başarı ve marka-
laşma yakalandıktan sonra, ihracatta 
yol almak daha hızlı olacaktır.
Bugünkü en temel sorunlarımızdan 
biri makine sektörünün genelinde 
yaptığımız ihracatın ithalatı karşıla-
yamamasıdır. Ölçeğimizi büyütmek 
için iç pazarda daha yaygın ve agre-
sif bir şekilde yer almamız gereklidir. 
Tüketimde de iç pazarın yerli üretime 
teşvik edilmesi bu süreci daha da hız-
landırabilir.

‘Yerli üreticiye 
pozitif ayrımcılık olmalı’
Sektör olarak devletten beklentileri-
niz neler?
Pandemi başlangıcında Devlet Banka-
larının sağladığı kredi kolaylıklarının 
sektöre olumlu etkileri olmuştur.
Ayrıca imalatçı vasfına sahip müşterile-
rimiz, ilgili vergi dairelerinden bir di-
lekçe ile imalata yönelik makine alım-

larında KDV muafiyetlerini kolaylıkla 
çıkartılabilmektedirler. Bu noktalar sa-
tış hacmimizi olumlu etkilemiştir.
Makine üreticileri olarak beklentimiz, 
teşviklerde yerli üreticiye ithal ürünler 
karşısında pozitif ayrımcılık yapılma-
sıdır. Mevcut durumda ithal ve yerli 
ürünler, teşviklerde aynı konumda bu-
lunmaktadır.
Ayrıca ikinci el makine ithalatında, 
yurtiçinde üretilen makine sınıflarında 
ikinci el makine gelemeyecek şekilde 
ithalat kapatılmalıdır. 20-30 yaşına ya-
kın hurda tezgahlar Avrupa’dan ithal 
edilip sektörde pazarlanmaktadır. Bu 
tip tezgahların bakım ve yedek parça 
maliyetleri, efektif üretimleri olmadığı 
için komple sektöre zarardır. Bu duru-
ma karşılık örneğin Almanya makine 
ithalatının sadece yüzde 2’sini Türki-
ye’den yapmaktadır. Bu noktalarda iyi-
leştirmeler olursa, yerli ve milli üretim 
daha güçlü seviyelere gelebilir.  

‘Stajyer öğrenci istihdam edilmeli’
AİM üreticileri için son derece 
önemli olan kalifiye eleman sorunu 
için düşünceleriniz nelerdir?
Üniversite sanayi işbirlikleri arttırı-
larak Ar-Ge personeli ve beyaz yaka 
eleman temininde üniversitelerden 
daha çok yararlanılmalıdır. Ara ele-
man sorunu için meslek liseleri ile 
daha sıkı işbirliği içerisine girilmelidir 
ve stajyer öğrenci istihdam edilme-
lidir. Şirket içerisinde daha önce bu 
yöntemlerle kazandırılmış personeller 
süreçte etkin rol almalıdırlar.

Röportajın tamamına, Youtube’da 
AİMSAD TV kanalından ulaşabilir-
siniz.
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      İkinci el makine ithalatında, 
yurtiçinde üretilen makine 
sınıflarında ikinci el makine 
gelemeyecek şekilde ithalat 
kapatılmalıdır.

“ “
‘Sektörel problemler için online platform’
AİMSAD’a önerileriniz var mı?
Üye firmalar, yapılanma sağladıkları ülkelerde diğer üye firmalarımıza yardımcı olabilir. Bu ülkeler-
den gelecek taleplerde yardımlaşma ile birebir aktif firma ziyaretleri gerçekleştirebilir. Bu konuda 
Hollanda’daki şirketimizle üye firmalarımıza gelen talepler doğrultusunda yardımcı olabiliriz.
İkinci bir konu da sektörel problemler ve öneriler ile ilgili online bir platform oluşturulmasıdır. Bu 
tip bir platform ile yaşadığımız ortak sıkıntılara birlikte hızlı çözümler bulabiliriz.

Röportajın Tamamını 
İzlemek için







Avrupa’nın kalbinde tarih ve kültürle 
harmanlanan ülke: Macaristan
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Sahip olduğu tarihi değerler, kültürel zenginlikler ve doğal güzellikleri ile dünyanın en popüler 
15 turistik ülkesinden birisi olan Macaristan, gelişen ekonomisi ile de adından söz ettiriyor.

Avrupa’yı doğu ve kuzeydo-
ğudaki coğrafyalara bağla-
yan ulaşım ağlarının kesi-

şim noktasında yer alan Macaristan, 
gelişen ekonomisi ile Polonya ve 
Çek Cumhuriyeti’nin ardından 
Orta Avrupa’nın en büyük üçüncü 
ekonomisi olma özelliğini taşıyor. 
1989’da SSCB’nin dağılmasıyla 
birlikte komünist rejimden parla-
menter siteme geçen Macaristan, 
nitelikli ve ucuz işgücü, yatırımcı 
dostu uygulamaları doğrudan ya-
bancı yatırımlar için ideal bir mer-
kez olurken, 2004’de AB üyeliği 
sonrası cazibesi daha da arttı. 
Dünyanın en popüler 15 turistik 
ülkesinden biri olan Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte de dünyanın 
en güzel şehirlerinden kabul edili-
yor. Şehri ikiye ayıran Tuna Nehri, 
Tuna boyunca uzanan birbirinden 

değerli yapıları ile UNESCO Dün-
ya Mirası olarak kabul edilen ve ko-
ruma altına alınan pek çok bölgesi 
ve tarihi eseri bulunuyor. Dünya 
üzerindeki en büyük ikinci termal 
göl Heviz, Orta Avrupa’nın en bü-
yük gölü Balatan ve Avrupa’nın en 
geniş yeşil arazisi Hortobagy, Avru-
pa topraklarındaki en büyük sina-
gog Great Sinagog ve Avrupa’daki 
en büyük kilise Estergon Bazilikası 
Macaristan’ın önemli değerlerin-
den.
Orta Avrupa’da Karpatlarda kuru-
lan ve denize kıyısı olmayan Ma-
caristan, batıda Avusturya ve Slo-
venya, kuzeyde Slovakya, doğuda 
Romanya ve Ukrayna, güneyde 
Sırbistan ve Hırvatistan’la çevrili. 
Karasal ikliminin etkisi altındaki ül-
kede resmi dil olarak Macarca ko-
nuşuluyor. 

