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AİMSAD Mesajı

Değerli Sektör Paydaşları,
Yeni bir sayımızla daha karışınızdayız. Yazı-
ma başlamadan önce ülkemizin birçok nok-
tasında oluşan orman yangınları sebebiyle 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ya-
ralananlara da acil şifalar diliyorum. Maddi 
olarak zarar gören vatandaşlarımıza da geç-
miş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. 

Bir önceki sayımızda sizlere detayları ile 
bahsettiğim ikinci el makine ithalatı konu-
sunda büyük bir adım atılarak, ikinci el ma-
kinelerin birçoğunda yatırım teşvik belgesi 
kapsamında uygulanan muafiyetler kaldırıl-
dı. Kendi sektörümüz açısından bakıldığın-
da ise tomruk makineleri, şerit/daire tes-
tere makineleri, işleme merkezleri, planya, 
freze, bantlama makineleri ve delik makine-
leri gibi 10 kalem ürün için bu karar kapsa-
mında muafiyetler kaldırılmış oldu. Henüz 
kaldırılmayan makineler için de beklentimiz 
devam ediyor. Bu vesile ile, sesimizi duyarak 
hızlı bir adım atan bakanlıklarımıza şükran-
larımızı sunuyoruz.

2021 yılı ilk altı ayında yaşanan gelişmelerle 
ilgili de bilgi vermek istiyorum. Hemen he-
men her yazımızda ya da dergimizde bah-
sediyoruz; Ağaç İşleme Makineleri (AİM) 
sektörü dış ticaret fazlası veriyor diye. Geç-
tiğimiz günlerde yayımlanan dış ticaret is-
tatistiklerine göre; Genel Sekreterliğimiz 
tarafından derlenen rapor sonucunda gö-
rüldüğü üzere ilk altı ayın sonunda sektörü-
müz dış ticaret fazlası vermeye devam etti. 
Buna göre; pandemi koşullarında büyük bir 
özveriyle çalışmaya devam eden AİM sek-
törü üretimi bir önceki döneme göre %48 
artarak 147 milyon dolar, ihracatı %45 ar-
tarak 62 milyon dolar, ithalatı ise %68 arta-
rak 31 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı 
dönemde; ihracatın ithalatı karşılama oranı 
%198 oldu.

Raporda yer alan ihracat verilerine bakıldı-
ğında ise, 2021 ilk 6 ayında en fazla diğer-
leri grubunda bulunan makinelerin ihracatı 
gerçekleştirildi. En fazla ihracat ise 3 mil-

yon 917 bin 588 dolar ile Irak’la yapıldı. 
Irak’ı sırasıyla Rusya, Cezayir, Bulgaristan, 
Birleşik Krallık, BAE, Özbekistan, Kosova, 
Romanya ve Polonya takip etti.

Rapora konu olan dönemdeki ithalat veri-
lerine bakıldığında ise, Türkiye’ye en fazla 
diğerleri grubunda yer alan makinelerin 
ithal edildiği görüldü. Yılın ilk altı ayında 
Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ülke ise 
Çin oldu. Türkiye, bu dönemde Çin’den 
11 milyon 030 bin 169 dolarlık makine 
ithalatı gerçekleştirdi. Çin’i ise sırasıyla; 9 
milyon dolar ile İtalya ve 5.7 milyon dolar 
ile Almanya takip etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve bera-
berinde tüm iş yapış şekillerini değiştiren 
Covid-19 pandemisine rağmen, bir kez 
daha dış ticaret fazlası veren AİM sektö-
rünün buluşma noktası 34 yıldır olduğu 
gibi bu yıl da AİMSAD iş birliği ile Reed 
TÜYAP tarafından organize edilen Ağaç 
İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Alet-
leri Fuarı WoodTech olacak. Pandemi nede-
niyle son iki yıldır yurtiçi ve yurtdışında bir-
çok fuar iptal edilirken, WoodTech geleneği 
bozmayarak tüm sektör paydaşlarını 9-13 
Ekim 2021 tarihleri arasında TÜYAP Kong-
re ve Fuar Merkezi’nde bir araya getirecek. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm üyeleriy-
le fuara katılım sağlayacak olan AİMSAD, 
bünyesinde bulunan sektörün en güçlü ve 
büyük firmalarıyla WoodTech’e yön vere-
cek. Geçen yıl da iptal kararı alınmayarak 
pandemi koşullarında TÜYAP çatısı altında 
yüz yüze gerçekleştirilen yurtiçi ve yurtdı-
şındaki ilk makine fuarı olarak adını tarihe 
yazdırmayı başaran WoodTech, tüm katı-
lımcılardan tam not almayı başarmıştı.

Yazımın sonuna gelirken 30 Ağustos Zafer 
Bayramınızı kutlar, WoodTech Fuarı’na ka-
tılacak olan başta üyelerimiz olmak üzere 
tüm sektör firmalarına şimdiden başarılar 
dilerim.

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri
Derneği (AİMSAD) 
Genel Sekreteri Arif Onur KAÇAK
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AİMSAD’tan “Yeniden Yeşerteceğiz” 
kampanyasına destek 

Türkiye’de orman yangınları

Kurulduğu günden buyana, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde birçok kampanyaya 
destek veren AİMSAD, ülke genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle TEMA Vakfı’nın 
başlattığı “Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına destek vererek, üyelerinin katılımıyla 8 bin 
fidana ulaştı.

Bir yandan küresel iklim değişikliği, diğer taraftan doğaya saygı duymayan insanlar ve di-
ğer birçok farklı etken sebebiyle çıkan yangılarda her yıl dünyanın farklı noktalarında akıl 
almaz büyüklükte ormanlık alanlar küle dönüyor. Bununla beraber birçok hayvan ve bitki 
türü de yangınlarda yok oluyor. Tüm dünyanın ekosistemi çok hızlı ve geri dönülemez bir 
şekilde çökmeye devam ediyor. Ormanların korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi 
bu denli önemliyken, her yıl sayısız orman yangının yaşanması çok daha etkili önlemler alın-
ması gerektiğini de bir kez daha karşımıza çıkarıyor.

