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AİMSAD Mesajı

Değerli Sektör Paydaşları,
Yeni sayımızla karşınızda olmaktan büyük memnu-
niyet duyuyorum. Öncelikle derneğimiz hakkında 
bazı gelişmeler ile ilgili sizi bilgilendirmek isterim. 8 
Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağan Ge-
nel Kurul Toplantımız akabinde AİMSAD’ın yeni 
Yönetim Kurulu Başkanı AES Elektronik Makine 
A.Ş. Temsilcisi Sayın İsmet TOKTAŞ oldu. Kendi-
sine yeni ve zorlu bu görevde başarılar diliyorum. 
Bu vesile ile derneğimizin Kurucu Başkanı olan ve 
yaklaşık yedi yıl boyunca da başkanlık görevinde bu-
lunan Sayın Mustafa Erol’a da AİMSAD personel-
leri adına şükranlarımı sunuyorum. Kendisinin tec-
rübelerinden faydalanabilmek adına yeni dönemde 
de başkan yardımcısı olarak görevine devam edeceği 
bilgisini de paylaşmak isterim.
İlave olarak dergimiz ile ilgili de değişiklikler mev-
cut. Öncelikle dergimiz yayın hayatına başladığın-
dan bu yana editörlük hizmetini çok tecrübeli gaze-
teciler olmak üzere dışardan sağlamaktaydık. Ancak, 
nisan ayı itibariyle gazetecilik mezunu yeni ekip ar-
kadaşımız Sıla Acar derneğimizde Basın-Yayın ve 
Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak göreve başladı ve 
dergimizin içeriğini artık kendisi hazırlıyor. Kendi-
sine yeni görevinde başarılar diliyorum. Ayrıca, ya-
yın kurulumuza da bir takviye yaptık. Bir seneden 
fazladır dergimizde yazı yazan usta gazeteci Sayın 
Çetin Ünsalan da artık yayın kurulumuzda yer ala-
cak. Yayın hayatına başladığımızdan bu yana yayın 
kurulumuzda bulunan Sayın Gürkan Necipoğlu ve 
Sayın Yesari Yerli de her zaman olduğu gibi katkı 
sunmaya devam edecekler. Şahsen hem derneğimiz 
hem de sektörümüz için heyecan duyduğum yeni 
bir dönem olacak.
Son günlerde üyelerimizden gelen önemli bir ko-
nuya değinmek istiyorum. Konunun temeli ikinci el 
makine ithalatı. Ülkemizde ikinci el ithalatı Ticaret 
Bakanlığı iznine tabii olup, GTİP numarası 8465 ile 
başlayan ağaç işleme makinelerinde KG/CIF kıy-
met bedeli 20 dolar altında olan ikinci el makinele-
rin ithalatına izin verilmemekte. Bu bedele eşit ya da 
üstünde olanlara ise İzin Belgesi ile başvurmak kay-
dıyla Bakanlık tarafından izin verilebilmektedir. Bu-
raya kadar her şey normal gibi gözükse de problem 
olan esas konu şu şekilde; Yukarıda yazan bilgilerin 
yer aldığı “KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞ-
TİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN 
TEBLİĞ (İTHALAT: 2021/9)” içerisinde “Ya-
tırım teşvik belgesi kapsamında olanlarına, birim 
kıymetine bakılmaksızın” ifadesi yer almaktadır. Bu 
ne demek oluyor? Diyelim ki, yatırım teşvik belgesi 
olan bir firma yurtdışından ikinci el bir makine ithal 

etmek istiyor ve makinenin KG/CIF kıymet bedeli 
5-10 dolar. Normal şartlarda bu birim bedelle ikinci 
el makine ithal edilemiyorken, yatırım teşvik belge-
sine haiz olan firma 5-10 dolar olan rakamı 20 dolar 
olarak beyan ederek, yatırım teşvik belgesi kapsa-
mında edindiği vergi istisnası hakkını da kullanarak 
hiçbir vergi ödemeden belki 10 belki 20 yaşında 
ikinci el bir makineyi ithal edebiliyor. Avrupa’nın 
teknoloji olarak gözden çıkardığı ne kadar ikinci el 
makine varsa -ki bunların çoğu ticaret maksatlı ge-
liyor, hepsi Türkiye’ye ithal ediliyor maalesef. Daha 
birkaç gün önce Bursa Gümrüğünden 2005 model 
bir makinenin gümrükte beklediğine dair fotoğraf 
tarafıma ulaştı. Bundan birkaç sene önce ikinci el 
olarak ithal edilmek istenen makinelerin Türkiye’de 
üretimi var mı, yok mu? diye ilgili sektördeki der-
neklere sorulurdu. Biz de 8465 kapsamında gelen 
ikinci el makine taleplerini değerlendirir ve cevap 
verirdik. Sadece bir makine örneği vermek istiyo-
rum. 2015 yılı aralık ayında 1997 model bir teste-
re makinesi ithal edilmek istendi. Fiyatı 4 bin 600 
euro olarak bildirilmiş. O dönemde 18 yaşındaki bu 
makine, üstüne üstlük bu makinenin Türkiye’de de 
muadilinin üretimi mevcutken, ilgili firmaya tekno-
loji olarak ne katacaktı. Teknolojinin hakim olduğu 
bir dönemde, çoğu ortalama 10 yaşın üzerinde olan 
ikinci el olarak ithal edilen bir makinenin gerçekten 
ilgili firmaya ne katkısı olabilir? 
Öte yandan sektörümüze bakıyorum. Artık, ağaç 
işleme makinelerinin birçoğu çok spesifik bir ürün 
olmadıkça ülkemizde üretimi mevcut. Özellikle 
standart makinelerin neredeyse tamamı üretiliyor. 
Hal böyle iken, yerli üretimi ya da sıfır ithali mevcut 
olan bir makinenin 10 küsur yaşında ikinci el olarak 
ithal edilmesine dur denmesi gerekmez mi?
Eskiden, yani Makine Tanıtım Grubu kapatılma-
dan önce bir reklam sloganı vardı “TIKIR TIKIR” 
diye. Türk makineleri “TIKIR TIKIR” çalışırken, 
sıfır olarak ithal edilmiş makineler firmaların stok-
larında beklerken, ikinci el ile ülkemizi makine 
çöplüğüne çevirmeyelim. Ağaç İşleme Makinesi 
sektörü olarak tüm paydaşlarımızla masaya otur-
maya hazırız. Makine ihtiyaçları ne ise, bu ihtiyaç-
ların ivedi olarak giderilebileceğinden kimsenin 
şüphesi olmasın. 
Avrupa; toplum 5.0 konuşurken, Türkiye’de ihtiya-
cı fazlasıyla karşılayabilen makinelerin ikinci el ola-
rak ithal edilmesi hususunu konuşmuyor olmamız 
lazım. Yerlisi ya da sıfırı var ise, ikinci el ithalat ol-
mamalı. Yatırım teşvik belgesi kapsamında ikinci el 
makine ithalatı hiç olmamalı…

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri
Derneği (AİMSAD) 
Genel Sekreteri Arif Onur KAÇAK
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Reklamlar, reklam veren şirkete; röportajlarda 

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

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

kullanılabilir. 
AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

Haber
AİMSAD komiteleri 
çalışmalarına ara vermeden
devam ediyor 

Makale
Kurumsallaşma zihniyet 
değişimidir

Kitap Röportajı
UVtek Uluslararası Satış ve 
Pazarlama Müdürü Münevver 
Çiloğlu; “Kitap okumadan günü 
bitirmemeye çalışıyorum”

Orman Varlıkları
Kusursuz bir atmosfer, kuş 
cıvıltıları, görkemli çam ormanları 
ve tertemiz havası ile Ilgaz Dağı 
Milli Parkı Türkiye’nin önemli 
orman varlıklarından biri.

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

12.
Haber
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmet Toktaş: “Hep beraber bu 
sektörü daha iyi yerlere getireceğiz”

81.
Analiz
Makine üretimi ilk çeyrekte 
yüzde 21 arttı 

86.
İş Dünyasında 
Kadınlar
Tezmaksan Makine Yönetim Kurulu 
Üyesi Fatma Aydoğdu: “Aklın, 
başarının ve çalışkanlığın cinsiyeti 
olmaz”

92.
Mobilya Röportajları
MOSDER Yönetim Kurulu 

Başkanı Mustafa Balcı; “Bazı 

firmaların yaptığı en akıllıca 

hamle, makine parkuruna yatırım 

yapmak oldu”

98.
Gezi
Türkiye’nin en yüksek dağından 

adını alan, Nuh’un Gemisine ev 

sahipliği yaptığına inanılan Ağrı 

barındırdığı tarihle Türkiye’nin 

gizli c<<Gevherlerinden. 

16

96

48

116



AİMSADDERGİSİ  Mayıs - Haziran 2021 9

118.
İlham Veren Hikayeler
Biruni; fizikten tıbba, matematikten 

astronomiye, coğrafyadan 

jeodeziye bilimin farklı birçok 

alanında eserler ve çalışmalar 

ortaya koymuş evrensel bir deha.

58.
Kapak
AİMSAD Dergisi olarak bu 
sayımızda, iş hayatının ayrılmaz 
bir parçası haline gelen, kelime 
olarak birçoğumuzun aşina 
olduğu ancak uygulamada 
sorunlar yaşadığı kurumsal-
laşma süreçlerini baştan sona 
inceledik.

104.
Fokus
KRC CNC Genel Müdürü 

Kazım Korcan Aloğlu; 

“Makineleşmenin ülkeye büyük 

bir getirisi oluyor”

108.
Dünya Turu
Ortadoğu’da bulunan en stratejik 

bölgelerden biri olan Irak, sahip 

olduğu petrol rezervleri ve tarihi 

ile yıllardır dikkatleri üzerine 

çekiyor.

İÇİNDEKİLER
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“Hep beraber bu sektörü 
çok daha iyi yerlere getireceğiz”
Nisan ayında gerçekleştirilen AİMSAD 3. Olağan Genel Toplantısı’nda oybirliğiyle yönetim 
kurulu başkanlığına seçilen İsmet Toktaş, hem yeni dönemde hayata geçirilecek projeler 
ile ilgili açıklamalarda bulundu hem de sektör paydaşlarına birlik mesajı verdi.

Gelecek üç yılda yapılma-
sı planlanan çalışmalarla 
ilgili ayrıntılı bilgi veren 

AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmet Toktaş; “Bu üç yıllık yeni dö-
nemde önceliğimiz ve artıracağımız 
en önemli husus iletişim. Hedefimiz 
66 üyenin 66’sına da ulaşabilmek. 
Her üyenin fikrinin yönetim kuru-
luna gelmesi hedeflerimize bizi daha 
hızlı bir şekilde götürecek. Tüm 
üyelerimizin katkılarını, her türlü 
fikir ve önerilerini bekliyorum. Hep 
beraber bu sektörü çok daha iyi yer-
lere getireceğiz” dedi.
İsmet Toktaş; “AİMSAD’ın baş-
kanlık görevini devralmak benim 
için çok değerli. AİMSAD sektö-
rün ortak hareket etmesi, sektörün 
problemlerinin yetkili mercilere 

ulaştırılması ve diğer sektörler ile 
iş birliği yapılması noktalarında 
sektöre ve tüm paydaşlara önemli 
katkılar sunuyor. Sektörün ihtiyaç-
larını bilen ve bu doğrultuda köprü 
görevini üstelenen AİMSAD, üye 
sayısını her geçen gün artırıyor. Bu 
bağlamda AİMSAD’ın yakın za-
manda Avrupa’daki muadilleri gibi 
Türk ahşap işleme makineleri sek-
törünün sesi ve vizyonu olacağına 
inancım tam. Yönetim kurulunda 
görev alan arkadaşlarımızla birlikte, 
yeni dönemde de sektörümüz için 
çalışmaya ara vermeden devam ede-
ceğiz” şeklinde konuştu. 

“Hızımızı artıracağız”
Bilindiği üzere yaklaşık yedi yıldır 
AİMSAD Yönetim Kurulu’nda 

görev alıyorum. Yeni yönetim kad-
romuz incelendiğinde çok büyük 
bir değişiklik olmadığını, aramıza 
genç arkadaşların katıldığını gö-
rebilirsiniz. Bu nedenle başkanlık 
yapacağım dönemde, yapacağımız 
hizmetler aynı paralelde devam 
edecek. Sadece hızımızı biraz daha 
artıracağız. Bir yılı aşkın süredir 
devam eden pandemi sebebiyle 
hayata geçirmeyi düşündüğümüz 
faaliyetlerimizde sarkmalar yaşandı 
ama yeni dönemde bunları hayata 
geçirmeye çalışacağız” dedi.

“Temennimiz bütün 
üyelerimizin menfaatlerini 
korumak”
AİM sektörünün hala hak ettiği 
noktaya gelmediğini ifade eden 
Toktaş; “İleriki dönemde sektörü-
müzün sorunlarının hepsini çözü-
me ulaştırmaya çalışacağız. İleti-
şimimizi artıracak, birbirimizi çok 
daha iyi tanımamıza vesile olacak 
toplantı ve organizasyonların daha 
fazla yapılmasını öngörüyoruz. 
Kendi dönemim için bunu taah-
hüt ediyorum. Her üyenin fikrinin 
yönetim kuruluna gelmesi hedefle-
rimize bizi daha hızlı bir şekilde gö-
türecek. Temennimiz bu dönemde 
de bütün üyelerimizin menfaatleri-
ni koruyarak çok güzel işlere imza 
atmak. Tüm üyelerimizin katkıları-
nı, her türlü fikir ve önerilerini bek-
liyorum. Hep beraber bu sektörü 
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çok daha iyi yerlere getireceğiz” 
diye konuştu.

“Hedefimiz WoodTech 
Fuarını gerçekleştirmek”
Ekim ayında yapılması planlanan 
WoodTech Fuarı ile ilgili bilgi ve-
ren Toktaş; “Geçtiğimiz yıl pande-
mi koşullarında fuarımızı gerçekleş-
tirdik. Geçen yıl fuar katılımcılarıyla 
yaptığımız görüşmeler sonucu ba-
şarılı bir fuara imza attığımız açık 
bir şekilde ortada. Katılımcı sayısı-
nın az ama ilgili kişiler tarafından 
oluşmuş olması tüm katılımcıları 
memnun etmişti. Geçen seneki fuar 
bize önemli olanın katılımcı sayı-
sından ziyade katılımcıların niteliği 
olduğunu da kanıtladı. Bu sene de 
hedefimiz fuarı gerekli önlemler 
dikkate alınarak organize etmek. 
Ancak içinde bulunduğumuz se-
beplerden dolayı şartlar çok çabuk 
değişebiliyor. AİMSAD olarak sü-
reci takip edip, nasıl bir yol izleye-
ceğimize karar vereceğiz. Pandemi 
şartları bize ne gösterecek bekleyip 
göreceğiz” dedi.
AİMSAD tarafından hazırlanan 
sektör raporlarının, yol haritası ni-
teliğinde olduğunun da altını çi-

zen İsmet Toktaş; “2014 yılından 
bu yana her yıl sektörel istatistikler 
dernek internet sitesinde yayımla-
nıyor. Genel sekreterlik tarafından 
2017 yılında 76 sayfadan oluşan 
ve 2018 yılında 93 sayfadan oluşan 
genel ekonomik veriler ve sektörel 
bilgileri içeren detaylı bir rapor ha-
zırlandı ve bu rapor sektör tarafın-
dan oldukça beğeni topladı. Daha 
sonra ise, 2019 ve 2020 yıllarında 
bu raporları profesyonel destek ala-
rak daha da detaylandırdık ve basılı 
hale getirdik. Ayrıca, aylık ve üç ay-
lık dönemler halinde de özet sektör 
istatistikleri üyelerimizle paylaşma-
ya devam ediyoruz” dedi.

“Pandemiye rağmen önemli 
başarılara imza attık”
AİM sektörünün pandemi döne-
mine rağmen önemli ticari başa-
rılara imza attığını belirten İsmet 
Toktaş; “2021’in ilk çeyreğinde 
makine ihracatı 5,4 milyar dolar 
oldu. Bununla beraber yılın ilk 
çeyreğinde makine üretimi geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 21 
oranında arttı. Yurt içi satışlarında 
da yine ilk üç ayda yüzde 25 ora-
nında artış yaşandı. Bu rakamlar 

gösteriyor ki, tüm bu zorlu şart-
lara rağmen tüm sektör paydaşla-
rı olarak ülke ekonomisine katma 
değer sağlamaya, azimle çalışma-
ya ve üretmeye devam ediyoruz. 
Şunu da unutmamak gerekir ki; 
yerli üretim makinelerimiz Çin’e 
göre çok daha kaliteli, Avrupa’ya 
göre de daha uygun fiyatlı olduğu 
için tercih sebebi oluyor. Özellikle 
lokasyon avantajı, işçilik maliyetle-
rinin düşük olması, hammaddeye 
kolay ulaşım gibi avantajlarımız 
bulunuyor” diye konuştu. 
Pandemi sürecinin tüm sektörleri 
etkilediği gibi AİM sektörünü de 
beklenmedik bir şekilde etkiledi-
ğini ifade eden AİMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Toktaş; “Pan-
deminin başlangıcından bu yana 
hükümet farklı teşvik ve destek 
programları açıkladı. Bu teşvikler 
hepimizin rahat bir nefes alma-
sın, ekonomik faaliyetlerini daha 
güvenli bir ortamda sürdürebil-
mesine destek oldu. Önümüzdeki 
dönemde de istihdamın destek-
lenmesi, üretimin ve makine yatı-
rımlarının artması için yeni destek 
programları ve teşvikler oluşturu-
labilir” ifadelerini kullandı. 

“Komite çalışmalarımıza büyük bir özveriyle devam edeceğiz”
“Tüm yönetim ve üyelerimiz olarak sorumluluğumuzun farkındayız” diyen İsmet Toktaş, AİMSAD Komite ça-
lışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi; “AİMSAD kurulduğu günden bu yana komite çalışmalarına büyük önem verdi. 
Önümüzdeki üç yıllık dönemde de komite çalışmalarımıza aynı şekilde büyük bir özveriyle devam edeceğiz. 
Ancak, komite başkanları ile ilgili bir tüzük değişikliğine gittik ve komite başkanlarını yönetim kurulunun belirle-
mesi yönünde karar aldık. Bu değişiklikle amacımız komite başkanları ile yönetim kurulu arasındaki iletişim bağını 
güçlendirmek. Bununla beraber yeni dönemde her üç ayda bir komite başkanlarının da katılacağı genişletilmiş yö-
netim kurulu toplantıları gerçekleştireceğiz. Bu toplantılarda, komite başkanları birinci ağızdan yönetim kuruluna, 
aldığı görevleri, yaptığı çalışmaları ve taleplerini iletebilecek. Geçtiğimiz haftalarda, komitelerimiz ilk toplantılarını 
gerçekleştirerek yıl içinde hayata geçirecekleri projeleri ile ilgili yol haritaları belirledi. Komitelerimizin belirlediği 
sosyal sorumluluk çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de hayata geçireceğiz. Bununla beraber, üyelerimize 
artı değer katacağını düşündüğümüz yeni iş birliklerini de hayata geçireceğiz. Dergimizin, tüm sektör tarafından 
dikkatle takip edildiğini de biliyoruz. Her sayımızda birbirinden farklı kapak dosyaları hazırlayıp, okuyucularımıza 
sunuyoruz. Hem içerik hem de reklam anlamında AİMSAD Dergisi’ne destek veren herkese teşekkür etmek 
isterim. Basın-Yayın Komitemizin aldığı kararlar doğrultusunda, içeriklerimizde yeniliğe gittiğimiz, kadromuzu 
güçlendirdiğimiz bir süreci de başlattık. Yeni sayılarımız da bu çalışmaları okuyucularımızın beğenisine sunacağız.”
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AİMSAD komiteleri çalışmalarına 
ara vermeden devam ediyor
Ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinde faaliyet gösteren üye firmalar arasında iş birliği, 
dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak amacıyla 2014 yılında kurulan AİMSAD, 2021 yılında 
da komite çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

AİMSAD’ın kuruluşundan 
bu yana gerçekleştirdiği        
f aaliyetlerin etkinliğini ve 

çeşitliliğini arttırmak; AİMSAD Tü-
züğü çerçevesinde belirlenen amaçlar 
doğrultusunda üye firma görüşlerini 
de alarak sektöre katkı sağlayacak çalış-
malarda bulunmak hedefiyle oluştur-
duğu komiteler, yapılan genel kurul 
sonrası ilk toplantılarını gerçekleştirdi.
Online olarak organize edilen top-
lantılarda; yıl içerisinde yapılması 
planlanan çalışmalar ve yeni komite 
üyeleri üzerine görüşmeler yapıldı. 
Gerçekleştirilen toplantılarda, komite 
çalışmalarına daha fazla ağırlık verile-
ceği yönünde karar alındı. Hem AİM 
sektörüne hem de bağlantılı olduğu 
tüm yan sektörlere artı değer katacak 
çalışmaların hızlı bir şekilde hayata 
geçirilmesine karar verildi. 

Kurulduğu yıldan buyana hayata 
geçirdiği komite çalışmalarıyla tak-
dir toplayan AİMSAD bünyesinde, 
İmalatçılar Komitesi, Basın-Yayın ve 
Tanıtım Komitesi, Eğitim ve Satış 
Sonrası Hizmetler Komitesi, İtha-
latçılar Komitesi ve Fuar Komitesi 
olmak üzere toplam beş komite bu-
lunuyor. AİMSAD Yönetim Kurulu 
tarafından 15 Eylül 2015 tarihinde 
kabul edilen “AİMSAD Komitele-
ri’nin İşleyiş Usulü ve Çalışma Esas-
ları” çerçevesinde kurulan komitele-
rin 2021 yılı faaliyetleri ise şu şekilde 
kararlaştırıldı:

Eğitim ve Satış Sonrası Hizmet-
ler Komitesi: 28 Nisan 2021 tari-
hinde gerçekleştirilen “Eğitim ve 
Satış Sonrası Hizmetler Komitesi” 
toplantısında öncelikle; Prof. Dr. 

Tuncer Dilik, Prof. Dr. Mustafa Ay, 
Erdem Yetim, Cem Gül, Alper İştu-
tan, Mustafa Sabri Erol’un komite 
üyeliğine davet edilmesi kararlaştırıl-
dı. Toplantıda, Haydarpaşa MTAL 
ile gerçekleştirilen protokol kapsa-
mında yapılması gereken hususlar 
başta olmak üzere, AİMSAD üyele-
rinin ürettiği makineler, ekipmanlar 
ve kesici takımların doğru kullanımı, 
bakımı ve basit onarımları gibi ko-
nularda kaynak kitap oluşturulması, 
TSE’den gelen taslak standartların 
kontrol edilmesi ve varsa görüş ve-
rilmesi, üyelerin teknik çalışanlarının 
yetkinliklerini arttırmaya yönelik 
CNC Programlama, CAD/CAM, 
otomasyon  teknik eğitimler konu-
sunda eğitim kurumlarıyla iş birlik-
leri yapılması ve Ağaç İşleme Tek-
nolojileri Paneli’nin üçüncüsünün 

Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi İthalatçılar Komitesi

Fuar Komitesi Basın-Yayın ve Tanıtım Komitesi

İmalatçılar Komitesi



çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi 
konuları görüşüldü.

İthalatçılar Komitesi: “İthalatçılar 
Komitesi” toplantısı Yelda Akıncı’nın 
başkanlığında 27 Nisan 2021 tari-
hinde gerçekleştirildi. Toplantıda, ya-
tırım teşvik belgesi kapsamında ikinci 
el makinelere uygulanan vergi istisna-
sı ile GTİP saptırması yapılarak ithal 
edilen ürünlere karşı gündem oluş-
turulması, yedek parça ithalatında ya-
şanan problemler konusunda çalışma 
yapılması, GTİP bazında karşılığı ol-
mayan ürünler ile ikinci el makinele-
rin GTİP’lerinin farklılaştırılması için 
Ticaret Bakanlığı nezdinde çalışmalar 
yapılmasına karar verildi. Ayrıca top-
lantıda üçüncü komite üyesi olarak, 
Mustafa Sabri Erol’un davet edilme-
sine karar verildi.

İmalatçılar Komitesi: 26 Nisan 
2021 tarihinde gerçekleştirilen “İma-
latçılar Komitesi” toplantısında Tijen 
Akoğlu ve Ömer Mızrak’ın komite 
üyeliğine davet edilmesine karar ve-
rildi. Toplantının gündem maddeleri 
ise şu şekilde oldu; geçtiğimiz dö-
nemde gerçekleştirilen “AİMSAD 
Onaylı Üretici” üretici projesini bir 
üst kademeye taşıyarak, denetimlerin 
akredite bir belgelendirme kuruluşu-
na yaptırılması, döngüsel ekonomi, 
dijitalleşme, endüstri 4.0 ve ileri mal-
zeme teknolojileri konularında açılan 
Avrupa Birliği projelerine başta ko-
mite üyeleri olmak üzere arzu eden 
diğer üyeler ile birlikte başvuru yapıl-
ması, ithalatçılar komitesi ile birlikte 
yatırım teşvik belgesi kapsamında 
ikinci el makinelere uygulanan vergi 
istisnaları ile GTİP saptırması konu-
larında gündem oluşturulması.

Fuar Komitesi: Yesari Yerli’nin 
başkanlığında bir araya gelen “Fuar 
Komitesi” toplantısı 30 Nisan 2021 
tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 

fuarların ayrılması hususunda REED 
TÜYAP tarafında gündem oluştu-
rulmaya devam edilmesi, üyeler için 
metrekare baremi olmak üzere stan-
dart bir katılım ücret tarifesi çıkarıl-
ması için görüşmelerin devam etti-
rilmesi, pandemi çerçevesinde 2021 
yılı fuarı hakkında REED TÜYAP 
nezdinde gelişmelerin takip edilmesi 
konuları görüşülmeye açıldı. Komite 
Başkanı Yesari Yerli’nin talebi doğrul-
tusunda, özellikle 2021 yılı fuarı üze-
rinde yoğunlaşılmaya karar verildi. 
Pandeminin seyri bilinemeyeceği için 
bazı kararlar almak adına erken oldu-
ğu, haziran ayı gibi katılımcı görüşle-
rinin gözlemlenerek, REED TÜYAP 
ile görüşülmesi gerektiği bilgisi pay-
laşıldı.  Ayrıca 22-27 Haziran 2021 
tarihleri arasında TÜYAP’da gerçek-

leştirilecek olan Mobilya Fuarı’nın 
komite olarak ziyaret edilip, pandemi 
şartlarının gözlemlenmesi ve aynı za-
manda REED TÜYAP ekibi ile bir 
araya gelinmesi kararı alındı.

Basın-Yayın ve Tanıtım Komitesi: 
16 Nisan 2021 tarihinde gerçekleş-
tirilen “Basın-Yayın ve Tanıtım Ko-
mitesi” toplantısında Gazeteci Çetin 
Ünsalan’ın komite üyeliğine davet 
edilmesine karar verildi. Çetin Ünsa-
lan’ın AİMSAD Dergisi için önerdiği 
yeni içeriklerin konuşulduğu toplan-
tıda, Instagram ve Linkedin sayfala-
rına ağırlık verilmesi, PR konusunun 
mümkünse profesyonel olarak ele 
alınması gerektiği, sosyal medya pay-
laşımlarında görsel bütünlüğün sağ-
lanması konuları görüşüldü.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
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BASIN-YAYIN VE TANITIM KOMİTESİ

Başkan Gürkan NECİPOĞLU AS METAL Ağaç Makinaları San.ve Tic. Ltd. Şti.
Üye Yesari YERLİ LEITZ Kesici Takımlar San. ve Tic. A.Ş.
Üye Çetin ÜNSALAN Gazeteci

FUAR KOMİTESİ

Başkan Yesari YERLİ LEİTZ Kesici Takımlar San. ve Tic. A.Ş.
Üye İsmet TOKTAŞ AES Elektronik Makine San. A.Ş.
Üye Gürkan NECİPOĞLU AS METAL Ağaç Makinaları San.ve Tic. Ltd. Şti.
Üye Mustafa Sabri EROL TÖRK MAKİNE San. ve Tic. A.Ş.
Üye Mevlüt DİNÇ DİNÇMAK MAKİNE San. ve Tic. Ltd. Şti.

İTHALATÇILAR KOMİTESİ

Başkan Yelda AKINCI BIESSE TURKEY MAKİNE Tic. ve San. A.Ş.
Üye Kenan ARICI LIGNO MAKİNE. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üye Mustafa Sabri EROL TÖRK MAKİNE San. ve Tic. A.Ş.

İMALATÇILAR KOMİTESİ

Başkan Mevlüt DİNÇ DİNÇMAK MAKİNE San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üye Hasan CENGİZ ORİMAK MAKİNA San. Tic. Ltd. Şti.
Üye İsmail Hakkı AKTAŞ SAF TEKNİK Toz Emme Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Üye Tijen AKOĞLU FENİŞ AHŞAP Pvc. Al. İşl. Mak. Tas. İml. San. Tic. A.Ş. 
Üye Ömer MIZRAK MIZRAK AHŞAP İşleme Makineleri San. ve Tic. A.Ş

EĞİTİM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER KOMİTESİ

Başkan Metin Arslan UVTEK Mühendislik Makine Kimya Sanayi Tic. A.Ş.
Üye Hakan ALTUN BSA MAKİNE İnş. ve Bilgisayar Tic. Ltd. Şti.
Başkan Yrd. Dr. Serkan NECİPOĞLU   AS METAL Ağaç Makinaları San.ve Tic. Ltd. Şti.
Üye  Prof. Dr. Tuncer DİLİK İstanbul Üniversitesi Orm. End. Müh. Fak. Dekan Yrd.
Üye Prof. Dr. Mustafa AY Marmara Üniv. Teknoloji Fakültesi
Üye Erdem YETİM Haydarpaşa MTAL Mobilya Bölüm Şefi
Üye Cem GÜL LEITZ Kesici Takımlar San. Ve Tic. A.Ş.
Üye Alper İŞTUTAN AİRPAK Havalandırma ve Filtre Sis. San. Tic. Ltd. Şti.
Üye Mustafa Sabri EROL TÖRK MAKİNE San. ve Tic. A.Ş. 
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“Çek ve senetlerin vadesinde 
ödenmesi esastır”
30 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kanun değişikliği ile mayıs sonuna kadar vadesi 
olan çeklerin ödenmemesi halinde yasal takip başlatılmaması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin bir 
değerlendirme yapan Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmet Toktaş, ticaretin karşılıklı olması açısından, çek ve senetlerin vadesinde ödenmesinin esas 
olduğunun altını çizdi.

İbraz süresinin son günü 30 Ni-
san ile 31 Mayıs arasına isabet 
eden çeklerin bu tarihler ara-

sında ödenmemesi halinde yasal ta-
kip başlatılamayacağı kararının sui-
istimale açık olmasından ötürü tüm 
piyasa oyuncularını olumsuz yönde 
etkileyeceğini belirten AİMSAD Yö-
netim Kurulu Başkanuı İsmet Tok-
taş; “Covid-19 pandemisinin baş-
ladığı günden bu yana devletimiz 
ekonomiyi canlı tutabilmek adına 
birçok destek paketi açıklamıştır. Bu 
destekler bizlere can suyu olmuş, ti-
cari faaliyetlerimizi daha rahat sür-
dürmemize yardım etmiştir. Ancak 
bu yeni karar beklenmedik bir sü-
rece zemin hazırlamaktadır. Karar 
sonrası Ticaret Bakanlığı tarafından 
yapılan duyuruda, belirtilen tarihler 

arasında bankaya ibrazı halinde çek 
hesabı sahibinin hesabında çekin 
karşılığının bulunması kaydıyla çe-
kin ödenmesi gerektiği, aksi takdir-
de 1 Haziran 2021 tarihinden önce 
karşılıksızdır işlemi yada yasal takip 
yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. 
Yapılan duyuru kapsamında, çek-
lerin vadesinde ödenmesi ve ticari 
faaliyetlerin sekteye uğramaması 
hepimizin en büyük temennisidir. 
Bu noktada unutulmaması gereken 
önemli bir nokta da; bu kararın su-
iistimal edilmeye açık olduğudur. 
Kötü niyetli kişiler, kararın verdiği 
haklardan yararlanarak ödemelerini 
1 Haziran tarihine kadar yapma-
mayı tercih edebilirler. Bu da yeni 
sorunları beraberinde getirecektir” 
diye konuştu.
İsmail Toktaş; “Hizmet vermiş 
olan kurum ve kuruluşlar vadesin-
de kesinlikle ödemelerini almalı-
dır. Pandeminin yaratmış olduğu 
bu zorlu şartlarda, bu karar bizleri 
daha da zor duruma düşürmek-
tedir. Vadeli ödemeler, ticaretin 
olmazsa olmazı konumundadır. 
Birçoğumuzun ilk olarak başvur-
duğu vadeli ödeme sistemi de 
bilindiği üzere çektir. Firmalar, 
finansal planlamalarını yaparken, 
çeklerin gününde ödeneceğini 
baz alarak hareket etmektedir. Bu 
kararla, oyunun kurulları beklen-
medik bir şekilde değiştirilmiştir” 
dedi.