Macarların kökeni ve bugünkü Ma-
caristan coğrafyasına nereden gel-
dikleri konusu tartışmalı olmakla 
birlikte, Kuzeydoğu Avrupa’da yaşa-
yan Fin-Ugor halklarından göçebe 
topluluklar oldukları ve 9’uncu yüz-
yıldan itibaren bölgeye yerleştikleri, 
Macar kavminin de Ugor kavimleri 
ile Türk kavimlerinin kaynaşma-
sı sonucu oluştuğu kabul görüyor. 
Macar boylarının 896 yılında Arpad 
önderliğinde Asya’dan Karpat Hav-
zası’na gelerek yerleşmesiyle Maca-
ristan tarihi başladı. Kral İstvan’ın 
(Stephen) Hristiyanlığı kabul ederek 
taç giymesiyle de Doğu Roma İm-
paratorluğu’nun desteğiyle, 1000 
yılında ilk Macar Devleti kuruldu. 
Macar Krallığı çeşitli kesintilerle de 
olsa 946 yıl varlığını sürdürdü. Bu 
süreçte de Batının kültürel merkez-
lerinden biri oldu.



13’üncü yüzyılda Moğol istilasına 
uğrayan Macaristan, Kral IV Belá 
döneminde yeniden inşa edildi. 
Árpad dönemi sonrasında tahta ge-
çen Anjou Hanedanı, ülkeyi 1387 
yılına kadar yönetti. Osmanlı güç-
lerinin bu dönemde Balkanlara ge-
nişlemesinin yarattığı baskı merkezi 
hükümetin otoritesini zayıflatarak, 
derebeylerini güçlendirdi ve ilerle-
yen dönemde János Hunyadi’nin 
oğlu Matthias Corvinus Krallığı ele 
geçirerek ülke topraklarını Viyana 
dahil kuzeye ve güneye genişletti.  
1458-1490 yılları arasında hüküm 
süren Kral I. Matthias döneminde 
Macaristan Avrupa’nın önemli güç-
lerinden biri haline geldi.
Macaristan ve Osmanlı İmpara-
torluğu ilk olarak 1375 yılında 
karşılaştı ve yaklaşık bir buçuk asır 
boyunca çeşitli aralıklarla karşı kar-
şıya geldi. 1526 yılında gerçekleşen 
Mohaç Savaşı’nda Osmanlı Dev-
leti’ne karşı alınan ağır yenilgi ile 
birlikte krallık topraklarının önemli 
bir bölümü Osmanlı hâkimiyeti al-
tına girdi. Ülkenin geri kalan kısım 
Habsburg Hanedanı’nın kontrolü 
altında kalmış olsa da ülke yöneti-
cileri Macar Kralı olarak taç giydi ve 
bölge özerk bir krallık olarak varlı-
ğını sürdürdü.

Osmanlı egemenliği sona erdi
1673 yılında Macarların önemli bir 
kısmının yaşadığı Avusturya’nın 
güneyinde Katolik Avusturya’yı 
istemeyen İmre Tökeli önderliğin-
deki Macarlar ayaklandı ve Osmanlı 
Devleti’nden yardım istedi. Töke-
li’nin yardım talepleri 1683 yılında 
kabul gördü ve Vezir-i Azam Mer-
zifonlu Kara Mustafa Paşa komuta-
sındaki Osmanlı Ordusu Avustur-
ya üzerine sefere çıktı. Bu seferde 
bozguna uğrayan Osmanlı Ordusu, 
bundan sonra bölgede sürekli top-
rak kaybetmeye başladı Türkleri 

Avrupa’dan tamamen uzaklaştır-
mak isteyen Papalığın da yardımıy-
la Avusturya Budin’i yeniden ele 
geçirdi, sonraki birkaç yıl içinde 
Temeşvar ve çevresindeki bölgeler 
dışında tüm Macaristan Osmanlı 
Devleti’nin elinden çıktı.  İngilte-
re ve Hollanda arabuluculuğunda, 
Lehistan, Venedik, Avusturya ve 
Osmanlı Devleti arasında imzala-
nan 1718’de Karlofça Antlaşması 
ile bu toprak değişiklikleri resmen 
kabul edildi. Bu antlaşma ile Te-
meşvar da kaybedildi ve Macaristan 
yaklaşık 150 yıl sonunda Osman-
lı’dan ayrıldı.
Osmanlı Devleti bölgeden çekilme-
sinden itibaren Macar Krallığı 1867 
yılına kadar Habsburg hâkimiyetin-
de önce Roma Germen İmparator-
luğu’nun, daha sonra da Avusturya 
İmparatorluğu’nun bir parçası oldu. 
Habsburg yönetiminde Macarlar 
kendi anayasa ve meclislerine sahip 
olsalar da meclis üyeleri hanedan 
tarafından tayin edilmişti. Avustur-
ya-Macaristan İmparatorluğu, 1’inci 
Dünya Savaşı’nda alınan yenilginin 
etkisiyle 1918’de dağıldı ve iki dev-
lete bölündü. 1’inci Dünya Savaşı 
sonunda imzalanan Trianon Ant-
laşması sonucunda ise Macaristan, 
‘anayurt’ olarak kabul ettiği Karpat 
Havzası’ndaki topraklarının önem-
li bölümünü kaybetti ve 10 milyon 
Macar, ülke dışında kaldı. Günü-
müzde de Macaristan’a komşu ül-
kelerde önemli sayıda Macar azınlık 
yaşıyor.
10 Şubat 1947 tarihinde imzalanan 
Paris Antlaşması ile Macar sınırları, 
1937 sınırları doğrultusunda ye-
niden belirlendi ve ülke Komünist 
Sovyet Blok içinde yer aldı. “Doğu 
Bloku”nun yıkılmasının ardından 23 
Ekim 1989 tarihinde yapılan Ana-
yasa değişikliği ile Parlamenter de-
mokrasi rejimine geçen Macaristan 
önemli bir değişim sürecine girdi.