AİMSAD, 28 Temmuz 2021 
tarihinde Antalya’nın Ma-
navgat ilçesinde başlayan 

ve kısa sürede birçok il ve ilçeye ya-
yılan orman yangınlarının akabinde 
TEMA Vakfı tarafından başlatılan ve 
yangınlar sebebiyle yok olan orman-
lık alanların ağaçlandırılmasını amaç-
layan “Yeniden Yeşerteceğiz” kam-

panyasına destek vererek, yaklaşık 8 
bin fidan bağışına ulaştı.
TEMA Vakfı’nın resmi twitter hesa-
bından kampanya ile ilgili açıklama-
nın yapılmasının ardından hemen ak-
siyon alan AİMSAD 5 bin adet fidan 
hedefi ile kampanyaya katılım sağla-
dı. Kampanyayı 750 adet fidan bağışı 
yaparak başlatan AİMSAD, doğaya 

duyarlı üyelerinin katkılarıyla 5 bin 
fidan hedefine çok kısa bir sürede 
ulaştı. AİMSAD hedefe ulaşılmasına 
rağmen kampanyayı sonlandırmama 
kararı alarak, fidan bağışına desteği-
ni büyüttü. Yakında sonlandırılacak 
olan kampanya sonucunda toplanan 
tüm bağışlar TEMA vakfının ilgili 
kampanya hesabına aktarılacak.

28 Temmuz günü öğle saatlerin-
den sonra Antalya’nın Manavgat 
ilçesinde dört ayrı bölgede çıkan 
ve hızla yayılmaya başlayan orman 
yangınları, günler içinde başka şe-
hirlere sıçradı ve büyük bir felakete 
dönüştü. Şehirleri kırmızı bir alev 

topuna döndüren orman yangıları 
sebebiyle Türkiye genelinde zorlu 
bir süreç başladı. Bir yandan devam 
eden yangılar söndürülmeye çalı-
şılırken, diğer yandan yangınların 
başka bölgelere sıçramaması için 
çalışmalar sürdürüldü. 

102 bin dekarlık ormanlık alan 
tahrip oldu
Son verilere göre, Türkiye’de yaşa-
nan yangın felaketinde 102 bin de-
karlık ormanlık alan tahrip oldu. En 
ufak bir yeşilin bile yok olmaması ge-
reken bu dönemde bu denli büyük 
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bir alanın tahrip olması, sadece Tür-
kiye için değil tüm dünya için önemli 
sonuçlar doğuracak. 

Ormanlar ülke alanının 
yüzde 29,4’ünü kaplıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman 
Genel Müdürlüğü 2020 yılı Türki-
ye orman varlığı verilerine göre; or-
manlık alanlar, ülke alanının yüzde 
29,4’ünü kaplıyor. Geçen süreç ve 
son yaşanan orman yangıları sebe-
biyle bu oranda nasıl bir düşüş yaşan-
dığı önümüzdeki günlerde açıklana-
cak resmi rakamlarla daha net ortaya 
çıkacak. 

Eş zamanlı yangınlar nedeniyle 
tahliye kararı alındı
Türkiye tarihinde yaşanan en büyük 
orman yangını faciası olarak açıkla-

nan bu süreçte Manavgat’tan sonra 
Muğla, Aydın, Isparta, Denizli, Ada-
na ve Osmaniye’nin farklı noktala-
rında eş zamanlı yangınlar yaşanma-
ya başladı. Yangınların başlamasıyla 
gerek sivil vatandaş gerekse ilgili tüm 
kamu kurum ve kuruluşları insan 
üstü bir çabayla yangınlara müdahale 
etmeye, doğanın yok olmaması için 
canla başla çalışmaya başladı. Ancak 
yüksek hava sıcaklıkları ve rüzgarın 
şiddetiyle yangınlar hızını sürekli 
arttırmayı başardı. Bazı bölgelerde 
yangınlar şehir merkezlerine kadar 
ulaştı. Birçok şehir merkezi, köy ve 
benzeri alanda yaşayan insanlar hem 
karadan hem de denizden tahliye 
edilmek zorunda kalındı.  

190’ın üzerinde yangın çıktı
5 ağustosa ait resmi verilere göre; 

ülke genelinde bu süreçte 190’ın 
üzerinde yangın çıktı. Büyük bir 
bölümü söndürülse de halen bazı 
bölgelerdeki yangınlar devam 
ediyor. Yangınların tamamen et-
kisiz hale gelmesinden sonra ise 
çok daha büyük sorunlar bizleri 
bekliyor olacak. Tahrip olan alan-
ların yeniden yeşillendirilmesi, 
ekosisteme uygun ağaçlandırılma 
çalışmalarının yürütülmesi, ya-
şam alanlarını kaybeden insanlara 
destek sağlanması, yaralı kurtarı-
lan hayvanların tedavisi ve daha 
birçok alanda Türkiye önemli bir 
sınavdan geçecek. Bunlarla bera-
ber, toplumun bilinçlendirilmesi, 
doğaya zarar veren ya da verme gi-
rişiminde bulunan kişilerle ilgili de 
çok daha caydırıcı kural ve kanun-
ların belirlenmesi de gerekecek. 
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Aralıksız 34 yıldır devam eden 
WoodTech, bir kez daha 
tüm sektörün buluşma noktası olacak
Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya Bölgesi’ndeki en büyük buluşma noktası Ağaç İşleme 
Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech Reed TÜYAP’ın tecrübesi ve AİMSAD’ın 
sektör gücüyle 34. kez tüm piyasa paydaşlarını bir kez daha bir araya getirmeye hazırlanıyor.