Tahsil edilecek çeklerle, hammad-
de, aramalı ödemeleri yanı sıra kre-
di borcu, personel ücretleri, fatura 
ve birçok ödemeyi planlayan firma-
ların suiistimale açık olan bu karar 
nedeniyle nasıl hareket edeceklerini 
bilemediklerini belirten İsmet Tok-
taş; “Bu noktada, devletin çeklerini 
ödeyemeyen firmalara destek ver-
mesi gerekmektedir. Alacaklının bu 
şekilde ticari bir kayba uğratılması 
doğru bir yaklaşım değildir. Vade-
si gelen çekin ödemesini yapama-
yan firmalar için devletin alacaklıya 
ödemeyi gerçekleştirip, borçluyu 
kredilendirmesi çok daha mantık-
lı bir yaklaşım olacaktır. Böylece 
ödemeyi yapacak olan taraf zaman 
kazanmışken, alacaklı taraf da her-
hangi bir kayıpla karşı karşıya kal-
mayacaktır” dedi. Bu sürecin bizler 
tarafından yönetilebilmesi çok da 
mümkün gözükmemektedir diyen 
Toktaş; “Bu karar sadece alacak-ve-
recek sürecini değil, tüm ekonomi 
girdilerinde sorunlar yaratabilecek 
konumdadır” ifadelerini kullandı.

İsmet Toktaş
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WOODTECH 2021 Fuarı teşvik 
kapsamında

Yapay zekanın piyasalara 
sağladığı avantajlar anlatıldı

Ağaç işleme makine sektörünün Avrasya’daki en büyük buluşma noktası haline gelen        
WOODTECH Fuarı, Ticaret Bakanlığı’nın Yurtiçi Nitelikli Fuar Teşvik listesine dahil edildi.

Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) tarafından gerçekleştirilen Yapay Zeka ve Makineler 
Webinar’ı MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

9-13 Ekim 2021 tarihleri arasında 
TÜYAP Kongre ve Fuar merkezinde 
gerçekleştirilmesi planlanan WOOD-
TECH 2021 Fuarı, Ticaret Bakan-
lığı’nın Yurtiçi Nitelikli Fuar Teşvik 
listesine dahil edildi.

2021 yılı için maksimum 98 bin TL 
olmak üzere yüzde 50’sine yani 49 

bin TL olarak teşvik verilecek. Teşvik 
başvuruları fuar gerçekleşmesi aka-
bindeki üç ay içerisinde DYS sistemi 
üzerinden online olarak gerçekleşti-
rilebilecek. Öncesinde herhangi bir 
başvuru yapılması gerekmeyecek. 

Yapay zeka nedir? Yapay zeka 
hangi iş problemlerini çözer? 
Endüstri 4.0 nedir, ne kadar 

akıllı ve faydalıdır? Yapay zekayı işi-
nize nasıl entegre edebilirsiniz? Ya-
pay zeka ile işinizi geliştirme strateji-
leri ne olabilir? soruları çerçevesinde 
organize edilen Yapay Zeka ve Ma-
kineler Webinar’ında theNextMin-
ds Direktörü Dr. İbrahim Kushchu 
katılımcılarla önemli bilgiler paylaştı. 
Dr. İbrahim Kushchu; “Yapay zeka 
aslında bilinenin aksine algoritma-
lardan uzak olmak demek. Bir uz-
man yapay zeka süreçleriyle ilgili 
size algoritmalardan bahsediyorsa, 
ondan uzak durmak gerekir. Bir par-
ça ürettiğinizde o parçanın üzerinde 
olabilecek hataları önceden bilemi-
yorsanız ve bu hatalardan binlerce 
olabilme ihtimali var ise işte burada 
yapay zeka kullanırsınız. Çünkü bin 
farklı hata için oturup kod yaza-
mazsınız. Bu süreci yapay zeka ile 
yönetebilmek için hatalı ve hatasız 
ürünlerin fotoğraflarını çekerek, ya-

pay zekaya öğretirsiniz. Böylece veri 
tabanınızı oluşturmuş olursunuz” 
diye konuştu.
Yapay zekanın hangi sorunların çö-
zümlerinde kullanılacağını anlatan 
Kushchu; “Yapay zekayı öncelikle 
optimizasyon süreçlerinde kulla-
nabilirsiniz. Bunun yanında bozuk 
üretimle doğru üretimi ayırt edebil-
mek için kullanabilirsiniz. Üretimde 
çok kritik olan bir makinenin geç-
mişteki bozulma verilerine bakarak, 
önümüzdeki süreçte ne zaman bo-
zulabileceğini kestirebilirsiniz. Ya-
pay zekanın sağladığı bu avantajlar 
doğru ve kaliteli üretim oranını da 

artıracaktır” dedi.
70’lerden buyana yapay zeka ve ya-
pay zeka tekniklerinde radikal deği-
şimler yaşanmadığını belirten  Dr. 
İbrahim Kushchu; “Ancak yapay 
zeka inanılmaz bir şekilde veri top-
layabilme ve o veriyi işleyebilme ka-
biliyetine sahip oldu. Bu sayede biz 
artık yapay zekayı çok büyük sorun-
ların çözümünde kullanabiliyoruz. 
Ayrıca yapay zeka verinizin içinde ne 
varsa ona göre hareket eder. Eğer siz 
verinizin içinde belli konuları dışla-
mışsanız, yapay zeka o verinin ona 
verdiği bilgi kadar güçlü olabilir” 
ifadelerini kullandı.
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İlk çeyrekte makine ihracatı 
5,4 milyar dolar oldu

MAİB tarafından yapılan 
açıklamada, ilk çeyrek 
sonunda Türkiye’nin ser-

best bölgeler dahil toplam makine 
ihracatının 5,4 milyar dolar oluğu 
açıklandı. 
Buna göre; Covid-19 vakaları se-
bebiyle üretimde yüzde 14’e yakın 
gerileme yaşayan Avrupa ülkeleri, ilk 
çeyrekte Türkiye’den makine alımına 
devam etti. Türkiye’nin AB geneline 
makine ihracatının yüzde 22 yüksel-
diği bu dönemde Almanya, İngiltere, 
İtalya, Fransa ve İspanya gibi maki-
ne imalatında güçlü ülkelere yapılan 
ihracatta yüzde 23,3 ile yüzde 37,6 
arasında değişen artışlar sağlandı. 
Makine İhracatçıları Birliği Başka-
nı Kutlu Karavelioğlu konuyla ilgili 
şunları söyledi: “Dünya genelinde 
yeniden kapanma önlemlerinin ko-
nuşulduğu bu dönemde, imalatını 
aksatmayan rekabetçi sektörler için 
önemli fırsatlar sürüyor. Biz şu ana 
kadar bu fırsatları çok iyi değerlendi-
rerek olağanüstü bir performans or-
taya koyduk ve geçen yıl salgın ön-
cesi dönemi de kapsayan ilk çeyreğe 
göre bu yıl yüzde 15 artış sağladık. 
Henüz salgının baz etkisi başlama-

dan elde ettiğimiz bu veriler, bü-
yük bir başarı göstergesi oldu ve ilk 
çeyrekte özellikle Avrupa Birliği’ne 
yağmur gibi Türk makinesi yağdı. 
Birçok ülkede sınai üretimin düşük 
seviyelerde seyretmesine rağmen, 
Avrupalı imalatçılar ellerine geçen 
her fırsatta Türk makinesi aldı.”

“Hedefimizi zorlanmadan 
yakalayacağız”
Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 
başlayan talep artışını AB genelinde 
sürekli kılmak için, Türkiye’nin Ma-
kinecileri markasıyla ısrarlı ve hedefe 
yönelik çalışmalar yürüttüklerini be-
lirten Karavelioğlu şunları ifade etti: 
“Özellikle Almanya’daki sektör tem-
silcileri, yöneticileri ve medya kuru-
luşları ile çok güçlü ilişkilerimiz var. 
Dönemsel ihracat performansımızı 
duyurduğumuz aylık bültenlerle 
sektör platformlarında geniş yer bu-
luyoruz ve Avrupalı iş ortaklarımız-
dan büyük ilgi görüyoruz. Onların 
Türk makinelerine ilgi ve ihtiyacını 
daha fazla değerlendirerek bu yılı bir 
sıçrama yılına dönüştürmek istiyo-
ruz. Mart sonunda 2019 yılı ihracat 
rakamını 750 milyon dolar aşarak, 

baz etkisinin görünür hale geleceği 
ikinci çeyreğe büyük bir moralle gir-
dik. Yılsonuna kadar 20 milyar dolar 
makine ihracat hedefi koymuştuk. 
İlk çeyrekte serbest bölgeler dahil 
5,4 milyar dolar ihracat performan-
sımızla, bu hedefi zorlanmadan ya-
kalayacağımıza inanıyoruz.”

“Makine ihracatındaki 
artış toplumu mutlu ediyor”
Karavelioğlu, makinelerin yüzde 11 
payla Türkiye’nin en büyük ikinci 
ihraç kalemi olduğuna dikkat çeke-
rek; “Bu payı ileri ülkelerde olduğu 
gibi yüzde 15-20 bandına taşımalı-
yız. Ülkemizde şu an yüzde 30 se-
viyesinde olan makine, elektronik 
ve taşıt araçları toplam ihracatının 
da sürdürülebilir bir ekonomik yapı 
oluşturabilmek için yüzde 45 sevi-
yelerine yaklaşması gerekiyor” dedi. 
Kutlu Karavelioğlu; “Makine ihra-
catının güçlü ve sürdürülebilir bir 
gelir kaynağı haline geliyor oluşu, 
toplumumuzun mutluluğunu ve ge-
leceğe dönük ümitlerini her alanda 
pekiştirecek bir unsurdur. Türkiye 
bu yolda emin adımlarla ilerliyor” 
ifadelerini kullandı.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından yapılan açıklamaya göre; ilk çeyrek sonunda 
Türkiye’nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 5,4 milyar dolar oldu.

“Kaynaklarımızı dikkatli kullanmalıyız”
İhracattaki moral verici gelişmelerin yanında, Türkiye’de makine ithalatına harcanan 
miktarın fosil yakıtları yakaladığı uyarısında bulunan Makine İhracatçıları Birliği Başka-
nı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi: “Teşvik mevzuatında yapılacak iyileştirmelerle 
ithalatı kolaylaştırıcı ve özendirici unsurların kontrol altına alacağına inancımız tam. 
Bir yanda doğunun ucuz ve dampingli mallarıyla baş ederken, diğer yanda batının 
müşterilerine sağladığı cazip finansman olanaklarıyla rekabet edebilecek imkanlara 
kavuşmalıyız. Bunun için de kaynaklarımızı çok dikkatli kullanmalıyız. Yılda 30 milyar 
dolar makine ithalatı olduğunda dış ticaret açığımız çift hanelere ulaşıyor. Oysaki ka-
pasitelerimizin yüzde 30’u şu an boşta ve bu kapasitenin üretim değeri makine dış 
ticaret açığımız olan 10 milyar doları karşılamaya yetiyor.”
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Kurumlar vergisi oranları artırıldı
Kurumlar vergisini 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için yüzde 25 ve 
2022 yılı için ise yüzde 23 olarak belirleyen yasa Resmi Gazete’de yayımlandı.

22 Nisan 2021 tarih ve 31462 
sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan 7316 Sayılı Kanunun 

11. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununa eklenen “Geçici 
Madde 13” ile, yüzde 20 olan ku-
rumlar vergisi oranı 2021 ve 2022 
yılları için değiştirildi. Buna göre; 
vergi oranları 2021 yılı vergilendirme 
dönemine ait kurum kazançları için 

yüzde 25, 2022 yılı vergilendirme 
dönemine ait kurum kazançları için 
yüzde 23 olarak belirlendi.
Düzenleme, 1 Temmuz tarihinden 
itibaren verilmesi gereken beyanna-
melerden başlamak ve 1 Ocak’tan iti-
baren başlayan vergilendirme döne-
mine ait kurum kazançları için geçerli 
olmak üzere kanunun yayımı tarihi 
olan 22 Nisan’da yürürlüğe girdi.

İTO Çalıştayında sektör temsilcileri 
bir araya geldi
İstanbul Ticaret Odası (İTO) düzenlediği Makine Sektörüne Yönelik İmalat Sanayi Çalıştayında, 
sektörlerin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
İTO, sektörlerin sorunlarının tespiti 
ve çözüm önerilerinin ortaya kon-
ması amacıyla Makine Sektörüne 
Yönelik İmalat Sanayi Çalıştayı dü-
zenledi. Online olarak gerçekleşe-
ne çalıştaya İstanbul Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Av-
dagiç, Yönetim Kurulu Üyesi Adil 
Coşkun, meclis ve komite üyeleri ile 
STK temsilcileri katıldı. AİMSAD 
adına çalıştaya katılım sağlayan yöne-
tim kurulu başkan yardımcısı Musta-
fa Erol, AİM sektörü ile ilgili önemli 
değerlendirmelerde bulundu.
Çalıştayın açılışında bir konuşma ya-
pan İTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Şekib Avdagic; “Biz İTO Yönetim 
Kurulu olarak göreve geldiğimiz 
günden beri İstanbul’la ilgili net 
yaklaşımlara sahibiz. Bu doğrultuda 
sanayinin İstanbul’dan çıkarılması 
yönündeki yaklaşımları doğru bul-
muyoruz. İstanbul’un sanayi için-
deki payının korunması ve gelişti-
rilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. 
İstanbul’un konvansiyonel, düşük 
katma değerli sanayiden ziyade, 
daha yüksek değerli sanayiyi içinde 

barındırması gerekiyor. İstanbul’da 
kurulu olan sanayi işletmelerinin 
modernizasyonu, kapasite artırımı, 
kapasite yenilemesi, yeni teknolojiye 
adaptasyonu konusundaki yatırımla-
rı için mutlaka ve mutlaka bir teşvik 
konseptinin oluşturulması gerektiği-
nin altını çiziyoruz. Maalesef İstan-
bul şu anda, Türkiye’deki 81 vilayet 
içinde hiçbir yatırım teşviki kapsa-
mında olmayan tek il. İstanbullu sa-
nayici bunu hak etmiyor, bu nedenle 
konuyla ilgili mücadelemiz devam 
ediyor” diye konuştu.

“Ülkemizdeki gelişmelere destek 
sağlamak için çalışıyoruz”
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mustafa Erol; “Kurul-

duğumuz tarihten buyana ülke-
mizdeki ve sektörümüzdeki geliş-
melere destek sağlamak amacıyla 
çalışmalar yapmaktayız. Verdiğimiz 
bu çalışmaların sonuçlarını da al-
maya başladığımızı düşünüyorum. 
2020 yılının verilerine göre; AİM 
sektöründeki ithalat oranlarında 
önemli bir artış yakaladık. Bunun-
la beraberde ithalat oranlarında da 
yüzde 70’lerde düşüşler yaşanıyor. 
Bu rakamlar yerli üretimin ne kadar 
başarılı olduğunun önemli bir gös-
tergesi. Pandeminin en çok yaradığı 
sektörlerden biri de mobilya sektö-
rü. Dolayısıyla ağaç işleme makine-
cileri de bundan faydalandı. Ancak 
elbette sektörün karşı karşıya oldu-
ğu önemli bir Çin sorunu var. Şu 
anda Çin, belli makine gruplarında 
kalem kalem gizli teşvik uyguluyor. 
Türkiye’deki piyasaya neredeyse 
yüzde 50’lilere varan indirimler ya-
pıyor. Bu durum da piyasa oyuncu-
larını olumsuz yönde etkiliyor. Bu 
durumla alakalı AİMSAD olarak 
gerekli yerlere, gerekli bildirimleri 
yapıyoruz” dedi.
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“Nefes Kredisi sektörlerin gücünü 
yeniden toplamasına imkan sağlayacak”
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın, esnaf ve sanayiciye yönelik açıkladığı desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüccar ve sanayiciye yönelik 
verileceği belirtilen Nefes 
Kredisi’nin, salgın nedeniy-

le önemli ciro kaybı yaşayan firma-
ların ve sektörlerin gücünü yeniden 
toplamasına imkan vereceğini vur-
gulayan İTO Başkanı Şekib Avda-
giç, açıklamalarda bulundu.
Şekib Avdagiç; “Daha önce İTO 
olarak gündeme taşıdığımız gibi, 
yeni bir banka kredi sürecine ihti-
yaç vardı. Yeni destek ve kredilerin 
yanı sıra, mevcut kredilerde de bir 
yapılandırma bekliyoruz. Salgından 
zarar gören küçük işletmelerimize 
verilecek toplam 4 milyar 622 mil-

yon liralık hibe desteğinin de katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz” diye 
konuştu.

“İş dünyamıza moral veren 
bir haber”
Avdagiç sözlerine şöyle devam etti; 
“Kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlerin 
gündeme gelme ihtimalinin azal-
ması da iş dünyamıza moral veren 
bir haber olmuştur. Şimdi kaza-
nımlarımıza bir halel getirmeyecek 
şekilde, kademeli normalleşme tak-
viminin 1 Haziran’dan sonra başla-
yacak ikinci etabına da kalan sürede 
en iyi şekilde hazırlanalım.”

KOSGEB’ten mikro ve küçük işletmelere 
600 milyon dolarlık destek programı
KOSGEB, Covid-19 salgınından etkilenen işletmeler için “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı 
Destek Programı”nı açıkladı.

KOSGEB, pandemiden etki-
lenen işletmeler için Mikro 
ve Küçük İşletmelere Hızlı 

Destek Programını hayata geçir-
diğini duyurdu. Destek programı; 
KOSGEB, Dünya Bankası ve Japon-
ya Uluslararası İş birliği Ajansı tara-
fından yürütülen proje kapsamında 
toplam 600 milyon dolar tutarında-
ki bütçe ile uygulanacak.
Program kapsamında, Covid-19 
salgınından etkilenen imalat sektö-
ründeki mikro ve küçük işletmeler 
ile 2017 ve sonrasında kurulmuş 
imalat, bilgisayar programlama ve 
bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yeni-
likçi genç işletmelere sermaye deste-
ği sağlanacak. KOSGEB tarafından 

yapılan açıklamada desteğin amacı; 
“Öncelikli sektörlerdeki mikro ve 
küçük işletmelerin salgın şartlarına 
rağmen faaliyetlerini sürdürebilme-
lerini ve istihdamlarını salgın başlan-
gıcındaki seviyede koruyabilmelerini 
sağlamak” olarak açıklandı.
Uygunluk kriterlerini karşılayan 
MKİ’ler, KOSGEB’in web tabanlı 
destek uygulama ara yüzü olan KBS 
üzerinden başvuru yapabilecek. Di-
ğer KOSGEB destek programın-
dan farklı olarak bu yeni programda 
kurul veya komite değerlendirme 
prosedürü olmayacak. Gelir İdare-
si Başkanlığı ve SGK ağırlıklı resmi 
kayıtlara göre başvuru ve uygunluk 
kriterlerini karşıladığı belirlenen 

KOBİ’ler için başvuruyu takiben 
ödeme işlemleri başlatılacak. Öde-
meler üç ay karşılığında üç taksitte 
yapılacak. Her ödeme öncesinde, 
resmi kayıtlardan işletmenin ak-
tif olduğu ve istihdamını belirli bir 
seviyede muhafaza ediyor olduğu 
kontrol edilecek.
Birinci bileşende; imalat sektörün-
deki MKİ’lere faizsiz geri ödemeli 
destek verilecek. İkinci bileşende ise 
2017 ve sonrasında kurulan ve ima-
lat, bilgisayar programlama ve bilim-
sel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gös-
teren genç yenilikçi MKİ’lere faizsiz 
geri ödemeli destek verilecek. Ayrıca 
geri ödemeli destek için işletmeler-
den teminat alınmayacak.
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Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte 
yüzde yedi büyüdü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisi için 2021 yılı ilk çeyrek büyüme verilerini 
açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde yedi büyüdü.

TÜİK, ocak-mart 2021 dönemine 
ait büyüme verilerini resmi inter-
net sitesinde açıkladı. Açıklanan 
verilere göre; Türkiye ekonomisi 
2021 yılının ilk çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
yedi oranında büyüme gösterdi. 
GSYH’yi oluşturan faaliyetler ince-
lendiğinde; 2021 yılı birinci çeyre-
ğinde bir önceki yıla göre zincirlen-
miş hacim endeksi olarak; bilgi ve 
iletişim faaliyetleri yüzde 18,1, di-
ğer hizmet faaliyetleri yüzde 14,4, 
sanayi yüzde 11,7, tarım yüzde 7,5, 
hizmetler yüzde 5,9,  mesleki, idari 
ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 

5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan 
sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 
yüzde 3,7,  finans ve sigorta faali-
yetleri yüzde 2,9, inşaat  yüzde 2,8 
ve gayrimenkul faaliyetleri ise yüz-
de 2,4 oranında arttı.

GSYH cari fiyatlarla 
bir trilyonu geçti
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt 
İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının 
birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 29,1 artarak 1 trilyon 386 
milyar 347 milyon TL olarak ger-
çekleşti. GSYH’nin birinci çeyrek 

değeri cari fiyatlarla dolar bazında 
188 milyar 65 milyon oldu.

Yerleşik hane halklarının tüke-
tim harcamaları arttı
TÜİK verilerine göre; yerleşik 
hane halklarının tüketim harcama-
ları, 2021 yılının birinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
zincirlenmiş hacim endeksi olarak 
yüzde 7,4 oranında artış gösterdi. 
Devletin nihai tüketim harcamaları 
yüzde 1,3, gayrisafi sabit sermaye 
oluşumu ise yüzde 11,4 arttı.

İlk çeyrekte mal ve 
hizmet ithalatı azaldı
Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılı-
nın birinci çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre zincir-
lenmiş hacim endeksi olarak yüz-
de 3,3 artarken ithalatı yüzde 1,1 
oranında azaldı.

İşgücü ödemeleri 2021 yılı 
birinci çeyreğinde yüzde 16,0 
arttı
İşgücü ödemeleri, 2021 yılının ilk 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 16,0, net 
işletme artığı/karma gelir ise yüz-
de 39,1 arttı. İşgücü ödemeleri-
nin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma 
Değer içerisindeki payı geçen yılın 
birinci çeyreğinde yüzde 39,0 iken 
bu oran 2021 yılında yüzde 35,5 
oldu. Net işletme artığı/karma ge-
lirin payı ise yüzde 41,9’dan yüzde 
45,8’e yükseldi.
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Kurumsallaşma 
zihniyet değişimidir

Çetin Ünsalan - Gazeteci / cetinunsalan@yahoo.com

Kurumsallaşma sözünün ilk çıktığı 
90’lı yılları hatırlayacaksınız. Nere-
deyse herkesin logosu, antetli ka-
ğıdı değiştirildi ve denildi ki; “Siz 
kurumsallaştınız” Elbette böyle bir 
şey yoktu.
Fakat bir kavramın önemi artınca, 
doğal olarak bir piyasası oluşuyor ve 
o piyasada bilen de bilmeyen de hiz-
met fiyatı rekabeti yaparak “salt satış 
odaklı” yaklaşımlarla, yanılgıların 
ortaya çıkmasına neden oluyorlar.
Neyse ki; o süreç şimdilik atlatıldı. 
Yani bugün herkes kurumsallaş-
ma denildiğinde, bu söylenenlerin 
yeterli gelmediğini bilecek bilince 
ulaştı. Ama kabul edelim ki, o arada 
çok firmanın da canı yandı.
Sonra kurumsallaşmada ikinci faza 
geçildi. Denildi ki, “Türkiye’deki 
işletmelerin çoğu aile şirketi. Aile 
yapılanması içerisinde kurumsallaş-
ma olmaz. Profesyonellere görevi 
devrederek kurumsallaşabilirsiniz.”
Tamamen yanlış değil ama eksik-
ti… Çünkü kriter olarak salt aile bi-
reylerini dışarı çıkaran bir yaklaşım 
üzerine kurgulanmıştı. Oysa burada 
anahtar kelime liyakat olmalıydı.
Bu da kısa sürede yine fiyat odaklı 
yaklaşımlarla yanlış profesyonellerin 
firmalara girmesine, hatalı karar-
lara imza atmasına ve biraz da güç 
mücadelesi içinde firmaların zaman 
kaybetmesine neden oldu.

Elbette ortaya zararlar çıkınca da 
“kasada bildik biri dursun” hasta-
lığı öne çıkarak firmaların patinaj 
yapması sonucunu doğurdu. Bugün 
geldiğimiz noktada ise bunun da 
modası geçti.
Şimdi de karma bir sistemden söz 
ediliyor. Fakat yine konuşulmayan 
“Neden kurumsallaşmalıyım?” so-
rusunun yanıtı. Artık her önüne 
gelenin danışman olduğu süreçler, 
nispeten azaldı. Son derece bilimsel 
yaklaşımlarla, danışman olarak de-
ğil, yol arkadaşı olarak sürece dahil 
olan gerçek uzmanlara daha çok 
rastlar hale geldik.
Şüphesiz diğer kesim sıfırlanmadı. 
Bunu da garipsemiyorum. Çünkü 
ekonomilerde bir yerde pazar varsa, 
herkes oradan pay alma yarışına girer. 
Girmemelidir! Bu birtakım sertifikas-
yonlarla engellenmelidir; ama girer. 
Buna da serbest piyasa kavramının da 
kemiklerini sızlatarak atıfta bulunulur.
Belki de günümüzde dijitalleşme 
süreci bu anlamda bizlere çok daha 
somut kontrol mekanizmalarını ge-
tiriyor. Sübjektif değerlendirmeleri 
ortadan kaldıran, verinin perfor-
mansı ortaya koyduğu, yönetimin 
bilimsel esaslar üzerinden yapıldığı 
bir ortama adım attık.
Ama yine yetmez. Ortadaki verilerin 
doğru okunması, bilgi haline gel-
mesi, ehil kişilerin elinde değerlen-

dirilmesinin yapılması gerekir. Aksi 
takdirde o da bir çöp yığınından 
ibaret olur.
Tüm bu gerçekler ışığında meseleye 
baktığınızda kurumsallaşma kavra-
mını kişilerden ve yapılardan uzak 
değerlendirmek gerekiyor. Bu bir 
zihniyet değişimi. Herkesin görev 
tanımlarının yapıldığı, görevlere li-
yakatli kişilerin getirildiği, hatta bu 
kişilerin takım olmasının sağlandığı, 
inisiyatiflerin değil, sistemin işlediği 
yapılar, firmaları yarına taşıyacak.
Kurumsallaşma, aslında firmanın 
yarına kişilerden bağımsız olarak ta-
şınmasını sağlayan sistemin tarifidir. 
Geleceği, pazarı, müşteriyi, ürün 
değişimini doğru okuyan, bunu li-
yakatli kişilerle, gerçekçi bir tavırla 
yöneten, kişi değişimlerinde çok bü-
yük sapmaların yaşanmadığı yapılar 
kurmalıyız.
Yani bu kavramı firmayı da bir birey 
olarak kabul edip, onun haklarına 
saygı gösterip, evladımız gibi görerek 
baskı kuran yapıdan kurtarmamız la-
zım. Bunu bilhassa belirttim çünkü 
yeni yaklaşımda evladınızın üzerinde 
de baskı kurmamanız gerekiyor.
Onun yolculuğunda ona eşlik edip, 
rehberlik yapan bir yol açıcı olmak 
nasıl gerekiyorsa, aynı yaklaşımı fir-
malarınıza göstermeniz gerekiyor. 
Buna giden yolun adına kurumsal-
laşma diyoruz.
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Pandemi dönemi 
Z kuşağı

Zeynep Erçağlar - Ata Yatırım İnsan Kaynakları Direktörü 

“Bugünlerde gençler kontrolden çıkmış durumda. Kaba bir şekilde yemek yiyorlar, yetişkinlere karşı 

saygısızlar, ebeveynlerine karşı çıkıyorlar ve öğretmenlerini sinirlendiriyorlar.”
 M.Ö. 350 – Aristoteles

Kuşakları anlatırken çok anlamlı buldu-
ğum Aristoteles’in M.Ö. 350 yılında söy-
lediği bu cümle ile başlamayı çok seviyo-
rum. Aradan geçen zaman sanki hiçbir 
şeye dokunmamış hissi yaratıyor. 
Her nesil kendinden sonra gelen neslin 
daha farklı, daha özgür ve genellikle daha 
akıllı olduğunu düşünmektedir. Tekno-
lojinin hızlı değişimi ile birlikte dünyaya 
gelen her çocuk hayata uyum sağlama sü-
recinde bir önceki neslin uyum sağlamaya 
çalıştığı gelişmelere çok hızlı adapte olabil-
mektedir. Bu süreç yeni neslin daha zeki 
olduğunu değil, algılarının daha açık bir 
döneminde maruz kaldığı bilgileri daha 
çabuk öğrenebilmesinin bir sonucudur. 
Bu süreç birbirinden farklılık gösteren ku-
şak kavramını ortaya çıkarmıştır. 
Aynı yıllar arasında doğmuş, aynı toplum-
sal olayları yaşamış ve bunlara karşı benzer 
tepkiler oluşturmuş kişilerin oluşturduğu 
gruba kuşak denmektedir. Yaklaşık 25-30 
yıl gibi süreci kapsamaktadır. 
Kuşaklar üzerine yapılan çalışmalarda ta-
rihler farklılık gösterse de genel olarak ku-
şakları şu şekilde sıralamaktadırlar; 
n Gelenekselci kuşak: 1925-1945 yılları 
arası doğanlar.
Dünyada yaşanan savaş, ekonomik sıkıntı-
lar gibi zorlu bir dönemi yaşamış bir kuşak 
olarak temkinli, aidiyet duygusu çok yük-
sek, itaat eden bir kuşaktır. 

n Bebek patlaması kuşağı: 1946-1964 
yılları arası doğanlar.
II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan nüfus 
artışı nedeniyle o dönem kuşağına bebek 
patlaması kuşağı denmiştir. Sadakat duy-
guları yüksek, çalışmak için yaşayan ve 
otoriteye saygılı bir kuşaktır. 
n X kuşağı: 1965-1979 yılları arası do-
ğanlar.
Kadınların iş yaşamına dahil oldukları bir 
kuşaktır. İlk bilgisayar satışının yapıldığı bir 
dönemdir. Teknolojinin hızla gelişmesine 
adapte olmak için çaba göstermişlerdir. 
Stresten uzak durmayı tercih eden, yaşa-
mak için çalışmak gerektiğine inanan bir 
kuşaktır. Çalışma hayatında ücret ve unvan 
gibi koşulların örgütsel bağlılıklarını artır-
dığı söylenmektedir. Gerekmediği sürece 
iş değişikliğine sıcak bakmamaktadırlar. 
Uzlaşmacı ve uyumlu bir kişiliğe sahip-
tirler. Çalışma hayatında takım oyuncusu-
durlar. 
n Y kuşağı: 1980-2001 yılları arası do-
ğanlar. (Milenyum kuşağı) 
Bilgisayarla çok küçük yaşlarda tanışan bu 
nesil teknoloji ile barışık büyümüştür. X 
kuşağı kadınlarının iş hayatına girmesiyle, 
Y kuşağı çalışan annelerin çocuklarından 
oluşmaktaydı. Maddi olarak gücü elinde 
bulunduran kadınlar, özgür, özgüvenli 
bir nesil yetiştirdi. Otoriteye karşı önce-
ki nesillerin aksine karşı çıkmaktadırlar. 