Serbest piyasa 
ekonomisine geçiş
Bu dönemde demokratikleşme ve 
insan hakları alanlarında önemli ge-
lişmeler sağlandı, gerçekleştirilen 
ekonomik reformlar ile serbest piya-
sa ekonomisine geçiş süreci de başla-
dı. Böylece, AB ülkeleriyle olan ticari 
ilişkilerini güçlendirmeye başlayan 
Macaristan, 2004’te AB’ye tam üye-
liğin olmasının da etkisiyle yabancı 
yatırımcılar açısından yeni bir pazar 
olarak değerlendirildi ve doğrudan 
sermaye ve nakit girişi ekonomik 
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Temel ekonomik göstergeler
GSYİH (Nominal)  149.939 milyon dolar (2020)
Kişi Başı GSYİH (Nominal)  15.372 dolar (2020)
GSYİH Büyüme Hızı Reel  % -6,1 (2020)
Enflasyon Oranı  %3,3 (2019)
İşsizlik Oranı  % 3,4 (2019)
Kaynak: IMF

Türkiye-Macaristan Dış Ticaret Değerleri (milyon Dolar)

Yıl İhracat İthalat 
2016 103.071 92.044
2017  113.382 104.284
2018  125.864 121.273
Kaynak: Trademap

Resmi Adı Maceristan
Başkent Budapeşte
Nüfus 9.753.000 
Yüzölçümü 93.030 kilometrekare
Etnik Yapı Macar
Dili Macarca
Para birimi Macar Forinti
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canlanmanın temelini oluşturdu. 
Macaristan, 2000’lerin sonlarında 
yaşanan küresel ekonomik kriz-
den olumsuz etkilenmesine karşın 
2010’lu yıllarda yeniden hızlı bir 
büyüme trendi yakaladı ve 2013-
2018 aralığında ortalama yüzde 
4’ün üzerinde bir büyüme sağladı. 
Ülke ekonomik açıdan hâlâ gelişim 
sürecinde.  

Dış ticarette makine önde
İhracat odaklı bir ekonomiye sahip 
olan Macaristan, dış ticaretinin bü-
yük bir bölümünü AB ülkeleriyle 

yapıyor. Euro’ya geçiş için gerek-
li hazırlıkları da sürdüren ülkede, 
temel ürün gruplarına göre dış ti-
caretinin dağılımında makineler, 
elektronik eşyalar ve nakliye araçları 
ülkenin ithalat ve ihracatında ana 
sektörler olarak öne çıkıyor. İthala-
tın yaklaşık yüzde 50’sini, ihracatın 
ise yüzde 60’ını bu üç sektör ger-
çekleştiriyor.
İhracatta yaklaşık yüzde 80’lik pay 
ile AB ülkeleri ilk sırada yer alıyor. 
Ülkede, 2018 yılında toplam dış 
ticaret hacmi 125,8 milyar doları 
ihracat, 121,2 milyar doları itha-

lat olmak üzere toplamda 247,1 
milyar dolar olarak gerçekleşti. En 
önemli dış ticaret ortağı gerek ih-
racatta gerekse ithalattaki yüzde 
25’in üzerindeki payı ile Almanya. 
Macar hükümeti, hem ihracat yapı-
lan ülkeleri hem de Macaristan’da 
yatırımı bulunan ülkeleri çeşitlen-
dirmek amacıyla 2010’da “Doğu-
ya Açılım” politikasını, 2015’te ise 
“Güneye Açılım” politikasını baş-
lattı. Macaristan, yabancı yatırımcı-
ları destekleme konusunda Orta ve 
Doğu Avrupa’da lider durumda bir 
ülke.

İhracatında Başlıca Ülkeler (2016)

Ülke İhracat Tutarı (milyon Dolar)

Almanya     28,3 milyar
Romanya    5,1 milyar
Slovakya     5 milyar
Fransa        4,9 milyar

Türkiye      1,3 milyar

İthalatında başlıca ülkeler (2016)

Ülke İthalat Tutarı (milyon Dolar)
Almanya      24,3 milyar
Avusturya    5,9 milyar
Polonya       5,1 milyar
Slovakya      4,9 milyar
Türkiye       832 milyon dolar
Kaynak: TİM

Tarih kokan şehir
Macaristan taşıdığı kültürel zenginliği, tarihi hazinesi ve 
doğal güzelliği ile her dönem Avrupa’nın en çok turist 
çeken ülkelerinin başında geliyor. Şarkılara, şiirlere, 
filmlere konu olmuş, Budapeşte’yi Buda ve Peşte ola-
rak ikiye ayıran Tuna Nehri ise şüphesiz, şehrin gö-
rülmeye değer en önemli güzelliklerinden biri. Tuna 
Nehri’nde tekneye binip her yanı tarih kokan şehrin iki 
yakasını boylu boyunca izlemek şehirde yapılacak en 
güzel aktivitelerden ilki. 
Parlamento Binası da Macaristan da görülmesi gereken 
yerlerin başında geliyor. Şehrin sembolleri arasında 
yer alan Parlamento Binası, Almanya ve İngiltere Par-
lamento binalarından sonra, Avrupa’nın en büyük 3. 
Parlamento binası olma özelliğini taşıyor. 1849 yılında 
yapılan ve Buda ile Peşte bölgesini birbirine bağlayan ilk 
köprü olan ve 2. Dünya Savaşı’nda büyük hasar gören 
Chain Bridge da mutlaka görülesi gereken eserlerden 
biri. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Buda 
Kalesi ve Budapeşte Tarih Müzesi de ziyaret edilmesi 
gereken önemli yapılardan.
Budapeşte’de Tuna Nehri’nin farklı noktalarında yer 
alan ve şehirle bütünleşen heykeller de görülmeye de-

ğer. II. Dünya Savaşı sırasında ölen Yahudiler anısına 
yapılan “Tuna kıyısındaki ayakkabılar” ve Küçük Pren-
ses heykeli şehrin simgeleri olmuş.
Budapeşte şehrinin en büyük meydanı olan Kahra-
manlar Meydanı, Tuna Nehri içinde yer alan Margaret 
Adası, Matthias Kilisesi, Fisherman’s Bastion, dünyanın 
en büyük ikinci termal gölü olan Heviz Gölü, denize kı-
yısı olmayan Macaristan’da Macar Denizi olarak anılan 
Orta Avrupa’nın en büyük gölü Balaton, şirin evleri, 
bozulmamış mimarisi ile Szentendre Kasabası, aynı za-
manda dünyanın en büyük sinagoglarından da biri olan 
Budapeşte’de bulunan Büyük Sinagog, özellikle kalesi 
ile tanınan Estergon Şehri, kalesi, termal tesisleri, tarihi 
binaları, Türk minaresi ve kırmızı şarapları ile tanınan 
Eger şehri,  ülkede gezip görülecek önemli yerlerin ba-
şında geliyor.
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Ülkede üretim ve hizmet sektö-
ründe yabancı sermaye ağırlıklı rol 
oynuyor. Otomotiv, elektronik, 
maden, otomotiv, tekstil, inşaat, 
metalürji, gıda, enformasyon-ile-
tişim teknolojileri, tıbbi teknoloji 
ve ilaç sektörleri ülkenin önde ge-
len sanayi alanları. Ülke ekonomi-
sinin taşıyıcı gücü hizmet sektörü. 
Ülkenin avantajlı coğrafi konumu 
sayesinde lojistik, ayrıca bankacılık 
ve turizm sektörleri de ön planda 
bulunuyor.
Ülkede hayvancılık ve sınai tarım da 
gelişmiş durumda. Başlıca ürünler; 
buğday, mısır, patates, şeker pancarı 
ve ayçiçeği olarak öne çıkıyor. Öte 
yandan sığır, domuz ve kümes hay-
vanı yetiştiriciliği de yaygın olarak 
görülüyor.
Türkiye ile Macaristan arasındaki 