AİMSAD iş birliği ile Reed 
TÜYAP tarafından orga-
nize edilen 34. Ağaç İşle-

me Makineleri, Kesici Takımlar, El 
Aletleri Fuarı WoodTech 9-13 
Ekim 2021 tarihleri arasında 
TÜYAP Kongre ve Fuar Merke-
zi’nde düzenlenecek.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Co-
vid-19 pandemisi nedeniyle yurtiçi 
ve yurtdışında birçok fuar iptal edi-
lirken, WoodTech geleneği bozma-
yarak tüm sektörün her zamanki 
gibi buluşma noktası olacak. Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da tüm üyele-
riyle fuara katılım sağlayacak olan 
AİMSAD, bünyesinde bulunan 
sektörün en güçlü ve büyük fir-
malarıyla fuara yön verecek. 
Geçen yıl da iptal kararı alınmaya-
rak pandemi koşullarında TÜYAP 
çatısı altında yüz yüze gerçekleş-
tirilen ilk fuar olarak adını tarihe 
yazdırmayı başaran WoodTech, 
tüm katılımcılardan tam not almayı 
başarmıştı. 
Pandemi şartlarında nasıl fuar dü-
zenleneceği konusunda dünyaya 
örnek olan WoodTech, geçtiğimiz 
yıl edindiği tecrübeyle, bu yıl çok 
daha başarılı bir fuara imza atacak. 
AİMSAD önderliğinde organize 
edilen fuarda, yeni nesil fuarcılı-
ğın ne demek olduğu bir kez daha 
net bir şekilde ortaya konulacak. 
WoodTech Fuarı’na katılım sağla-

yacak olan AİMSAD üyesi firmalar 
son teknolojilerle üretilmiş ürün ve 
hizmetleriyle geçmiş yıllar da oldu-
ğu gibi yine fuarın en çok ziyaret 
edilen stantlarına sahiplik edecek. 

Ulusal ve uluslararası şirketler 
için önemli bir iş birliği platformu
Üreticilerle, yerli ve yabancı 
profesyonelleri bir araya getiren 
WoodTech, aynı zamanda ulusal, 
bölgesel ve uluslararası şirketler 
için önemli bir iş birliği platformu 
olma özelliği de taşıyor. WoodTech 
katılımcıları, önceki senelerde oldu-
ğu gibi bu sene de destek paketle-
rinden yararlanabilecekler. Bu kap-
samda, Ticaret Bakanlığı’nın Yurtiçi 
Nitelikli Fuar Teşvik listesine dahil 
edilen WoodTech 2021 Fuarı’na ka-
tılım sağlayanlar maksimum 98 bin 
TL olmak üzere ödemelerinin yüz-
de 50’sine teşvik alabilecekler. Teş-
vik başvuruları fuar gerçekleştikten 
sonraki üç ay içerisinde DYS sistemi 

üzerinden online olarak gerçekleşti-
rilebilecek ve öncesinde herhangi bir 
başvuru yapılması gerekmeyecek. 
Bu desteklere ek olarak, katılımcılar 
Ticaret Bakanlığı nezdinde birçok 
farklı ülkeden getirilecek uluslararası 
alım heyetleri ile de görüşme fırsat-
ları yakalayacaklar.

Geçen yılın memnuniyet 
oranı yüzde 73
Geçtiğimiz yıl WoodTech ile ilgili 
katılımcılar arasında yapılan anke-
te göre; katılımcıların memnuniyet 
oranı yüzde 73 olarak belirlendi. Ay-
rıca, fuar sırasında sipariş alma oranı 
yüzde 56 olurken, fuar sonrasında 
sipariş alma oranı yüzde 63 seviyele-
rine çıktı. Aralarında İsviçre, Kuveyt, 
Almanya, Belarus, ABD, Hindistan, 
Birleşik Krallık, Hong Kong ve İtal-
ya’nın da yer aldığı toplam 60 ülke-
den ziyaretçi ağırlayan fuara pande-
mi sınırlamalarına rağmen 6 bin 382 
kişi katılım sağlamıştı. 
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Ağaç işleme makineleri sektörünün öncü sivil toplum kuruluşu AİMSAD yürüttüğü sektörel 
çalışmalar kapsamında “AİMSAD Üye Firmalarının Ürettikleri Ürünlerle İlgili Nokta Atışı 
İhracat Hedef Pazarları” başlıklı raporu yayımladı. 22 farklı GTİP numarasına sahip ürünün 
tek tek analiz edildiği çalışma, ihracatçı firmaların hedef pazarlarını doğru belirlemesi 
konusunda kılavuz görevi görecek. 

AİMSAD, başta üye fir-
maları olmak üzere tüm 
AİM sektörüne yol gös-

terici çalışmalarını hayata geçir-
meye devam ediyor. Bu zamana 
kadar hazırladığı sektörel rapor-
larla büyük başarılara imza atan 
AİMSAD, üye firmalarının üret-
tikleri ürünlerle ilgili hedef pazar-
larını nokta atışı belirlemelerini 
sağlayacak önemli bir rapor ha-
zırladı. 

AİMSAD Üye Firmalarının Üret-
tikleri Ürünlerle İlgili Nokta Atışı 
İhracat Hedef Pazarları başlıklı 
rapor AİMSAD üye firmalarının 
ürün yelpazesini kapsayan 14 

farklı 6’lı GTİP altında sınıflandı-
rılan toplam 22 farklı 12’li GTİP 
numarasına sahip ürünün “nok-
ta atışı” ihracat hedef pazarlarını 
ikincil veriler üzerinden tespit et-
mek için hazırlandı. Çalışma, alt 
kategorilerin GTİP detaylarına 
inilerek, ilgili ürün yelpazesinde-
ki detaylı tanımlanan ürünler için 
daha hassas ve net potansiyel pa-
zarlara ulaşabilmesine olanak sağ-
ladığı için 6’lı GTİP’e göre yapı-
lan analizlerden çok daha işlevsel 
ve yol gösterici.