Kararların içerisinde yer alıp, hayatı ve işi 
şekillendirmede rol almak istemektedirler. 
Yaratıcı, adil, etik ve çevreye duyarlı bir 
nesildir. 
n Z kuşağı: 2000-2020 yılları arası do-
ğanlar.
Teknoloji ile doğdukları andan itibaren 
tanışıyor olmaları, teknolojiyi çok hız-
lı kullanabilmelerini sağlamıştır. “Kristal 
Nesil” veya “Derin Duygusal” olarak da 
isimlendirilmektedirler. Sanal dünyada ya-
şayan, iletişim yöntemi olarak konuşmak 
yerine, yazışmayı terci eden bir nesildir. 
Sosyal olaylara, çevreye, teknolojik geliş-
meye, ekonomiye, sosyal adaletsizlik ve 
eşitsizliğe daha duyarlıdırlar. (Ikiletisim.
wordpress.com) İnsanlık tarihinin el, göz, 
kulak vb. motor becerileri senkronizasyo-
nu en yüksek neslidir. Dünyanın her yerin-
deki, bilgiye çok hızlı ulaşabiliyor olmaları, 
farklı yaşamları, sosyal medya uygulamaları 
üzerinden takip ediyor olmaları, her şeyin 
çok ulaşılabilir olması gibi sebeplerden do-
layı tatminsiz bir nesil olarak yetişmişlerdir. 
Hızlı tüketimin her alanda kendini göster-
diği yıllarda büyümüş olmak, bilgi dahil 
her şeyin çok çabuk değerini yitirmesine 
sebep olmaktadır.  
Kendilerini rahat ifade eden, kariyer yerine 
değer yaratmak üzerine çalışmayı tercih 
eden, dünyayı değiştirmeyi amaç edinmiş 
bir kuşaktır. 
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Z neslini önceki kuşaklardan ayıran esas-
lı farklardan birisi, değişimin çok hızlı ve 
kırılmalar şeklinde yaşandığı bir dönemde 
dünyaya gelmeleri olarak gösterilir. (Al-
tuntuğ, 2012:206).
İş hayatından beklentileri de bir önce ki 
kuşaklara göre farklılık göstermektedir. 
Son dönemde birçok yönetici ve insan 
kaynakları çalışanları Z kuşağını anlamak 
için eğitimlere ve çalışmalara katılmakta-
dır. Bu farklı kuşağı yönetmek, isteklerine 
cevap verebilmek sürdürülebilir rekabet 
avantajını korumak adına çok önemlidir. 
Z kuşağı, çalışma hayatından ziyade esnek 
ve özgür çalışma alanları, kontrol eden 
yönetici figüründen çok ilham veren lider, 
hiyerarşik yönetim sistemleri yerine daha 
eşitlikçi bir düzene sahip yatay yönetim şe-
killeri, iş yerlerinin teknolojiye ve dijital alt 
yapılara uygun bir çalışma yapısına sahip 
olmasını beklemektedir. Yaptıkları iş her 
ne olursa olsun değer ürettiğini hissetmek 
isteyen bir nesildir. Bu duygu, bir önceki 
nesillere bakıldığında bağlılıklarını ve mo-
tivasyonlarını etkileyen önemli bir unsur 
olarak görülmektedir. 
Son birkaç yıldır kuşaklar üzerinde çalı-
şırken ve yeni iş hayatına atılacak Z kuşa-
ğını incelerken tüm bunları göz önünde 
bulundurmaya çalışıyorduk. Ancak hiç 
beklenmeyen pandemi süreci ile öngö-
remediğimiz bir değişimin içerisinde yer 
aldık. Esnek çalışma, uzaktan çalışma gibi 
kavramları yeni yeni hayatımıza dahil et-
meye çalışırken çok hızlı bir şekilde büyük 
çoğunluğumuz bu duruma adapte olmayı 
başarabildi. Pandemi süreci ile olağan bir 
durum haline gelen bu çalışma şekilleri, iş 
hayatına yeni atılmakta olan Z kuşağının 

beklentileri ile de uyuşmakta gibi gözükse 
de, bazı sorunları da beraberinde getirdi. 
Pandemi sürecinde hem psikolojik hem de 
ekonomik olarak en çok etkilenen kesimin 
Z kuşağı olduğu fikrindeyim. Hem mev-
cutta iş hayatında olan hem de henüz iş 
hayatına atılmamış öğrenciliği devam eden 
kişiler için. Deloitte’un  2020 Covid -19 
Araştırma Raporuna göre; Y ve Z kuşağı-
nın kaygı seviyesinin pandemi sürecinde 
öncesine göre düştüğünü göstermiştir. 
Ancak bu durum iş dünyası için çok da 
geçerli değil gibi gözükmektedir. Yapılan 
araştırmalarda, pandemi döneminde işsiz 
kalan en büyük kesimin Z kuşağı olduğu 
belirtilmektedir. Yine Deloitte’un dünya 
çapında yapmış olduğu bir araştırmada Z 
kuşağının yüzde 30’nun işini kaybettiği 
belirtilmiştir. 
İş hayatına yeni atılmış olan Z kuşağı, 
tecrübe kazanma sürecinde pandemi ile 
tanıştı. Yöneticiyle ve ekip arkadaşlarıyla 
bir arada çalışarak hem sosyal hem de bilgi 
anlamında beslenme fırsatından mahrum 
kaldıkları aşikardır. Zaten nesil olarak daha 
bireysel olan genç çalışanlar yalnızlaşma ve 
bunun getireceği sorunlara daha açık bir 
hale gelmektedir.
Yeni mezun ve son sınıf öğrencileri ile 
yapmış olduğum etkinliklerde Z kuşağı 
üzerindeki kaygı seviyesinin pandemi sü-
recinde oldukça yüksek bir seviyeye çıkmış 
olduğunu görmekteyim. Birçoğu pande-
mi döneminde staj yapma imkanı bulama-
dıkları için iş tecrübesi, yapmak istedikleri 
iş alanlarını tanıma fırsatı bulamıyorlar. İş 
hayatını üniversitede okurken deneyimle-
me avantajından mahrum kalmaktalar. İş 
görüşmelerini online platformlar üzerin-

den yapıyorlar, kendilerini iyi ifade edeme-
diklerini düşünüyorlar.
İşe başlayan adaylar için de durum oldukça 
zorlu ilerlemektedir. İş hayatına yeni atılan 
bu nesil çalışanları online platformlarda ta-
nıştıkları kişilerle online olarak işe başlıyor. 
Birçok şirkette yöneticisiyle dijital plat-
formlarda yapılan toplantılarda tanışıyor. 
Kurum kültürünü solumak gibi, iş arkada-
şıyla ayak üstü kahve içerken yeni bir bilgi 
edinmek gibi, süreçlerden yoksun kalmak-
tadırlar. Bu durum, bu neslin zaten az olan 
örgüt bağlılığını iyice aşağıya çekmektedir. 
Şirketlerin ve yöneticilerin zorunlu olarak 
evden çalışmanın yapıldığı bu dönemlerde 
ekipleriyle ve özelliklede çalışma hayatına 
yeni dahil olmuş kişilerle daha sık görüş 
alışverişinde bulunmaları gerekmektedir. Z 
kuşağı alınan kararların içerisinde yer aldık-
ça motivasyonunu yüksek tutan bir nesil-
dir. Uzaktan çalışma döneminde bu kişileri 
iş alanı içerisindeki karar alma toplantıları-
na dahil edip, imkan tanırsak ciddi moti-
vasyon artışı gözlemleyebiliriz.  Kurumlar, 
örgüt kültürlerini hissettirebileceği online 
sunumlar ve etkinlikleri desteklemelilerdir.
Pandemi süreci sonrası için yapılan araş-
tırmalarda, Z kuşağının beklentilerinin 
iş hayatının çalışma şeklinde belirleyici 
olacağı söylenmektedir. Hibrit çalışma şe-
killinin birçok iş için benimseneceği, ofis-
lerimizin sosyal ofis alanlarına evrileceği, 
çevik organizasyon yapılarının gündeme 
alınacağı yeni normal iş hayatı bizleri bek-
lemektedir. 
Bu süreçleri iyi değerlendiren ve gerek-
li çalışmaları yapan kurumların rekabet 
avantajını ellerinde bulunduracağı ve ye-
tenekleri kendilerine çekeceği aşikardır. 

Kuşakların Özellikleri ve Değerleri

Baby Boomers X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı

Özellikleri 
ve 

Değerleri

-Sadakat duyguları yüksek
-İşkolik
-Takım çalışmasına önem veren
-Kanaatkar
-Rekabetçi
-Teknolojiye uzak

-Sadakat duyguları değişken
-Otoriteye saygılı
-Topluma duyarlı
-İş motivasyonları yüksek
-Kanaatkar
-Kaygılı
-Teknolojiyle ilişkisi düşük

-Sadakat duyguları az
-Otoriteyi zor kabullenen
-Bağımsızlığına düşkün
-Çok sık iş değiştiren
-Bireyci
-Teknolojiyle büyüyen

-İşbirlikçi
-Yaratıcı
-Teknoloji ile 
doğan

Kaynak: Deneçli, www.iku.edu.tr (Erişim Tarihi 10.05.2013)
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Günümüzün en yaygın kul-
lanımlarından biri olan; 
kurumsallaşmayı, bu sayı-

mızın kapak konusu olarak belir-
ledik. Aile işletmeleriyle, kurumsal 
şirketlerin temel farklılıklarını, ku-
rumsallaşmayan aile işletmelerini 
neler beklediğini, kurumsallaşma 
denildiğinde aslında aklımıza nasıl 
bir yapının gelmesi gerektiğini ve 
pandeminin şirketleri nasıl etkile-
diğini, TAİDER Yönetim Kuru-
lu Başkanı Candan Çilingiroğlu, 
AGMER Müdürü Dr. Öğretim 
Üyesi Nazan Çağlar, Yönetim Da-
nışmanı ve Öğretim Üyesi Dr. En-
gin Sağdıç’a sorduk.

Uzmanların ortak bakış açısı, aile 
işletmelerinin kurumsallaşması ge-
rektiği yönünde. Ancak asıl sorun, 
kurumsallaşmadan ziyade, kurum-
sallaşma süreçlerinin yönetiminde 
ortaya çıkıyor. Hazırlanan vizyon, 
misyon ve değerlerin tüm kademe-
lerde doğru şekilde uygulanması ve 
denetlenmesi gerekiyor. Bir diğer 
önemli konu da stratejik yönetim 
ve stratejik planlama. Bir yapıda 
hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
oluşturulan stratejilerin muhakkak 
bir planlama çerçevesinde hayata 
geçirilmesi şart. Bu adımlar doğru 
izlenmediğinde, rekabete ayak uy-
durmak, dinamik ve kusursuz işle-

yen bir yapıya ulaşmak ise imkansız 
bir hal alıyor. 
Bunlarla beraber, tüm dünyayı ve 
dolayısıyla ekonomileri etkisi altına 
alan pandemi başlı başına bir panik 
ortamı yarattı. Pandemiyle birlikte 
birçok araştırma firması, aile işletme-
lerini ve kurumsal şirketleri ilgilen-
diren çok önemli çalışmalara imza 
attılar. 
TAİDER ve Deloitte Türkiye’nin 
birlikte hazırladığı “Covid-19’un 
Aile Şirketlerine Etkisi” başlıklı ra-
porun herkes tarafından incelenmesi 
gerekiyor. Araştırmada yer alan veri-
lere göre; pandeminin gelir yaratma 
düzeylerini arttırdığını belirten aile 
şirketlerinin oranı yüzde 24,7 ve 
herhangi bir değişiklik olmadığını 
belirtenler ise yüzde 26,7 oranında. 
Ancak gelir yaratma düzeyinin azal-
dığını belirten şirketlerin oranı yüzde 
48,6 ile en yüksek değeri gösteriyor. 
Araştırmanın en dikkat çeken verile-
ri ise kriz durumlarının yönetimi ile 
ilgili. Araştırmaya katılan aile şirket-
lerinin yüzde 64,1’i kriz durumları 
için hazırlanmış bir iş planlarının 
bulunmadığını ve yine yüzde 61,8 
gibi büyük bir çoğunluğun da kriz 
yönetim komitelerinin dahi olma-
dığını belirtmişler. Bu veriler ortaya 
koyuyor ki; birçok organizasyon an-
lık sorunlarla uğraşırken, beklenme-
dik sorunların çalışma yöntemlerini 
köklü bir şekilde değiştirebileceği 
gerçeğini göz ardı ediyor. 

Baştan sona kurumsallaşma süreçleri
AİMSAD Dergisi olarak hepimizin sıkça duyduğu, iş hayatımızın ayrılmaz parçası haline gelen     

kurumsallaşma süreçlerini baştan sona inceledik. Kelime olarak aşina olunan ancak uygulamada 

sıklıkla sorunların yaşandığı kurumsallaşmanın nasıl yönetilmesi gerektiğini gerçekleştirdiğimiz 

röportajlarda ayrıntılı bir şekilde analiz ettik. Gerçekleştirdiğimiz bu keyifli ve tüm sektörler için yol 

haritası olma özelliği taşıyan röportajlarda, kurumsallaşma sürecinin aslında düşündüğümüzden 

çok daha ayrıntılı ve titizlikle yönetilmesi gereken bir süreç olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. 
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“Sürdürülebilirlik, 
ailenin ve işin birlikte 

kurumsallaşmasıyla 
mümkün”

Hem bireylerin hem de şirketlerin yaşamını sağlıklı 
sürdürebilmesi için aile şirketlerinin çok hızlı ve 

doğru hareket etmesinin yaşamsal bir zorunluluk 
haline geldiğini ifade eden TAİDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Candan Çilingiroğlu;  “Uzun ömürlü olmak, 

yani sürdürülebilirlik; ailenin ve işin birlikte 
kurumsallaşmasıyla mümkün” diye konuştu.

Aile şirketlerinin nesilden 
nesile güçlü ve sürdürü-
lebilir büyümeyi yakalaya-

bilmesi için; aile, iş ve ortaklık di-
namiklerinden oluşan üç boyutun 
dikkate alınması gerektiğinin altını 
çizen, TAİDER Yönetim Kuru-
lu Başkanı Candan Çilingiroğlu, 
pandemi süresi ve sonrası aile işlet-
melerinin aldığı aksiyonlar hakkın-
da önemli bilgiler verdi. Deloitte 
Türkiye ile birlikte gerçekleştir-
dikleri “Covid-19’un Aile Şirket-
lerine Etkisi” başlıklı raporda yer 
alan önemli sonuçlara değinen 
Çilingiroğlu; “Araştırmaya katılan 

aile şirketlerinin yüze 64,1’i kriz 
durumları için hazırlanmış bir iş 
planlarının bulunmadığını ve yine 
yüzde 61,8 gibi büyük bir çoğun-
luğun kriz yönetim komitelerinin 
dahi olmadığını ifade ettiler” dedi.

n Türkiye’deki aile işletmeleri-
nin ortak özellikleri ve eksikleri 
nelerdir? 
Aile işletmesi liderleri, kurumu 
büyütüp bir sonraki nesile daha iyi 
koşullar altında devretmeye odak-
lanır. Bugün birçok aile işletmesi 
liderine işe olan tutkusunun kay-
nağını sorduğunuzda alacağınız 

yanıtlar mutlaka “Ailemin ve ço-
cuklarımın geleceği için” ifadesi 
etrafında kümelenir. Bu yönüyle 
daha uzun vadeli planlar yaparak, 
olası krizlere karşı daha hazırlık-
lı hale gelebilirler. Uzun vadeli 
düşünmek, hem toplumun hem 
gelecek nesillerin çıkarlarını gö-
zetmek, sorumlu liderlik açısından 
son derece kritik. Diğer yandan 
aile ile işin iç içe olması, işlerin 
yürütülmesi açısından son derece 
zor ama kurumsal yönetişim ilke-
lerinin benimsendiği ailelerde bu 
sorunların da çözülmesi son dere-
ce kolay oluyor.  
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Aile şirketleri kaynaklarını hızlı mo-
bilize edebilmeleri ve çabuk karar 
alabilmeleriyle özellikle durgunluk 
ya da krizlerin olduğu dönemlerde 
yüksek performans gösterebiliyor-
lar. Kökenlerinde girişimciliğin ol-
ması nedeniyle büyümek, gelişmek 
ve yenilik yapmak da doğru bir 
kurumsal kültürle birleştiği zaman 
aile şirketlerini ileriye taşıyan öğeler 
haline geliyor.   
Aile kültürünün kurumsallaşma 
ile dengeli birlikteliğinin bir so-
nucu oluşan kurum kültürü aile 
şirketlerinde çalışanların işe aidi-
yet ve tutkularını da tetikliyor. İşe 
duyulan bu adanmışlık duygusu 
aile şirketi sahipleri ve çalışanları-
nın ortak bir dil ve hedef etrafında 
toplanabilmelerine olanak tanıyor.  
Aile şirketlerinde devamlılığı etki-
leyen önemli etkenlerden biri aile 
içindeki uyum. Ortak değerlerin 
oluşturulması, aile bireylerini bir-
birine bağlayan geleneklerin yaşa-
tılması ve geliştirilmesi gerekiyor.  
Yakın zaman önce TAİDER ola-
rak, TAİDER üyesi aile işletme-
lerinin birbiriyle kesişen aile, iş ve 
ortaklık boyutlarında yapılanma-
larını, liderlik ve devir süreçlerini, 
işletmenin ve ailenin kurumsallaş-
ma adımlarını, gelecek ile ilgili en-
dişe ve planlarını ortaya koyduğu 
TAİDER Üye Profil ve Eğilimler 
Araştırmasını gerçekleştirdik. 
Araştırmaya, ortalama 44 yıldır fa-
aliyet gösteren, birçok farklı sek-
törden aile işletmelerine mensup 
201 TAİDER üyesi katıldı. Araş-
tırmaya göre, aile şirketlerinin 
gelecek planları için en önemli iki 
konu: “Halefiyet Planlaması-Ne-
sil Devri” ve “Aile Anayasasının 
Tamamlanması” olarak görülü-
yor. İşletmenin kurumsallaşmasına 
benzer şekilde, ailede kurumsallaş-
maya da yüksek önem veriliyor. 

“Her aile işletmesi kendi yapısı-
na göre bir sistem kurmalı”
n Diğer ülkelerdeki mevcut 
aile işletmeleriyle, Türkiye’deki 
yapılanmaları genel hatlarıyla 
karşılaştırdığınızda ortaya nasıl 
farklılıklar çıkıyor?
Aile şirketlerinin nesiller boyu yaşa-
masını, sürdürülebilirliğini konuş-
mak için öncelikle aile ile işletme 
ilişkisini açıklamamız gerekir. Aile 
toplumsal yaşamın bir kurumudur. 
Bir ailenin oluşmasında ve deva-
mında kan bağı, genetik özellikler, 
aşk, sevgi, duygular, kıskançlık gibi 
birçok sosyal, psikolojik, ekono-
mik özellikler ve temel faktörler rol 
oynamaktadır. Aile, bu özelliklere 
bağlı olarak işleyen, alınan kararla-
rın bu temel faktörlere ve aile bi-
reylerinin ilişkilerine, aile kültürüne 
göre alındığı bir sosyal sistemdir. 
İşletmeler ise mal, hizmet veya bil-
gi üretmek, kısaca değer yaratmak 
amacıyla kurulan, kıt kaynakları 
kullanan, başka işletmelerle rekabet 
halinde olan, dolayısıyla rasyonel ve 
verimli çalışmak zorunda olan eko-
nomik yönü ağır basan bir sosyal 
kurumdur. Başka bir deyişle; aile 
ailedir, işletme işletmedir.    
Sorun; kuruluş ve işleyiş özellikle-
ri farklı temellere dayanan bu iki 
sistemin kendi içinde alınan ka-
rarların ve gelişmelerin diğerinin 
hedef, denge, işleyiş ve geleceğini 
etkilemesi sorunudur. Bu anlamda 
aile şirketlerinde iyi tasarlanmış 
kurumsal yönetim uygulamaları, 
şirket karlılığını artırabileceği gibi, 
aile huzurunun da en önemli gü-
vencesi olacaktır.   
İyi bir kurumsal yönetim prensip-
lerinin en önemli unsurları ise dü-
rüstlük, güven, doğruluk, açıklık, 
performansa odaklanma, sorum-
luluk, hesap verebilme ve şirkete 
bağlılıktır.   

Bu yönetim prensiplerini başarıyla 
uygulayan idareciler ister aile şir-
ketinde isterse kurumsal şirkette 
olsunlar doğru hedefe kanalize ol-
muşlardır. Dünyadaki başarılı aile 
şirketlerine bakıldığında kurum-
sallaşmanın aile şirketi kalmaya en-
gel olmadığını ve çok çeşitli hatta 
birbirine zıt yönetim örnekleri gö-
rüyoruz. İcranın profesyonellere 
bırakıldığı genel anlayışın tersine, 
yönetimin profesyonellere bırakıl-
dığı, icranın aile üyelerince gerçek-
leştirildiği başarılı aile işletmeleri 
de var. Bu örnekler tek bir doğru 
olmadığının her aile işletmesinin 
kendi yapısına göre bir sistem kur-
ması gerektiğinin göstergesidir.

“Aile şirketlerinde devamlılığı 
etkileyen önemli etkenlerden 
biri aile içindeki uyum”
n Türkiye’deki aile işletmeleri-
nin kriz dönemleri için planları 
var mı?
Yakın zaman önce 115 aile şirketi 
temsilcisinin katıldığı ve Deloitte 
Türkiye ile birlikte gerçekleştirdi-
ğimiz “Covid-19’un Aile Şirketle-
rine Etkisi” başlıklı raporu kamuo-
yuyla paylaştık. Araştırmaya katılan 
aile şirketlerinin yüze 64,1’i kriz 
durumları için hazırlanmış bir iş 
planlarının bulunmadığını ve yine 
yüzde 61,8 gibi büyük bir çoğun-
luk ise kriz yönetim komitelerinin 
dahi olmadığını ifade ettiler. Şir-
ketler pandeminin ilk dönemle-
rinde oldukça zorlanmış olsalar da 
aldıkları tedbirler ve sürece uygun 
attıkları adımlar ile duruma adapte 
olup büyük ölçüde iş sürekliliğini 
sağladılar. Bununla birlikte ani-
den gelişen, şirketlerin daha önce 
karşı karşıya kalmadıkları ve tüm 
dünyayı etkileyen bu kriz sonrası 
aile şirketleri yüzde 73,3 oranında 
bundan sonra yaşanabilecek krizle-
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re karşı hazırlıklı olmak için iş sü-
rekliliği planı ve kriz yönetimi ko-
mitesi kurulmasını planlarına dahil 
ettiği görülüyor. 

n Aile işletmelerinin gelecek ne-
sillere sağlıklı bir şekilde devrini 
gerçekleştirmek için dikkat edil-
mesi gereken hususlar nelerdir? 
Türkiye’deki tüm şirketlerin yüz-
de 95’ini ve halka açık şirketlerin 
yüzde 75’ini aile şirketleri oluş-
turuyor. Forbes’un en zengin ilk 
500 şirketinin yüzde 42’sinin de 
yine aile şirketlerinden oluştuğunu 
görüyoruz. Fakat ne yazık ki; Tür-
kiye’de aile şirketlerinin ortalama 
ömrü 25 yıl. Bu aile şirketlerinin 
sadece yüzde 30’u ikinci nesile, 
yüzde 12’si üçüncü nesile geçebi-
liyor. Dördüncü nesile geçebilen-
lerin oranı ise yüzde 3’te kalıyor. 
Türk aile şirketleri içinde sektörle-
rine örnek olan ve öncülük eden, 
100 yılı aşkın sürekliliğe sahip 
markalar mevcut. Bu firmaların, şu 
anda sahip oldukları başarılı ve sür-
dürülebilir kurumsal yapı için çok 
uzun zaman önce kurumsallaşma 
çalışmalarına başladıklarını söyle-
yebiliriz. Uzun ömürlü olmak yani 
sürdürülebilirlik, ailenin ve işin 
birlikte kurumsallaşmasıyla müm-
kün. Aile şirketlerinin kurumsal-

laşmasında aile kültür ve değerleri, 
aile konseyi, aile anayasası, halef-
lik, hissedarlık, liyakat kavramları 
önemli araçlardan. Söz konusu aile 
şirketlerinin özellikle aile, kültür 
ve değerlerini koruyarak sonraki 
nesillere başarıyla aktardıklarını, 
aile değerleri ile şirket değerlerini 
bütünleştirdiklerini, aile anayasası 
olarak değerlendirilecek temel ku-
ral ve ilkeleri aile değeri olarak iç-
selleştirdiklerini, nesiller arası geçiş 
konularında kurumsallaşmayı ba-
şarmış olduklarını görüyoruz. Aile 
şirketlerinde devamlılığı etkileyen 
önemli etkenlerden biri de aile 
içindeki uyum. Ortak değerlerin 
oluşturulması, aile bireylerini bir-
birine bağlayan geleneklerin yaşa-
tılması ve geliştirilmesi gerekiyor.   

n Pandemiyle birlikte iş yapış şe-
killerinde köklü değişiklikler ya-
şandı. Aile işletmeleri bu süreci 
nasıl yönetiyor?
Pandemiyle birlikte tüm dünya-
da dijitalleşme, dijital ekonomi-
ye dönüşüm süreci büyük bir hız 
kazandı. Türkiye’de de bu dönü-
şümü gerek iş hayatımızda gerek-
se aile hayatımızda çok yakından 
yaşıyoruz. Ekonomik, sosyal ve 
hatta siyasal faaliyetlerin sürdürü-
lebilirliği artık teknolojik araçlarla 

sağlanıyor.  İşte bu teknoloji dev-
rimini en başından beri yakalayabi-
len sektörler, şirketler ve KOBİ’ler 
bu süreçten avantajlı çıktı. Artık 
yeni iş modelleri hayata geçirmek 
gerekiyor. 7/24 yaşayan şirketler, 
ulaşılabilir ve müşteri memnuni-
yetini sağlayan şirketler çok daha 
önem kazandı. Özellikle e-ticaret 
ekosisteminin ne kadar ön plana 
çıktığını gördük. Ticareti hızla 
dijitalleştiren bu süreçte pek çok 
firma oldukça önemli bir sınav 
verdi. Tüm dünya bu önemli kri-
zi yönetirken teknolojik araçlara 
başvurdu. Bundan sonra da bu du-
rumun öneminin devam edeceğini 
düşünüyorum. 

“Emek, kaynak ve zaman 
ayırmak şart”
n TAİDER olarak, aile işletme-
lerinin kurumsallaşmasına nasıl 
bakıyorsunuz? 
Aile şirketlerinin nesilden nesile 
güçlü ve sürdürülebilir büyüme-
yi yakalayabilmesi için; aile, iş ve 
ortaklık dinamiklerinden oluşan 
üç boyutun dikkate alınması ge-
rekiyor. Bu üç boyut üzerinde 
çalışmaları için emek, kaynak ve 
zaman ayırmaları şart. TAİDER 
Aile İşletmeleri Derneği olarak bu 
bilincin artması için çalışıyoruz. 

      TAİDER Üye Profil ve Eğilimler Araştırmasına katılan aile şirketlerinin profiline bakıldığında; işlet-
melerin yüzde 50’sinde ikinci neslin liderlik yaptığı görülüyor. Yani birinci nesilden ikinci nesile geçiş 
süreci işletmelerin yarısında tamamlanmış durumda. Aile işletmelerinin yüzde 14’ünde üçüncü nesile 
geçiş gerçekleşirken, liderlerin üçte ikisi bu görevi 20 yıl ve üzerinde bir süredir sürdürüyor. Anket 
sonuçlarına göre; nesilden nesile geçişte ailenin liderliği değişmiyor olsa da işin lideri değişiyor ve bu 
durumda lider sayısı artıyor. Katılımcıların yüzde 65’i aile işletmelerinde liderlerinin ortalama 21 yıl 
ve daha fazla görev yaptığını ifade ediyor. Ankete katılan aile şirketlerinin üçte birinde devir süreci 
planlamasının yetersizliği nedeniyle rahatsızlıkların ortaya çıktığı görülüyor. Şirketlerin yaklaşık yüzde 
60’ı gelecek nesillerin aile işletmelerini en iyi şekilde yönetebilmesi konusunda endişeli olmadığını ifade 
ederken, bu sıkıntıları engellemek için liderin ya da lider seçim sürecinin önceden belirlenmesi ve yeni 
lider ile eski liderin birlikte çalışması işletmelerin yüzde 25’i tarafından benimseniyor.

“

“
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Aile şirketlerinin sürdürülebilir 
olması için yönetim yapılarını ve 
iş modellerini rekabet ortamıyla 
başa çıkabilecek uluslararası en iyi 
uygulamalarla uyumlu hale getir-
meleri büyük önem taşıyor. Ku-
rumsallaşma, özellikle nesil ge-
çişlerinde sürdürülebilirlik için 
vazgeçilmezdir. Araştırmalar sür-
dürülebilirlik yönünde etkili adım-
lar atan şirketlerin daha hızlı bü-
yüme sağlayabildiğini gösteriyor. 
TAİDER Aile İşletmeleri Derne-
ği olarak bu bilincin artması için 
çalışıyoruz. Örneğin; TAİDER 
Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerin-
de Sürdürülebilirlik Programını, 
aile şirketlerinde sürdürülebilirlik 
bilincinin gelişmesi ve kurumsal 
sürdürülebilirlik yaklaşımını be-
nimseyerek bu alanda çalışmalar 
yapan işletmelerin teşvik edilmesi 
amacıyla 2016 yılında başlattık. 
2020 yılında güncellenen Kuzey 
Yıldızı Programında amacımız, 
aile şirketlerinin sürdürülebilir iş 
modelleri geliştirmelerine katkı 
sağlamak. Tüm yıl gerçekleştire-
ceğimiz etkinlikler ile iyi örnekleri 
paylaşmak ve program dahilindeki 
aile şirketlerinin sürdürülebilirlik 
yolculuğundaki gelişimini sağlama 
yönünde itici güç oluşturmaktır. 
Program için başvuran şirketler, 
sunulacak değerlendirme raporu 
sayesinde gelişmiş ve geliştirilecek 
alanlarını tespit etme imkanı elde 
etmektedir. Program sürecinde 
eğitilen değerlendiriciler hem ku-
ramsal hem de uygulama bilgisi ile 
öğrenme ve öğrendiklerini kendi 
şirketlerinde de uygulama olana-
ğı bulmakta. Projenin en önemli 
çıktısının, TAİDER bünyesinde 
eğitilmiş ve uygulamada bulun-
muş değerlendiriciler kazanmak 
olduğunu düşünüyoruz. Prog-
ram, ortaklar, çalışanlar, iş modeli, 

çevre, toplum ve gelecek nesiller 
boyutlarında aile şirketlerinde sür-
dürülebilirlik yaklaşımının değer-
lendirilmesini kapsayacak şekilde 
tasarlandı. 
Bir diğer projemiz TAİDER Aka-
demi’yi, TAİDER’in kuruluş felse-
fesinden yola çıkarak aile işletmele-
rinin geleceğe yönelik atacağı güçlü 
adımların yapılandırılmasına destek 
olmak üzere hayata geçirdik. TA-
İDER Aile İşletmeleri Akademisi, 
Türk aile işletmelerinin gereksinim-
lerine yönelik, farkında ve arayışta 
olan ailelere aile boyutunu odağı-
na alan eğitimler sunarak bilge ve 
sürdürülebilir aileler olabilmelerini 
sağlamak amacıyla 2016 yılında ku-
ruldu. Bir şirketin kurulması, yaşa-
ması ve büyümesi ekonomiler için 
büyük önem taşıyor. Akademinin 
öncelikli hedefi, başta gelecekte 
aile şirketlerinde yönetim görevi 
üstlenecek yeni nesil aile fertleri 
olmak üzere tüm nesillere yönelik, 
ihtiyaçlarına yanıt verecek özgün 
ve kapsamlı eğitimler düzenlemek. 
TAİDER Akademi, aile içindeki 
yeni nesillere geniş bir bakış açısı 
kazandırıp ve görev aldıkları, ala-
cakları işletmelerin varlıklarını sür-
dürmelerine katkı sağlarken, bir 
taraftan da akademi bünyesinde 
tasarlanan mentorluk programı ile 
üyelerimize değer kazandırmaya 
devam ediyor.

“Sektörler değişimden geçecek”
Covid-19 pandemisi aile işletme-
lerini nasıl etkiledi? Pandemi son-
rası şirketleri neler bekliyor?
Pandemi dönemi aile şirketleri için 
VUCA dönemi oldu: Değişken 
(Volatility), belirsiz (Uncertainty), 
karmaşık (Complexity) ve muğlak 
(Ambiguity). Tüm dünyayı olduğu 
gibi aile şirketlerini de etkiledi. Hem 
bireylerin hem de şirketlerin yaşa-
mını sağlıklı sürdürebilmesi için aile 
şirketlerinin çok hızlı ve doğru hare-
ket etmesi yaşamsal bir zorunluluk 
haline geldi. Kurumlarımız için ciddi 
riskleri barındıran ama aynı zaman-
da fırsatları da içeren bir dönemdi. 
Birçok sektör salgının sona ermesiyle 
kendini toplayabilecek gibi gözükse 
de yeni dünya düzenine göre bazı 
farklı uygulamalara gidilmesi gereke-
ceğini ve sektörlerin değişimden ge-
çeceğini söyleyebiliriz. Covid-19’un 
Aile Şirketlerine Etkisi Raporuna 
göre; araştırmaya dahil olan aile şir-
ketleri finansal durumlarını üç ay ön-
cesi ile kıyasladıklarında iyimser bir 
tablo çizenlerin oranı (yüzde 42,5), 
durumun hemen hemen aynı oldu-
ğunu düşünenlerin (yüzde 41,1) az 
bir farkla da olsa önünde yer alıyor. 
Finansal gelecekleriyle ilgili duru-
mun zorlayıcılığının devam ettiğini 
düşünenler ve kötümser bir tablo 
çizenlerin oranı ise yüzde 16,4.
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“Önce kurumsallaşma 
algısının yönetilmesi 
gerekiyor”
AGMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nazan Çağlar, 
Türkiye’deki işletmelerin kurumsallaşma süreçlerini, 
AGMER olarak yürüttükleri çalışmaları ve pandemi sonrası 
firmaları nelerin beklediğini değerlendirdi. 

n AGMER’in kuruluş amacından 
ve sürdürdüğü çalışmalardan 
bahsedebilir misiniz?
Merkezimiz, aile şirketleri konu-
sunda araştırma yapmak için 2004 
yılında kurulmuş olmakla beraber, 
üniversite düzeyinde kurulan ilk 
merkezdir. Gerek ülkemizde gerek-
se dünyada aile şirketleri konusunda 
araştırmalar yapmak, yapılan araş-
tırmaların sonuçlarını yayınlamak, 
kongre ve panellerle sektörde faaliyet 
gösteren aile şirketleri sahip ve yöne-
ticilerini akademisyenlerle bir araya 
getirerek deneyimlerini paylaşmak, 
konuyla ilgili aile şirketlerinin ihtiyaç-
larına yönelik çözüm önerileri geliş-
tirmek başlıca kuruluş misyonumuz. 
Temel faaliyet alanlarımız arasında 
yer alan ve geleneksel hale gelmiş 
olan kongrelerimiz ve kongrelere ait 

kitaplarımız bulunmaktadır.  Özel-
likle aile şirketleri konusunda çalışan 
kurum ve derneklerle iş birlikleri 
oluşturarak bu süreçte iş dünyası ve 
akademik deneyimlerin paylaşıldığı 
etkinlikler düzenlemekteyiz. 