ticari ilişkiler de son yıllarda hızla 
gelişiyor. 1997 yılında imzalanan 
serbest ticaret anlaşması ve Maca-
ristan’ın AB üyeliği sebebiyle fes-
hedilen bu anlaşma yerine 2004 
yılında imzalanan Gümrük Birliği 
anlaşmasının ardından yükselişe 
geçen ticari ilişkiler, 2013 yılında 5 
milyar dolarlık ticaret hacmi hede-
finin konulmasını beraberinde ge-
tirdi. Karşılıklı ticaret hacmi 2018 
yılında 1,15 milyar doları Türki-
ye’den Macaristan’a ihracat, 1,39 
milyar doları ithalat olmak üzere 
toplamda 2,55 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Türkiye’den Macaris-
tan’a ihraç edilen başlıca ürünler; 
otomobil ve motorlu taşıtlar, kara 
yolu taşıtları için yedek parça, de-
mir-çelik ürünleri, alüminyum, 
bakır teller, plastik eşya, traktör ve 

mücevherat. Macaristan’dan ithal 
edilen başlıca ürünlerse; otomobil, 
canlı büyükbaş hayvan, kara yolu 
taşıtları için yedek parça, azotlu bi-
leşikler, büro makineleri, elektronik 
cihazlar, havalandırma cihazları ve 
bilgisayar. 

İki ülkenin ticaret hacmi 36,9 milyon dolar
Türkiye’nin Macaristan’a toplam AİM ih-
racatı 2017’de 347 bin dolarken, 2018’de 
bu rakam 291 bin dolara düştü. 2019’da 
ise bu rakam hızlı bir şekilde yükselerek 
655 bin dolar seviyesine ulaştı. Macaris-
tan’ın toplam AİM ithalatı ise 2017’de 37 
milyon 898 bin dolar, 2018’de 61 milyon 
891 dolar, 2019’da ise 37 milyon 585 bin 
dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin top-

lam AİM ihracatı da 2017’de 83 milyon 
821 bin dolar, 2018’de 102 milyon 511 
bin dolar, 2019’da 98 milyon 17 bin dolar 
oldu. 
Türkiye, 2019’da Macaristan’a 338 bin 
dolar ile en fazla testere makineleri sattı. 
Onu 2’inci sırada 200 bin dolar ile Çeşit-
li Makina İşlemlerini Bu İşlemler Arasında 
Alet Değiştirmeden Yapan Makinalar takip 

etti. 3’üncü sırada ise 35 bin dolarla Bük-
me veya Birleştirme Makinaları yer aldı. 
Macaristan’ın bir makine ithalatçısı, Türki-
ye’nin de iyi bir makine imalatçısı olduğu 
düşünüldüğünde, iki ülke arasında ciddi 
bir ticaret potansiyeli olduğu ortaya çıkıyor. 
Rakamlar da bu düşünceyi destekliyor. İki 
ülke arasındaki toplam ticaret hacmi, 2019 
verilerine göre 36 milyon 930 bin dolar. 

GTIP Kodu   Ürün Açıklama                      Türkiye’nin Maceristan’a İhracatı               Macristan’ın Toplam İthalatı                           Türkiye’nin Toplam İhracatı             Potansiyel Ticret Hacmi     
     2017          2018            2019                    2017            2018            2019                      2017                   2018                  2019               2019       

846510 Çeşitli Makina İşlemlerini 
 Bu İşlemler Arasında Alet 
 Değiştirmeden Yapan  0 90.000 200.000 11.273.000 5.149.000 7.068.000 10.419.000 13.085.000 12.247.000  6.868.000

846520 İşleme Merkezleri 0 0 0 2.209.000 27.791.000 3.450.000 746.000 1.668.000 2.031.000 3.450.000
846591 Testere makinaları 99.000 52.000 338.000 6.924.000 7.852.000 8.383.000 23.219.000 26.477.000 29.429.000 8.045.000
846592 Planya, Freze veya Keserek 
 Kalıplama Makineleri 23.000 80.000 32.000 3.950.000 6.098.000 3.994.000 10.033.000 14.734.000 11.594.000 3.962.000
846593 Taşlama, Zımparalama veya
 Parlatma Makineleri 28.000 3.000 27.000 1.352.000 1.394.000 1.284.000 2.536.000 4.537.000 4.438.000 1.257.000
846594 Bükme veya Birleştirme 
 Makinaları 17.000 32.000 35.000 3.706.000 3.165.000 2.573.000 5.204.000 7.623.000 7.369.000 2.538.000
846595 Delik Açma Veya 
 Zıvanalama Makinaları 2.000 0 9.000 564.000 933.000 1.159.000 3.745.000 5.194.000 4.194.000 1.150.000
846596 Yarma, Dilme veya Soyarak 
 Yaprak Halinde Açma Makineleri 0 0 0 2.947.000 3.405.000 2.919.000 1.620.000 1.878.000 1.306.000 2.919.000
846599 Diğerleri 178.000 34.000 14.000 4.973.000 6.104.000 6.755.000 26.299.000 27.315.000 25.409.000 6.741.000
 TOPLAM 347.000 291.000 655.000 37.898.000 61.891.000 37.585.000 83.821.000 102.511.000 98.017.000 36.930.000

13 bilim adamı Nobel aldı
Şimdiye kadar 13 Macar bilim 
adamının Nobel kazandığı ül-
kede fizik, matematik, kimya 
ve mühendislik alanında başarılı 
çalışmalar yapılıyor. Dünyanın 
ilk teknik üniversitesi 1735 yı-
lında Selmecbánya’da kuruldu. 
Budapeşte Teknoloji ve Ekono-
mi Üniversitesi (BME) üniver-
site düzeyi ve yapısı ile dünya-
daki en eski teknoloji kurumu 
olarak kabul ediliyor.



Türkiye’de Orman Varlıkları
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Anadolu’nun saklı cenneti: 
Örümcek Ormanları 
Avrupa’nın ve Kafkasya’nın en uzun boylu, en çaplı ladin ve köknar ağaçlarının Gümüşhane’de 
bulunduğunu, bu ağaçların göğe uzanan ve birbirini saran sık dalları ile Örümcek Ormanları 
diye adlandırıldığını biliyor muydunuz? 