22 adet ürün incelendi
İkincil veri kaynağı olarak Dün-
ya Ticaret Örgütünün en güncel 
uluslararası ticaret istatistikleri 
kullanıldığı çalışmada istatistik-
ler www.trademap.org üzerinden 
ve en detaylı GTİP numarasına 
inilecek şekilde incelenip, veriler 
ilgili ürünler için analiz edildi. 
Çok miktarda verinin detaylı ve 
sistematik bir şekilde ele alındığı 
raporda, ihracatçı firmaların he-
def pazar belirlemesinde gerekli 
olacak veriler süzüldü ve ilgileni-
len 22 adet ürünün her biri için 
tek tek analiz yapıldı. Her ürünün 
geniş bir başlık altında incelendi-
ği raporda, ithalat-ihracat verileri, 
karşılaştırmalar ve hedef pazarlara 
yönelik önerilerde bulunuldu.

Her ürün için 
RCA endeksi hesaplandı
Ürünlerine özel pazarları çeşit-
lendirmek isteyen ihracatçılar için 
kılavuz niteliği taşıyan çalışmada 
hedef pazar analizinin yanı sıra 
14 adet 6’lı GTİP’teki ürünlerin 
2019 (en güncel versiyon) Açık-
lanmış Göreceli Üstünlük (RCA) 
endeks değerleri de formüle göre 
teker teker hesaplandı ve söz ko-
nusu ürünlerin mevcut durumda 
dünya ticaretinde rekabetçi bir 
durumda olup olmadıkları ortaya 
kondu.

22 üründen sadece 5’inin 
rekabetçiliği yüksek
Raporda, Türkiye’deki firmaların 
ihracat performansı üzerinde et-
kili olan faktörlerin; firma özel-
likleri, faaliyet gösterilen sektör 
ve ihracat stratejisinin olduğu 
belirtildi. Ayrıca çalışmada, ihra-
catta başarılı olabilmek için doğru 
ihracat stratejisinin belirlenmesi-
nin yanı sıra sektörel anlamda da 
rekabetçiliğin artması yönünde 
çok yönlü analiz ve çalışmalar ya-
pılması gerektiği bilgisi paylaşıldı. 
Çünkü çalışma kapsamında analiz 
edilen toplam 22 adet ürün içe-
risinde rekabetçiliği yüksek ürün 
sayısının beş – altıyı geçmediği 
görüldü.

AİMSAD’tan ihracatçılar için 
kılavuz niteliğinde çalışma
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AİMSAD yeni üyeleriyle 
büyümeye devam ediyor
Ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinde faaliyet gösteren üye firmalar arasında iş birliği, da-
yanışma ve bilgi alışverişi sağlamak amacıyla 2014 yılında kurulan AİMSAD, bünyesine katılan 
yeni üyeleriyle büyümesine hız kesmeden devam ediyor.

Kurulduğu 2014 yılından bu 
yana sürdürdüğü çalışmalar 
ve sektöre yön veren faali-

yetleri ile piyasa paydaşlarının takdi-
rini toplamayı başaran AİMSAD’ın 
üye sayısı artmaya devam ediyor. 
Mevcut üye sayısını 68’e çıkaran 
ağaç işleme makineleri sektörü-
nün öncü sivil toplum kuruluşu 
AİMSAD gelecek dönemlerde de 
üyeleriyle birlikte başarılı çalışmala-
ra imza atmaya hazırlanıyor. Üye-
lerinin yüzde 95’i makine üreticisi 
konumunda olan AİMSAD, ticaret 
ve ekonomiye yön veren firmalarla 
da iş birliklerini sürdürüyor.
Tüm üyelerinin fikir, öneri ve ta-
leplerini dikkate alarak projeler 
üreten AİMSAD, İsmet Toktaş’ın 
başkanlığında AİM sektörünün 
hem Türkiye’de hem de dün-
ya arenasında sesi olmaya devam 
ediyor.  AİMSAD Tüzüğü çerçe-
vesinde belirlenen amaçlar doğ-
rultusunda üye firma görüşlerini 

de alarak sektöre katma değer 
sağlayacak faaliyetlerde bulunmak 
hedefiyle oluşturulan komiteler de 
bu sürece aktif olarak katkı sağ-
lıyor. Kurulduğu yıldan buyana 
hayata geçirdiği komite çalışma-
larıyla takdir toplayan AİMSAD 
bünyesinde, İmalatçılar Komitesi, 
Basın-Yayın ve Tanıtım Komitesi, 
Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler 
Komitesi, İthalatçılar Komitesi ve 
Fuar Komitesi olmak üzere top-
lamda beş farklı komite bulunuyor.
Hem yurtiçi hem de yurtdışı bir-

çok fuar, organizasyon ve toplan-
tıya katılım sağlayan AİMSAD, 
bu platformlarda başta üyelerinin 
olmak üzere tüm sektörün talep 
ve beklentilerini masaya yatırıyor. 
AİM sektörünün karşı karşıya kal-
dığı sorunların çözümü için de il-
gili mercilerle birebir görüşmeler 
sağlayan AİMSAD, piyasa paydaş-
larıyla iletişimi kuvvetlendirerek, 
sorunlara daha hızlı ve etkin çö-
zümler bulmayı amaçlıyor. 
AİMSAD olarak sektöre rehber 
olacak çok değerli raporlar ha-
zırladıklarını belirten AİMSAD 
Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak; 
“Söz konusu raporları hazırlama-
dan önce sektörün ihtiyaçlarını 
belirleyip, bir yol haritası oluştu-
ruyoruz. Böylece sadece üyele-
rimizin değil, piyasada iş yapan, 
üreten, istihdam sağlayan, ticare-
te ve ekonomiye destek sağlayan 
herkese katkıda bulunuyoruz” ifa-
delerini kullandı.