“Kurumsallaşmama aile 
şirketlerinin en büyük sorunu”
n Türkiye’deki aile işletmelerinin 
genel yapısı hakkında bilgi verir 
misiniz? Bu şirketlerin ortak özel-
likleri nelerdir?
Aile şirketleri yapıları itibariyle her 
biri diğerinden farklılık göstermekte-
dir. Mülkiyetin kısmi veya tamamen 
ailede olduğu, yönetiminde de aile 
üyelerinin bulunduğu işletmelerdir. 
Aile şirketleri aile üyeleri tarafından 
kurulmuş olmaları nedeniyle gele-
neklerinde-göreneklerinde ve kül-

türlerinde ailenin değer yargılarına 
rastlanmaktadır. Aile şirketlerinin bir 
başka ortak özelliği de hızlı karar ala-
bilmeleridir. Esnek yapıları sayesinde 
alınan kararların hemen uygulamaya 
dönüşmesi ile işletmede zaman ma-
liyeti azalmakla birlikte, alınan ve uy-
gulamaya konulan kararların detaylı 
bir şekilde sorgulanmaması, profes-
yonel yöneticinin fikrinin alınama-
ması bazı durumlarda dezavantaj 
yaratabilmektedir.
Özellikle, ülkemizdeki aile şirket-
lerinin temel amaçları arasında, aile 
mirasının kalıcı hale getirilmesi, nesil-
lerin yönetimde görev alarak finansal 
kazanç sağlamayı tercih etmeleri sa-
yılabilir. Kan bağından kaynaklanan 
duygu temelli aile şirketlerinde, aile 
ilişkileri sadece işletme içinde değil iş 
dışında da devam etmektedir. Bu ne-

Türkiye’deki aile şirketlerinin ortak özelliğinin kurumsallaşamama 
olduğuna değinen AGMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nazan 
Çağlar, aile şirketlerinin kurumsallaşma süreçlerinde nelere dikkat 

etmesi gerektiğini anlattı. Yapılan araştırmalara göre; 100 aile işletmesin-
den sadece altısının üçüncü kuşağa aktarılabildiğinin altını çizen Çağlar; 
“Önce kurumsallaşma algısının yönetilmesi gerekmektedir. Şirket ana 
sözleşmelerinde yazılanlar sadece duvarda asılı durmakta, kriz yönetimi 
ile ilgili çalışmalar yapılmamaktadır” dedi.
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denle kurumsallaşamama bu şirket-
lerin ortak özelliği olmakla beraber 
en büyük sorunu haline de gelmiştir. 
Bu soruna ilişkin en önemli çözüm 
önerisi ise aile anayasası olabilir. Ül-
kemizdeki işletmelerin yüzde 95’ini 
oluşturan aile şirketlerinin günü-
müzde sürdürülebilir büyümeyi sağ-
layarak faaliyetlerine devam etmeleri 
için kurumsallaşmaya ve yeni iş mo-
dellerine önem verdikleri gözlemlen-
mektedir. 

“Kriz yönetimleri ile ilgili 
çalışmalar yapılmalı”
n Aile işletmeleri nasıl bir kurum-
sallaşma modellemesi yapmalı? 
Kurumsallaşma aile işletmeleri 
için zorunlu mudur?
Pandemi sürecinde AGMER olarak 
panel ve webinarlar düzenleyerek 
aile şirketlerinin temel sorunlarını ve 
pandemi sonrası ne olacağını tartışı-
yoruz. Bu toplantılarda alanında uz-
man danışmanlar, aile şirketi sahipleri 
veya ikinci, üçüncü kuşaklar ve aka-
demisyenleri bir araya getiriyoruz. 
Bu panellerde özellikle kurumsallaş-
ma konusu enine boyuna tartışılmaya 
devam ediliyor. Önce kurumsallaşma 
algısının yönetilmesi gerekmektedir. 
Şirket ana sözleşmelerinde yazılanlar 
sadece duvarda asılı durmakta, kriz 
yönetimi ile ilgili çalışmalar yapılma-
maktadır. Sadece işlevselliği olmayan 
komisyonları kurmuşlar, kurumsal-
laşma adımlarını atmaya başlamışlar 
ama süreci yürütememişler.  
Günümüzde yaşanan teknolojik 
gelişmeler, hızlı değişimler ve reka-
bet ortamı nedeniyle aile işletme-
lerinin varlıklarını başarıyla gelecek 
nesillere aktarabilmeleri son derece 
güçleşmiştir. Bu durumda, işletme-
lerin başarıyla yönetilebilmeleri için 
kurumsallaşmaları gerekmektedir. 
Kurumsallaşma ile işletmeye yarar 
sağlayan değerler işletme bünyesin-

de tutulurken, işletmeye zarar veren 
değişime açık olmayan değerler ise 
işletmeden atılmalıdır. Kurumsal-
laşma bir şirketin kişilerden ziyade 
kurallara, standartlara, prosedürlere 
sahip olması, kendisine özgü, iş yap-
ma biçim ve yöntemlerini içermesi ve 
bu sayede diğer şirketlerden farklı ve 
ayırt edici bir kimliğe bürünmesi sü-
recidir. Tüm kurumsallaşma çabaları 
bir farkındalık ile başlar ve ülke, sek-
tör, işletme özel bir kurumsallaşma 
modelinin ve bu modele uygun ve 
gerçekçi bir bütçe dahilinde oluştu-
rulacak stratejilerin uygulanması ile 
devam eder. Kurumsallaşmanın işlet-
mede en alttan en üste kabulü, uy-
gulanması ve izlenmesi ile son bulur. 
Kurumsallaşma sürecinde atılacak ilk 
adım “Kurumsal Yönetim Programı-
nın” uygulamaya konması olmalıdır. 
Kurumsal yönetim için öncelikle iş-
letme hisselerine sahip aile üyeleri 
arasında bir aile anayasası-sözleşmesi 
oluşturulmalıdır. Aile anayasası hazır-
landıktan sonra kurum kültürünün 
oluşturulması ve kurum kültüründe 
eksik olan kısımların tespit edilerek 
iyileştirilmesi gerekir. 
Bu anlamda ilk etapta işletmenin 
misyon, vizyon ve değerleri belirlen-
melidir. Kurum kültürü çalışmaları 
tamamlandıktan sonra, işletmenin 
politikalarını içeren stratejik plan 
hazırlanmalı; işletmenin güçlü ve 
zayıf yönleri, fırsat ve tehditler be-
lirlenmelidir.  Bu aşamalardan sonra 
işletmenin organizasyon yapısına 
odaklanarak yönetim kurulunun ya-
pısı yeniden tasarlanmalı ve yönetim 
kurulu üyelerinin görevleri ve sınırla-
rı çizilmelidir. Daha sonra icra kurulu 
ve icra kurulunda görev alacak yöne-
ticiler belirlenmelidir. Aynı zamanda 
oluşturulan yapı güçlü bir organizas-
yon şeması ile de desteklenmelidir. 
Organizasyon şemasının tasarımın-
da aile üyelerine ayrıcalıklı görevler 

verilmemeli, görev tanımları net bir 
şekilde çizilmeli, özellikle işletmede 
görev alan yönetim kurulu dışındaki 
aile üyelerinin de sınırları iyice belir-
lenmelidir.  Ardından işletmenin ana 
politikaları ve yönetmelikleri oluş-
turularak uygulamaya konmalıdır. 
İşletmedeki tüm çalışanlar için bir 
rehber niteliği taşıyacak bu belgeler 
tüm birimlere dağıtılmalıdır. Kurum-
sallaşma bir defada, aniden gerçek-
leştirilebilen bir uygulama olmaktan 
daha ziyade, sürekliliği olan bir süreç 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sek-
törel ve ekonomik ortam değişken 
olduğu için kurumsallaşma adımları 
sürekli gözden geçirilmeli ve değişen 
şartlara göre uyarlanmalıdır.

“Her kriz farklı bir yönetim planı 
gerektirmektedir”
n Türkiye’deki aile işletmelerinin 
kriz dönemleri için planları var mı?
Soruya geçmeden önce AGMER 
olarak; “Biz ne yaptık?” demek isti-
yorum. Hazırladığımız ve içinde teo-
rik bilgilerin yanında yirmi aile şirketi 
sahibinin yaşanmışlıklarından oluşan 
“Organizasyonel Esneklik ve Daya-
nıklılık Prensipleri İş İnsanlarından 
Yaşanmışlık Örnekleri” adlı kitabı-
mız, Türkiye özelinde iş insanlarının, 
hangi aşamaları kaydettiğini ve geli-
şim için nelere ihtiyaç duyulduğunun 
anlaşılmasına rol model olması amaç-
lanmaktadır. Bu bağlamda teorik 
bilgilendirmenin yanında yaşanmış 
hikayelerin yer aldığı bu kitap ülke-
mizdeki tüm iş insanlarına ilham ve-
recek ve akademik çalışmalara kaynak 
olacaktır. 
Yapılan araştırmalar ve gerçekleştiri-
len gözlemler sonucunda, özellikle 
kurumsallaşma yolunda ciddi adım-
lar atmış olan aile işletmelerinin kriz 
yönetim planlarının olduğunu söyle-
yebiliriz. Biliyorsunuz ki, ülkemizde-
ki aile işletmeleri toplam işletmelerin 
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yüzde 90’ından fazlasını oluşturuyor. 
Tam da bu noktada aile işletmeleri-
ni genellemek çok da doğru değil. 
Özellikle köklü ve büyük işletme-
lerin, kurumsallaşma ile birlikte uy-
gulanabilir kriz yönetim planlarının 
olduğunu gözlemleyebiliyoruz. 
Kriz dönemlerinde almış oldukları 
stratejik kararlardaki tutarlılık, ger-
çekleştirilen faaliyetlerin belirli bir 
plan dahilinde gerçekleştiriliyor ol-
ması ve bunların hem kamuoyu algısı 
hem de şirket çalışanlarının üzerinde 
gerçekleştirilen araştırmaların ince-
lenmesi sonrasında geçerli olduğu 
söylenebilir. Ancak bunun dışında da 
aile işletmelerinin genelini oluşturan 
KOBİ’lerimizde etkili ve geçerli bir 
kriz yönetim planının varlığından 
bahsetmek aynı kolaylıkta olmuyor. 
Burada krizin nasıl tanımlandığı da 
oldukça önemli. Ülkemizdeki aile 
işletmelerinde özellikle KOBİ’lerde  
krizler genellikle ekonomik anlam-

da düşünülüyor. Krizlerin ekonomik 
değerlere göre ya da ülke ekonomi-
sindeki belirsizlik durumlarında or-
taya çıktığına yönelik yanlış bir algı 
var. Oysa, birçok küçük işletmede, 
kilit pozisyonda yer alan çalışanın 
işletmeden ayrılması ve yerinin dol-
durulamaması, aile içerisinde çatış-
manın artması, doğal afetler, üretim 
hattında yaşanan problemler gibi sa-
yısız faktör krizin ortaya çıkması için 
fazlasıyla geçerli etmenler.
Bu tarz durumlar özellikle küçük iş-
letmelerimizde bir kriz olarak görül-
mediği ve tanımlanmadığı için haliyle 
günlük çözümler ile giderilmeye ça-
lışılmakta ve bu durum da işletmeye 
büyük ekonomik zararlar vermekte. 
İşletmelerimizin ancak bu ekonomik 
zararların ortaya çıkmasından sonra 
durumu kriz olarak tanımladıkları-
nı ve bu durum karşısında da yanlış 
çözümler üreterek süreci toparlama 
çalışması içerisine girdiklerini fazla-

sıyla gözlemlemekteyiz. Bu husus-
ta en büyük problemlerden biri de 
kriz yönetim planlarının olmaması 
ya da kağıt üzerinde var olan planın 
doğru bir plan olduğuna inanılma-
sı. Her kriz farklı bir yönetim planı 
gerektirmektedir. Bu noktada esas 
olan bu planların stratejik planlar 
dahilinde hazırlanabiliyor ve krize 
göre değişkenlik gösterebilir du-
rumda olabiliyor olmasındadır. Kriz 
yönetim planlarının varlığı ve etkin-
liği için güçlü bir şirket kültürünün 
oluşturulması da oldukça önemlidir. 
Yine yanlış algılardan biri de kriz 
yönetim planlarının şirket kültürüne 
uygun olmamasıdır. Bu süreçte alına-
cak kararlar etkili bir plan dahilinde 
görünüyor olsa da kriz sonrasında 
işletmeye büyük zararlar verebile-
cektir. Yine özellikle KOBİ’lerimizde 
güçlü aile bağları ve aileden gelen, 
yerleşmiş bir kurum kültürünün var-
lığı ile kriz yönetimi gerçekleştiriliyor 

Aile işletmelerinin ticari hayatlarının ortalama 15-20 
yıl arasında olduğu biliniyor. Aile işletmelerinin sona 
erme nedenleri nedir?
Yapılan bir araştırmaya göre; 100 aile işletmesinden sade-
ce altısının üçüncü kuşağa aktarılabildiği gözlemlenmiş-
tir. Aile işletmelerinin sona erme nedenleri çok olmakla 
birlikte bazılarına değinmek istiyorum. Öncelikle kuru-
cunun otoritesinden kaynaklı bir risk oluşabilir. Kuru-
cu merkezciliğinin etkisi sonraki kuşaklar üzerinde de 
sürmeye devam edebilir. İzleyen kuşak temsilcilerinin, 
özellikle stratejik kararlar alırken kurucunun vizyon ve 
prensiplerine başvurmaları bu duruma örnek verilebilir. 
Kurucunun hayata veda etmesi sonucunda otorite ve ku-
rucu merkezciliği ortadan kalktığı için işletme de dağıl-
maya mahkum olmaktadır. Aile ihtiyaçlarının işletmenin 
önüne geçmesi de işletmenin devamlılığını tehdit eder. 
Aile ihtiyaçlarının, işletmenin önüne geçtiği bir aile işlet-
mesinde, aile ve iş değerleri arasında dengenin kurula-
madığı bir yapı gözlemlenir. Kısacası, aile işletmelerinde 
kurumsal dezavantaj olarak tanımlanabilecek en büyük 
sorun kurumsallaşamamadır. Aile işletmelerinde, elde 
edilen gelirin işletmenin gelişimine kullanılmadığı, yöne-

timde profesyonel kişilere yer verilmediği sürece ve duy-
gusal ilişkilere yer verildiği sürece başarılı olmak imkansız 
hale gelir. Bir diğeri ise, iletişim problemleridir. Aile iş-
letmelerinde, öncelikle kuşaklar arasındaki iletişim prob-
lemleri en çok yaşanan konudur. Aile bireyleri arasında iş 
ile ilgili konularda veya ailevi konularda yaşanan gerginlik 
ve anlaşmazlık kaçınılmaz bir durum olabilmektedir. Kilit 
nokta, ailenin konuyu etkili bir şekilde iletişim ile çöz-
mesidir; bu nedenle, daha iyi iletişim kurmayı öğrenmek, 
aile şirketi başarısı için temel bir unsurdur. Aile işletme-
lerinin sona ermesindeki bir diğer neden rol çatışmasıdır. 
Bireylerin iş hayatında sahip oldukları rol ile aile içinde 
sahip oldukları roller arasında çatışma meydana gelmek-
tedir. Birbirini iyi tanıyan kişilerin, aile işletmesi gibi bü-
rokrasinin daha az olduğu, aile değerlerinin yoğun olarak 
görüldüğü ve kendi rollerinin açık ve net olarak belirlen-
mediği bir ortamda çalışmaları bireysel kararlarına göre 
işleri yürütüp, birbirlerine çok fazla danışmamalarına ne-
den olmaktadır. Motivasyonları farklı olan işletme ve aile 
kavramlarının iç içe geçmesi nedeniyle rol çatışmalarını 
düzene koymak aile işletmeleri açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

“Rol çatışmalarını düzene koymak aile işletmeleri için büyük bir önem taşıyor”
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ve başarılı gibi görünüyor olsa da 
özellikle işletmenin büyümesi ya da 
yeni yatırımlar yapması durumun-
da plansızlıktan kaynaklanan defo-
lar da fazlasıyla ortaya çıkıyor. Etkili 
bir kriz yönetim planı oluşturmak 
unutulmamalıdır ki, güçlü bir ku-
rum kültürü ve aile şirketlerinin tepe 
yönetimlerinin stratejik bilinci ile 
oluşturulabilir. Bu noktada özellikle 
stratejik faaliyetlere yönelik olası kriz 
durumları belirlenmeli, bunun işlet-
me için önem sırası tespit edilmeli, 
olası kriz durumlarının işletmeye etki 
derecesi, etki oranları hesaplanma-
lı, ilgili önlem maliyetleri ile birlikte 
önlem sonrasında ortaya çıkabilecek 
krizin etkileri tekrar analiz edilerek 
geçerliliği incelenmelidir. Maalesef ki 
KOBİ’lerimizin büyük bölümünde 
bu sürecin varlığından söz etmek pek 
mümkün değil.

n Covid –19 pandemisi aile işlet-
melerini nasıl etkiledi? Pandemi 
sonrası şirketleri neler bekliyor? 
Covid-19’un aile işletmelerini nasıl 
etkilediği sorusuna cevap vermek 
için öncelikle dünyayı nasıl etkile-
diğinin iyi analiz edilmesi gerekiyor. 
Zaten var olan bir dijital dönüşüm 
süreci bu dönemde çok hızlı bir 
şekilde hayatın her alanına fazla-
sıyla etki etti. Doğrudan tüketici 
üzerinden bakıldığında satın alma 
tercihlerinde çok ciddi değişiklikler 
olduğu gibi özellikle bu dönemi 
fırsat olarak tanımlanan birçok yeni 
girişimin de ortaya çıkmasıyla bir-
likte sektörde rekabet oldukça yo-
ğunlaştı. Özellikle pandemi döne-
mi birçok işletmemiz için iş yapma 
şekillerinin değişmesi ve bu şekilde 
devam ettirilmesiyle birlikte çok faz-
la değişim getirdi. Bazı işletmeler 
için çok büyük krizler getirdiği gibi, 
bazı işletmeler için de çok fazla fırsat 
doğduğundan rahatlıkla bahsedebi-
liyoruz. Bu dönemde özellikle diji-

talleşme, inovasyon ve maliyet aile 
işletmelerimiz için en önemli fak-
törler olarak ortaya çıktı. Bunların 
beraberinde getirdiği organizasyon 
ve iş yapış şekillerindeki değişim-
ler öyle görünüyor ki, uzun yıllar 
boyunca işletmeleri etkilemeye ve 
şekillendirmeye devam edecek. Bu 
dönemin etkisinin kesinlikle sektör 
bazlı olarak incelenmesi de olmazsa 
olmazların başında geliyor. Özellikle 
aile işletmelerimizin geneli için Pan-
demi sürecinin etkilerini doğrudan 
söyleyebilmek kolay değil. Özellik-
le uzaktan çalışma, iş modellerinin 
yeniden şekillendirilmesi, ekonomik 
etkenler, yatırım kararları, denetim 
faaliyetleri ve bunlara bağlı olarak ya-
pılandırma yöntemleri de büyük bir 
değişime yol açtı. Yine bu dönemde 
aile işletmeleri için önemli faktör-
lerden biri de aile bağları ve kurum 
kültürü olarak ortaya çıktı. Zor dö-
nemlerin üstesinden gelinmesi, yeni 
yatırım kararlarının alınması ve süreç 
içerisinde yaşanan değişime uyum 
sağlayabilmek açısından bu faktör-
ler oldukça kritik önem kazandı. Bu 
sürecin doğrudan etkisinden ziyade 
daha da önemli olan pandemi dö-
neminde şekillenmeye başlayan ve 
sonrasında da iyice yerleşecek yeni 
iş modellerine uyum sağlanması ola-
rak görünüyor. Özellikle aile işlet-
melerinin bu noktada dezavantajları 
olduğu gibi avantajlarının olduğunu 
da söylemek ve belirtmek fazlasıy-
la mümkün. Bu noktada değişime 
ayak uydurabilen, dijital süreçlere 
yatırım yapan, yeni iş kolları, yeni 
sektörler bulan işletmelerimiz için 
avantajlardan bahsedebiliyoruz. An-
cak sürece uyum sağlayamayan aile 
işletmelerimizin geleceği ise şüpheli 
olacaktır. Özellikle pandemi süre-
cinde aile bağlarının güçlenmesi ve 
kurum kültüründen ödün vermeyen 
ve bunu daha da güçlendiren aile iş-
letmeleri için yeni fırsatları tanımla-

mak ve bunları değerlendirebilmek 
daha olası olarak görünüyor. Özel-
likle yine KOBİ’lerimizin bu süreci 
doğru görmeleri, fırsatları kovalama-
ları ve değişimden korkmamaları ol-
dukça önemli. Ben aile işletmelerinin 
pandemi sürecinin kriz anlamında 
tanımlanabilecek etkilerinin ortadan 
kalkması yani belirsizliklerin azalma-
sı ve hayatın buna göre şekillenmesi 
ile birlikte doğru stratejik kararlar ile 
faaliyetlerini geliştirebileceğini düşü-
nüyorum. Aksi durumda olan, daha 
geleneksel bakış açısına sahip aile 
işletmelerimiz pandemi öncesinde 
de fazlasıyla tartışılan sürdürülebilir 
büyüme konusunda eskisinden daha 
ciddi problemler ile karşı karşıya ka-
lacaklardır. Sonuç olarak, ülkemiz 
ekonomisinin bel kemiği olan aile 
şirketlerinin her zamankinden çok 
sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak 
yönetişim modelleri geliştirerek iş 
süreçlerine çevik bir şekilde adap-
te etmeleri gerekiyor.  Ayrıca güçlü 
ekipleri bir arada tutacak insan kay-
nakları politikaları geliştirmeleri ve 
global tedarik zincirindeki değişim 
dönüşümleri takip edecek ekosistem-
ler içerisinde yer almalarının vazgeçil-
mez önem taşıdığı yeni bir dönem 
bekleniyor. 
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“Pandemi sona erdiğinde, 
kurumsallaşmayı başaran 

şirketler öne çıkacak”

n Covid–19 döneminde şirketler, 
özellikle aile şirketleri ne ile karşı 
karşıya kaldılar?
Küreselleşme, hızlı teknolojik ge-
lişimler, artan rekabet koşulları ile 
boğuşurken, bir de bunlara pande-
mi eklendi. Bu nedenle günümüz 
iş dünyası hiç olmadığı kadar baskı 
ortamı içerisinde. Lütfen bir yıl önce-
sine gidin. İşletmelerde yapılan kriz 
toplantılarını, bazen alınan hızlı ama 
yanlış kararları düşünün. Bu süreçte 
hepimizde panik, kötümser bakış al-
gısı ve buna uygun davranışlar oluştu.
Ben şu anda içinde bulunduğumuz 
duruma geçiş döneminin başlangıcı 
diyorum. Geçiş dönemi, hergün te-
levizyonda izlediğimiz, hocalarımız-

dan öğrendiğimiz kadarıyla, aşının 
yaygınlaştığı ya da toplumsal bağışık-
lığın belli bir seviyeye gelmesiyle bi-
tebilir. Yani olayın sağlık boyutu ris-
kinin sıfıra yaklaştığı dönemdir geçiş 
dönemi. Daha buraya gelemedik. Bu 
süreç en başından beri bilinmezlerle 
dolu ve herkes bir an önce normal-
leşmenin gerçekleşmesini bekliyor. 
Daha sonra ise yeni bir dünya düzeni 
başlayacak. Ama belirsizliklerle dolu 
bir dünya düzeni…
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
aile şirketleri sürdürülebilir ekono-
mik büyümenin temel yapı taşıdır. 
Nesiller boyunca faaliyetlerini sür-
düren  tüm aile şirketlerinin doğa-
sında dayanıklılık var. Bu şirketler 

savaşlardan doğal afetlere, siyaset 
krizlerinden ekonomik durgunluk-
lara kadar başlarından geçen türlü 
zorluğa rağmen varlıklarını sürdürüp 
bu güne kadar gelmişlerdir. Ancak, 
her krizde olduğu gibi, bu krizin de 
şirketler üzerinde birçok olumsuz et-
kileri oldu. Covid-19 salgını devam 
ederken şirketler, fabrikaların tama-
men veya kısmen kapatılmasından 
tedarik zinciri kesintilerine, iş gücü 
sorunlarından finansman problem-
lerine kadar bir yığın şeyle mücade-
le ettiler. Aile şirketleri de bundan 
nasibini aldı. HBR (Harvard Busi-
ness Review) tarafından yapılan bir 
araştırmanın sonuçlarına göre; aile 
işletmelerinin yüzde 90’ı Covid-19 

Yönetim Danışmanı ve Öğretim Üyesi Dr. Engin Sağdıç  
aile işletmelerinin kurumsallaşma süreçlerini, şirketlerin 

pandemi sonrası oluşacak yeni düzene nasıl ayak 
uydurması gerektiğini, şirketlerde stratejik yönetimin 

önemini değerlendirdi.

Pandemi sonrası şirketleri nasıl bir düzenin beklediği herke-
sin merak konusu. Yeni oluşacak düzende kurumsallaşma şart 

mı? kurumsallaşmayan firmalar ticaretten kopacak mı? diye 
birçok araştırma yapılıyor. Kurumsallaşmanın bir kuralı veya 

anayasası olmadığını belirten Engin Sağdıç; “Aile şirketle-
ri sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel yapı taşıdır. 

Önümüzdeki kısa, orta ve uzun vadede kuruluşların karşı-
sında duran en büyük tehlike belirsizlikler ve riskler olacak. 

Pandemi sona erdiğinde, Covid-19 ile hayatımıza giren 
yeni trendlere uyum sağlayarak yeni normal için hazır olan, 

kurumsallaşmayı başaran, stratejilerini yeniden değerlendiren 
ve oluşturan şirketler öne çıkacak” dedi.



nedeniyle oluşan koşullardan olum-
suz yönde etkilendi. TAİDER ve 
Deloitte Türkiye iş birliğiyle “Co-
vid-19’un Aile Şirketlerine Etkileri” 
adlı bir araştırma yapıldı. Araştırma 
verilerine baktığımızda, aile şirket-
lerinin neredeyse yarısının Covid-19 
ile birlikte gelir düzeyinin azaldığını 
görüyoruz. 
Tüm belirtiler açık ve net olarak gös-
teriyor ki; önümüzdeki kısa, orta ve 
uzun vadede kuruluşların karşısında 
duran en büyük tehlike belirsizlik-
ler ve riskler olacak. Bu dönemdeki 
gözlemlerim: yatırımlar, projeler, 
kurumsallaşma çalışmaları, yeniden 
yapılanma ve iyileştirme çalışmaları, 
eğitimler, danışmanlıklar ya durmuş 
ya da çok azalmış. Kısa çalışma öde-
neğinin çeşitli şekillerde kullanımı 
nedeniyle motivasyon çok düşmüş, 
yetkin çalışanlar işten ayrılıp yeni 
bir işe başlamış. Özellikle insan kay-
nakları, kalite ve iletişim bölümleri 
gelecekleri konusunda kaygılı bir 
durumda. 
Şimdi de, aile şirketlerinin en büyük 
hedefi elbette bu süreçten en iyi şekil-
de çıkmak. Ancak bana göre bu defa 
bazı aile şirketleri, kuruluşlarını gele-
ceğe taşımak için geçmişin mirasına 
güvenmemeli. Şu anda bile bazı şir-
ketler, “Biz daha önce neler geçirdik, 
biz büyük bir şirketiz, bize bir şey ol-
maz, atlatırız” gibi düşüncelerle belki 
de şimdi var olmayan şirketlerin daha 
önce söylemiş oldukları “son sözleri” 
söylemeye devam ediyorlar. 

“Yarının iş ortamı daha karmaşık 
ve rekabetçi olacak”
n Bu dönemde neler yapılması ge-
rekli?
Kriz yönetiminde ilk amaç yangını 
söndürmektir. Kısa dönemde krizi 
kontrol etmek, uzun dönemde ise 
problemin kökünden çözümlenmesi 
hedeflenmelidir. Her şeyden önce, 
yarının iş ortamının; bugünden 

daha hızlı, daha karmaşık, daha de-
ğişken ve daha rekabetçi olacağı bir 
gerçek.  Amaç kar edebilme yetisini 
daha güçlü hale getirmek. Ancak 
araştırmalar, şirketlerin sürekliliğini 
engelleyen faktörlerin en başında, 
şirketin belli bir büyüklüğe ulaştığı 
halde kurumsallaşma çalışmalarının 
başlatılmaması olduğunu gösteriyor. 
Bu nedenle yapılması gereken, şir-
ketlerin özellikle pandemi sonrasına 
hazırlık için, bir an önce kurumsal-
laşma çalışmalarını başlatması.
Pandemi sona erdiğinde yeni trend-
lere uyum sağlayarak yeni normal 
için hazır olan, kurumsallaşmayı 
başaran, stratejilerini yeniden değer-
lendiren ve oluşturan şirketlerin öne 
çıkması beklenmektedir.

“Bir kuruluşun değerleri 
esas olarak çalışanlar içindir”
n Kurumsallaşma ne demek? Şir-
ketler kurumsallaşmak için nasıl 
bir yöntem izlemeli? 
Kurumsallaşma aslında çok farklı şe-
killerde tanımlanıyor veya farklı şekil-
lerde algılanıyor. Kurumsallaşma için 
var olan çok sayıda tanımdan benim 
en sevdiğim: “Kurumsallaşma; bir 
işletmenin kişilerden bağımsız olarak 
saptanmış vizyona ulaşmak ve mis-
yonu gerçekleştirmek amacıyla, he-
def ve stratejiler doğrultusunda faa-
liyet göstermesi, değerlere, kurallara, 
standartlara, süreçlere sahip olması, 
değişen koşullara uyan sistemleri 
kurması ve gelişmelere uygun olarak 
organizasyonel yapısını oluşturması; 
sonrasında bunları kültür haline ge-
tirmesidir.”
Tanımda bahsedilen misyon ve viz-
yon öylesine güçlü ve çekicidir, de-
ğerler öylesine sağlam ve bağlayıcıdır 
ki, işletmenin yöneticileri kendilerini 
bunlara uygun hareket etmek zorun-
da hissederler. 
Duvarlarda asılı olan ya da web say-
falarında yazan vizyon ifadelerine 

bakın. Baktığınız zaman kulağa hoş 
gelen ifadeler. Acı tarafı, kimsenin 
okumadığı, bakmadığı veya umu-
runda olmayan ifadeler. Paydaşlarınız 
söylediklerinizi yaşamak, hissetmek 
yani misyonunuzu ve stratejilerinizi 
görmek istiyor. 
1990’lı yılların sonunda “değerlerin” 
kuruluş başarısında belirleyici olduğu 
dile getirilince, kuruluşlar değerlerini 
oluşturmaya başladılar. Belki de ne 
olduğunu çok iyi anlamadan, bazen 
kopya seçerek, bazen panoda nasıl 
göründüğüne bakarak, bazen de ku-
ruluşu itibarlı gösterdiğini düşünerek 
kendilerine geniş bir repertuardan 
“değer” seçmeye çalıştılar. 
İnsanların davranışlarını belirleyen, 
aslında onların sahip olduğu değer-
lerdir. Bu değerler davranışların ne-
denlerini açıklar, alınacak kararlar için 
yön gösterici olur. Gün içinde verilen 
her türlü kararın arkasında değerler 
ve ona bağlı inançlar vardır. Ancak 
bazen bu kararlar verilirken değer-
lerle çelişebilecek, hızlı veya avantajlı 
olan yol seçilip, bu durum “Bir de-
fadan bir şey olmaz” diyerek meş-
rulaştırılır. Oysa, sağlam bir değerler 
sistemine sahip olan insanlar, onları 
kimsenin denetlemediği bir ortamda 
bile, doğru olanı yaparlar. Sonuçta, 
insanların ne yaptıklarını anlamak 
için davranışlarına, neden yaptıkları-
nı anlamak için de değerlerine bakı-
lır. Benzer durum kuruluşlar için de 
geçerlidir. Kuruluşların değerleri de 
amaçlarına ulaşırken seçtikleri yol-
larda ve çalışanların birbirleriyle kur-
dukları ilişkilerde başvurdukları yol 
ve yöntemlerde kendisini gösterir.
Bir kuruluşun değerleri esas olarak 
çalışanlar içindir, kuruluş içindeki  
herkesin,  liderler  ve  yöneticiler  da-
hil, nasıl davranmalarının gerektiği 
konusunda açık bir deklarasyondur. 
Bir liderin de, bir değerler sistemi 
kurmasının nedeni, kuruluştaki her 
çalışanın, kimseye danışma gereği 
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duymadan, doğru kararı alabilme-
si ve doğruyu yapabilmesi içindir. 
Başkaları için zor alınan kararları, 
değerleri iyi özümsemiş bir kuruluş 
çalışanı hiç zorlanmadan alır.
Benim ana kuralım: herhangi bir de-
ğer, misyon, stratejik plan ve süreçler 
arasında yer almalıdır. Değerlerin içi 
doldurulmadığı, yaşatılmadığı kuru-
luşlarda yaşanan çelişkiler, kuruluşu 
gülünç duruma düşürür. 
Kısacası, değerleri oluşturmanın 
amacı vizyon ve misyonu destekleye-
cek bir kurum kültürü yaratmak için 
davranış ilkelerini tanımlamaktır. Ku-
ruluşlarda, değerlerin neler olduğu 
ve bunların çalışanlara nasıl benim-
setileceği ortaya koymak için sistemli 
bir çalışma gerekir. Değerlerin belir-
lenmesi, hayata geçirilmesi konusun-
daki çalışmalara öncelik etmek yöne-
ticilerin, bunların yaşama geçirilmesi 
çalışanların sorumluluğundadır. 