AİMSAD Dergisi olarak bu 
sayımızdan itibaren milli 
servetimiz, yaşam kayna-

ğımız ormanlarımızı anlatmaya 
başlıyoruz. Türkiye, bulunduğu 
konum ve sahip olduğu 3 fark-
lı iklim türü sayesinde, pek çok 
farklı bitki türünün yetiştiği nadi-
de coğrafyalardan biri. Zeytinden 
fındığa, turunçgillerden çaya, maki 
bitki örtüsünden sık iğne yaprak-
lı ormanlara farklı iklim türünden 
ağaçları ülkemizde görebiliriz. 
Ülkemiz ormanlar bakımından ol-
dukça zengin. 
Orman Genel Müdürlüğü 2018 yılı 
verilere göre, 1973 yılında 20 mil-
yon 199 bin 296 hektar olan Tür-
kiye orman varlığı, 2018 yılında 22 
milyon 621 bin 935 hektara ulaştı. 

Dünyada orman varlığı azalırken, 
Türkiye’de orman alanlarının art-
ması sevindirici olsa da orman alanı 
artışı ülke genelinde değil, göç ve-
ren illerde orman alanı artarken, sa-
nayileşmiş ve göç alan illerde orman 
alanları azalıyor. Bakım, rehabilitas-
yon, ağaçlandırma çalışmaları ve 
çeşitli eylem planlarıyla her sene or-
man varlığında düzenli olarak artış 
sağlanıyor; ancak korunan alanlarda 
ciddi bir nitelik kaybı yaşanıyor ve 
ormanlarda yapılan ormancılık dışı 
kullanımlar orman ekosistemlerini 
parçalayıp ormana ciddi zarar veri-
yor. Gerek yangınlar gerek orman 
alanlarının imara açılması gerekse 
de bilinçsiz kullanım ve odun üre-
timi artışı, ormanlardaki cari odun 
artımını tehdit eder hale geldi. 

Ormanlarımız koruma, bakım, 
geliştirmenin yanı sıra gelecekte 
ayakta kalabilmek için daha sağlam 
tedbir ve korumalara ihtiyaç du-
yuyor. Orman alanındaki değişim, 
“ağaç serveti” olarak belirtilen çapı 
8 santimetreden büyük gövdeli 
ağaçların dağılımını ve hacimlerini 
de etkiliyor. Ülkemiz ormanları-
nın yüzde 94,70’ini korular, yüz-
de 5,30’unu “baltalık” diye tabir 
edilen kesim amaçlı ağaçlar oluştu-
ruyor. 1973-2018 yıllarında Tür-
kiye’deki ormanların dikili ağaç 
serveti 723 milyon metreküp arttı. 
1973 yılında ormanlardaki toplam 
yıllık artım 28 milyon metreküp 
iken, ormancılık uygulamaları so-
nucunda 2018’de 47 milyon met-
reküpe ulaştı. 
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Anadolu’nun 
en yaşlı anıt ağaçları 
Anadolu orman bakımından hay-
li zengin ve pek çok saklı güzelliğe 
ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri 
de ismi çok duyulmasa da yöre halkı 
ve doğa kaşifleri tarafından yakından 
bilinen ve Anadolu’nun en yaşlı anıt 
ağaçlarına ev sahipliği yapan Gümüş-
hane’de bulunan Örümcek Orman-
ları. Şırıl şırıl akan dereleri, gökyüzü-
ne uzanıp adeta göğü bir örümcek 
gibi sımsıkı saran kolları, çağıldayan 
şelaleleri, binlerce yılın öyküsünü 
taşıyan anıt ağaçları ve her mevsim 
büründüğü renkleri ile doğa sever-
lerin vazgeçilmez mekanı Örümcek 
Ormanları... 
Anadolu’nun en eski, kadim orman-
larından biri olan Örümcek Orman-
ları, Gümüşhane’ye 60 km mesafede 
bulunan Kürtün ilçesi sınırları içinde 
bulunuyor. Avrupa’nın, Kafkasya’nın 
ve Türkiye’nin en uzun boylu, en 
geniş çaplı Ladin (57,6 m) ve Kök-
nar (61,5 m) ağaçlarına ev sahipliği 
yapan ve 2630 dekarlık bir alanı kap-
layan Orman, Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü tarafından 1998 yılında 
koruma alanı ilan edilmiş. 4 asra şa-
hitlik etmenin verdiği gururla dimdik 
yükselen ağaçlar ortalama 450 yaşın-
da. Bu şekilde koruma altına alınan 
8 adet anıt ağaç tespit edilmiş. Diğer 
ağaçlar ile ilgili tarama çalışmaları de-
vam ediyor. Doğu ladinleri, Doğu 
Karadeniz köknarları, doğu kayınları, 
sakallı kızılağaçlar ve adi porsuklarla 
bezeli ormanda ayrıca ceviz, kavak, 
ıhlamur, gürgen, orman gülü, yaban 
fındıkları, geniş yapraklı ağaçlar gibi 
çok sayıda ağaç çeşidi bulunuyor ve 
Türkiye’nin önemli “karışık” or-
manlarından biri sayılıyor. Örümcek 
Ormanları, özellikle sonbaharda bü-
ründüğü birbirinden farklı rengi ile 
fotoğrafçıların, doğa sporcularının da 
gözdesi haline gelmiş. 

Örümcek Ormanları, Türkiye’de 
ilk doğal yaşlı orman çalışmasının 
yapıldığı yer. Yöre halkı ormanların 
korunması konusunda hassas dav-
randığı için insanlar tarafından tahrip 
edilmeden doğal yapısını koruyan 
az sayıda ormandan biri sayılıyor. 
Bölge, Orman Fakültesi öğrencileri 
için de önemli bir gözlem mekanı. 
Orman üzerinde sayısız akademik 
çalışma yapılmış. 
Osmanlı döneminde Gümüşhane 
çok önemli bir maden sahasıymış. 
Madenlerin yakıt ihtiyacı Gümüşha-
ne ormanlarından karşılandığı için 
bir zamanlar diğer Doğu Karadeniz 
illeri gibi yemyeşil ve ormanlık olan 
Gümüşhane, kontrolsüz ağaç ke-
simleri sonucu bugün bitki örtüsü 
bakımından çıplak kalmış. Wikipedi-
a’dan alınan bilgilere göre; çıkarılan 
madenlerin izabe işlemi sırasında 1 
kg kurşun için 36 kg, 1 kg gümüş 
için 200 kg odun kömürü kulla-
nılıyordu. 1 kg odun kömürü ise, 
kullanılan ağacın cinsine göre 3–4 
kg odundan elde ediliyordu. Bu fa-
aliyetler bitki örtüsüne öyle zarar 
vermiş ki, 1461’de Trabzon üzeri-
ne yürüyen Osmanlı ordusu orman 
nedeniyle bölgede ilerlemekte güç-
lük çekerken, 1701 yılında bölgeye 
gelen Joseph Pitton de Toumefort, 
yakmak için birkaç dal parçası bile 
bulamamaktan yakınmış. Bütün bu 
kesimlerin sonucu olarak, Gümüş-