“AİMSAD olarak önceliğimiz karşılıklı güven ve iletişim”
AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak yaptığı açıklamada; “AİMSAD’ın 
kuruluşunun üzerinden yedi yıl geçti. Bu süreçte sektör içerisinde üyelerimizi 
en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Gelecek yıllarda da bu kararlılıkla 
sektörümüzü ve üyelerimizi ülke içinde ve uluslararası platformlarda temsil et-
meye devam edeceğiz. AİMSAD olarak önceliğimiz karşılıklı güven ve iletişim. 
Bu doğrultuda derneğimize katılan yeni üyelerimizle büyümeye ve projelerimizi 
hayata geçirmeye devam ediyoruz. AİM sektörünün en önemli temsilcisi olarak, 
hayata geçirdiğimiz çalışmalar ve piyasaya sağladığımız destek ilk günden beri 
takdir topluyor. AİMSAD olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bu çerçevede 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021’de de pandemi koşulları altında da olsak 
emek vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu. 
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AES ve HOMAG’tan iş birliği
AES ve HOMAG’ı bir araya getiren proje kapsamında HONEST CNC İşlem Merkezi’nin lansmanı 
Bursa’da geçekleştirildi.

AES ve HOMAG firmalarını 
bir araya getiren HONEST 
CNC İşlem Merkezi’nin 

lansmanı 29 Haziran- 2 Temmuz 
tarihleri arasında Bursa’da gerçek-
leştirildi. Dört gün boyunca devam 
eden lansmana birçok ziyaretçi katı-
lım sağladı.
HONEST makinesinde Alman 
Benz ana motorları ve Benz delik 
grupları kullanıldı. AES’nin patentli 
Vacuboost akıllı vakum optimizas-
yon sistemi HONEST’da standart 

olarak sunuldu. Vacuboost akıllı va-
kum optimizasyon sistemi ile 8 böl-
gede, 2 vakum pompası ile yüksek 
hız ve hassasiyetle işlem yapılabilini-
yor. Ayrıca HONEST makinesinde 
HOMAG makinelerinde kullanılan 
woodWop programı da entegre 
edildi. HONEST CNC Freze ma-
kinesi müşterilere tekil olarak sunul-
duğu gibi, yükleme, boşaltma – te-
mizleme ile hat olarak da konfigüre 
edilebiliyor.

“Pazarın ihtiyaç ve eksikleri dik-
kate alınarak tasarlandı”
AES Yönetim Kurulu Başkanı İsmet 
Toktaş hayata geçirilen iş birliği ile 
şu açıklamalarda bulundu; “HO-
NEST; Uzun bir inceleme, araştır-
ma, test ve deneme süreçlerinden 
sonra pazarın ihtiyaç ve eksiklerini 
dikkate alarak tasarlandı. İki firma 

tarafından ortak olarak seçilmiş en 
yüksek kalite ve teknolojiye sahip 
bileşenleri ile pazara yeni bir soluk 
getirdi. Türkiye piyasasında hızlı bir 
şekilde başlayan lansman ve satışla-
rımızın gün geçtikçe başarısıyla ses 
getirerek yayılmasını hedefliyoruz. 
Bu nedenle yakın gelecekte başka 
şehirlerde de lansmanlarımızın tek-
rarlanacağını şimdiden sizlere bildir-
mek isteriz.”

Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı 
Meclisi toplandı
TOBB Türkiye Makine ve 

Teçhizat İmalatı Meclisi 
toplantısı, Meclis Başka-

nı Kutlu Karavelioğlu başkanlı-
ğında gerçekleştirildi. Toplantıya 
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mustafa Erol ve Genel 
Sekreteri Arif Onur Kaçak katılım 
sağladı.
Toplantıda, “Makine dış ticare-
tinde 2021 yılı ilk beş ayı değer-
lendirmesi” konu başlıklı sunum 
OAİB Şube Müdürü Mehtap 
Önal tarafından yapıldı. Sektörün 
temel göstergelerinin ve gelişme-

lerinin 2021 yılı ilk beş ayı değer-
lendirmesi ise Meclis Danışmanı 
Doç. Dr. Ruhi Gürdal tarafından 
yapıldı. 
Ayrıca, “UNDP Türkiye faaliyet-
leri – sektörel iş birliği alanları” 
konusunda UNDP Türkiye Prog-
ramlardan Sorumlu Temsilci Yar-
dımcısı Seher Alacacı Arıner tara-
fından sunum yapıldı. Covid-19 
Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Pro-
jesi, Makine Sektörü, Yeni Pazar 
ve Ürün Uzayı Analizi Çalışması 
sonuçları” ile ilgili Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı Proje Danışmanı 

Hakan Zobu detaylı bilgi verdi. 

Bilgilendirmeler yapıldı
Ayrıca hem TOBB Çevre Mü-
dürlüğü tarafından; Türkiye Çev-
re Ajansının Teşkilatı ve Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkındaki Yö-
netmeliğe ilişkin hem de Avrupa 
Komisyonu tarafından yayınlanan 
yeni sanayi stratejisi hakkında bil-
gilendirme yapıldı. Toplantı so-
nunda MAKFED Genel Sekreteri 
Zühtü Bakır tarafından Mevzuat 
ve Kiralama Komiteleri çalışmaları 
hakkında bilgilendirme yapıldı.
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Dış ticaret açığı 4,3 milyar 
dolar oldu
Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 52,5 
artışla 4,3 milyar dolar oldu. 