“Anahtar cümle; vizyona ulaşmak 
ve misyonu gerçekleştirmek”
n Bunlar yapıldığı zaman şirket 
kurumsallaşmış oluyor mu?
Hayır, o kadar kolay değil tabii ki… 
Vizyona ulaşmak ve misyonu ger-
çekleştirmek… Burada anahtar cüm-
le işte bu. Yani, ulaşabileceğiniz bir 
vizyon ve gerçekleştireceğiniz bir 
misyon olmalı. Sonra bunlara yöne-
lik bir stratejik plan, hedeflerin ve-
rilmesinden sonuçların izlenmesine, 
değerlendirilmesine, gerekli iyileştir-
melerin yapılmasına kadar tüm sis-
tem, süreçler ve yaklaşımlar entegre 
edilmelidir.
Küreselleşmenin ve rekabetin hızla 
arttığı günümüzde, klasik bir yöne-
tim anlayışından uzak, dinamik ve 
atılgan bir stratejik bakışın benim-
senmesi kaçınılmaz olmuştur. Süreç 
yönetim sistemi de, bir kuruluşun 
vizyonuna ulaşması, misyonunu ger-
çekleştirebilmesini güvence altına al-
mak için  yaptığı işlerin listelenmesi, 

sınıflandırılması, sahiplendirmesi, 
tanımlanması, performans göster-
gelerinin belirlenmesi, stratejiler ile 
ilişkilerinin ortaya konulmasına yö-
nelik çalışmalardır. Süreç yönetim 
sistemini,  stratejik plan çerçevesinde 
yapacaksınız. Vizyona ulaşıp ulaşma-
dığınızı anlayabilmek için gösterge-
leriniz, yani hedefleriniz olacak ve 
stratejik  plan  vadesi  sonunda (3-5 
yıl) o vizyona yani hedefe ulaşıp 
ulaşmadığınızı koymuş olduğunuz 
göstergeleri izleyerek görmüş ola-
caksınız.
Vizyon, misyon, ilke ve değerler ku-
rumsallaşma kavramının manevi yö-
nünü oluştururken, sistem, süreç vb. 
unsurlar da maddi yönünü oluştur-
maktadır, yani kurumsallaşma kav-
ramının sadece bir parçasıdır.  Bazı 
kuruluşların ISO 9000 çalışmaları ile 
sistem ve prosedürlerini oluşturduk-
ları halde hala kurumsallaşamadıkları 
da görülebilmektedir. 

“Yazıya dökülmüş, net bir plan 
bulunması şart”
n Şirketlerde stratejik yönetim ve 
plan neden önemli?
Genelde kuruluşların önceliği kısa 
ve orta vadeli hedef ve planlar değil, 
daha çok bugünü, hadi bilemediniz 
yarını kurtarmak. Krizlere veya alter-
natif senaryolara hazırlık yok. Bir ku-
ruluşun dünyanın, ülkenin, pazarın 
veya sektörün kriz günlerine hazırlıklı 
olması kadar güzel bir şey olamaz.
Stratejik yönetim, bir organizasyo-
nun gelecekte varmak istediği hedef-
leri ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını 
gösteren süreçtir. “Stratejik Planla-
ma” ile “Stratejik Yönetim” aynı an-
lama gelmemektedir ve  stratejik 
planlama, aslında stratejik yönetimde 
bir aşamayı oluşturmaktadır. Bir or-
ganizasyonda amaçların gerçekleşti-
rilmesi için stratejiler oluşturulurken, 
ilk aşamada bu stratejilerin bir plan-
laması yapılır. Daha sonra planlanan 

stratejiler uygulanır ve son aşamada 
ise uygulama sonuçları gözden geçi-
rilir ve denetlenir. 
Stratejik yönetim; belirlenen amaçlar 
doğrultusunda dış çevrenin analiz 
edilerek, şirketin kaynak ve kabili-
yetlerinin belirlenmesi, uygun stra-
tejilerin seçilmesi, stratejik planların 
uygulanabilmesi için gerekli yapının 
kurulması ile stratejilerin uygulan-
ması ve stratejilerin amaçları ger-
çekleştirip gerçekleştirmediğinin 
kontrol edilmesi faaliyetlerini içerir. 
Stratejik yönetimin amacı organizas-
yonun gelecekteki performansının 
artırılması, karlılık ve verimliliğinin 
yükseltilmesidir. 
Stratejik yönetim sürecinin ilk üç adı-
mı olan misyon, vizyon ve değerler 
ile hedefleri belirleme, analiz etme, 
stratejileri oluşturma adımları aynı 
zamanda stratejik planlamanın da 
araçları olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ancak sıkıntı şurada; stratejik planı-
mız var diyen patrona, “Bir baka-
yım” dediğim zaman aldığım yanıt 
genelde, “  Kafamda” oluyor. Bazı 
şirketlerde, stratejik planlamanın 
analiz, bilgi ve verilere dayanmadan 
belki de çok moda olan iki-üç gün-
lük çalıştaylarla yapıldığını görüyo-
ruz. Bazılarında ise, ne yazık ki yıllık 
bütçenin ötesinde herhangi bir stra-
teji bulunmuyor. Bazıları da günlük 
işlere yoğunlaşmaktan uzun vadeli 
planlamayı ihmal ediyor. Yazıya dö-
külmüş, üzerinde mutabık kalınmış 
ve paylaşılmış, net bir plan bulunma-
sı şart ve gerekli. 
Diğer önemli bir nokta,  stratejik 
planlamanın organizasyonlarda sade-
ce yönetim kurulu ve üst yönetimin 
işi olmaması gerektiği. Her kademe-
deki yöneticinin, hatta şirketin ve 
pazarın dinamiklerine göre operas-
yondaki ekip üyelerinin işin içinde 
olmasının her zaman daha sağlıklı ve 
uygulanabilir sonuçlar verdiğine sık-
lıkla şahit oluyoruz.
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“Riskin var olduğunu bilmek 
başarının ön şartı”
n Peki, riskler ve risk yönetimi…
Son dönemde dünya ekonomisinde 
ve iş dünyasında yaşanan değişimler, 
bu değişimlerin hızı ve en sonunda 
pandemi, tüm şirketleri, bugüne 
dek farkında olmadıkları ama artık 
eğer bilmez ve yönetemezlerse ken-
dilerini batıracak kadar önemli olan 
bir risk kategorisiyle çok yakından 
aşina olmak zorunda bıraktı. Şirket-
lerin geleceğe hazırlanmasındaki en 
önemli unsurlardan olan strateji ko-
nusundaki riskleri tanımlayabilmek 
onları yönetebilmenin ilk adımıdır.
Aslında risk yönetimi şirketler için 
yeni bir kavram değil. Risk; iş ha-
yatının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu 
nedenle kuruluşların vizyonuna ulaş-
maları ve misyonlarını gerçekleştir-
meleri için, risklerini etkin bir şekilde 

belirlemeleri ölçmeleri ve yönetme-
leri son derece önemlidir. Gerçek-
leşmese bile riskin var olduğunu 
bilmek, her şirket için başarının ön 
şartıdır. İşletmelerin yüz yüze olduk-
ları riskleri daha iyi görebilecekleri, 
anlayabilecekleri ve yönetebilecekleri 
daha şeffaf ve entegre risk yönetim 
uygulamalarının oluşturulması, yö-
neticilerin öncelikli gündem madde-
leri haline gelmiştir.

“Aile içi anlaşmazlıklar kurum 
stratejisine odaklanılamamasına 
neden oluyor”
n Aile şirketlerinin tek sorunu 
kurumsallaşamamak mı? Başka 
yapacakları yok mu?
Araştırmalara göre; birinci kuşak 
tarafından kurulmuş olan 100 aile 
şirketinden sadece dört-beş tanesi 
üçüncü kuşağa kadar yaşamını sür-

dürebilmekte. Aile şirketlerinin uzun 
süre varlıklarını sürdürememesinin 
başlıca nedeni ise şirketlerde kurum-
sallaşmanın sağlanamaması olarak 
gösteriliyor. 
Şirkete uygun bir kurumsallaşma 
modeli ile beraber, ortaklık yapısı, 
ailenin büyümesi, rol çatışmaları, 
profesyonelleşme, aile alışkanlıkları, 
kuşak çatışmaları ve devir sorunları 
gibi sorunların da zaman içinde or-
tadan kaldırılması gerekiyor. 
Webster sözlüğünde kriz şu şekilde 
tanımlanmaktadır, “Kriz bir dönüm 
noktası; kesin kararların verilmesi ge-
reken kritik zamandır” Kriz dönemi 
her türlü işletme için olduğu kadar 
aile işletmeleri için de hızlı ve etkili 
kararlar almayı gerektiriyor. Ancak, 
kararların en tepede alınması, daha 
hızlı ve doğru kararlar alınabileceği 
anlamına gelmemeli. Sadece merkezi 

“Kurumsallaşmanın bir kuralı veya anayasası yok”
Bazı aile şirketleri kurumsallaşma konusunda neden başarısız oluyorlar?
Çoğu aile şirketinin aslında bugüne kadar mutlaka en azından bir kere karşılaştığı 
ve bir şekilde yürütmeyi denemiş olduğu, çoğu zaman bitirilememiş bir çalışma-
dır kurumsallaşma. Belki çalışmalara yeteri kadar önem verilmemesinden, kavramın 
anlaşılmamasından, şirket sahiplerinin işine gelmemesinden dolayı başlanan ancak 
bitirilemeyen bir çalışma. Gördüğünüz gibi kurumsallaşmanın bir çok bileşeni var. 
Bazıları yapılmamışsa ya da gereği gibi yapılamamışsa, işte o aşamada kurumsallaş-
madan bahsedilemez. 
Aslında aile şirketlerinin birbirine benzemediğini söylemek mümkün. Çünkü hiçbir 
aile diğerine benzemiyor. Her birinin ayrı sorunları, ayrı dinamilkeri var. Ve ne yazık 
ki elimizde her bedene uygun bir gömlek yok. Onlara tek bir reçeteyi önermek veya 
bir diğer aile şirketine benzetmeye çalışmak yanlış sonuçlar doğurur. 

Önemli bir neden de bizim DNA’larımızda acelecilik olması. Her şey hemen olsun istiyoruz. Kısa yoldan sonuca 
ulaşmak çabasındayız. Makinelere, fabrikaya yatırım yaparken, plana uygun olarak sabır söz konusu. Ancak kurum-
sallaşma vb. gibi konularda yapılan yatırımda ne yazık ki sonuçlar bir an önce alınmak isteniyor, bu konuda sabırsızlık 
hakim. Oysa, değişim, hele yetişkin insanın değişimi zor iş. Sistemler kurulurken, herkesin bunu hesap etmesi gerek. 
Sadece sistemin kurulması da yetmiyor, bunun kurum kültürü haline gelmesi ve sürdürülebilir olması şart. Haydi, 
yaptık diyelim, zannetmeyin ki bütün dertler ve tartışmalar bir anda sona erecek. Ne yazık ki, böyle olmuyor. Çalı-
şanlar da sonuçta insan. Bu insanların yıllar boyunca edindikleri, alıştıkları bir iş yapma tarzları var. Bunlar kolaylıkla 
değişmiyor. İşte bu aşamada bizler dahi herkes biraz sabırlı olmalı. 
Kurumsallaşmanın bir kuralı veya anayasası yok. Her kuruluş kendi özellikleri doğrultusunda çalışmaları sürdürmek-
tedir. Ben “EFQM Mükemmellik Modelini” bu amaçla harika bir araç olarak tepe tepe kullanıyorum. Bu modeli salt 
kalite ödülü almak için gerekli bir model diye düşünmeyin. Kuruluşlarda bir arada kullanılan çok sayıda yönetim araç 
ve tekniği mevcut olmakla birlikte, EFQM Modeli; bütünsel bir bakış açısı sağlayarak bu yönetim araç ve teknikleri-
nin uyum içinde ve birbirini tamamlayıcı bir biçimde nasıl kullanılabileceği konusunda kuruluşa yardımcı olmaktadır. 
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yönetimin aldığı kararlar yeni fikirleri 
ve stratejik açılımları engellemektedir. 
Aile bağlılığı ilişkilerine ya da insanla-
rın iki dudağı arasından çıkacak sözlere 
dayalı şirketlerin uzun bir ömre sahip 
olması mümkün değil.  
Aile şirketlerinin başarısı önündeki 
ana engel, bazı şirketlerin pandemi 
öncesinde olduğu gibi, pandemi dö-
neminde yaşadıkları, hatta pandemi 
sonrasında yaşayacakları aile içi anlaş-
mazlıklardır. Aile içi anlaşmazlıklar ve 
kişisel egolar şirket faaliyetlerini olum-
suz etkilemekte, bu tür çatışmalar, 
karar alma süreçlerinin yavaşlamasına, 
doğru kararların alınamamasına ve 
çeşitli fırsatların kaçırılmasına sonuç 
olarak kurum stratejisine odaklanıla-
mamasına neden olmaktadır. İçinde 
bulunduğumuz günler aile işletmeleri 
için aile birliğinin güçlendirilmesi ve 
sıkı sıkıya korunması gerektiği gün-
lerdir. Aile bireylerinin işletme ile ilgili 
konularda ve kararlarda bir arada dur-
ması, çalışanları dahil tüm paydaşları-
na karşı tek ses, tek vücut olması son 
derece önemlidir. İşte bir fırsat. Hani 
krizler hem tehdit hem de fırsatı barın-
dırıyor ya. Aile şirketleri “aile faktörü” 
konusunu barış içinde ve kısa vadede 
çözebilirlerse, anlaşmazlıkla geçirdiği 
zamanı kendi işleriyle uğraşmaya har-
carlar. 
Aile şirketlerinin önündeki bir başka 
engel, aile büyüklerinin ya da şirketi 
kuranların kontrolü elden bırakmak is-
tememesi. Şirketi kuran kişilerin çoğu, 
çocuklarının şirkette yer almasını istese 
de, iş yetki verme kısmına geldiğinde 
“Ben henüz emekli olmadım” diyor. 
Yetki vermeyi, emekli olmakla bir tu-
tan aile büyüğüne karşı inisiyatif kul-
lanan sonraki kuşak ise tecrübesiz ya 
da saygısız olarak görülebiliyor. İşte 
bir fırsat daha… Pandemi sürecindeki 
belki de yaşlarından dolayı bulaşma 
riskinin yüksekliği nedeniyle aile işlet-
melerindeki kurucu nesiller, işletmeleri 
uzaktan yönetmek zorunda kaldılar. 

Bu sayede işletmelerin yönetiminde 
daha çok süre geçiren gelecek nesil-
ler, bu geçiş döneminde doğal olarak 
liderliği devraldılar ya da bunun için 
çalıştılar.  Bu zorunlu dönüşümün bir-
çok aile işletmesi için hızlı bir şekilde 
daha planlı ve daha organize gerçek-
leştirilmesi gerekmektedir. Bu neden-
le, eğer bir aile şirketi, sürdürülebilirlik 
ve kurumsallaşma istiyorsa, bir sonraki 
nesili çok iyi şekilde eğitmelidir. 
Kurumsallaşma sadece şirket yöneti-
minin profesyonel kişilere devredil-
mesi değildir, yani profesyonel kad-
roların oluşturulmasındaki amaç aile 
bireylerinin şirketten uzaklaştırılması 
olmamalıdır.  Tekrar ediyorum, ku-
rumsallaşma, şirketin tamamen pro-
fesyonellere terk edilmesi, kontrolün 
elden çıkarılması demek değildir. Tüm 
aile bireyleri işin başında olamayacağı-
na göre, doğru profesyonel ekiplerle 
çalışılmalıdır. Kurumsallaşma, işlerin 
belirli kurallar çerçevesinde yürütül-
mesidir. Profesyonelleşme ise işlerin 
yetkin kişiler tarafından yapılması ile 
ilgilidir. Başka bir anlatımla, kurumsal-
laşma şirketin iş akışındaki sistematik 
ile, profesyonelleşme ise bu sistematiği 
yürütecek insan kaynağı ile ilişkilidir. 

“Artık ortak hareket etmenin 
zamanı”
n Covid–19 sonrası şirketleri neler 
bekliyor? Nelere dikkat edilmesi ge-
rekiyor?
Eskiden olduğu gibi çevre koşulları-
nın değişmediği, ortamın stabil ol-
duğu,  rekabetin  fazla yaşanmadığı 
durumlarda plan yapmak ve bunu 
başarıyla uygulamak  kolaydı. Ancak 
günümüzde ne yazık ki bunları ya-
şayamıyoruz. Dolayısıyla şirketlerin, 
belirsizlikte karar almak ve belirsizlikte 
ilerlemek yönünde kendilerini alıştır-
maları gerekiyor. Nelerin  olacağı be-
lirsiz bir dünyada, her şeye hazırlıklı 
olmak, alternatif senaryoları hazırlayıp,  
bunlara uygun olarak yapılan planları 

çekmeceye koymak şart. Karşılaşılacak 
tehditler ve fırsatlara ilişkin önceden 
bilgi sahibi olmak, bu bilgiyi rasyonel 
stratejiler üretmek için etkin şekilde 
kullanmak gerekiyor. Sistematik bilgi 
toplamak ve alternatif senaryolar üret-
mek riskleri ortadan kaldırmasa bile 
önemli oranda etkilerinin hafifletilme-
sini sağlamaktadır. 
Eskinin refleksleri, “eski normalde” 
bizleri bir yere taşıyordu ama artık o 
“eski” yok. Bugüne kadar geliştirdi-
ğimiz ve övündüğümüz kriz yönetim 
kası, bize göreceli olarak zaman ka-
zandırsa da krizin sonunu görmemize 
yardımı pek mümkün gözükmüyor. 
Çünkü bizim kriz yönetim yetkinliği-
miz daha çok kısa vadeli bakış açısına 
ve taktiksel seviyede aksiyonlara dayalı 
bir kas. Ama bu sefer orta vadeli bakışa 
ve stratejik seviyede düşünmeye ihtiya-
cımız var. 
Başarılı işletmeler, geçmiş dönemler-
de elde edilmiş başarılarına ulaşmak 
için kullandıkları taktiklerin her zaman 
geçerli olacağı yanılgısına düşebilir-
ler. Değişen dünyada, işletmeler aynı 
taktik ve stratejiler ile başarıyı tekrar 
yakalayabileceklerini düşünebilirler. 
Böylece, değişime direnip başarısızlı-
ğa düşebilirler.  Unutmayın, oyunun 
kuralları değiştiği zaman herkes sıfır-
dan başlar ve hepimiz şimdi bu du-
rumdayız. Artık oturup düşünmenin, 
beraber hareket etmenin zamanı. Ku-
rumsallaşmanın, iş modelinizi revize 
etmenin, yeniden yapılanmanın, de-
ğişmenin, riskleri belirleyip buna uy-
gun stratejiler ortaya koymanın, insana 
yatırım yapmanın zamanı. Hız yapma-
dan, hızlı hareket etmenin, çevik ol-
manın zamanı. Diyeceksiniz ki, “Biz 
sanki yapmıyoruz.”  Mutlaka yapıyor-
sunuzdur ama belki de karamsarlıktan 
sıyrılıp,  panik olmadan, ortak akılla 
yürütülecek daha sistematik çalışmalar 
gerekiyor. Sonuç, dünya düzeni deği-
şiyorsa, şirketler de eski düzenlerini, iş 
alışkanlıklarını değiştirmeleridir.
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AİMSAD, Ağaç İşleme Makineleri 
Sektörü temsilcilerinden edindiği bil-
giler doğrultusunda hazırladığı Ağaç 
İşleme Makineleri Sektör Raporunu 
yayımladı. Rapora göre; 2021 yılının 
ilk üç ayında, geçen yılın aynı döne-
mine göre; üretimde yüzde 21 ora-
nında artış yaşandı. 2021 yılının ilk üç 
ayında ihracat ise, bir önceki yıla göre 
yüzde 18 artarak yaklaşık 30 milyon 
dolar seviyesinde gerçekleşti.
Ürün gruplarına bakıldığında bükme 
veya birleştirme makineleri ihracatın-
da yüzde 151,5 oranında büyük bir 
artış yaşandı. Geçen yılın aynı döne-
minde bu makinelerin ihracatında 
yüzde 50,9 oranında düşüş yaşanmış-
tı. Bükme veya birleştirme makineleri 
ihracatını yüzde 44,3 ile işleme mer-
kezleri takip etti. Rapora konu olan 
dönemde; sadece çeşitli makine işle-
rini bu işlemler arasında alet değiştir-
meden yapan makineler ve delik açma 
veya zıvanalama makineleri ihracatın-
da düşüş yaşandığı gözlemlendi.

En fazla ihracat Irak ile yapıldı
AİM ihracatındaki ülke sıralamasına 
bakıldığında ise 2 milyar 179 milyon 
122 dolar ile en fazla ihracat Irak ile 
yapıldı. Irak’ı sırasıyla; 1 milyar 482 

milyon 546 dolar ile Rusya, 1 mil-
yar 466 milyon 450 dolar ile BAE, 
1 milyar 430 milyon 639 dolar ile 
Bulgaristan, 1 milyar 409 milyon 
962 dolar ile Cezayir, 1 milyar 336 
milyon 523 dolar ile Birleşik Kral-
lık, 1 milyar 166 milyon 259 dolar 
ile Romanya, 949 milyon 298 dolar 
ile Polonya, 904 milyon 422 dolar ile 
Mısır ve 904 bin 405 dolar ile Özbe-
kistan takip etti.
İthalat verilerine bakıldığında ise 
2021 yılının ilk çeyreğinde ithalat, 
bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 
13 milyon dolar oldu. Söz konusu 
dönemde en çok ithalat artışı yüzde 
227 pay ile bükme veya birleştir-
me makinelerinde yaşandı. Türkiye 
2021’in ilk üç ayında 4 milyar 656 
milyon 292 dolar ile en fazla Çin’den 
ithal makine getirdi. Çin’i sırasıyla; 
İtalya, Almanya, Avusturya, Tayvan, 
Finlandiya, Brezilya, Danimarka, 
Hindistan ve İspanya takip etti.

Yurt içi satışlar arttı
Rapora konu olan dönemde yurt içi 
satışlarında da artış yaşandı. Buna 
göre; 2021 yılı ilk 3 ayında yurt içi 
satışlar yüzde 25 arttı ve 53 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.

Makine üretimi ilk üç ayda 
yüzde 21 arttı
AİMSAD tarafından her ay yayımlanan Ağaç İşleme Makineleri Sektör Raporuna göre; 2021 yılının ilk üç ayında 
üretim bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 oranında artarak yaklaşık 70 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türk Ağaç İşleme Makineleri İhraca-
tındaki İlk 10 Ülke (2021 İlk 3 Ay)

Ülke Değer (USD)
Irak 2.179.122
Rusya 1.482.546
BAE 1.466.450
Bulgaristan 1.430.639
Cezayir 1.409.962
Birleşik Krallık 1.336.523
Romanya 1.166.259
Polonya 949.298
Mısır 904.422
Özbekistan 904.405

Türk Ağaç İşleme Makineleri İtha-
latındaki İlk 10 Ülke (2021 İlk 3 Ay)

Ülke Değer (USD)
Çin 4.656.292
İtalya 4.294.545
Almanya 2.067.741
Avusturya 795.046
Tayvan 371.738
Finlandiya 305.546
Brezilya 136.923
Danimarka 120.123
Hindistan 82.890
İspanya 69.340

 Genel Bakış 2017 2018 2019        2020     2020-İlk 3 Ay  2021-İlk 3 Ay

ÜRETİM  209.552.110 238.396.493 217.814.764    254.554.258      57.962.372 70.105.333
Değişim % 15,65 13,76 -8,631  6,87     -   20,95 
İHRACAT 83.820.844 102.510.492 98.016.644 109.458.331 24.923.820 29.444.240
Değişim %18,62 22,30 -4,38 11,67 - 18,14
İTHALAT 67.729.842 61.498.926 48.325.986 46.145.525 9.629.882 13.041.985
Değişim % %-9,22 -9,20 -21,42 -4,51 - 35,43
YURTİÇİ SATIŞ 1193.461.108 197.384.927 168.124.106 191.241.452 42.668.434 53.703.078
Değişim % 4,50 2,03 -14,82 13,75 - 25,86
İHRACATIN İTHALATI 
KARŞILAMA ORANI %124 %167 %203 %237 %259 %226
DIŞ TİCARET 
DENGESİ  16.091.002 41.011.566 49.690.658 63.312.806 15.293.938 16.402.255
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“Aklın, başarının ve 
çalışkanlığın cinsiyeti 
olmaz”
Tezmaksan Makine Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu 
ile iş dünyasında kadının yerini, yeni trendleri ve kendi 
başarı öyküsü üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 
34 yıldır her sabah aynı heyecan ile işinin başına geçen 
Aydoğdu, “Hayat boyu öğrenmenin önemine inanıyorum. 
Her anınız aynı geçiyorsa; değişmiyor ve dönüşmüyorsanız, 
bir yerlerde bir eksiklik var demektir” dedi.

Hem Türkiye’de hem de 
dünyada yapılan araştır-
maların sonuçları göste-

riyor ki, istihdam oranlarında kadın 
çalışanların sayısı her geçen gün artsa 
da hala istenilen rakamlara ulaşılmış 
durumda değil. Günümüzde kamu 
ve özel sektör kadın istihdamına her 
zamankinden çok daha önem veri-
yor. Kadının iş yapış şeklinin, disipli-
ninin ve azminin bulunduğu kuruma 
birçok katma değer sağladığıysa çok 
net ortada. 
İş Dünyasında Kadınlar sayfamızda, 
bu sayımızda Tezmaksan Makine Yö-
netim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu 
ile bir araya geldik. Çalışma hayatına 
başlangıçta birçok sorunla karşı karşı-
ya kalsa da üretmekten, çalışmaktan 
ve kendini geliştirmekten hiç vaz 
geçmeyen Aydoğdu; “Aklın, başarı-
nın ve çalışkanlığın cinsiyeti olmaz, 
bu algıyı kabul ettirmeliyiz. Eleştiri-
lere kulağımızı kapatarak kararlılıkla 

işimize devam etmeliyiz” dedi.
Fatma Aydoğdu; “1964 yılında Si-
vas’ta dünyaya geldim. Büyük bir 
ailede, sorumluluk bilinci ve sevgiyle 
büyüdüm. Seri, girişimci bir ruha sa-
hip, çalışma hayatına çok erken yaş-
larda atılmış, aramızda sadece 17 yaş 
olan genç bir babam ve üreten, de-
ğer yaratan güçlü bir annem olması 
en büyük şansımdı. Bunu her yerde 
gururla söylüyorum. Hayalim öğ-
retmen olmaktı ancak şehir dışında 
üniversite kazanmıştım dolayısı ile 
bu hayalimden vazgeçerek Anadolu 
Üniversitesi İktisat Fakültesine kayıt 
oldum. Marmara Üniversitesi İktisat 
Bölümünde de eş zamanlı eğitim 
aldım. Çalışmak isteğimi aileme aç-
tığımda çok olumlu karşılanma-
dı. Başka bir kurumda çalışmamın 
mümkün olmadığını öğrendim. 
Hedeflerim, hayallerim vardı ve 
onların peşinden gitmekti tüm iste-
ğim” diye konuştu.

“Hedeflerim ve hayallerimden 
vazgeçmeyerek çalışma hayatına 
başladım”
Çalışma hayatına ilk başladığı dö-
nemlerde bazı sorunlarla karşı karşıya 
kaldığını ifade eden Aydoğdu şöyle 
konuştu; “O dönemlerde babamın 
da ortağı olduğu, Türkiye’nin ilk tes-
tere tezgahını üreten Uzay Makine 
Takım Tezgahları Fabrikasında tüm 
engellere rağmen çalışma hayatına 
başladım. Fabrikada çalışan tek kadın 
bendim. Çoğunluk mavi yakadan 
oluşuyordu. Çok çalışmak ve başar-
mak zorundaydım. Fabrikada şartlar 
çok zorlayıcıydı. Ofis de başlayan 
çalışma hayatım kısa sürede tüm iş-
leri yapmaya, yöneticimizin hayatını 
kolaylaştırmaya doğru evrilmeye baş-
ladı. Bu süreçte hem işimi çok sev-
dim hem de gerçekten çok çalıştım 
ve birinci yılın sonunda muhasebe, 
idari işler, ofis işleri, tahsilat, ödeme 
gibi tüm süreçleri devir almış, hatta 
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dışarda tutulan muhasebe sistemini 
şirket içine alarak daha net hesap 
yapılabilir şeffaf bir yapıya dönüş-
türmeyi de başarmıştım.”

“En değerli rol modelim babam”
Fatma Aydoğdu; “Çalışma hayatımın 
14. yılında, 2001 yılında Yönetim 
Kurulu Üyesi Hissedar ve Mali İşler 
Müdürü olarak Tezmaksan’dan trans-
fer teklifi aldım. Bu benim için büyük 
mutluluktu. Babam ve kardeşlerim ile 
ilk defa birlikte çalışma hayatına atıla-
caktım. İkinci kuşağın yönetime katıl-
masıyla, 20 yıldır gelişerek, dönüşerek 
yeni girişimlerimiz ile aile işimizde 
çalışmaya, Türkye’nin ilk B2B platfor-
mu parkurda.com ile Türk sanayisinin 
çözüm ortağı olmaya devam edi-
yoruz. Kurumumuzun ve ailemizin 
parçası olmaktan mutluyum ve gurur 
duyuyorum. 
Sanayimizin en önemli sorunu nitelik-
li istihdam. 2015 yilinda kurduğumuz 
Tezmaksan Akademi  ile kurumsal 
sosyal sorumluluk projeleri gerçekleş-
tiriyor meslek lisesi ve üniversite öğ-
rencilerine eğitim veriyor, mentörlük 
yapıyor, kaynak kitaplarımız ve Tez-
maksan H. Mustafa Aydoğdu Vak-
fımız ile başarılı öğrencileri destekli-
yoruz. Sanayi sektöründe  rol model 
kadın sanayicilerin sesi oluyor, sektör-
de cinsiyet eşitliği sağlanması adına 
projeler üretmeye devam ediyoruz 
.Yöneticimiz Yalçın Paslı’nın kaleme 
aldığı Torna ile Şekillenen Hayatlar 
ve Kadın Sanayici Olmaz mı Dediniz? 
kitaplarımız ile gençlerimize sanayiyi 
sevdirmek üzere 2016 yılından itiba-
ren sürdürülebilir seminerler vermeye 
devam ediyoruz” dedi.
Aydoğdu; “Babam Hacı Mustafa 
Aydoğdu, her zaman toplumsal çalış-
maların içinde oldu. Elini taşın altına 
koyan, ülkesini ve üretmeyi seven biri 
olarak, iş kimliği ve disiplini ile bilinir. 
Son olarak kendisinin isteği üzerine 
Tezmaksan Hacı Mustafa Aydoğdu 

Vakfı’nın kuruluşunu gerçekleştirdik. 
Dolayısıyla, iş hayatında olduğu gibi 
gönüllü çalışmalar konusunda en 
değerli rol modelim babamdır” diye 
konuştu.

“Amacımız sanayi, teknoloji, tarım 
alanında kadınlarımızın oranlarını 
arttırmak”
Aynı zamanda TOBB Kadın Giri-
şimciler Kurulu Üyesi olan Aydoğ-
du; “Ben, mücadeleyi bırakmaya-
rak, pes etmeyerek, vazgeçmeyerek, 
çok çalışarak, yaptığım işin en iyisini 
yaparak, bulunduğum yerin hakkı-
nı vererek, araştırarak, bilenlerden 
yardım alarak, STK’larda yer alarak, 
sesimizi duyurarak ve güçlenerek 
başardım. İşte bu nedenle TOBB 
Kadın Girişimciler Üst Kurul Üye-
lik görevini de severek kabul ettim. 
Çalışan kadınlarımızın yüzde 80’i 
hizmet sektöründe çalışıyor. Amacı-
mız sanayi, teknoloji, tarım alanında 
katma değerli ürün üreten kadınları-
mızın oranlarını arttırmak. Bu alanda 
projelerimiz devam ediyor. Vermiş 
olduğum emeklerin ve çalışmaları-
mın karşılığını almak beni çok mutlu 
ediyor. Son olarak, Kadın Girişimci 
Zirvesinde büyük ödülün sahibi ol-
mak beni çok gururlandırdı. 1992 
yılında hayatımın en güzel hediyesi, 
en büyük şansım, kızım Busem dün-
yaya geldi. Üreten bir kadın ve kızı 
5 yaşına geldiğinde yoluna yalnız de-
vam eden bir anne olarak, içimdeki 
kendini geliştirme aşkını kızıma da 
yansıtmayı başarmış olmalıyım ki, kı-
zımın başarılı bir eğitim hayatı oldu. 
Şu an Avusturalya Devlet Üniversite-
sinde yüzde 100 burslu olarak bilim 
alanında doktora eğitimine devam 
ediyor. Türk kadınını başarı ile temsil 
ediyor” diye konuştu.

“Her birimizin değişime ve 
dönüşüme ihtiyacı var”
Aydoğdu sözlerini şöyle sonlandır-

dı; “Yaşam her yönüyle değişirken 
meslekler de girişimler de inanılmaz 
bir süreçten geçiyor. Mevcut ge-
lişmeler ve hayatımızın bir parçası 
olan inovasyon birçok işi yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya bırakırken 
diğer yandan otomasyon alanında 
fırsatlar sunuyor. Geçmişte öğren-
diklerimizin işe yaramayacağı bir 
yöne gidiyoruz. Trendler savaşlarla 
belirleniyor. Dolayısı ile yepyeni bir 
liderlik anlayışı ve paradigma kay-
ması gerektiren bir durumdayız. 
Başka bir yöne gidiyoruz. Her biri-
mizin yepyeni bir yetkinlik, yepyeni 
bir liderlik, yepyeni bir bakış açısına, 
değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. 
He nereyi hayal ediyorsak oraya ai-
tiz. Dolayısı ile hayat mottom; ha-
yal et, hedef seç, araştır, düşün, plan 
yap, harekete geç, kontrol et ve yo-
luna devam et.”