hane Dağları’nın Karadeniz’e bakan 
kesimleri kayın, meşe, ladin, köknar 
ve sarı çam ağaçlarından oluşan or-
manlarla kaplı iken, ormanları yok 
olmuş bozkır görünümündeki gü-
ney kesimlerinde sadece Sarıçam 
ağaçlarına rastlanılmaktadır. 
Anadolu’nun en bakir, el değmemiş 
ormanlarından biri Örümcek Or-
manları, zor ve çetin bir coğrafyaya 
hakim olsa da, zirvelerinde yer alan 
yaylaları ile her mevsim çağıldayan 
Çağlayandibi Şelalesi ile barındırdığı 
sayısız endemik bitki türü, ev sahipli-
ği yaptığı yaban hayatı ile Türkiye’nin 
hassas korunmaya muhtaç alanlardan 
biri olmaya devam edecek...







Tarihte Hipokrat ve Galenos 
gibi büyük hekimlerden 
daha ileride kabul edilen, 

hakkında insanların nabız atışına 
bakarak 300 farklı hastalığı teşhis 
ettiğine dair rivayetler anlatılan, 
ünü kıtaları aşmış, çağlara yayıl-
mış bir filozof, alim ve  tıp adamı 
İbni Sina. Küresel tıbbın gelişme-
sine çok önemli katkılar sağlayan, 
11.yüzyılda İslam dünyasının ye-
tiştirdiği en büyük hekim olan İbni 
Sina, bütün ömrünü insanların ay-
dınlanmasına adadı. 
Modern Orta Çağ biliminin kuru-
cusu kabul edilen İbni Sina, batılı 
kaynaklarda “hekimlerin piri ve 
hükümdarı”, “doktorların sultanı” 

ve “büyük üstat” ismi ile tanınır. 
El-Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanu-
nu) adlı kitabı Avrupa üniversitele-
rinde 7 asır boyunca temel kaynak 
eser olarak okutulmuştur. 600 yıl 
önce Paris Tıp Fakültesi’nin kü-
tüphanesindeki 9 ana kitabın en 
başında İbni Sina’nın Kanun’u yer 
almıştır. Tıp ve felsefe alanına ağır-

lık verdiği değişik konular üzerine 
240’ı günümüze gelen 450 kadar 
makale yazdı. Kayda geçen yazıla-
rın 150 tanesi felsefe 40 tanesi de 
tıp üzerinedir. Geometri (özellikle 
Öklid geometrisi), mantık, fıkıh, 
sarf, nahiv, tıp ve doğabilim üstüne 
çalışmalar yaptı. Farabi’nin el-İba-
ne’s aracılığıyla Aristoteles felse-

Künye

Tam adı: Ebu Ali El-Hüseyin Bin Abdullah Bin Sina

Kimdir: Doğu’da İbni Sina, Batı’da Avicenna ismiyle anılan tarihin en büyük 

hekimi, aynı zamanda felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik 

gibi alanlarda çalışmalar yapmış büyük bilim insanı. 

Doğum tarihi ve yeri: M.S 980 Buhara - Eşrefiye Köyü (Özbekistan)

Ölüm Tarihi: M.S 1037 Hamedan (iran)

İlham Veren Hikayeler

106 AİMSADDERGİSİ  Ocak - Şubat 2021

Hekimlerin piri, çağının ötesinde 
bir tıp dehası: İbni Sina
Batı dünyasında “Büyük Üstat” ismi ile tanınan, modern tıbbın kurucusu ve hekimlerin önderi 
İbni Sina; sadece tıp alanında değil felsefeden matematiğe, astrolojiden müziğe bilimin pek çok 
alanında yaptığı katkılarla çağları aşan bir filozof, düşünür ve alim olduğunu kanıtlayan bir deha.



fesini ve metafiziğini öğrenmiştir. 
Felsefe, mantık, kimya, edebiyat, 
müzik, dil, astronomi, geometri 
gibi diğer disiplinlerle ilgili pek çok 
önemli çalışma yapmıştır.
İslam dünyasında İbni Sina, Ba-
tı’da ise Avicenna olarak bilinen 
çağının en büyük aliminin gerçek 
adı Ebu Ali El Hüseyin Bin Abdul-
lah Bin İbni Sina’dır. Türk, Arap ve 
Fars olduğuna dair tartışmalar bu-
gün hala sürse de M.S. 980 yılında 
Buhara’da dünyaya geldi. Babası 
Abdullah devlet görevlisiydi. Alim-
lerin, düşünürlerin, saygın ve kül-
türlü insanların sürekli olarak misa-
fir edildiği bir evde büyüyen İbni 
Sina, üstün bir zekaya sahip oldu-
ğundan 10 yaşındayken Kur’an-ı-
Kerim’i ezberledi. Küçük yaşta 
çağının bütün ilimlerini öğrendi. 
Arapçayı ana dili gibi konuşuyor-
du. Fıkıh, akait, edebiyat eğitimine 
devam etti. Eğitim aldığı dönemde 
üstün zekası fark edildi ve “ilim-
den başka işle meşgul edilmemesi” 
önerildi. 
El Messah’tan Hint aritmetiği, 
Ez Zahid’den fıkıh, El Berki’den 
dil ve edebiyat dersleri aldı. Eği-
timinde çok önemli bir isim olan 
En Natili’den aldığı derslerle 
Eukledies’in Elementler, Porph-
yrious’un mantık kitabı Eisagoge 
(İsaguci) ve Batlamyus’un Alma-
gest (El Macisti-Büyük Bnleşim) 
kitaplarını okudu. 
Hocası Natili’nin Gürgenç’e git-
mek üzere Buhara’dan ayrılma-
sından sonra İbni Sina, fizik, ma-
tematik ve felsefeyle ilgili metinler 
ve şerhlerini okumaya, incelemeye 
devam etti. Felsefede iyi bir dona-
nıma sahip olduktan sonra tıp öğ-
renmeye başladı. El Mesihi ve El 
Kumri gibi hocalardan tıp dersleri 
aldı. Razi’nin El Havi isimli çok ge-
niş tıp eserini de okudu.