Ticaret Bakanı Mehmet 
Muş, TİM ile düzenle-
diği basın toplantısında 

temmuz ayı dış ticaret rakamlarını 
açıkladı. Temmuz ayı ihracatının 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar 
dolar olarak gerçekleştiğini söyle-
yen Bakan Muş, “Söz konusu tu-
tar, bugüne kadar gerçekleştirilen 
en yüksek temmuz ayı ihracatı” 
dedi.
Kurban Bayramı tatili dikkate alın-
dığında iş günü bazında ihracat 
tutarının da oldukça yüksek ol-
duğuna belirten Muş; “Bu sayede 
ocak-temmuz dönemi ihracatımız, 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre yüzde 35 artışla 121,4 mil-
yar dolara yükseldi. Yine pandemi 
öncesine göre kıyaslarsak 2019 
yılı ocak-temmuz dönemine göre 
de ihracatımız yüzde 16,4 artış 

sağladı. Son 12 aylık ihracatımız 
da 201,5 milyar dolara yükselerek 
yeni bir rekora imza attı. İlk defa 
200 milyar doları geçmiş bulunu-
yoruz” diye konuştu.

Temmuz ayında ithalat 
yüzde 17 arttı
İthalatın ise temmuz ayında yıllık 
bazda yüzde 17 artış ile 20,7 milyar 
dolar olduğunu açıklayan Bakan 
Muş, “Ocak-temmuz döneminde 
ithalatımız, 2020’nin aynı döne-
mine göre yüzde 26 artışla 146,8 

milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Dış ticaret hacmi ise 268,2 milyar 
dolara yükseldi. Bir diğer önemli 
gösterge olarak ihracatın ithalatı 
karşılama oranı, ocak-temmuz dö-
neminde, geçtiğimiz yıla göre 5,6 
puan artışla yüzde 82,7’ye çıktı. 
Benzer şekilde, dış ticaret açığımız 
ocak-temmuz döneminde geçtiği-
miz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 
milyar dolara geriledi. Bununla 
beraber ocak-temmuz döneminde 
ihracat yapan firma sayısı yüzde 10 
artışla 80 bine yaklaştı” dedi.

Yeni kararla yatırım teşvik belgesi 
muafiyetlerinde değişiklik yapıldı
29 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 
Karar’da yapılan değişiklik ile; Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen makine ve teçhizatların ithal 
edilmesi durumunda gümrük vergisi muhafiyeti uygulanmamasına karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yatırımlarda Devlet Yar-
dımları Hakkında Karar’da 

yapılan değişiklik kapsamında 8465 
ile başlayan 10 kalem ağaç işleme 

makinesinde sıfır olarak ithal edilen 
ürünlerde yatırım teşvik belgesi kap-
samında gümrük vergisi muafiyeti 
uygulanmayacak.
Aynı sayılı Resmi Gazete’de ayrıca 

8465 ile başlayan 10 kalem ağaç 
işleme makinesinde ikinci el olarak 
ithal edilen ürünlerin yatırım teşvik 
belgesi kapsamında temin edileme-
yeceği yönünde de değişiklik yapıldı.
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Sanayi üretim endeksi 
yüzde 40,7 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna 
göre; sanayi üretim endeksi, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,7 oranında arttı.

TÜİK’in açıkladığı verilere 
göre; sanayi üretim endek-
si, mayıs ayında geçen yılın 

aynı ayına göre yüzde 40,7 olarak 
gerçekleşti ve yüzde 38 düzeyindeki 
beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğin-
de, 2021 yılı mayıs ayında maden-
cilik ve taş ocakçılığı sektörü endek-

si bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 
20,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,3 arttı
Sanayinin alt sektörlerine bakıldığın-

da, 2021 yılı mayıs ayında madenci-
lik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 
bir önceki aya göre yüzde 8,4 ve 
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 
1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı. 
Sanayi üretiminde ise aylık bazda 
yüzde 1,3 oranında artış yaşandı.

Türkiye’de nakit ödeme alışkanlığı ilk sırada
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen yılın eylül-ekim döneminde Türkiye’de 
nakit kullanım alışkanlıklarını anlamaya ve nakdin ödeme yöntemleri içindeki önemini 
incelemeye yönelik yaptığı Nakit Kullanım Alışkanlıkları Anketinin sonuçları açıklandı.

TCMB tarafından yapılan 
Nakit Kullanım Alışkan-
lıkları Anketinin sonuçları 

açıklandı. Anket sonuçlarına göre; 
Türkiye’de kredi kullanımı artsa 
da nakit kullanımı hala önceliğini 
korumaya devam ediyor. Ankete 
Türkiye genelini temsilen, 26 alt 
bölgede yer alan illerden seçilmiş 
hanelerden 16-65 yaş arası 1.200 
kadın ve 1.200 erkek katıldı. Ka-
tılımcıların demografik özellikleri 
incelendiğinde, 25-39 yaş grubu-
nun payı yüzde 33,9 ile öne çıkar-
ken, katılımcıların yaş ortalamasının 
38,9 olduğu görüldü. Katılımcı-
ların yüzde 54,3’ü ücretli çalışan 
olup yüzde 47,4’ü üçüncü gelir 
grubundayken, yüzde 46,1’i düşük 
eğitim ve yüzde 56,2’si düşük fi-
nansal okuryazarlık seviyesinde.
Anket sonuçlarına göre; bireylerin 
yüzde 32,3’ü gelirinin tamamını 

nakit olarak, yüzde 30,3’ü ise tama-
mını banka hesabı üzerinden elde 
ediyor. Gelirinin tamamını veya ço-
ğunluğunu nakit olarak elde edenle-
rin oranı yüzde 55,1. Eğitim düzeyi 
arttıkça geliri nakit olarak elde etme 
oranı da azalıyor. Anket sonuçlarına 
göre olağan bir günde cüzdanda ta-
şınan medyan para miktarı 150 TL. 
Demografik özelliklere göre cüz-
danda taşınan ortalama para miktarı 
da değişiyor. 40-54 yaş grubu, kendi 
hesabına çalışanlar, yüksek eğitim ve 
yüksek gelir düzeyine sahip kişiler 
gün içinde cüzdanlarında daha fazla 
nakit taşıyor. Bunun yanında yüksek 
finansal okuryazarlık düzeyine sahip 
bireylerin cüzdanlarında daha az na-
kit taşıdığı görülüyor.