“Dil değişirse, dünya değişir”
34 yıldır değişmeyen bir rutini ol-
duğunu belirten Tezmaksan Makine 
Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Ay-
doğdu; “Her sabah büyük bir he-
yecanla erkenden uyanır, büyük bir 
motivasyonla hazırlanır, işe büyük 
bir heyecanla giderim. Ayrıca, hayat 
boyu öğrenmenin önemine inanıyo-
rum. Her anınız aynı geçiyorsa; de-
ğişmiyor ve dönüşmüyorsanız, bir 
yerlerde bir eksiklik var demektir. 
Pandemi döneminde yüksek lisansa 
başladım ve heyecanla öğrenme-
ye devam ediyorum. Unutmayalım 
ki; sevgi dilde başlar; dil değişirse, 
dünya değişir. Hayatımızda sık sık 
kullandığımız ‘bu işin adamı’ yeri-
ne ‘doğru kişi’, ‘erkek sözü’ yeri-
ne ‘söz’, ‘adam gibi’ yerine ‘doğru 
düzgün’ demeli dilimizi değiştirme-
liyiz. Aklın, başarının ve çalışkanlı-
ğın cinsiyeti olmaz, bu algıyı kabul 
ettirmeliyiz. Eleştirilere kulağımızı 
kapatarak kararlılıkla işimize devam 
etmeliyiz” dedi.
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“Yatırım yapıldıkça dünya standartlarına 
yön verecek üretim yapmak mümkün”

Mobilya sektöründe yaşanan son gelişmeleri vepandeminin piyasalara olan etkisini konuştuğumuz 
MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı; “Mobilya sanayine yatırım yapıldıkça dünya 
standartlarına yön verecek şekilde üretim yapmak mümkün” dedi.

Mobilya sektörü pandemi ne-
deniyle inişli çıkışlı bir dö-
nem geçirmesine rağmen 

yılın ilk üç ayında ihracat oranını yüzde 
15 arttırmayı başardı. Bu zorlu şartlarda 
ülke ekonomisine önemli katkılar sağla-
yan mobilya sektörünü, yaşadığı sorun-
ları, piyasa oyuncularının beklentilerini 
ve mobilya sektörü ile ilgili gelecek ön-
görülerini MOSDER Yönetim Kurulu  
Başkanı Mustafa Balcı ile konuştuk. 
Türk mobilya sanayisinin, son yıllar-
da ülke ekonomisi için lokomotif bir 

görev üstlendiğinin altını çizen Balcı; 
“Üretimin durma noktasına geldi-
ği sektörümüzde bazı firmalarımızın 
yaptığı en akıllıca hamle, makine par-
kuruna yatırım yaparak yeni makineler 
almak oldu. Bunun katkılarını çarkların 
yeniden dönmeye başlamasından sonra 
firmalarımız görmüş oldu. Sektörü-
müz gelişime oldukça açık. Bu neden-
le mobilya sanayine yatırım yapıldıkça 
dünya standartlarına yön verecek şe-
kilde üretim yapmak mümkün” diye 
konuştu.

n Öncelikle, MOSDER’den kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Türkiye Mobilya Sanayici Derneği 
(MOSDER) 68 üyesi olan sektörel bir 
dernektir. Mobilya üretimi yapan öncü 
firmaların ve mobilya sektörünün viz-
yonunu genişletmek ana hedefimizdir. 
Mobilya sanayisinin, gelişmesi ve sektör 
haline gelmesi için, mobilya üreticileri, 
yan sanayicisi, ithalatçısı ve peraken-
decileri ile gerekli olan iş birliğini sağ-
lamak, aynı zamanda sektörün önde 
gelen dernekleri ile sektör ihtiyaçlarını, 
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çözümlerini kamu yönetimi ile pay-
laşarak, sağlıklı kararlar alınmasını ve 
uygulanmasını sağlamaktayız. MOS-
DER’in önceliği her zaman mobilya 
sektörünü bir arada tutmak, birleştir-
mek ve tek vücut yapmaktır.
Derneğimiz, Türkiye’nin en büyük 
mobilya markaları tarafından kurul-
du. Türk mobilya markalarının ve 
ürünlerinin olgunlaşmasını ve dün-
yaya açılmasını sağlamak vizyonuyla 
kurulan MOSDER bugün yurt için-
de mobilya perakendecisini ve tüketi-
cisini bilinçlendirerek, talebi sektörün 
markalı mobilya tarzına yönlendir-
mek amacıyla hareket ediyor. Yurt 
dışında ise dünya standartlarına uy-
gun kalitesiyle, farklı ve özgün tasa-
rımlarıyla ve aynı zamanda rekabetçi 
fiyatlarıyla “Türk Mobilyası” vizyonu 
oluşturmayı hedefliyoruz.

“Türkiye mobilya sanayisi için 
raporlar hazırlıyoruz”
n MOSDER olarak, mobilya sek-
törüne yönelik çalışmalarınız ne-
lerdir? Bu çalışmaları hayata geçi-
rirken nelere dikkat ediyorsunuz?
MOSDER, dünyadaki mobilya ile il-
gili gelişmeleri ve yeni standartları iz-
leyip araştırarak Türkiye mobilya sa-
nayisi için raporlar hazırlıyor. Türkiye 
mobilya sektörüne yeni yetenekler 
kazandırmak için tasarım yarışmaları 
ve organizasyonlar planlıyor. Üyeleri-
ne ihracat konusunda destek oluyor. 
Sektöre araştırma ve geliştirme konu-
larında yardımcı oluyor. Makine par-
kuru, yetişmiş insan gücü, sermayesi, 
ürün kalitesi ve rekabetçi fiyatlarıyla 
ve üretim kapasiteyle, Türkiye mo-
bilya sektörünün dünyadaki yerinin 
daha yukarılarda olması gerektiğine 
inanan MOSDER, mobilya sektörü-
nü farklı faaliyetleri ile de destekliyor.
Bu sene pandemi koşulları dahilinde 
desteklediğimiz fuar organizasyon-
larını fiziki olarak gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. Öncelikli olarak 08 - 11 

Nisan tarihleri arasında düzenlenen 
32. MODEKO 2021 Uluslararası 
İzmir Mobilya Fuarı’nı geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi bu sene de destekledik. 
Uluslararası nitelikteki İstanbul Mo-
bilya Fuarı ise mobilya sektörünü 
tek çatı altında birleştirecek. 22-27 
Haziran tarihleri arasında eş zaman-
lı olarak İstanbul Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi ile Yeşilköy İstan-
bul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 
fuar için sektörde heyecanlı bekleyiş 
devam ediyor. Derneğimizin katkıla-
rıyla MOS Fuarcılık tarafından dü-
zenlenecek bu büyük organizasyon, 
260 bin metrekare alanda hayata ge-
çirilecek. 23 salonda üç binden fazla 
yerli ve yabancı markanın katılımına 
ev sahipliği yapacak.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın 
en büyük mobilya buluşması kabul 
edilen Dubai Index Fuarı, 31 Ma-
yıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasın-
da fiziki olarak Dubai World Trade 
Center’da gerçekleştirilecek. Türki-
ye’den yerli markalara Ticaret Ba-
kanlığı’nın da katılım desteği verdiği 
ve derneğimizin münhasıran yetkili 
olduğu fuar, dünya genelinden katı-
lımcılara büyük bir buluşma ortamı 
sağlayacak. Bu yıl 31.’si düzenlene-
cek Dubai Index Fuarı’na katılacak 
ülkelerle yeni iş birlikleri kuracak 
olan Türk mobilyacıları, hem Orta 
Doğu pazarında hem de dünya pa-
zarında boy göstermiş olacak. TÜİK 
verilerine göre, 2019 yılında 71 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştir-
diğimiz Birleşik Arap Emirlikleri ile 
olan mobilya alışverişini daha da ge-
liştirmek istiyoruz. Dubai, Orta Do-
ğu’nun parlayan yıldızı ve ticaretin 
kalbinin attığı konumda olmasıyla 
bizim için oldukça önemli bir pazar.

“İhracatımızın artmaya 
devam etmesini bekliyoruz”
n Mobilya sektörü 2020’yi nasıl 
geçirdi? 2021 nasıl başladı, yılın 

geri kalanına dair öngörüleriniz 
nelerdir?
Pandemi ile birlikte sektörümüz 
2020 yılında inişli çıkışlı bir seyir 
izledi. Sanayicimiz, perakendeci-
miz, ihracatçımız bu süreçten ayrı 
ayrı etkilendi. Üretim birimlerimiz 
ve mağazalarımız pandeminin ilk 
döneminde tedbir amaçlı bir süre 
kapalı kaldı. Şimdi ise üretim faali-
yetlerimiz aralıksız devam ederken, 
yurt genelindeki sokağa çıkma kısıt-
laması nedeniyle hafta sonları mağa-
zalarımız kapalı olduğundan hizmet 
veremiyor. Başta vergiler, kira gider-
leri, elektrik, su, telefon, doğalgaz ve 
internet gibi faturalar ile bina aidatı, 
temizlik giderleri, çalışan personelin 
yemek ve yol giderleri, güvenlik ve 
sigorta giderleri gibi sabit giderler 
sektörümüzün perakende ayağında 
olan giderler.  Bilindiği gibi, mobil-
ya sektörü hammadde, üretim, satış 
ve lojistik ağlarından oluşan çok ge-
niş bir pazar ve çoğunlukla alım ve 
satımların vade ile yapıldığı bir sek-
tör. Bu günlerde bankalara da çok 
iş düşmektedir. Biz pandemi süreci 
için bankalara çağrı yaptık, bankalar 
mevduatı olanlara faiz uygulamama-
lı, kredi kullandırdıklarından ya da 
borçları ertelenen şirketlerden faiz 
almamalıdır. Dünyanın farklı ülke-
lerinde sıfır faiz sistemine geçilmiş-
ken, yine dünyanın farklı ülkelerinde 
mevduat sahipleri bırakın faiz almayı 
üste saklama komisyonu verirken, 
bizler de faiz ödemek istemiyoruz.
Tüm bu yaşananlara rağmen yeni 
yıla pozitif bakış açısıyla giriş sağ-
layan sektör, 2021 ocak-mart ayları 
arasında ihracatını yüzde 15 artı-
rarak 963 milyon dolar seviyesine 
yükseltti. Mart ayında mobilya ih-
racatımız yüzde 40 arttı. Yılın ilk 3 
aylık ortalaması ise yüzde 15 arttı. 
Özellikle nisan ve mayıs ayında ih-
racatımızın artmaya devam etmesini 
bekliyoruz.
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“Gelişime açık bir sektörüz”
n Sektör genelinde yeni makine 
parkuru yatırımları yapma isteği ve 
imkanı ne düzeyde? Sizin üyeleri-
nizde bu konuda bir motivasyon 
söz konusu mu?
Pandeminin etkilerinin ülkemizde 
görülmeye başladığı 2020 yılında, 
üretimin durma noktasına geldiği 
sektörümüzde bazı firmalarımızın 
yaptığı en akıllıca hamle makine par-
kuruna yatırım yaparak yeni maki-
neler almak oldu. Bunun katkılarını 
çarkların yeniden dönmeye başlama-
sından sonra firmalarımız görmüş 

oldu. Sektörümüz gelişime oldukça 
açık bir sektördür. Bu nedenle mobil-
ya sanayine yatırım yapıldıkça dünya 
standartlarına yön verecek şekilde 
üretim yapmak mümkündür. Bu bağ-
lamda son yıllarda Türk mobilyası-
na olan talebin katma değeri yüksek 
ürünler nedeniyle de kaynaklandığını 
söylemek mümkün. 

“Ortak hareket etmeliyiz”
n Ağaç işleme makineleri sektörü 
veya AİMSAD ile iş birlikleri hak-
kında ne düşünürsünüz? Ne tür iş 
birlikleri olabilir?

Mobilya sanayimiz başlı başına yal-
nızca mobilya üreten markalardan 
oluşmamaktadır. Oldukça büyük olan 
sektörümüz yan sanayilerle birlikte 
500 bin kişiyi istihdam etmektedir. 
Ağacın olmadığı bir mobilya sektö-
ründen bahsedilemez. Bizler sektörde 
paydaşlarımızla birlikte bütünün birer 
parçalarıyız. AİMSAD faaliyetlerini 
en iyi şekilde yürüten bir dernek ola-
rak paydaşlarına hizmet etmektedir. 
Sektör temsilcileri olarak mobilya sa-
nayimizi geliştirmek adına yapılacak 
her hamlede ortak hareket etmekten 
elbette mutluluk duyarız. 

“Tedarik zincirindeki gecikme yavaşlamaya neden oluyor”
n Pandemi ortamında işleriniz nasıl etkilendi? İç pazar ihracat oranında bir 
değişim oldu mu?
Türk mobilya sanayisi, son yıllarda ülke ekonomisi için lokomotif bir görev üstlendi. 
Türkiye’de dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında gelen mobilya sanayisinin dün-
ya genelindeki yükselişi de devam ediyor. Ancak sektörümüzün son bir yıldır yaşadığı 
bazı sorunları başlıklar halinde ifade etmek istiyorum. 

n Hammadde sorunu: Pandemi nedeniyle fuarların, düğünlerin iptal edilmesi, dö-
nem dönem yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte mağazaların 
hafta sonları kapalı olması, tedarikçilerin döviz bazında yüksek fiyat politikası uygulan-
dığı hammadde erişiminde yaşanan krizle birlikte sektörümüz geçtiğimiz yıldan beri 
dalgalı bir seyirde yoluna devam ediyor.  Maalesef mobilya sanayimizde hammadde 
sıkıntısı çok. Üretimimiz devam ediyor ancak tedarik zincirindeki gecikme ciddi an-
lamda yavaşlamaya neden oluyor. MDF, sunta hammadde üreticileri biz mobilyacıla-

rın katma değer katarak yurtdışına bin dolara satacağı mamulü, 100 dolara ihraç etmeyi tercih ediyor. 
Sünger fiyatları 2020 haziran ayından itibaren dip fiyata ulaşmıştı. Ancak haziran ayından sonra ortaya çıkan talep patlamasıyla 
yurt dışındaki hammadde üreticileri fiyatları neredeyse her ay bir standartı olmadan yükseltmeye başladılar.
Malzeme tedariki şu an karaborsa durumunda. Özellikle süngerciler siparişler artınca fırsatçılık yapmaya başladılar. Yabancı tedarik-
çilerin elinde ürün bulunmaması gibi bir durum söz konusu olamaz ancak karaborsa yaparak fiyatları yükseltmeye çalışıyorlar.  Bir 
de dünya çapında bir tekelleşmeden bahsetmek de mümkün. Çünkü hammadde piyasası dünyada birkaç firmanın elinde. Öyle 
ki, hammadde siparişi verildiğinde Avrupa’dan ülkemize gelmesi bir ayı bulabiliyor. Kore’den gelmesi ise 45 gün civarında oluyor. 
Malzeme tedarik edilememesi üretimi geciktirdiği için bizim de müşterilerimize termin sürelerimiz uzamaya başlıyor. Fiyatlar 
geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10 – 15 bandında son kullanıcıya zamlı olarak yansıdı. Ve hammadde sorunu devam ettikçe ister 
istemez fiyatlarda artış olmaya devam edecek. 

n Konteyner sorunu: Pandeminin ilk dönemine göre ihracat konusunda bir engelimiz yok ancak geçtiğimiz yazdan beri de-
vam eden konteyner krizi maalesef devam ediyor. Çin ve ABD arasındaki ticari rekabet nedeniyle Çin’in ABD’ye kafa tutmak 
için konteynerleri piyasadan topladığını görüyoruz. Bu nedenle biz hali hazırda ihracat siparişi hazırlanmış mallarımızı ancak 
10 – 15 gün gecikmeli olarak konteynere yükleyebiliyoruz. 

n İhracat: Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerini en çok hisseden sektörlerin başında gelen mobilya sektörü, küresel çapta 
yaşanan krize rağmen 2020 yılında yurt içinde 50 milyarlık satış grafiğine ulaştı ve yılı üç buçuk milyar dolarlık ihracat rakamıyla 
kapattı.  Türkiye’de dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında gelen mobilya sanayisinin dünya genelindeki yükselişi devam 
ediyor. Son yıllarda ihracatta sürekli artı yönde gidişat izleyen sektör, küresel mobilya pazarında altı basamak birden atlayarak 
ihracat yapan ülkeler arasında sekizinci sıraya yükseldi. Sektörümüzün önü açık. İstihdama katkısı çok fazla. 2021 yılı sonunda 
4.5 milyar dolarlık bir ihracat bekliyoruz. 
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“Kitap okumadan günü 
bitirmemeye çalışıyorum”
Kitap Röportajlarımızın bu sayısında UVtek Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Münevver 
Çiloğlu’nu konuk ettik. Mümkün olduğunca, kitap okumadan günü bitirmemeyi tercih 
ettiğini ifade eden Çiloğlu, özellikle Azra Kohen ve Soner Yalçın’ın kitaplarını okumayı 
sevdiğini belirtti. 

Kitap okuma alışkanlık-
larını, sevdiği yazar ve 
kitapları konuştuğumuz 

UVtek Uluslararası Satış ve Pa-
zarlama Müdürü Münevver Çi-
loğlu, “Açıkçası yoğun bir okuma 
düzenim yok. Benim kıstasım her 
hafta bir kitap bitiremiyorsam, 
planlı okumuyorsam iyi bir okur 
değilim. Ama en azından haftada 
birkaç kez elime kitap almadan 
durmamaya çalışıyorum” dedi. 
Azra Kohen’in kaleme aldığı    
Aeden’i herkesin okumasını tav-
siye eden Çiloğlu’nun bir diğer 
favori yazarı ise Soner Yalçın.

n Öncelikle kitap okuma alış-
kanlığınızdan bahseder misiniz? 
Nasıl bir okursunuz?
Az da olsa mümkün olduğunca ki-
tap okumadan günü bitirmemeye 
çalışıyorum. Böylece hem günün 
stresini atıyorum hem de o vesi-
le ile daha tarafsız bakabiliyorum 
günlük hayattaki sorunlarıma. 
Aslında plansız bir okurum, özel 
bir konuya ait belli bir düzende 
seçimle okumuyorum ama çekim 
yasasının etkisi midir? bilmem, te-
sadüfen belli bir konuda birbirini 
tamamlayan kitaplar aynı döneme 
denk geliyor bende. Örneğin; şu 
aralar sağlık-beslenme konuların-
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da birbirini tamamlayan kitaplar 
favorim. Azra Kohen, Aeden ile 
dikkatimi çekmişti bu konu. O 
zamana kadar çok önemsemeyip, 
metabolizmamızın kendi kendini 
iyileştirme gücüne çok güveni-
yordu. Ancak endüstriyel, yedikçe 
yediren, katkı maddeleri içeren 
her türlü yiyeceği iştahla yerken, 
içtiğimiz suyla bile bedenimizi 
düzenli olarak zehirlediğimizin 
farkına varmak şok ediciydi benim 
için. Sonrasında Soner Yalçın’ın 
Saklı Seçilmişler’i ile gözlerim 
daha çok açıldı ve bir dönem aç 
gezmek durumunda kalacak kadar 
etkilenmiştim. Benim için bu ko-
nuda taşları yerine oturtan David 
Perlmutter’in Tahıl Beyin üçleme-
si oldu. Hem sağlığımızdaki hem 
de sosyal hayatımızdaki deformas-
yonların sebebi çok net bir şekil-
de açıklığa kavuşmuş oldu benim 
için. Örneğin; evimizde bir sul-
tan papağanı evladımız var ve biz 
strese girmesin, agresifleşmesin 
diye televizyon sesini bile belli bir 
düzeyin üzerine çıkarmazken, sü-
rekli agresif bir evladımız oldu. Ve 
Tahıl Beyin’den sonra fark ettim 
ki, bunun sebebi büyük ölçüde 
glütenmiş ve şimdi onun da bes-
lenme alışkanlıklarını düzeltmeye 
çalışıyoruz.  

n Ne tür kitapları okumayı sevi-
yorsunuz? En sevdiğiniz kitap ve 
yazar kimdir?
Araştırma kitaplarını okumayı se-
viyorum ama tabi ki bir akademis-
yen kadar zevkle okumuyorum 
bunları, sıkıldığım, içime fenalıklar 
düştüğü ve çaresiz hissettiğim çok 
oluyor. Ama bunun çok güzel bir 
çözümünü bulan bir yazarımız var; 

Azra Kohen. Anlatmak, açıklamak 
istediği bilgileri bir hikayeyle sar-
malayıp veren, böylece hem zevkle 
bir hikaye okuyup hem de içeri-
sinde araştırmalarının sonuçlarını 
da bize özetle transfer eden harika 
bir yazar. En sevdiğim kitap Azra 
Kohen’in Aeden’i olsa da Fi-Çi-Pi 
üçlemesi ve özellikle Gör Beni de 
ülkemize, tarihimize ait çok özel 
bilgiler içeriyor ve aynı zamanda 
zevkle okunan kitaplar. Okurken 
sesli güldüğüm anlar oluyordu.

n Kitap okumaya fırsat bulabili-
yor musunuz? Ne sıklıkla kitap 
okuyorsunuz? 
Açıkçası yoğun bir okuma düze-
nim yok. Benim kıstasım her haf-
ta bir kitap bitiremiyorsam, planlı 
okumuyorsam iyi bir okur değilim 
ve maalesef öyle. Ama en azından 
haftada birkaç kez elime kitap al-
madan durmamaya çalışıyorum.

n Başucu kitabınız var mı?
Bir başucu kitabım yok, ihtiyacım, 
merakım doğrultusunda yeni ki-
taplar ediniyorum. 

“Bir kitap, okuyucusu için anla-
mını yitirmeden bitirilmeli”
n Ortalama bir kitabı kaç günde 
bitirebiliyorsunuz?
Bu biraz da kitabın sürükleyicili-
ğine bağlı diyerek hedef şaşırtma-
ya çalışsam da, maalesef hızlı bir 
okur da değilim. Bence bir kitap, 
okuyucusu için anlamını yitirme-
den mümkün olduğunca kısa sü-
rede bitirilmeli. Ben ortalama bir 
iki hafta içerisinde bitirmeye özen 
gösteriyorum. Ama araştırma ki-
taplarında performansım daha dü-
şük olabiliyor. 

“Azra Kohen vazgeçilmezimdir”
n Okunmasını önerdiğiniz ki-
taplar var mı?
Hem eğlenelim hem de hayata dair 
bir şeyler öğrenelim dersek Azra Ko-
hen vazgeçilmezimdir. Biraz da ca-
nımız acısın, gerçeklerle yüzleşelim 
hatta paranoya sınırlarını zorlayacak-
sak Soner Yalçın kesinlikle okunmalı.

n Son zamanlarda iş dünyasında 
kişisel gelişim kitaplarına yoğun 
bir ilgi var. Bu tarz kitaplara ba-
kış açınız nedir?
Kişisel gelişim kitaplarını daha 
genç dönemlerimde deneyip bu-
run kıvırmışlığım var. Muhtemelen 
gençliğin verdiği ukalalıktı. Ama 
en kısa zamanda bu tarz kitapları 
okumayı yeniden deneyeceğim. 
Güncel kalmanın, trendlerden ha-
berdar olmanın ve topluluktan ayrı 
düşmemenin önemli olduğunu ve 
başarılı olmanın da etkenlerinden 
biri olduğunu düşünüyorum. 

n Son olarak günümüz kitap 
okuma alışkanlıklarını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?
Çok üzücü seviyelerde olduğunu 
gözlemliyorum. Bence biraz oku-
yan, hayatın değeri üzerine düşünen 
insanlar olsaydık, bugün bu toprak-
larda bu kadar acılar yaşanmazdı. Ka-
dın, çocuk, hayvan hakları konusun-
daki acıların yanında, hem toplumsal 
hem yönetimsel olarak yarın yokmuş 
gibi, doğa hunharca katledilmez, ye-
raltı ve yerüstü zenginliklerimiz son-
suz kaynaklarmış gibi tüketilmezdi. 
Konuyu buralara uzattığım için üz-
günüm ama neredeyse her gün içimi 
sızlatan irili ufaklı bir olayla karşılaşı-
yorum ve benim için okuma alışkan-
lığı konusu buralara bağlanıyor.  
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Türkiye’nin gizli cevheri: Ağrı
Türkiye’nin en yüksek dağından adını alan, Nuh’un Gemisine ev sahipliği yaptığına inanılan, 
Yaşar Kemal’in romanına ilham kaynağı olan Ağrı… Toplam arazisinin yüzde 46’sını dağlık 
araziler oluştursa da, kar örtüsü altında yaklaşık dört ay geçirse de, içinde barındırdığı tarihle 
Ağrı, görülüp-gezilmeyi, üzerine daha nice yazılar yazılmayı hak eden gizli bir cevher. 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı 
Murat-Van Bölümü sınırları içinde 
yer alan Ağrı’nın, toplam yüz ölçü-
mü 11 bin 375 kilometrekare. Ku-
zey’den Kars ve Iğdır, batıdan Er-
zurum ve Muş, güneyden Bitlis ve 
Van, doğudan ise İran sınırı ile çev-
rili olan Ağrı, yüksek dağlık arazilere 
sahip. Ağrı’nın, İran ile sınır mesafesi 
145 kilometre ve Ağrı-İran sınır ara-
sı süresi yaklaşık bir saat 44 dakika.
Anadolu’nun İran’la bağlantısını 
sağlayan yolun üzerinde bulunma-
sı ile önemi her geçen artan Ağrı 
topraklarının yüzde 46’sını dağlık 
alanlar, yüzde 29’unu ovalar, yüz-
de 18’ini platolar, yüzde yedisini ise 
yaylalar oluşturuyor. 

Başlıca geçim kaynağı 
tarım ve hayvancılık
Başlıca geçim kaynağı tarım ve hay-
vancılık olan Ağrı’da, buğday, arpa 
ve şeker pancarı yetiştiriliyor. Bu-
nunla beraber, Murat Suyu Batak-
lığında pamuk, kendir, pirinç, mısır 
ve çavdar da yetişiyor. Hayvancılık, 
Ağrı’nın bir diğer önemli geçim 
kaynağı. Geniş mera, otlak ve yay-
lalarda koyun, keçi, sığır, manda 
besleniyor. Öte yandan Ağrı ve çev-
resinde sebze ve meyve üretiminin 
çok sınırlı olduğunu da hatırlatmak 
gerekiyor. Son yıllarda arıcılık da 
geçim kaynakları arasındaki yerini 
almış durumda. Ağrı, arıcılık bakı-
mından Doğu Anadolu Bölgesi’nin 
çoğu yüksek sahalarında görülen 
benzer coğrafi özelliklere sahip.

Karasal iklimin hüküm sürdüğü Ağ-
rı’da kışlar soğuk ve sert, yazlar ise 
kurak ve sıcak geçiyor. Ağrı’da kar ör-
tüsü yaklaşık dört ay boyunca yerde 
kalıyor. Bu da Türkiye sınırları içinde 
karasal iklimin en sert geçtiği illerden 
biri olduğunu ortaya koyuyor.

Farklı birçok medeniyete 
ev sahipliği yapmış
Ağrı, Orta Asya’dan gelen kavim-
lerin Anadolu’ya girişi sırasında 
bir geçiş kapısı görevini üstlendiği 
için birçok farklı medeniyete ev sa-
hipliği yapmış. Ancak her ne kadar 
farklı medeniyetlere kapısını açsa 
da göç süreçlerinde kalıcı bir mer-
kez haline gelemediği için bölgede 
çok köklü bir uygarlık oluşmamış. 
Hititler, Hurriler, Urartular, Kim-
merler, Medler, Persler, Ermeniler, 
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Sakalar, Arsaklılar, Artaksıyaslılar, 
Abbasiler, Bizans Devleti, Sökmenli 
Devleti, Ani Atabekleri, Cengizliler, 
İlhanlılar, Celayirliler, Moğol Haka-
nı Aksak Timur, Karakoyunlular ve 
Osmanlı Devleti bir zamanlar bu 
sarp ve dik tepelerle kaplı coğrafyada 
hüküm sürmüş. 

Persler yaklaşık 200 yıl 
bu bölgede yaşadı
Ağrı’da ilk egemenlik kurduğu 
düşünülen Hititlilerin, güçlerini 
kaybetmeleri sonrasında bölgeye 
Hurriler yerleşmiş. Ancak Ağrı’nın, 
krallık merkezi olan Urfa’ya uzak 
olması nedeniyle Hurriler bölge-
yi uzun süre ellerinde tutamamış. 
Hurrilerden sonra bölgeye yerle-
şen Urartuların, Ağrı’daki en köklü 
uygarlığı kurdukları biliniyor. M.Ö. 
825-810 yılları arasında hüküm 
süren Kral İspuini döneminde, 
Urartular, Van Gölü’nün kuzey ve 
kuzeydoğusunda bulunan ülkeler 
üzerine seferler başlatmış. M.Ö. 
810-786 tarihleri arasında hüküm 
süren Kral Menua döneminde ise 
bu akınlar daha da yoğunlaşmış. 
İnşa edilen kaleler, buraya yapılan 
seferlerin önceden planlandığını 
ortaya koyuyor. Ağrı Dağı’nın ya-
maçlarında bulunan Karakoyunlu 
ve Taşburun köyleri arasında yapı-
lan arkeolojik kazılar sonucunda 
ortaya çıkartılan Urartu Yazıtı, Kral 
Menua’nın bu bölgedeki egemen-
liğinin kesin kanıtı olarak gösteri-
liyor. Kimmerler de kısa süreliği-
ne Ağrı’da hakimiyet kurmuşlar. 
Kimmerlerden sonra, Medler Ağrı 
ve çevresini topraklarına katmışlar. 
Medler’in yıkılması ile birlikte Pers-
ler, Büyük İskender’in Pers Kralı 
III. Darius’u yenerek Anadolu’yu 
ele geçirdiği tarihe kadar, yaklaşık 
iki yüzyıl bu bölgede yaşamlarını 
sürdürmüşler. 

Bölgeye yerleşen 
ilk Türk topluluğu Sakalar 
Doğu Anadolu’ya gelip yerleşen ilk 
Türk topluluğu M.Ö. 680 yılında 
bölgeye gelen Sakalar olmuş. Ağrı 
ve bölgesi Hz. Osman döneminde 
ise İslam Orduları tarafından fet-
hedilmiş. 872 yılına kadar Abbasi-
lerin kontrolü altında kalan Ağrı, 
daha sonra Bizans’ın egemenliği-
ne geçmiş. 1071 Malazgirt Savaşı 
sonrasında ise bölgeye Türk boyları 
yerleşmeye başlamış. 100 yıla yakın 
Sökmenli Devleti’nin sınırları için-
de yer alan Ağrı’da, sırasıyla Ani 
Atabekleri, Cengizliler, İlhanlılar ve 
Celayirliler hüküm sürmüş. Edini-
len bilgilere göre; İlhanlılar zaman 
zaman kurultaylarını Ağrı Dağı’nda 
yapmış, hem Anadolu’yu hem de 
İran’ı buradan yönetmişler. 1393’de 
Moğol Hakanı Aksak Timur tarafın-
dan ele geçirilen Ağrı, 1405-1468 
tarihleri arasında ise Karakoyunlu 
toprakları içinde yer almış, Karako-
yunlular yıkılınca da bölge Akko-
yunluların egemenliğine geçmiş. 

Farklı isimlerle anılmış
Ağrı’nın, Osmanlı topraklarına ka-
tılması Yavuz Sultan Selim döne-
minde gerçekleşen Çaldıran Savaşı 
sonrası gerçekleşmiş. Birçok mede-

niyete ev sahipliği yapması nedeniy-
le tarih boyunca farklı isimlerle anı-
lan Ağrı’ya, Osmanlı Dönemi’nde 
Şorbulak, Ermeniler döneminde ise 
Karakilise isimleri verilmiş. Kazım 
Karabekir zamanında ise Karakilise 
ismi değiştirilmiş ve bölge Karaköse 
diye adlandırılmış. 
Yoğun dağlık alanlarına, sert geçen 
kışlarına rağmen Ağrı içinde bulun-
durduğu birbirinden farklı ve özel 
alanlarla her yıl binlerce yerli ve yaban-
cı turiste ev sahipliği yapıyor. Her ne 
kadar pandemi sebebiyle söz konusu 
ziyaretçi sayılarında azalma görülse de 
Ağrı ve bölgesi gezilmeye değer gizli 
cevherleriyle sizleri bekliyor. 

99 yılda tamamlanan eşsiz saray 
Ağrı’nın en dikkat çeken cevhe-
ri, tartışılmasız İshak Paşa Sarayı. 
Doğubayazıt’ın yedi kilometre gü-
neydoğusunda, yüksek bir tepenin 
üzerine inşa edilmiş olan İshak Paşa 
Sarayı, Ağrı’ya gidildiğinde muhak-
kak görülmesi gereken yerlerin ba-
şında geliyor. Kartal yuvasına ben-
zeyen sarayın yapımına 1685 yılında 
Çıldır Atabekleri’nden Çolak Abdi 
Paşa tarafından başlanılmış, aynı soy-
dan gelen Küçük İshak Paşa zama-
nında, tam 99 yıl sonra 1784 yılında 
tamamlanabilmiş. 