Daha 16 yaşındayken tanınmış bir 
hekim oldu. Çağdaşı pek çok he-
kim onu bir tıp otoritesi saymaya 
başladı. Çok fazla çalışıyor, araştı-
rıyor ve öğreniyordu.Gündüz ve 
gecesini okuyarak geçirir, mum ışı-
ğında sabahın erken saatlerine dek 
çalışmalar yapardı. Çok az uyurdu. 
18 yaşına geldiğinde çağının bütün 
ilimlerini öğrenmişti. 
18 yaşındayken Buhara emiri Nuh 
Bin Mansur’un yakalandığı kulunç 
hastalığını tedavi etmek için saraya 
davet edildi. Çok genç olduğu için 
ilk başta hükümdara güven vermese 
de uyguladığı tedavi 5’inci günün 
sonunda başarılı olunca hükümdar 
kendisini saray hekimleri arasına 
aldı ve ona bir oda tahsis etti. Saray 
hekimliğine getirildiği için Samani-
lerin resmi kütüphanesinden çalış-
ma izni aldı ve çok değerli eserleri 
okuyup, o eserler üzerinde çalışma 
yapma imkanına kavuştu. İbni Sina 
özellikle Razi’nin eşsiz tıp kitapları-
nı da burada okuma şansına erişti. 
İbni Sina’nın tüm vaktini geçirdiği 
kütüphane bir süre sonra çıkan bir 
yangında küle döndü. Kütüphaneyi 
“başkaları faydalanmasın” diye İbni 
Sina’nın yaktığını söyleyenler, onu 

kundakçılıkla suçlayanlar oldu. 
Hükümdarın ölümünün ardından, 
22 yaşında babasını da kaybeden 
İbni Sina Gürgenç’e gitti. Burada 
Vezir Ebul Hüseyin Es Süheyli ta-
rafından kendisine kucak açıldı ve 
Emir’e takdim edildi. Vezir, bilim 
dostuydu. Emir tarafından maaş 
bağlanan ve sarayda ağırlanan İbni 
Sina, burada Biruni gibi büyük bir 
alimle çalışma fırsatı buldu. Ancak 
böyle büyük bir bilim insanı ile çalış-
ması çevrede kıskançlığa sebep oldu. 

Gazneli Mahmut’un 
teklifini reddetti
Bu sıralarda Gazneli Mahmud, 
vezire bir mektup göndererek sa-
rayındaki alimleri kendi sarayına 
göndermesini istedi. Ancak Sultan 
Mahmut’un felsefeden hoşlanma-
dığını bilen ve özgür bir çalışma 
ortamı bulamayacağını düşünen 
İbn-i Sînâ, Gazneli Mahmud’un 
teklifini geri çevirdi ve şehirden 
ayrıldı.  
İbni Sina Gürgenç’ten ayrıldıktan 
sonra da araştırıp öğrenmeye, yeni 
eserler yazmaya devam etti. Yete-
nekleri için kullanma sahası arayan 
İbn-i Sînâ, Merv’den Nişabur’a ve 
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“Hiç kimse görmek istemeyen biri kadar kör olamaz”
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Horasan sınırlarına kadar bölgeyi 
kimi zaman kimliğini gizlererek, 
kimi zaman kendi kimliğiyle adım 
adım dolaştı. 
1012 yılında şiddetli bir hastalı-
ğa yakalanan İbni Sina, Cürcan’a 
döndü ve hayatını kaleme alan öğ-
rencisi Ebu Ubeyd El Cüzcani ile 
tanıştı. Burada ayrıca eski bir öğ-
rencisine rastlayan İbni Sina, onun 
yanına yerleşti ve bu kentte man-
tık ve astronomi dersleri vermeye 
başladı.  Yaklaşık 1 milyon kelime 
içerdiği belirtilen El Kanun Fit Tıp 
eserini burada yazmaya başladı.
Daha sonra Rey ve Kazvin’de ça-
lışan  büyük tıp dehası, yeni eser-
ler yazmaya da devam etti. İsfahan 
valisinin yanına yerleşti. Bunu öğ-
renen Hamadan emîri İbni Sîna’yı 
yakalattı ve hapsetti. Savaş sona 
erdikten sonra Hamadan emîri-
nin yanında çalıştı. Kısa süre sonra 
İbn-i Sînâ; kardeşi, iyi bir öğrencisi 
ve iki köleyle kılık değiştirip şehir-

den kaçtı ve korku dolu bir yolcu-
luktan sonra çok iyi karşılandıkları 
İsfahan’a ulaştı.
İbn-i Sînâ’nın son 10-12 yılı Ebû 
Câfer’in hizmetinde geçti. Bura-
da doktor, bilim danışmanı olarak 
çalıştı ve hatta savaşlara bile katıl-
dı. Bu yıllarda edebiyat ve filoloji 
çalışmaya başladı. Bir Hamedan 
seferi sırasında şiddetli bir kolit 
atağına yakalandı. Güçlükle ayakta 
duruyordu. 
Pek çok hastayı tedavi etmesine 
rağmen kendisi için yaptığı tedavi 
başarılı olamadı. Tedaviyi aceleye 
getirdiği ve yüksek doz ilaç kullan-
dığı iddia edildi. 
Önerilen tedavileri uygulamadı 
ve kendisini kadere teslim etti. 
Ölüm yatağında mallarını yoksul-
lara bağışladı, kölelerini azat etti 
ve son gününe dek üç günde bir  
Kuran okudu. Haziran 1037’de 
56-57 yaşında öldü. Kabri Ha-
medan’dadır.

Modern tıbbın kurucusu
Modern tıbbın kurucusu sayılan 
İbni Sina’nın tıp literatüründe 
kendi dönemi için bilinecek her 
şeyi bildiği gerçektir. Felsefe ve fen 
konularını içeren çok geniş bir ça-
lışma olan Kitabü’ş-Şifa (İyileşme 
Kitabı) ile El-Kanun fi’t-Tıb (Tıb-
bın Kanunu) kitabı, Montpellier 
ve Louvain’de 1650 yılına kadar 
ders kitabı olmuştur. 
İbni Sina, mikroskobun olmadığı 
bir dönemde tarihte mikropların 
varlığından bahseden ilk hekimdir. 
O çağlarda sayısız insanın ölümüne 
yol açan çiçek, cüzzam, veba gibi 
hastalıkların görünmeyen kurtçuk-
lar (mikrop) sayesinde hava veya 
temas yoluyla bir hastadan diğerine 
bulaştığını söylemiştir. 
Gözün altı bölümden oluştuğunu 
ve retinanın görme için önemini 