Eğitim seviyesi arttıkça 
nakit kullanımı azalıyor
Sonuçlar, ATM’den veya banka-

dan bir defada çekilen nakit para 
tutarının medyan olarak 500 TL 
iken, ortalamada 963 TL olduğu-
nu gösteriyor. Bu tutar; emekliler, 
55-64 yaş arasındakiler, en yüksek 
gelir grubundakiler ve yüksek fi-
nansal okuryazarlık seviyesindeki-
ler için daha fazla. Bireyler ken-
dilerini harcamalarda “çoğunlukla 
nakit kullanan” olarak tanımlıyor 
Ödeme yöntemlerine göre kendi-
ni tanımlama şekilleri demografik 
özelliklerine göre farklılık göste-
riyor. Kendini “çoğunlukla nakit 
kullanan” olarak tanımlama, 16-
24 yaş ve 65 yaş üstü gruplarda 
daha yaygınken, kendi hesabına 
çalışanlarda diğer meslek grupları-
na göre, daha düşük oranda. Ayrı-
ca, eğitim düzeyi ve gelir seviyesi 
arttıkça kendini “çoğunlukla nakit 
kullanan” olarak tanımlayanların 
oranı azalıyor.
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 “29 haziran kararını olumlu bir 
başlangıç olarak görüyoruz”
Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran, Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararını değerlendirdi. 

MAKFED Başkanı Adnan 
Dalgakıran, “Yatırım teş-
vik belgelerinin, yerli ve 

yabancı imalat arasındaki farkı orta-
dan kaldırarak ithalatı serbestleştiren, 
teşvik eden ve dampingli makinelere 
yol veren etkileri vardı. Bu etkilerin, 
bir kısım makine için sınırlanmasını 
olumlu bir başlangıç olarak görüyo-
ruz. Dinamik hale geleceği anlaşılan 
muhteva listesinin ise haksız rekabet-
le mücadelede önemli bir araç olacağı 
ümidini taşıyoruz” dedi.

“Sektörümüzü haksız rekabetten 
korumamız gerekiyor”
Küresel ölçekte gözlemlenen ta-
lep artışının, tedarik bölgelerindeki 
kayma, tüm endüstriyel dallarda 
hızlanan dönüşüm gayretleri ve 
pandeminin tüketimde sebep oldu-
ğu farklılaşmayla mevcut kapasiteleri 
birbirine uyumlu hale getirme çaba-
larından kaynaklandığına işaret eden 
Dalgakıran şunları söyledi: “Dünya 
toparlanma sürecini geride bırakıp 

hızlı bir büyüme sürecine giriyor. 
Bizim sektörümüz de beklenmedik 
süratte gerçekleşen bu iyileşmeden 
payını alıyor, kapasite kullanım oran-
larımız yüzde 80’e yaklaşıyor. Ka-
rantina döneminde işletmelerimizi 
daha verimli çalışacak hale getirmiş 
olduğumuzu, zorlanmadan artırdı-
ğımız üretim ve ihracatımızdan açık 
biçimde görüyoruz. Dış ticaretinden 
pozitif yarattığımız ürün gruplarının 
sayısı giderek artıyor. Sektörün ta-
mamında bu duruma gelmek için 
ise kamunun bütün planlarında stra-
tejik ilan edilmiş sektörümüzü itha-
lat girdabından ve haksız rekabetten 
korumamız gerekiyor.”

“Ticaret, karşılıklı olursa 
ticaret olur” 
Pandemi döneminde Türkiye’ye ka-
yan işler ve pekişen ticari bağlantılar 
sayesinde Avrupa ve Kuzey Ameri-
ka’nın ihracat içindeki payının yüzde 
67’ye, ithalat içindeki payının ise 61’e 
ulaştığına dikkat çeken Adnan Dalga-
kıran şunları söyledi: “Makine ithalatı 
bizim çok yakından takip ettiğimiz ve 
bütün verilerine hakim olduğumuz 
bir konu. Bu yılın ilk yarısında Avru-
pa ve Kuzey Amerika’ya yaptığımız 
ihracat 8 milyar dolar, oradan yaptı-
ğımız ithalat ise 10 milyar dolar kadar 
oldu. Dengeli bir ticaret ve lehimize 
kapanmakta olan bir makastan bahse-
debiliriz. İthalata kategorik bir itirazı-
mız olmamakla birlikte, yıllardır dert 
yandığımız haksız rekabet meselesi 
içinde, Türkiye’nin makina ithalatın-
da yüzde 36 paya ulaşan doğu malla-

rının sektörümüzde yarattığı tahribat 
önemli bir yer tutmaktadır. Yılda 10 
milyar dolar ithalat yaptığımız bu 
bölgeye, karşımıza çıkan yüksek ver-
giler nedeniyle sadece 500 milyon 
dolarlık makine satabiliyor olmamız, 
tek taraflı ve sürdürülemez bir ticaret 
ilişkisi içinde bulunduğumuzu ortaya 
koymaktadır. Ticaret, karşılıklı olursa 
ticaret olur” dedi.