Harem, harem odaları, aşevi, ha-
mam, toplantı salonları, eğlence 
yerleri, mahkeme salonu, camii, 
çeşitli hizmet odaları, oturma oda-
ları, uşak ve seyis odaları, muhafız 
koğuşları, cezaevi, erzak depoları, 
cephanelik, tavlalar, bodrum katla-
rında çeşitli hizmet odaları gibi bir 
saray için gerekli tüm alanlara sahip 
olan bu eşsiz sarayın mimarlığını ise 
Ahıskalı ustalar üstlenmiş. 366 oda-
sı bulunan İshak Paşa Sarayı’nın en 
dikkat çekici özelliklerinden birisi 
ise, dünyanın ilk kalorifer sistemi-
ne sahip olması. Saray, merkezi bir 
sistem üzerinden ısıtılıyormuş. Her 
odada bulunan ocaklarda ısıtılan 
sıcak su, taş duvarlardaki boşluklar-

dan geçen toprak künkler aracılığıy-
la yapı içinde dolaştırılıyormuş. O 
dönem için yüksek mimari beceriler 
gerektiren saray günümüzde ziya-
retçilerini şaşırtmaya devam ediyor. 
Hem geleneksel Türk mimari özel-
liklerine hem de Selçuklu mimarisi-
nin karakteristik özelliklerine sahip 
olan İshak Paşa Sarayı, sanat tarihi 
yönünden eşsiz bir değere sahip. 
İshak Paşa Sarayı’nın üst kısmında 
yer alan Ahmedi Han Türbesi de 
bölgenin bir diğer önemli turizm 
noktalarından.

Türkiye’nin en yüksek dağı 
Elbette Ağrı deyince akla ilk ola-
rak, adını da aldığı Türkiye’nin en 
yüksek dağı olan Ağrı Dağı geliyor. 
Her yıl binlerce dağcı tarafından 
ziyaret edilen Ağrı Dağı, Nuh’un 
Gemisine ev sahipliği yaptığı düşü-
nüldüğü için efsanelere konu olan 
bir bölge. Kutsal kitaplarda da adı 
geçen Ağrı Dağı’nın, Ararat, Kuh-i 
Nuh, Gli Dağ, Cebel-ül Haris gibi 
farklı dillerde de birçok ismi bulu-
nuyor. Dağın doruğunda bir örtü 
buzulu var. Doğu yüzünde Ser-
darbulak Yaylası ve Küçük Ağrı 
Dağı yer alıyor. Dağa ilk tırmanış 9 
Ekim 1829 yılında Prof. Frederik 
Von Parat tarafından gerçekleşti-
rilmiş. İkinci tırmanış ise 21 Şubat 
1970 yılında Dr. Bozkurt Ergör 
tarafından gerçekleştirilmiş. Dağ-
cılar için hem zorlayıcı hem de çe-
kici bir tırmanış rotasına sahip olan 
Ağrı Dağı’nın yüksekliği ise 5 bin 
137 metre. 

Nuh’un Gemisi Efsanesi ve 
Ağrı Dağı
Ağrı dağının tek özelliği Türkiye’nin 
en yüksek dağı olması değil elbette. 
Hepimizin bildiği Nuh’un Gemisi 
Efsanesi’nde geçen geminin Ağrı 
Dağı’nın güney karşısındaki Tel-
çeker ile Üzengili köyleri arasında 
olduğuna inanılıyor. 1959 yılında 
Harita Yüzbaşısı İhsan Durupınar, 
doğu bölgesinin havadan çekilmiş 
fotometrik haritalarını incelerken, il-
ginç bir fotoğrafla karşılaşmış. Tüm 
dünyayı yakından ilgilendiren bu 
fotoğrafta, gemi biçiminde bir şek-
lin olduğu fark edilmiş. İlk bakışta 
gerçekten gemiye benzeyen bu ya-
pının heyelanın etkisiyle mi, yoksa 
Nuh’un gemisinin karaya oturdu-
ğu yer mi olduğu ise hala tartışma 
konusu. Nuh’un Gemisi’nin Ağrı 
Dağı’nda olduğu fikrini bizlere ve-
ren efsane ise şöyle; Nuh Peygamber 
zamanında, insanlar Tanrıya isyan 
etmeye başlamışlar. Bu insanları ce-
zalandırmaya karar veren Tanrı, Hz. 
Nuh’a, üç yüz adım boyunda, elli 
adım eninde ve otuz adım yüksek-
likte olacak bir gemi inşa etmesini 
emretmiş. Nuh Peygamber gemisini 
yaparken, herkes onunla alay etmiş 
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Ne alınır?
Koyun ve keçilerden elde edilen yün ve tiftiklerle hazırlanan kazak, atkı veya 
eldiven gibi giyim eşyaları alınabilir. Özellikle büyük bir emek sonucu ortaya 
çıkan ve dize kadar uzandığı için dizleme adı verilen tiftik çoraplardan alabi-
lirsiniz. Bunun yanı sıra yöreye özgü otlu peynir ve zengin çiçek örtüsünden 
elde edilen balları unutmamalısınız. Nazarlık ve üzerlik de bir diğer hediye 
seçeneği olabilir. 

Ne yenir?
Türkiye’nin her yöresinde oldu-
ğu gibi Ağrı’nın da birbirinden 
leziz yemeklerle dolu bir mutfağı 
var. Haşlama, kavurma ve hamur 
işlerinin yoğunlukta olduğu Ağrı 
mutfağında, dikkatleri üzerine 
çeken ilk lezzet; abdigör köftesi. 
Bununla beraber, keledoş, hengel, 
goşteberg et, selekeli (saç kavur-
ma), murtuğa, çiriş ketesi, hasude, 
halise, haşıl denenmesi gereken 
lezzetler arasında.



AĞAÇ İŞLEME MAKİNE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

AİMSADDERGİSİ  Mayıs - Haziran 2021 101

ve başlarına gelecek felakete inan-
mamışlar. Bir süre sonra Nuh Pey-
gamber, gemisini bitirmiş ve emir 
gereğince gemiye yeryüzünde bu-
lunan bütün canlılardan, erkek-dişi 
birer çift, yeteri kadar yiyecek, aile-
sini ve bazı yakınlarını alarak yola 
çıkmış. Gemi açıldıktan sonra kırk 
gün, kırk gece yağmur yağmış, gö-
rülmemiş bir tufan her şeyi yerle 
bir etmiş. Sadece gemidekiler sağ 
kalmış. Nuh’un gemisi, yüz elli gün 
sularda yüzmüş. Bir emirle sular çe-
kilmeye başladığında Nuh Peygam-
ber bir güvercin salmış ancak güver-
cin konacak bir yer bulamayıp geri 
dönmüş. Hz. Nuh, yedi gün sonra 
güvercini tekrar salmış ve bu kez 
güvercin ağzında bir zeytin dalıyla 
gemiye dönmüş. Suların çekildiğini 
gören Hz. Nuh ve yanındakiler ka-
raya çıkarak Ağrı Dağı’nın eteklerin-
de bir köy kurmuş.

Doğal sit alanı
Her yıl binlerce turiste ev sahipliği 
yapan bir diğer rota ise; Meteor Çu-
kuru. 1988 yılında Erzurum Kültür 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca 
tescillenmiş ikinci derece doğal sit 
alanı olan Meteor Çukuru önemli 
bir turizm potansiyeline sahip. Me-
teor Çukuru, karstik bir çöküntü, 
derinliği 60, çapı ise 35 metre.

Görülmeye değer Balık Gölü 
Taşlıçay ve Doğubayazıt ilçe sınır-
ları içinde yer alan Balık Gölü’nün 
denizden yüksekliği iki bin 241 

metre. Doğal güzelliğiyle ziyaret-
çilerini büyüleyen Balık Gölü, Tür-
kiye’nin en yüksek rakımlı göllerin-
den biri. Gölün en büyük özelliği 
ise; sahip olduğu kırmızı benekli 
alabalıklar. Bununla beraber gö-
lün üzerinde bulunan bir adada 
kuluçkaya yatan kadife ördeklerini 
görmek de mümkün. Gölün çev-
resinde ayrıca, kartal, şahin, keklik, 
yabani tavşan, tilki, kurt, yaban ör-
deği, martı, bıldırcın ve çulluk da 
yaşıyor. 

Şifa kaynağı kaplıca bölgesi
Diyadin Kaplıcaları, Diyadin ilçe 
merkezine beş kilometre mesafede 
bulunuyor. Kaplıca bölgesi birbirin-
den kopuk olarak bulunan Yılanlı, 
Davut, Tunca ve Köprü kaplıcaları 
olmak üzere geniş bir alana yayılmış 
durumda. Bölgedeki önemli termal 
turizm merkezleri arasında bulunan 
Diyadin Kaplıcaları yıl boyunca cilt 
ve romatizma hastalıkları başta ol-
mak üzere çeşitli rahatsızlıklarına 
şifa arayanları ağırlıyor. 

Yazın bile erimeyen sarkıt ve 
dikitlerle dolu mağara 
Ağrı Doğubayazıt’a bağlı Hallaç 
köyünün üç kilometre kuzey doğu-
sunda, Küçük Ağrı Dağı’nın etek-
lerindeki lavların altında bulunan 
Buz Mağarası, 100 metre uzunlu-
ğa, 50 metre ene ve 10 metre de-
rinliğe sahip. İçinde bazalt lavlar, 
kayalar ve bu kayaların üzerinde saf 
ve temiz suların donmasıyla oluş-
muş buz tabakalarının bulunduğu 

Buz Mağarası ziyaretçilerini şaşkın-
lığa uğratıyor. Yaz mevsiminde bile 
erimeyen sarkıt ve dikitleriyle mağara 
dikkatleri üzerine çekiyor. Doğuba-
yazıt İlçesi’nin en sıcak bölgesinde 
bulunan mağaranın ağzından süzü-
len güneş ışığı, mağara içindeki buz-
lar üzerinde ışık oyunları yapıyor. 

Yamaç üzerinde bir cami
Doğubayazıt Kalesi’nin yanında, 
merkezi kubbeli ve tek minareli olan 
Bayezid Cami, I. Selim dönemin-
de yapılmış. Birçok tarihi yapı gibi 
bu cami de bir yamaç üzerine inşa 
edilmiş. Bu nedenle caminin bulun-
duğu yamaç önce düzeltilmiş sonra 
buraya bir duvar örülerek düz bir 
teras alanı oluşturulmuş. Bu terasın 
üzerine de cami inşa edilmiş. Tarihi 
caminin tüm bölümlerinde sadelik 
öne çıkarılmış.

Nerede kalınır?
Ağrı şehir merkezinde bulunan 
otel, motel, pansiyon ve misafir 
evlerinde konaklama yapılabilir. 
Diyadin Kaplıcaları’nın bulunduğu 
bölgede hizmet veren termal otel-
ler en çok tercih edilen konaklama 
merkezleri.







Sektörün üretim faaliyetlerini ge-
nel olarak nasıl değerlendiriyor-
sunuz? Neler yapılmasını öngörü-
yorsunuz?
Sektörümüz üretim faaliyetleri konu-
sunda her geçen gün kendini geliştir-
meye ve yeniliklere ayak uydurmaya 
devam ediyor. Bu doğrultuda, sektö-
rümüzün güzel bir ivme yakaladığına 
inanıyorum. Özellikle sektöre olan 
talep de bu yönde. Bu hızla gidersek 
çok daha iyi sonuçlar elde edeceği-
mize ve dünya da önemli noktalara 
geleceğimize inancım tam. 

“Makineler artık 
çok daha müşteri odaklı”
Sektörün teknoloji odaklı faaliyet-
leri hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Dijital dünyaya ayak uydurmak 
anlamında neler yapılmalı?
Teknolojiyi takip etmek kadar, bunu 
üretmiş olduğumuz makinelerde 

uygulamamız da çok önemli. Kendi 
üretmiş olduğumuz makinelerde, 
teknoloji altyapısını çok daha iyi kul-
lanır hale geldik. Artık makineler eski-
si gibi değil, çok daha müşteri odaklı. 
Kendi kendine birtakım şeylerle ilgili 
kararlar verebilen bir otomasyon alt 
yapısına sahip makineleri üretir hale 
geldik. Bir yılı aşkın süredir endüstri 
4.0 altyapısının entegre edilmesiyle 
ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Kendi içimizde bu sistemi de oturt-
tuk diyebilirim. Artık makinelerimiz 
bu alt yapıya kavuştu. Böylece, üre-
timimizi teknolojiyle birlikte daha 
kolay, daha hızlı ve daha ekonomik 
hale getiriyoruz. Montaj hatlarımıza 
da yüksek oranda teknolojiyi enteg-
re etmeye başladık diyebiliriz. Bu 
da daha kaliteli, daha düzenli, daha 
çok adette ürün üretimi yapmamızı 
sağlıyor. Tüm sektörler için olduğu 
gibi, bizim sektörümüz içinde tek-

noloji teknolojiyi kullanmak ve ha-
yata geçirmek çok önemli. Biz kendi 
içimizde bunu tasarım aşamasından, 
faaliyete geçirebildik. Makinelerin, 
operatörleri yönlendirebildiği hale 
geldik. Ürettiğimiz ürünler, bazı yük-
leri müşterilerimizin üzerinden alır 
durumda artık. Verimliliği daha da 
arttırmaya yönelik sistemleri makine-
lerimize entegre ettik. Şu anda da sü-
rekli olarak üzerine yeni bir şeyler inşa 
ediyoruz. Güne ayak uydurmamız 
gerekiyor. Yeniliklere ayak uydurabilen 
firmalar devam edebilecekler. Elbette 
üretim hatlarımızda geleneksel yön-
temlerimiz hala mevcut ama sektörde 
izlediğimiz kadarıyla firmalarımız artık 
teknolojinin öneminin farkındalar. Bu 
nedenle tüm firmalar bu mücadelenin 
ciddi anlamda peşindeler.

Sizce sektör bu dönemde iç pazara 
mı, ihracata mı, yoksa her ikisine de 

Fokus 
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“Makineleşmenin ülkeye 
büyük bir getirisi oluyor”

Gerek makine yatırımlarıyla olsun gerekse farklı iş geliştirme yatırımlarıyla 
olsun AİM sektörünün pandemi sürecini kendi lehine çevirmeyi başardığını 

ifade eden KRC CNC Genel Müdürü Kazım Korcan Aloğlu; “Sektörün 
makineleşmesi aynı zamanda söz konusu bu makinelerle üretilen 

ürünlerin ithalatının da önünü kesiyor. Dolayısıyla ülkeye de büyük 
bir getirisi oluyor” diye konuştu.

KRC CNC Genel Müdürü Kazım Korcan Aloğlu, sektörde yaşanan 
son gelişmeleri AİMSAD Dergisi’ne değerlendirdi. AİM sektörü için 

teknolojinin her geçen gün öneminin artığını belirten Aloğlu, makine-
lerin artık çok daha müşteri odaklı olduğunu hatırlattı. Verimliliği daha 
da arttırmaya yönelik sistemleri makinelere entegre ettiklerini söyleyen 

Kazım Korcan Aloğlu; “Sektör olarak güne ayak uydurmamız gerekiyor. 
Yeniliklere ayak uydurabilen firmalar devam edebilecekler. Elbette gele-

neksel yöntemlerimiz hala mevcut ama sektörde de izlediğimiz kadarıyla 
firmalarımız artık teknolojinin öneminin farkındalar. Bu nedenle tüm 

firmalar bu mücadelenin peşindeler” diye konuştu.
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mi odaklanmalı? Neden? En önem-
lisi sizce hangisi?
Bence iç pazar, ihracat kadar önemli. 
İç pazarı göz ardı etmek beraberinde 
başka sorunları da getirir. Eğer ki iç 
pazarın taleplerine karşılık vermezse-
niz, bu taleplerin ithalatla karşılanması 
sorunu ortaya çıkar. Sektör oyuncuları 
olarak bizler, iç pazara ürün ve hizmet 
vererek ithalatın da bir miktar önünü 
kesmiş oluyoruz. Bizim öncelikli he-
defimiz hep iç pazar olmuştur. Yoğun 
olarak iç pazara hizmet veriyoruz. 

“Yeni teşvik destek sistemleri 
devreye sokulmalı”
Sektör olarak devletten beklentile-
riniz neler?
Malum pandemi sürecindeyiz. Bu sü-
recin başında devlet, ucuz faiz oranlı 
kredi teşvikleri sunmuştu, o dönem 
bu çalışma sektöre iyi geldi. Şu anda 
sektörümüz oldukça hızlı. Pandemi 
bir hız kesmiş değil bizim sektörümüz 
için. Pandeminin başından beri çok 
yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hatta 
zaman zaman gelen talebi karşılamak-
ta zorlandığımız oluyor. Bu hız, bü-
yümemizde de önemli bir etki sağladı. 
Ama başta da söylediğim gibi bu tip 
teşvikler biz üreticilerin işlerini kolay-
laştırdığı gibi kullanıcıların ve mobilya 
sektörünün özellikle makineleşmesine 
vesile oluyor. Bundan dolayı yeni bir 
teşvik destek sistemlerinin devreye so-
kulması gerektiğini düşünüyorum.

“Kalifiye eleman tüm sektörler 
için önemli bir sorun”
AİM üreticileri için son derece 
önemli olan kalifiye eleman sorunu 
için düşünceleriniz nelerdir?
Maalesef sadece bizim sektörümüz 
için değil, tüm sektörler için kalifiye 
eleman önemli bir sorun. Nitelikli 
personel yetiştirme konusunda biraz 
geriden geliyoruz diyebilirim. Bu so-
runun çözümü için meslek liseleri ve 
sanayinin biraz daha etkileşim içinde 

olması gerektiğini düşünüyorum. 
Yetenekli, bir yerlere gelmiş kalifiye 
eleman dediğimiz kişilerin hep sahada 
yetişmiş kişiler olduğunuzu görüyo-
ruz. Kalifiye eleman sorununun çö-
zümü için meslek liselerinde okuyan 
kişilerin sahada yetiştirilmesini sağla-
mamız lazım. Elbette meslek lisesin-
de okuyan kişiler belirli dönemlerde 
sahada, belirli dönemlerde de okulda 
eğitim alıyorlar ama buradaki enteg-
rasyonun biraz daha kuvvetlendiril-
mesinin gerektiğini düşünüyorum. 
Ayrıca lise eğitimi devam ederken, ki-
şinin yönlendirilmesi oldukça önemli. 
Genç yaşta bu kişileri mesleki anlamda 
teşvik edebilirsek, sektöre daha hızlı 
adapte olabileceklerine inanıyorum. 
Biz kendi firmamız için gençlerimizi 
kendimiz yetiştiriyoruz ama kendi-
miz yetiştirmediğimiz durumda, biz 
de hazır yetişmiş personel bulmakta 
zorlanacağız. Yeni mezun gençlerimi-
zi, işe alıp, kendi işimizin gereklilikle-
rine göre yetiştiriyoruz. Bu nedenle 
çok büyük bir sıkıntı çeker durumda 
değiliz. Ama sonuçta firmalar olarak, 
sanayi sektörü olarak bizim bu çabayı 
göstermemiz gerekiyor. 

“AİMSAD gerekli adımları 
hızlı bir şekilde attı”
AİMSAD’a önerileriniz var mı?
AİMSAD Yönetim Kurulunun yeni 
üyelerindenim, henüz alışma süre-
cindeyim diyebiliriz. Öncelikle hede-
fimiz tabi ki derneğimize katkı sağ-
lamak. Öneri verir durumdan, öneri 
toplar durumdayız artık. Elbette ya-
pılacak çok şey var ama bu zaman ka-
dar derneğimizin çok iyi hareket et-
tiğini düşünüyorum. Gerekli adımları 
düşünerek, hızlı bir şekilde attı. Daha 
önceki faaliyetlerini takdir ediyorduk, 
şimdi yeni faaliyetlere katkımızın ol-
ması tek temennimiz. AİMSAD’ın 
sektör için birleştirici bir rolü var. Bir-
birini tanımayan birçok firma bu saye-
de birbirini daha iyi tanır, ilişki kurar 

oldu. Bu ilişkiler de elbette ticarete 
dönüşüyor. Dolayısıyla ben birlikten 
kuvvet doğacağına inanıyorum. Daha 
çok iletişimle, birlikte ortak hareket 
ederek, daha olumlu sonuçlar elde 

edeceğimize 
inanıyorum. 
Bazı durumlar-
da birbirimize 
rakip olsak da 
birbirimize ih-
tiyacımız var. 

“Gerekiyorsa değişikliklere 
gitmemiz lazım”
Pandemiye rağmen makineye 
yatırım yapan firmalar sizce 
kazançlı oldular mı?
Gerek makine yatırımlarıyla ol-
sun gerekse farklı iş geliştirme 
yatırımlarıyla olsun sektörümüz 
pandemi sürecini kendi lehine 
çevirmeyi başardı. Müşterileri-
mizin de pandemiye hızlı ayak 
uydurduklarını düşünüyorum. 
Özellikle sürecin başındaki bu 
destekler birçok firmanın yol çiz-
mesine yardımcı oldu. Sektörün 
makineleşmesi aynı zamanda söz 
konusu bu makinelerle üretilen 
ürünlerin ithalatının da önünü 
kesiyor. Dolayısıyla ülkeye de 
büyük bir getirisi oluyor. Ayrıca 
bu dönemde internet satışları 
çok önemli bir hale geldi. Birçok 
müşterimiz mevcut üretimleri-
ni bu yönde değiştirdiler. Ha-
lihazırda, iş yapan, proje yapan 
müşterilerimiz de işlerine devam 
ediyorlar. Hatta işler yoğunla-
şınca, müşterilerimiz malzeme 
tedariğinde sorun yaşamaya baş-
ladılar. Zorlu bir sürecin içinde 
olduğumuz kesin, bu nedenle 
biraz daha kontrollü gidilmesi 
lazım. Çalışmalarımızın üstüne 
eklemeler yapmamız, gerekirse 
değişikliklere gitmemiz lazım.

Röportajın Tamamını 
İzlemek için







Mezopotamya’nın kucağında bir ülke: 
IRAK

Dünya Turu 
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Bu sayımızda sizleri, Ortadoğu’da bulunan en stratejik bölgelerden bir tanesi olan Irak’a götürüyoruz. 

Sahip olduğu petrol rezervleri sayesinde bulunduğu bölgenin en önemli ülkeleri arasında gösterilen 

Irak, karışık siyasi tarihinden kültürel yapısına kadar herkesin ilgisini çeken bir ülke.

Batı Asya’da yer alan Irak, Türki-
ye’nin güney doğu komşusu. Türki-
ye ile arasındaki kara sınırının toplam 
uzunluğu 378 kilometre olan Irak’ın 
en uzun sınırı ise İran ile.  Türkiye – 
Irak arasındaki bu sınır 1926 yılında 
imzalanan Ankara Anlaşması ile ka-
rara bağlandı. Körfez ülkeleri arasın-
da yer alan Irak, Suudi Arabistan ve 
İran’dan sonra en büyük yüz ölçü-
müne sahip ülke. Kuzeyde Türkiye, 
doğuda İran, güneydoğuda Kuveyt, 
güneyde Suudi Arabistan, güneyba-
tıda Ürdün, batıda ise Suriye ile sınır 
komşusu olan Irak petrol rezervleri 
açısından oldukça zengin bir ülke. 
Irak’ın en önemli şehri aynı zamanda 

başkent de olan Bağdat, diğer önem-
li şehirleri ise; Basra, Kerbela, Necef, 
Ramadi, Felluce, Musul, Kerkük, Er-
bil ve Süleymaniye. Türkiye’de doğan 
ve Irak topraklarına kadar ilerleyen 
Dicle ve Fırat, ülkenin en önemli iki 
akarsuyu konumunda. Ülkeyi baştan 
başa gezen Dicle ve Fırat Nehirleri 
geniş ovalara bereket katıyor.  Tarihin 
ilk ve büyük medeniyetlerinden bir 
kısmına ev sahipliği yapan “Mezopo-
tamya Medeniyeti” de bu iki akarsu-
yun etrafında ve ortasında gelişmiş.

Abbasilerin başkenti oldu
Dünyanın ilk yerleşim merkezlerinden 
biri olan Mezopotamya bölgesinde 

bulunan Irak’ta, M.Ö. 7. yüzyıla kadar 
Sümer, Akad, Babil ve Asurlar hüküm 
sürdü, daha sonra bölge Perslerin yö-
netimine geçti. İslamiyet’ten önceki 
Araplar ise Main, Sebai ve Himyeri 
devletlerini bu gölgede kurdular. 762 
yılından itibaren Bağdat, yeniden inşa 
edilerek Abbasilerin başkenti oldu. 
Irak özellikle, halife Harunürreşid ve 
oğlu Me’mun döneminde dünyanın 
en önemli ilim ve kültür merkezi ha-
line geldi. 1258 yılında Moğol Hü-
kümdarı Hülagü Irak’a girerek tüm 
şehirleri yakıp yıktı. Daha sonrasında 
ise sırasıyla Celayirliler, Timuroğulları, 
Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Sefa-
viler Irak’a yerleştiler.



Beş asırlık Osmanlı hakimiyeti
1534 yılında, Kuzey Irak’ın Osman-
lı topraklarına katılmasından tam 17 
yıl sonra Kanuni Sultan Süleyman 
Irak’ın tamamını fethetti. Beş asır 
boyunca Osmanlı hakimiyeti altında 
kalan Irak parlak bir dönem geçirdi. 
Ancak Irak’ta bulunan petrol saha-
larını ele geçirmek isteyen İngilizler, 
15 Ekim 1914’te Bahreyn’i, 23 Ka-
sım 1914’te de Basra’yı işgal ettiler. 
Bunun üzerine Osmanlı Devleti ta-
rafından Irak Cephesi açıldı. Osman-
lı, İngilizlerin başlattığı işgale karşı 
koyamadı. Bunun üzerine İngilizler 
İran’da bulunan Ahvaz’ı da ele ge-
çirdi. İngilizler bu cephede genellikle 
sömürgesi altında bulunan Hindis-
tan’dan topladığı askerleri cepheye 
gönderdi. İngilizler daha sonrasında 
Kut’ül Ammare’yi ele geçirip Bağ-
dat’ı almak için saldırıya geçtiler. 
Osmanlı Kuvvetleri, İngilizleri Sel-
man Pak’ta durdurdu. Çarpışmaların 
ardından İngilizler 26 Kasım 1915 
yılında geri çekildiler. Ancak 1917 yı-
lında bekledikleri güce tekrar ulaşan 
İngilizler, yeniden harekete geçtiler 
ve 11 Mart 1917 yılında Bağdat’a 
girdiler. 

İngiliz mandası altına girdi
1918 yılında aldıkları takviyelerle iyi-
ce güçlenen Britanya birlikleri, petrol 
yataklarının bulunduğu Musul’a ula-
şamadı. Ancak, Mondros Mütare-
kesi’nin imzalanmasından sonra, 15 
Kasım 1918 tarihinde, mütarekenin 
yedinci maddesini dayanak göstere-
rek Musul’a asker çıkardılar. Altıncı 
Ordu Kumandanı Ali İhsan Paşa, 
Musul’un İngilizlere bırakılmasını 
reddetse de İstanbul Hükümeti’nden 
gelen emre uyarak Nusaybin’e geri 
çekildi ve Britanyalılar çarpışmadan 
Musul’a asker çıkarabildiler. 1920 
yılında yapılan son Roma Konferan-
sında da Irak’ın İngiliz mandası altına 
girmesi kararlaştırıldı. 1930 yılına ge-

lindiğinde ise Irak hükümeti bağım-
sız bir devlet olma yolunda Birleşik 
Krallık ile 25 yıllık bir anlaşma im-
zaladı ve 1932 yılında Milletler Ce-
miyeti’ne bağımsız bir devlet olarak 
katıldı. Ancak 1933’te Kral Faysal’ın 
ölümünün ardından ülkede dinsel ve 
etnik çatışmalar artmaya başladı.

II. Dünya Savaşında yer almadı
Irak tarihi boyunca, bulunduğu ko-
num, siyasi otorite kaygısı, sahip ol-
duğu petrol rezervleri ve daha farklı 
birçok sebep nedeniyle darbelere ev 
sahipliği yaptı. 1936’da Kürt kökenli 
bir albay olan Bekir Sıdkı’nın desteği-
ni alan Hikmet Süleyman hükümeti 
ele geçirdi. Bir süre sonra ordu içinde 
bulunan muhalif kanat Bekir Sıdkı’yı 
öldürdü ve yönetime ağırlığını koydu. 
Bu olay sonrasında hükümet içindeki 
çatışmalar daha da artmaya başladı. 
1941 yılının mayıs ayına gelindiğinde 
ise Mayıs Harekatı olarak da bilinen 
ikinci bir darbe daha gerçekleştirildi. 
Almanlar yaptıkları darbe ile kendile-
rine yakın bir yönetimi başa getirseler 
de yapılan ikinci darbe ile İngiliz-
ler tekrar hakimiyeti ele geçirdi. II. 
Dünya Savaşı’nda İngilizler Irak’ı da 
Almanya’ya karşı savaşa girmeye teş-
vik etse de Irak yönetimi savaşa gir-
meyi kabul etmedi. II. Dünya Savaşı 
sonrasında güç dengelerinde büyük 
değişimler yaşandı. Birleşik Krallığın 
hakimiyetini kaybetmesi sonrasında 
ortaya çıkan boşluğu ABD ve Sov-
yetler Birliği doldurmaya başladı. Söz 
konusu bu dönemde, Irak, Sovyetler 
Birliğinin yanında yer aldı.

Petrol gelirleri artmaya başladı
1958 yılında gerçekleşen darbe ile 
krallık yıkıldı, cumhuriyet ilan edil-
di ve General Abdülkerim Kasım 
cumhurbaşkanı oldu. Yaşanan bu 
olaydan sonra Orta Doğu’daki tüm 
dengeler değişmeye başladı. Tarih-
ler 8 Kasım 1963’ü gösterdiğinde 
ise Baas Partisi mensupları yeni bir 
darbe girişiminde bulundular. Ge-
neral Abdüsselam Arif yeni lider 
oldu. Arap ülkelerinin 1967’de Altı 
Gün Savaşı’nda İsrail’e yenilmesi-
nin ardından ülkedeki Baas hare-
ketine olan destek artmaya başladı. 
17 Temmuz 1968’de gerçekleşen 
darbenin ardından iktidar tamamen 
Baasçılara geçti. Hükümet programı 
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Resmi Adı Irak Cumhuriyeti
Başkent Bağdat
Nüfus Yaklaşık 40 milyon
Yüzölçümü 441.839 kilometrekare
Dili Arapça ve Kürtçe
Para birimi Irak Dinarı
Başlıca Şehirleri: Bağdat, Basra, Musul
Yönetim Şekli: Federal Parlamenter Demokrasi
Devlet Başkanı: Barham Salih
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konusunda başlayan anlaşmazlıklar 
üzerine Baas yanlısı Saddam Hüse-
yin’in başında bulunduğu bir grup 
subay, diğerlerini saf dışı bıraktı. 
Devlet başkanlığı ve başbakanlık gö-
revine El-Bekir getirildi. Hükümete 
ağırlığını koyan Baas Partisi, hemen 
hemen bütün kurumları ele geçirdi. 
Temmuz 1979’da ise Saddam Hüse-
yin Irak Devlet Başkanı oldu. Petrol 
gelirleriyle Irak’ın hızlı bir ekonomik 
büyüme yaşamasını sağlayan Saddam 
Hüseyin aynı zamanda otoritesini 
de güçlendirdi. Saddam Hüseyin, 

İran-Irak ve Körfez Savaşları’ndan 
sonra iktidarını korumayı başardı.

İdari olarak 18 eyaletten oluşuyor
2003 yılında ABD Başkanı George 
W. Bush ve Birleşik Krallık Başbakanı 
Tony Blair, Irak’ın kitle imha silah-
larına sahip olduğunu ve Saddam’ın 
El-Kaide ile ilişkileri olduğunu iddia 
etti. Ardından, ABD ve Birleşik Kral-
lık öncülüğündeki koalisyon güçleri 
Irak’ı işgal etti. Harekattan üç hafta 
sonra başkent Bağdat ele geçirildi ve 
Saddam Hüseyin iktidarı sona erdi. 

Yaklaşık sekiz ay sonra yakalanan 
Saddam Hüseyin 30 Aralık 2006 ta-
rihinde asılarak idam edildi.  Halen 
ABD’nin güdümündeki Irak’ta, yet-
kileri sınırlı cumhurbaşkanlığı Kürt-
lere, yetkileri geniş başbakanlık Şii 
Araplara, bakanlıklar da nüfusları nis-
petinde etnik gruplara veriliyor. Irak, 
idari olarak 18 eyaletten oluşuyor. Bu 
eyaletler ise şöyle; Bağdat, Selahattin, 
Diyala, Vasit, Maysan Basra, Zi Kar, 
Mutanna, Kadisiye, Babil, Kerbela, 
Necef, Anbar, Nineve, Dohuk, Erbil, 
Kerkük, Süleymaniye.