tespit eden İbni Sina, katarakt ame-
liyatı yapmıştır. Böbrek ameliyatı 
yapmış, idrarı tahlil ederek şeker 
hastalığını teşhis etmiş, tümörleri 
tanımlamış, yüz felci, ülser, sarılık 
gibi hastalıklar üzerinde çalışmıştır.
Cerrahi tedavinin gelişiminde de 
çok önemli çalışmalar yapmıştır. 
Amerliyatlarda kullanılmak üzere 
bazı aletler geliştirmiştir. Ameliyat-
larda “narkoz” kullanan İbni Sina, 
katater ve urları çıkarmak için pens 
ve bisturi gibi aletler icat etmiştir. 
Sarılık ve şarbon gibi hastalıkla-
rın gelişim süreçlerini açıklamıştır. 
Veba, kızıl, çiçek, tüberküloz, me-
nenjit gibi hastalıklara ilişkin teşhis 
ve tedavi yöntemi geliştirmiştir. 
Bebeklerde ilk iki yıl anne sütünün 
önemine değinen İbni Sina, psiki-
yatri alanında da önemli çalışmalar 
yapmıştır. Ruh ve sinir hastalarını 
müzikle tedavi etmeyi önermiş, bu 
tedavi yöntemi uzun yıllar Osmanlı 
hastanelerinde de uygulanmıştır. 
Tedavilerinde lavman, sıcak ve so-
ğuk su banyoları, kaynak suları, 
buz kesesi, temiz hava yöntem-
lerini uygulayan İbni Sina bütün 
hastalıklarının kaynağının yenilen 
ve içilen şeylerden kaynaklandı-
ğını belirterek beslenmenin öne-
mine dikkat çekmiştir. Tatlıdan 
uzak durulmasını, fazla yemekten 
kaçınılmasını ve sabahları ılık su 
ile güne başlanmasını tavsiye eden 
İbni Sina, hareketin de insan haya-
tındaki önemine vurgu yapmıştır. 
Aristo’nun başlattığı ruh yanında 
bedeni de eğitme amacı güden Pe-
ripateizm (Gezimcilik) Ekolü’nün 
takipçisi olmuştur. Aristo dersle-
rini oturarak veya bir yerde sabit 
durarak değil yürüyerek anlatırdı 
öğrencilerine. Bunun İslami versi-
yonu ise Meşşailik idi ve İbni Sina, 
İbni Rüşd ve Farabi bu ekolün en 
önemli temsilcileri oldular.
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Online tiyatro: Bir Delinin Hatıra Defteri

Erol Evgin, Bostancı Gösteri Merkezi’nde!

Bir Delinin Hatıra Defte-
ri, Erdal Beşikçioğlu’nun 
oyunculuğuyla online ola-
rak 6 Şubat akşamı evleri-
nize geliyor. 
Bir delinin değil, adım 
adım deliliğe giden, yaşa-
dığı gerçeklerle baş ede-
meyen bir adamın hatıra 
defteri... Yaşadıklarıyla baş 
etmeye çalışan bir adamın 
hatıra defterinde yazanları 
konu alan “Bir Delinin Hatıra Defteri” Erdal Beşik-
çioğlu’nun muhteşem performansıyla, özel olarak on-
line gösterimde. Nikolay Vasilyeviç Gogol’ün yazdı-
ğı, Cem Emüler’in yönettiği, Erdal Beşikçioğlu’nun 
da aynı zamanda yönetmen yardımcılığını üstlendiği 
oyun, Gogol’in aynı ismi taşıyan kitabından uyarlama. 
Rus gerçekçiliğinin kurucularından olan Gogol, Bir 
Delinin Hatıra Defteri ile hayata tutunmaya çalışan 
bir şizofreni ve Burun ile Palto hikâyelerinde ise fan-

tastik öğeleri gözlem yete-
neği ve ince ironisiyle bir-
leştirerek Rus toplumunun 
genel yapısını anlatıyor. 
Önemli Rus yazarların da 
esin kaynağı sayılan Gogol, 
yaşamı boyunca üç oyun 
yazdı ve ölümünden sonra 
pek çok eseri oyunlaştırıldı. 
Online gösterimin biletini 
sadece www.biletix.com 
adresinden alabilirsiniz. 

Gösterim saat 6 Şubat 2021’de 20.30’da başlayacak 
ve www.seyretix.com adresinden yayınlanacak. Göste-
rimi izlemek için kullanacağınız online etkinlik izleme 
kodunuz, Biletix tarafından size gönderilen onay ma-
ilinde yer alacak. Biletix’ten almış olduğunuz online 
etkinlik izleme kodunuzu, seyretix’de bulunan erişim 
kodu alanına yazarak yayını izleyebilirsiniz. Gösterim 
bittikten 15 dakika sonra, gece saat 00.00’a kadar iz-
leyebilirsiniz.

Erol Evgin, sevilen şarkılarını 13 Şubat 
akşamı Bostancı Gösteri Merkezi sahne-
sinde seslendiriyor. Türk pop müziğinin 
efsane ismi Erol Evgin, 13 Şubat Cu-
martesi akşamı saat 19.30’da Bostancı 
Gösteri Merkezi’nde müzikseverlerle 
buluşacak.
Sanatçı, geçmişten günümüze altın şarkı-
larının arasına müzik yaşamından anılar, 
anekdotlar, şiirler ve şakalar katarak ha-
zırladığı eşsiz şovuyla izleyenlerini duy-
gudan duyguya taşıyacak. Konserinde 
dört neslin birlikte söylediği, anılarımıza 
fon müziği olmuş altın şarkılarını seslen-
direcek olan Erol Evgin’e, özel orkest-
rası eşlik edecek.Katılımcılar/izleyiciler 
Kovid-19 kapsamında alınan kurallara 
uymak zorunda olacak.

Bostancı Gösteri Merkezi arama nok-
talarında görevliler tarafından vücut 
ısısı ölçümü yapılacak ve vücut ısısı 38 
derecenin üzerinde olan misafirler içeri 
alınamayacak. Ağız ve burnu kapatacak 
şekilde maske kullanılmasının zorunlu 
olacağı konserde HES kodu sorgulaması 
yapılacak. Misafirlerin Bostancı Gösteri 
Merkezi girişlerinde 1,5 metrelik sosyal 
mesafe kuralına uyarak sıra oluşturmala-
rı ve sıra beklerken bilet ve HES Kodu 
sonucunu görevlilere ibraz etmek üzere 
hazır etmeleri gerekiyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayın-
ladığı genelge kurallarına göre oturma 
yerleri aralarında boşluk bırakılan konse-
rin biletleri, www.biletix.com üzerinden 
edinilebilir. 
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