Günlük yaklaşık 4,4 milyon varil 
ham petrol üretimi
Petrol, 20. yüzyılın başlarından beri 
ülkenin en önemli gelir kaynağı. 
Ham petrol ihracatının milli gelirin 
yüzde 60’ını, kamu gelirinin ise yüz-
de 90’ınını oluşturduğu Irak sahip 
olduğu 143 milyar varillik ham petrol 
rezervleri ile dünyada beşinci sırada 
yer alıyor. Bununla beraber günlük 
yaklaşık 4,4 milyon varilin üzerinde 

Türkiye – Irak ekonomik ilişkileri
En çok Çin, Hindistan, Güney Kore, ABD, İtal-
ya, Yunanistan, Singapur ve Hollanda’ya ihracat 
yapan Irak’ın ithalat yaptığı başlıca ülkeler ise şu 
şekilde; BAE, İran, Çin ve Türkiye, Hindistan, 
Güney Kore, ABD, Almanya ve Japonya. Türkiye, 
Irak’a en çok mücevherat, mobilya, un, tavuk eti, 
bisküvi ve gofret, hijyenik havlu ve bebek bezi, 
izole kablo ve teller, kuru baklagiller, soya küs-
pesi, demir-çelik eşya ve plastik boru ihraç edi-
yor. Türkiye’nin ithalatında önemli bir yer tutan 
Irak’tan sadece altın ve petrol ithal ediliyor. TÜİK 
2021 Mart Dış Ticaret İstatistiklerine göre; mart 
ayında Irak’a 927 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakam ocak-mart dönemi için de 2 milyar 376 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti. 2005 yılında Erbil, Süleymaniye ve Duhok vilayetlerinden oluşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 
hayata geçirilmesi, ticari ilişkilerde de ilerlemeler kaydetti. 2006 yılından bu yana Irak’taki diğer bölgelere göre sağ-
lanan daha güvenlikli ve istikrarlı ortam sayesinde bu bölgede ticari ve ekonomik faaliyetlerde artış gözlemlenmekte. 
Nüfusu yaklaşık 4,5 milyon olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, 80 bin kilometre kare alana sahip. Bölgenin ekonomisi 
petrol, tarım ve turizme dayanıyor. Irak’ın toplam 143 milyar varillik petrol rezervinin 45 milyar varili bu bölgede 
yer alıyor. Ayrıca bölgede zengin doğalgaz rezervleri de bulunuyor. Türkiye’nin Irak’a ihracatının yüzde 70’inin IKBY 
yönetimine bağlı Erbil, Dohuk ve Süleymaniye’ye gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. 
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ham petrol üretimiyle OPEC üyeleri 
arasında Suudi Arabistan’dan sonra 
ikinci sırada bulunuyor. Güneyde bu-
lunan Rumelia Sahası, 17 milyar varil 
seviyesiyle ülkenin en büyük petrol 
rezervi. Irak’ta petrol keşfedilmeden 
önce, en önemli geçim kaynağı ta-
rımdı. Ancak petrolün keşfiyle bera-
ber, tarım ülkesi olan Irak, petrol ül-
kesi konumuna geçti. Ancak yine de 
ülkede petrolden elde edilen gelirin 
büyük bir bölümü tarım arazilerinin 
modernizasyonu için kullanılıyor. 

Nüfus hızlı bir şekilde artıyor
Farklı mezheplerden insanların ya-
şadığı Irak’ta nüfus hızlı bir şekilde 
artmaya devam ediyor. 2020 yılına 
ait verilere göre; ülkenin nüfusu 40 
milyona kadar ulaştı. Nüfusun yüzde 
55-60’ı Şii Müslüman, yüzde 37- 40 
arası Sünni Müslüman, yüzde 2-3 
Hristiyan olarak dinsel nüfusa ayrılmış 
durumda. Irak nüfusu etnik olarak 
ise; yüzde 51-54 arası Şii Arap, yüzde 
20-21 arası Sünni Arap, yüzde 19-20 
arası Kürt, yüzde 8- 9 arası Türkmen, 
yüzde 2- 3 arası da Hristiyan nüfus 
olarak kayıt altına alınmış. 

Tuzluluk yüzünden her yıl ekime 
elverişli alanların yüzde 1’i terk 
ediliyor
Bölgeden bölgeye iklim değişiklikleri-
nin gözüktüğü Irak’ta alüvyon ovalar, 
çöller ve öteki düzlük alanlarda sıcak 
ve kurak bir iklim hüküm sürerken, 
ülkenin daha yüksek olan kuzeydo-
ğu kesiminde nemli ve daha serin bir 
iklim görülüyor. Kışların soğuk ve 
kurak geçtiği Irak’ta, yaz mevsimi ise 
oldukça sıcak geçiyor. Bu durum da 
ülkenin çoğunlukla çöl yapısına sa-
hip olmasına neden oluyor. Mayıstan 
sonra kuzeybatıdan düzenli ve sürekli 
bir biçimde esen kuzey rüzgarları bü-
tün ülkeyi etkisi altına alıyor. Bu kara 
kökenli kurak hava kütleleri haftalarca 

ve bazen aylarca süren yüksek sıcak-
lara neden oluyor. Temmuz ayında 
şiddetli kum fırtınalarının sıklıkla 
karşılaşıldığı Irak’ta mayıs-ekim ayları 
arasında genellikle yağış görülmüyor. 
Türkiye ve İran sınırına yakın bölgele-
ri dağlık, çoğunlukla da düzlük arazi-
lerden oluşan Irak topraklarının yüz-
de 13’ü tarım alanı, yüzde 10’u otlak, 
yüzde 4’ü orman ve çalılıklar oluştu-
ruyor. Yine İran sınırında bataklıklar 
görülebiliyor. En yüksek yerleri 2 
bin 625 metre ile Handran ve bin 
500 metre ile Sincar Dağı. Irak’taki 
topraklar genellikle, kalın alüvyonlu 
birikintiler ve ince topraklar şeklinde. 
Büyük nehirlerin çevresinde bulunan 
alüvyonlu topraklar önemli miktarda 

humus ve kil içeriyor. Her iki gruba 
giren topraklarda yağışları izleyen sı-
cak ve kurak havaların yol açtığı sü-
rekli bir tuzluluk sorunu mevcut. Bu 
sebepten dolayı, Dicle ve Fırat’ın tuz-
luluk oranı Irak topraklarından geçer-
ken üç kat artıyor. Yapılan hesaplama-
lara göre; tuzluluk yüzünden Irak’ta 
her yıl ekime elverişli alanların yüzde 
biri terk ediliyor. 
Irak’ın topografik ve dağlık yapısı ne-
deniyle, bitki örtüsü genellikle bozkır 
ve orman şeklinde görülüyor. Ülkenin 
kuzeyindeki dağlık bölgede ve tüm 
İran sınırında kavak, söğüt ve meşe, 
alıç, kiraz eriği, kuşburnu, dağ elması, 
ahlat, üvezin yanı sıra yabani ağaçlar ve 
çayır otları bulunuyor. Irak’ın güneyin-



Türkiye’den Irak’a yaklaşık 6,5 milyon dolarlık ihracat
Türkiye, ağaç işleme makineleri sektörün-
de Irak’a 2020 yılında toplam 6 milyon 
418 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
İhracat rakamları 2019 yılında 6 milyon 
183 bin dolar, 2018 yılında ise 6 milyon 
665 bin dolar olarak gerçekleşmişti. 2019 
yılında ihracat oranı bir miktar düşse de 
2020 sonunda ihracat rakamları eski sevi-
yelere ulaştı. 
Bununla beraber, rakamlar incelendiğin-

de, 2020 yılında Irak’a yapılan toplam 
ağaç işleme makineleri ihracatının yüzde 
74’lük gibi çok büyük bir bölümünün 
Türkiye tarafından gerçekleştirildiği gö-
rüldü. 2019 yılında bu oran yüzde 64, 
2018’de de yüzde 69 seviyesindeydi. 
Türkiye 2020 yılında Irak’a toplam 2 mil-
yon 678 bin dolar ile en çok testere ma-
kineleri satışı gerçekleştirdi. Testere maki-
neleri ihracatını sırasıyla, 2 milyon 290 bin 

dolar ile diğerleri kategorisinde yer alan 
makineler ve 815 bin dolar ile planya, freze 
veya keserek kalıplama makineleri takip etti. 
Irak’ın AİM sektöründeki toplam ithala-
tı ise 2018 yılında 9 milyon 721 bin do-
lar, 2019’da 9 milyon 647 bin dolar ve 
2020’de 8 milyon 650 bin dolar olarak 
gerçekleşti. Verilere bakıldığında, Irak’ın 
ithalat oranlarının her yıl azaldığı gözlem-
leniyor.

GTIP Kodu   Ürün Açıklama                             Türkiye’nin Irak’a İhracatı                Irak’ın Toplam İthalatı           Türkiye’nin Toplam İhracatı

             2018               2019                 2020                2018                      2019                    2020        2018                   2019                           2020

846510 Çeşitli Makina İşlemlerini 
 Bu İşlemler Arasında Alet 
 Değiştirmeden Yapan  109.000 156.000 122.000 229.000 1.271.000 156.000 13.085.000 12.258.000 23.463.000
 Makineler
846520 İşleme Merkezleri 22.000 63.000 82.000 22.000 296.000 89.000 1.668.000 1.919.000 2.415.000
846591 Testere Makinaları 1.795.000 2.089.000 2.678.000 2.365.000 2.505.000 3.087.000 26.477.000 29.471.000 31.929.000
846592 Planya, Freze veya Keserek
 Kalıplama Makineleri  

785.000 1.026.000 815.000 992.000 1.067.000 944.000 14.734.000 11.741.000 10.672.000

846593 Taşlama, Zımparalama veya  
 Parlatma Makineleri  

74.000 71.000 61.000 188.000 136.000 132.000 4.537.000 4.309.000 4.063.000

846594 Bükme veya Birleştirme  
 Makinaları 

277.000 392.000 230.000 318.000 479.000 309.000 7.623.000 7.811.000     5.486.000

846595 Delik Açma Veya  
 Zıvanalama Makinaları 

411.000 294.000 131.000 448.000 496.000 230.000 5.194.000 4.191.000 3.680.000

846596 Yarma, Dilme veya Soyarak 
 Yaprak Halinde Açma Makineleri 

49.000 37.000 9.000 280.000 44.000 46.000 1.878.000 1.297.000 1.270.000

846599 Diğerleri 3.143.000 2.055.000 2.290.000 4.879.000 3.353.000 3.657.000 27.315.000 25.911.000 27.962.000 
 TOPLAM 6.665.000 6.183.000 6.418.000 9.721.000 9.647.000 8.650.000 102.511.000 98.908.000 110.940.000

Dünya Turu 
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de ise genelde çöl ağaçları olan hurma 
ve palmiye ağaçları hakimiyeti söz ko-
nusu. Zagros Dağları’nda 600-1.800 
metre arasındaki kesimlerinde bulunan 
seyrek meşe ormanları zamanla çalılık-
lara dönüşmüş. Bu kesimlerin yukarı-
sında Alp kuşağındaki türlere benzer 
bitkilere ve bodur ağaçlara rastlanıyor. 
Yoğun ağaç kesimi ve aşırı otlatma yü-
zünden ormanlar ülke topraklarının 
ancak yüzde 4’ünü kaplıyor.

Göçmen kuşların uğrak noktası
Zengin hayvan varlığı önemli ölçüde 
azalan Irak’ta oriks ve yaban eşeği gibi 
türlerin soyu neredeyse tükenmiş du-
rumda. Bununla beraber bilinen son 
aslan 1910’larda vurulmuş. Irak’ta ça-
kal, sırtlan, yabandomuzu, yarasa, san-
sar, porsuk, kertenkele ve kaplumbağa 
gibi hayvanları sıklıkla görmek müm-

kün. Nehirlerde ve göllerde sazan, 
bıyıklıbalık, yayınbalığı ve çöpçübalığı 
yaşıyor. Irak’ta serçe, kınalı keklik, bıl-
dırcın, ibibik, güvercin, yaban güver-
cini, ördek, yaban ördek, bayağı dağ 
bülbülü gibi kuşlar da bulunuyor. Aynı 
zamanda yıl içinde Irak’a çok sayıda 
göçmen kuş da uğruyor.

Orta Doğu mutfaklarından 
etkilenmiş
Arap kültürünün mirasçısı olan Irak 
mutfağı, Orta Doğu mutfaklarından 
etkilenmiş. Ayrıca Irak mutfağı yö-
relere göre de farklılıklar gösteriyor. 
Mutfağın temel malzemeleri kuzu 
eti, yöresel baharatlar, pirinç ve bul-
gurdan oluşuyor. Irak mutfağının te-
mel bileşenlerini kebaplar, lahmacun-
lar, etli yemekler ve hamurlu tatlılar 
oluşturuyor.

Tarihi yapıları göz dolduruyor.
Önemli bir tarihe sahip olan Irak’ta 
gezilip-görülmesi, ziyaret edilmesi 
gereken birçok yer bulunuyor. Irak’a 
gittiğinizde, 2014 yılından bu yana 
UNESCO Dünya Miras Listesinde 
yer alan Erbil Kalesini muhakkak zi-
yaret etmelisiniz. Irak’ın geleneksel 
kültürünü görüp, yöresel lezzetleri-
nin tadına bakıp, otantik eşyalar satın 
alabileceğiniz bir lokasyon arıyorsanız 
sizin için doğru adres, Qeyseri Çarşısı 
olacaktır. Abbasiler döneminde inşa 
edilen ve o dönemden bu yana ayakta 
kalabilen tek Abbasi yapısı olan Ab-
basi Sarayı, İran ve Orak arasında ya-
şanan savaş sonrasında, El-Faw Yarı-
madası’nın geri kazanılması sebebiyle 
inşa edilen ve Su Sarayı ismiyle de bi-
linen Al-Faw Sarayı da ziyaretçilerini 
bekleyen diğer adresler arasında. 
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Çam ormanlarıyla kaplı gizli cennet
Kusursuz bir atmosfer, kuş cıvıltıları, görkemli çam ormanları ve tertemiz havası ile Ilgaz Dağı Milli 
Parkı Türkiye’nin önemli orman varlıklarından biri. Görkemli Ilgaz Dağı’nın üzerinde yer alan milli 
park sahip olduğu endemik bitki çeşitliliği ile oldukça kıymetli bir alan. 

Çocukken birçoğumuzun ezber-
lediği şarkıda söylendiği gibi; “Il-
gaz Anadolu’nun sen yüce bir da-
ğısın…” İşte tam bu yüce dağın 
üzerinde yer alan Ilgaz Dağı Milli 
Parkı, dünyada nadir bulunan bitki 
ve çiçek türlerinden sayılı olanları 
görmek için en doğru adres. Hey-
betli orman dokusunun oluştur-
duğu peyzajın çeşitliliği ise görsel 
bir şölen sunuyor. Çam ağaçlarının 
oluşturduğu, bu harika orman sa-
hip olduğu farklı tabiatıyla, onlarca 
farklı hayvan türüne de ev sahipliği 
yapıyor.
Ilgaz Dağı Milli Parkı, Batı Karade-
niz bölgesinde Kastamonu ve Çan-
kırı illerinde, Ilgaz Dağları üzerin-
de bulunuyor. 1976 yılında kurulan 

milli parkın 337,75 hektarı Çankırı, 
750,86 hektarı ise Kastamonu ilin-
de yer alıyor. Toplamda 1088,61 
hektar büyüklüğündeki parkın, 
kaynak değerleri ulusal ve uluslara-
rası nitelik ve önemde. Ilgaz Dağı 
Milli Parkı’nın yüzde 41’lik alanı 
mutlak koruma, yüzde 58’lik kısmı 
sınırlı kullanım alanı ve yüzde birlik 
kısmı ise kontrollü kullanım alanı 
olarak belirlenmiş.

Görkemli çam ormanları
Orman ve çalılık ekosistemlerinin 
hüküm sürdüğü milli park alanının 
yüzde 97’sini orman ekosistemi, 
yüzde üçünü ise çalılık ekosistemi 
oluşturuyor. İğne yapraklı ağaçların 
yoğun olduğu bir orman örtüsüne 

sahip olan milli parkta bulunan baş-
lıca ağaç türleri; göknar, sarıçam, 
karaçam ve ardıç. Ilgaz Dağı Milli 
Parkı’nın kuzeye bakan yamaçla-
rının alçak kesimleri genel olarak 
meşe ve karaçam ormanlarıyla kap-
lı. Bin - bin 300 metre yüksekliğe 
çıkıldığında gürgen ve kayın ağaçları-
nı görmek mümkün. Parkın bin 500 
metre ve üstünde ise uludağ göknarı 
ve sarıçam ormanları bulunuyor. İki 
bin - iki bin 200 metreden sonra en 
yaygın bitki kuşağını ise bodur çalılar 
oluşturuyor.

Yaklaşık 820 hektar 
verimli orman
819,6 hektarı verimli orman, 16,5 
hektarı çok bozuk orman ve 252,5 
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hektarı ise ağaçsız alandan oluşan 
milli parkta temel meşcereyi ulu-
dağ göknarı oluşturuyor. Bununla 
birlikte alanda uludağ göknarı ve 
sarıçam karışık seçme ormanları da 
mevcut.  Bunlara açık alanlarda ise 
çalı formasyonunda bulunan ardıç 
eşlik ediyor. Türkiye’nin en uzun 
ve hareketli kırık hattı olan Ku-
zey Anadolu Fayı, Ilgaz Dağı’nın 
güney eteklerinden geçiyor. Üst 
değerde peyzaj özellikleri sunan 
jeomorfolojik bir yapıya sahip olan 
saha, farklı karakterlerde vadiler, 
sırtlar ve doruklardan meydana 
geliyor.

234 adet takson tespit edilmiş
Büyüklüğü dikkate alındığında 
floristik açıdan zengin sayılabile-
cek bir konumda olan Ilgaz Dağı 
Milli Parkı sınırları içinde dördü Il-
gaz endemiği, 33’ü ise Türkiye’ye 
özgü endemik olmak üzere toplam 
234 takson tespit edilmiş durum-
da. Sadece Ilgaz’da bulunan en-
demik türlerinden Arabis Abietina 
(Ilgaz teresi) ve Barbarea Tricho-
poda’nın (Tosya nicarı) tehlike ka-
tegorisi vahim olarak belirlenmiş. 

Zengin hayvan popülasyonu
Yaban hayat popülasyonu bakı-
mından oldukça zengin bir yapıya 
sahip olan Ilgaz Dağı Milli Parkı 
ve çevresinde, boz ayı, karaca, kı-
zılgeyik, kurt, tilki, yaban domu-
zu, yabani tavşan, siyah leylek, arı 
şahini, şahin, küçük orman kartalı, 
karatavuk, kerkenez, kumru, üve-
yik, guguk, kukumav, akkarınlı 
sağan, ebabil, ibibik, tepeli toygar, 
kır kırlangıcı, ev kırlangıcı, ak kuy-
ruksallayan, dere kuşu, çıt kuşu, 
kızılgerdan, bülbül, kuyrukkakan, 
bahçe kızılkuyruğu, maskeli ötle-
ğen, ak mukallit, cüce sinekkapan, 
saksağan, küçük karga, karakarga, 

kestane kargası, sığırcık, serçe, dağ 
serçesi, duvar kertenkelesi, yeşil 
kertenkele, büyük yeşil kertenkele, 
Trabzon kertenkelesi, Gürcü ker-
tenkelesi, Avusturya yılanı ve su 
yılanı yaşıyor.

Kış turizmi merkezi
Ilgaz Dağı Milli Parkı, Türkiye’nin 
önemli kış turizmi merkezlerinden 
biri. Doğa sporu tutkunlarının 
uğrak noktası haline gelen bölge-
de farklı birçok aktivite yapmak 
mümkün. Türkiye’nin önde gelen 
kış sporları turizm merkezi alanları 
arasında yer alan Ilgaz Dağı Milli 
Parkı, alanının tamamı 1997 yılın-
da ilan edilen “Kastamonu-Çankı-
rı-Ilgaz Kış Sporları Turizm Mer-
kezi” içerisinde bulunuyor. Yılın 
büyük bir bölümü karlarla kaplı 
olan Ilgaz Dağları’nın en yüksek 
noktası ise iki bin 587 metre ile 
Büyük Hacet tepesi oluşturuyor. 
Milli park sınırları içinde bulunan 
kış turizm merkezinde biri tamam-
lanmış toplamda iki adet kayak te-
sisi mevcut. Merkezinde bulunan 
800 metre ve bin 500 metre uzun-
luğunda iki adet kayak pisti kayak 
severlerin büyük ilgisini çekiyor. 

Yedisi milli park içerisinde, biri 
milli park dışında olmak üzere top-
lam sekiz adet tesis de bulunuyor.
Ayrıca ziyaretçiler kent ortamın-
dan kaçmak, doğa yürüyüşü yap-
mak, yöreyi tanımak, piknik yap-
mak ve fotoğraf çekmek amacıyla 
da bölgeyi tercih ediyor. Park alanı 
içerisinde yaklaşık 13 kilometre 
uzunluğunda bir yürüyüş parkuru 
da bulunuyor.



Yalnızca Orta Çağ’ın değil, tüm za-
manların en büyük alimlerinden olan 
Biruni, tüm yaşamını, sormaya, sorgu-
lamaya ve araştırmaya adamış büyük 
bir isim. “Edindiğin bilgiler, giysilerine 
benzememeli, sen yıkanırken akıp git-
memeli” diyen Biruni, bilim dünyasına 
kattıklarıyla hala tüm dünya da takdir 
topluyor. 
Biruni, gökbilimden matematiğe, 
doğa bilimlerinden astrolojiye, coğ-
rafyadan tarihe farklı alanlarda sürdür-
düğü çalışmalar sonucu çok kıymetli 
eserlere imza attı. Alçak gönüllülüğü 
ile bilinen Biruni, bu eserlerinin bir 
kısmını dönemin önemli insanlarına 
ithaf etti. Newton’dan 700 sene önce, 
Netwon’un ispatladığı yer çekimi ku-
ramı üzerine ilk fikirleri ileri sürdü. Ge-
liştirdiği teleskoplarla yaptığı çalışmalar 
sonucu gezegenlerin güneş etrafında 
döndüğünü doğrulayan Galileo’dan 
600 sene önce, dünyanın döndüğü 
düşüncesini ortaya koyan kişi yine Bi-
runi’den başkası değildi. 
Biruni’nin günümüze kadar ulaşan ki-
tapları onlarca dile çevrilip, bilim dün-

yası için yol gösterici olarak önemli bir 
konuma sahip. Biruni’nin hayatı bo-
yunca 200’ye yakın eseri kaleme aldığı 
tahmin ediliyor. Bu eserlerin 70 adedi 
astronomi, 20 adedi ise matematik ala-
nında. Gözlemleyerek veri toplamanın 
önemine inanan Biruni, ırk kavramına 
da önem vermedi. Başka toplumların, 
kültürlerine, inanışlarına, geleneklerine 
saygıyla yaklaşıp, eserlerini de bu doğ-
rultuda yazdı.

Geleceğe ışık tutan bir alim
Yunan filozofları Aristo, Arşimet ve 
Demokritus’un çalışmalarından etkile-
nen Biruni, yaşamının büyük bir bölü-
münde Yunan ve Hint tıbbını inceledi, 
bu alanlarda karşılaştırmalar yaparak 
hem günümüze hem de yaşadığı çağa 

ışık tuttu. Kendinden çok sonra gelen 
Newton, Toricelli, Copernicu ve Gali-
leo’ya ilham kaynağı olan Biruni, gü-
neş hareketlerini takip ederek mevsim 
geçişlerinin ne zaman yaşandığını be-
lirledi. Bununla da yetinmeyen, döne-
min zirveye ulaşan ismi Biruni, dünya-
nın çapını bugünkü değerine çok yakın 
bir oranda tespit etti. 

Eserlerinin birkaçı 
günümüze kadar ulaşabildi
Biruni, 4 Eylül 973 yılında bugünün 
Özbekistan’ı sayılan Harezm bölgesi-
nin merkezi olan Kas’ta hayata geldi. 
Ölüm tarihi net olarak bilinmese de 
miladı 1061 yılında öldüğü tahmin 
ediliyor. Eserlerinde ailesi ve soyu ile 
ilgili bilgi vermeyen Biruni’ye batı dil-

Künye
Tam adı: Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni
Kimdir: 10. 11. Yüzyıllarda yaşayan Orta Çağ  Türk-İslam aleminin, fizik, tıp, 
matematik, astronomi, trigonometri, coğrafya, jeodezi, farmakoloji, jeoloji ve din 
alanlarında çalışmalar yapmış en büyük alimi.
Doğum yeri ve tarihi: 4 Eylül 973 Harezm - Kas (Özbekistan)
Ölüm Tarihi: Bilinmiyor

İlham Veren Hikayeler
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Evrensel bir deha: El-Biruni
Orta Çağ Türk - İslam aleminin en büyük ve en bilgin ismi olarak bilinen Biruni; fizikten tıbba, 
matematikten astronomiye, coğrafyadan jeodeziye bilimin farklı birçok alanında eserler ve  
çalışmalar ortaya koymuş evrensel bir deha.



lerinde Alberuni veya Aliboron olarak 
hitap ediliyor. Türk-İslam aleminin, en 
büyük alimlerinden olarak kabul gören 
Biruni; fizik, tıp, matematik, astronomi, 
trigonometri, coğrafya, jeodezi, farma-
koloji, jeoloji ve din alanlarını inceledi 
ve bu alanlarda yüzlerce kıymetli esere 
imza attı. Ancak bu eserlerin sadece bir-
kaçı günümüze kadar ulaşabildi.

Ebu Nasr Mansur’un öğrencisi
Parlak zekası ve öğrenmeye duyduğu 
aşkla dikkatleri çeken Biruni, dönemin 
en ünlü matematik ve astronomi bilgi-
ni, aynı zamanda bölgenin hükümdar 
ailesi mensubu olan Ebu Nasr Man-
sur’un yanında büyüdü. Bilim alanın-
daki ilk eğitimini de El-Asarü’l-Bakiye 
adlı eserinde hocam diye bahsettiği 
Ebu Nasr Mansur’dan aldı. Ebu Nasr 
Mansur, Biruni’ye öklid geometrisini 
ve batlamyus astronomisini öğretti.

İlk kitabını 20’li yaşlarında yazdı
Biruni ilk kitabını 20’li yaşlarında yazdı. 
21 üniteden oluşan, El-Asar’il-Bakiye 
an’il-Kuruni’i-Hali-ye adlı bu ilk ese-
rinde, Orta ve Yakın Doğu’da kullanı-
lan takvim sistemlerini gösterdi. Kitapta 
ayrıca, farklı halkların hukuk, din, ma-
tematik, astronomi ve tarih bilgilerini 
kronolojik olarak inceledi. Biruni, bu 
kitabında, çağın çok ötesinde olduğu-
nu kanıtlar nitelikteki bir çalışmasına 
da yer verdi ve dünya tarihinde ilk kez 
sezaryen doğumun nasıl yapılacağını 
anlattı.  Arapça kaleme aldığı kitabı 
Gürgan’da derleyen Biruni, bu kitabı 
Ziyariler’in hükümdarı Kabus bin Vuş-
mgir’e ithaf etti. 

Hindoloji alanındaki 
ilk ciddi çalışma
Biruni, ölümüne kadar araştırmaya 
ve sorgulamaya ara vermeden devam 
etti. 11. yüzyılın önemli Müslüman 
Hükümdarlarından olan Gazneli Mah-
mud, Hindistan’a düzenlediği seya-
hatlerde Biruni’yi de yanında götürdü. 
1017- 1030 yılları arasında Hindis-
tan’da yaşayan Biruni, en meşhur kitabı 

Kitab’üt-Tahkik Ma li’l-Hind’i de bu 
dönemler arasında yazdı. Hint inancı, 
kültürü ve coğrafyasına dair ayrıntılı 
birçok bilginin yer verildiği bu kitap 
Hindiloji alanında ilk ciddi çalışma ola-
rak tarihe geçti. 80 bölümden oluşan 
kitapta, Biruni Hindular’ı konuştur-
mayı ve onların eserlerinden uzun alın-
tılar yapmayı tercih etti. Hindistan’da 
yaşadığı dönemde öğrendiği trigono-
metrinin, astronomiden ayrı bir bilim 
olarak incelenmesi gerektiği fikrini or-
taya koyan Biruni ayrıca trigonometrik 
fonksiyonlarda yarıçapın birim olarak 
kullanılmasını da önerdi.

Maddelerin özgül 
ağırlıklarını belirledi
Biruni’nin bir diğer önemli eseri ise 
Kitabü’I Cemahir fi Ma’rifeti Cevahir. 
İki bölümden oluşan bu eserde Biruni, 
50’nin üzerinde mineral, maden, me-
tal, alaşım, porselen gibi maddeler hak-
kında detaylı bilgi verdi. Ayrıca Biruni 
kitabında, her bir maddenin, madde-
leri birbirinden ayırt etmeye yarayan 
özgül ağırlıklarını belirledi.

Kitabını Sultan Mesud’a ithaf etti
Biruni, El – Kanunü’l – Mesudi adlı 
eserinde astronomi, trigonometri, ast-
roloji, jeodezi, meteoroloji, coğrafya, 
peygamberler tarihi gibi konulara yer 
verdi. Ansiklopedi niteliğinde olan ve 11 
ana bölüm ve 142 alt bölümden oluşan 
kitabı Biruni, Sultan Mesud’a ithaf etti. 
Sultan Mesud, bunun üzerine Biruni’ye 
bir fil yükü gümüşü hediye etmek iste-
miş. Ancak Biruni, “Bu armağan beni 
baştan çıkarır, bilimden uzaklaştırır” di-
yerek hediyeyi kabul etmemişti. Biruni, 
eski Grekler’den kendi dönemine kadar 
gelen astronomiye dair problemleri ve 
gözlem tablolarını yeniden inceledi. 
Hem astronomların çeşitli zamanlarda 
yaptıkları gözlemler hakkında bilgi verdi 
hem de kendi gerçekleştirdiği yeni göz-
lemlerle o bilgilerin doğruluğunu kanıt-
lamaya çalıştı. Biruni, İstihrac el – Evtar 

fi Daire adlı kitabında ise Orta Asya’nın 
topoğrafyasını belirledi.

Yaşamının sonuna kadar 
çalışmalarını sürdürdü
Bitkileri ve otları çok iyi tanıyan, hangi 
hastalıklara, hangi bitkinin iyi geleceğini 
bilen Biruni, araştırmaları sonucu elde 
ettiği bilgileri Kitabü’s-Saydana Fi’t-
Tıb adlı eserinde topladı. Dünyadaki ilk 
eczacılık kitabı olarak bilinen bu kitapta 
Biruni bitkisel ilaçların yanı sıra madeni 
ve hayvansal ilaçlar hakkında da bilgi-
ler paylaştı. Bu kitabın bir diğer önemli 
özelliği ise Biruni’nin yazdığı son kitap 
olması. Biruni’nin bu kitabı yazdığında 
80 yaşını geçtiği tahmin ediliyor. Bi-
runi’nin ölümünden önce yaptığı son 
teorik çalışmalar ise İslam Hukukunda 
miras konusu üzerine oldu. 

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
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“Edindiğin bilgiler, giysilerine benzememeli, sen yıkanırken akıp gitmemeli”

11. yüzyıl Biruni Asrı 
Çocukluğundan beri araştırmacı ve 
meraklı olan Biruni tüm eserlerini 
bilginler için yazdı. Hayatının son 
dönemine kadar bilim alanındaki 
çalışmalarını sürdüren Biruni, dini 
hassasiyetini her zaman korudu. 
Modern dünyanın bilim babası ola-
rak nitelendirilen Belçikalı kimyager 
ve tarihçi George Sarton, 11. yüz-
yıla Biruni Asrı adını verdi.  Ayrıca 
UNESCO Courier Dergisi 1974 
yılında çıkardığı sayıyı Biruni’ye ayır-
dı ve Birnuni’yi “Binlerce yıl önce 
Orta Asya’da yaşamış evrensel 
deha” olarak dünyaya tanıttı. 



Ajanda
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Dijital bir marka olmanın altın kuralları 
Dr. Nabat Garakhanova’nın - KTO Karatay Üniversitesi Yayınları

Dijitalleşen dünyada, markaların dijitalleşme süreçlerinin nasıl yönetilmesi ge-

rektiğinin ele alındığı “Dijitale Kalpten Bağlı Marka” adlı kitapta, okurlara di-

jital bir marka olmanın keyifli bir şekilde yol haritası çiziliyor. Alanında uzman 

isimlerin bir araya geldiği bu kitapta dijital bir marka olmak için neler gerekti-

ğini adım adım anlatılıyor. Dr. Nabat Garakhanova’nın kaleme aldığı kitapta, 

bölüm yazarları, okuyucuları, QR kodlar ile kitaptakinden çok daha fazla bilgiye 

yönlendiriyor. Ayrıca yazarların sosyal medya bilgileri de olası sorular için bö-

lüm başlarında yer alıyor.

Bernarda, Burgazada’da 
tiyatroseverlerle buluşuyor 

Çocuklar için 
online tiyatro oyunu

İspanyol şair 
ve oyun yazarı, 
aynı zamanda 
ressam, piya-
nist ve besteci 
olan Federico 
Garcia Lor-
ca’nın ünlü 
eseri “Bernar-
da Alba’nın 
Evi” adlı oyun-
dan yola çı-
kılarak Pelin 
Temur tara-

fından yeniden yazılan tek kişilik tiyatro oyu-
nu Bernarda, 11 Haziran Cuma akşamı saat: 
20:30’da Burgazada Cennet Bahçesi Açıkhava 
Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşmaya devam 
ediyor. Özge Arslan’ın çarpıcı oyunculuğu ile 
hayat verdiği Bernada karakteri, ev içinde yas 
ilan ederek kurduğu otorite ile bildiğimiz tüm 
baskıcı rejimlerin küçük bir modelini oluştu-
ruyor. Otoritenin kadın kimliğine uyguladığı 
cinsiyetçi baskıyı, 5 kadının gözünden sahne-
ye aktaran oyunda canlı söylenen Fandangos 
ve Flamenko örnekleri ile izleyicilerin takdirini 
topluyor. 

Cumhuriyet değerlerini ve Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü anlatmak için sahnelenen Cumhuriyet Ço-
cukları adlı tiyatro oyunu çocukları eğlendirirken aynı 
zamanda da Atatürkle ilgili bilgilendiriyor. Pedagog 
onaylı oyun, bir sınıfta geçiyor. Bir öğretmenin, öğ-
rencilerine Atatürk ile ilgili bir ödev vermesi ile başla-
yan hikayede çocuklar Atatürk’ü tanımaya başladıkça, 
ona olan hayranlıkları da katlanarak artıyor. Muhar-
rem Baz’ın “Atatürk Çocukları” adlı marşının da yer 
aldığı tiyatro oyunu, 30 Haziran Çarşamba akşamı 
saat 20:00’de www.seyretix.com adresinden online 
olarak yayınlanacak.









Reklam İndeksi
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