“Haksız rekabetle 
mücadelede önemli bir araç”
Her türlü makinenin, sanki bütün 
dünya ile serbest ticaret anlaşması 
imzalanmış gibi gümrüklerden mas-
rafsızca geçmesinin sektörün Ar-Ge 
yatırımlarını zaafa düşüreceği gibi, 
yabancıların Türkiye’de yatırım yap-
ma ihtiyacını da ortadan kaldıraca-
ğını söyleyen Dalgakıran, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Yatırım teşvik 
belgelerinin, yerli ve yabancı imalat 
arasındaki farkı ortadan kaldırarak 
ithalatı serbestleştiren, teşvik eden 
ve dampingli makinelere yol veren 
etkileri vardı. Bu etkileri bir kısım 
makine için sınırlayan, 29 haziran ta-
rihli Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Cumhurbaşkanı Kara-
rını fevkalade olumlu bir başlangıç 
olarak görüyoruz. 1726 makine 
GTİP’i içinden seçilen 88 pozdan 
2019 yılında 500 milyon dolar fazla 
yaratırken, 2020’de 250 milyon do-
lar açık verdik. Dinamik hale gelece-
ği anlaşılan muhteva listesinin haksız 
rekabetle mücadelede önemli bir 
araç olacağı ümidini taşıyoruz.”
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SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Emine Erdem oldu
Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da 
gerçekleştirildi. SEDEFED’in yeni dönem yönetim kurulu üyelerinin de belirlendiği genel 
kurulda, yönetim kurulu başkanı seçilen Emine Erdem SEDEFED’in ilk kadın başkanı oldu.

SEDEFED 11. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Yapılan oylama 

sonucu Emine Erdem SEDEFED’in 
yeni başkanı oldu. AİMSAD heye-
tinin de katılım sağladığı genel ku-
rulda, AİMSAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mustafa Erol, 
SEDEFED Yönetim Kurulu Yedek 
Listesinde yer aldı. 
İstiklal Marşı’yla başlayan toplantı, 
SEDEFED Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali Avcı ve TÜRKONFED Yö-
netim Kurulu Başkanı Orhan Tu-
ran’ın açılış konuşmalarıyla devam 
etti. Olağan genel kurul gündemi 
kapsamında yönetim kurulu faaliyet 
raporu, denetleme kurulu raporu, 
tüzük değişiklikleri oy birliği ile 
onaylandı. Yeni dönem SEDEFED 
Kurul Üyeleri, TÜRKONFED 

Delegeleri ve yeni dönem çalışma 
programı belirlendi.

“SEDEFED iş dünyasının 
sesi haline geldi”
SEDEFED 7. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Avcı yaptığı ko-
nuşmada, SEDEFED’in hızlı fakat 
ayakları yere basan bir büyüme dö-
nemini geride bıraktığını belirterek, 
“SEDEFED artık kapsadığı sektör-
lerle tüm iş dünyasının sesi haline 
geldi. Ülkemize ve ekonomimize 
katma değer yaratma bilinciyle ulu-
sal ve uluslararası iş birliklerimizi 
geliştirmeye, ekonomi politikala-
rının yapım süreçlerine içerik ve 
savunuculuk ölçüsünde katkı sağ-
lamaya devam ettik. Ülkemizin 
sürdürülebilir rekabet gücüne ışık 
tutan, Rekabet Kongreleri gerçek-
leştirdik” dedi. Geride kalan döne-
min yeni dönemin alt yapısını da 
hazırladığını kaydeden Avcı, şunları 
ekledi: “Federasyon merkezinde de 
çeşitli yayınlar, rapor, görüş ve söy-
leşi yazıları ile üye dernek faaliyet-
lerimizi desteklemeye gayret ettik. 
Başka bir deyişle geride bıraktığı-
mız dönem SEDEFED için verimli 
bir gelişme dönemi oldu. Tabii bu 
başarıda kurumsallaşma yolunda 
attığımız adımların çok büyük kat-
kısı olduğunu belirtmekte fayda 
var. Dernek yöneticiliği bir bayrak 
değişimidir ve dönemini tamam-
layanların o bayrağı bir sonraki 
yönetime devretmesini ve bundan 

sonra SEDEFED geleneği haline 
gelmesini temenni ediyorum.”

“Yeni dönemde de katma değer 
yaratmaya devam edeceğiz”
SEDEFED’in 8. Dönem Yöne-
tim Kurulu Başkanlığına seçilen 
ve ilk kadın başkanı olarak kayıtla-
ra geçen Emine Erdem: “Bayrağı 
devralmak oldukça güç, yönetim 
kurulumuzun çok daha fazla ça-
lışması gerekecek. Hizmetlerinden 
dolayı Ali Avcı’ya ve geçmiş dö-
nem yönetim kurulumuza çok te-
şekkür ederim” dedi. SEDEFED’in, 
yeni döneminde de üye dernekle-
rinden güç alarak bağımsızlık ve 
gönüllülük esasıyla ülkesine, sek-
törlere ve üyelerine katma değer 
yaratmaya devam edeceğini vur-
gulayan Emine Erdem, sivil top-
lum kültürü olduğu sürece, siyasi 
ve sosyal yaşamın çok daha özgür 
olacağını, bireyin hak arayışı ile de 
demokrasilerin gelişip, güçlenece-
ğine değindi. Erdem, şöyle devam 
etti: “Demokrasilerin güçlenmesi 
için sivil toplum kuruluşlarına çok 
daha fazla ihtiyaç var. O nedenle 
yeni yönetimimizle SEDEFED’i 
geleceğe taşımak için daha çok 
çalışacağız. Son dönemde büyü-
yen federasyonumuzun üyeleri ile 
ilişkilerini derinleştirecek, üyeleri-
mizin bulunduğu sektörlerin reka-
betçiliğini artıracak ve gerekli des-
tek mekanizmaları ile üyelerimizin 
yanında olacağız.”

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Emine Erdem
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10 milyar avroyu 
kim ödeyecek? 

Çetin Ünsalan - Gazeteci / cetinunsalan@yahoo.com

Zorlu koşullardan geçildiği bir sü-
reci, pandemi başlığı altında geride 
bıraktığımızı umuyorum. Fakat asıl 
kritik dönemin bundan sonra başla-
dığını da dile getirmek isterim. Zira 
finansman yönetiminden insan kay-
nağına, müşteri ilişkilerinden tedarik 
zincirine kadar her bir başlığın ayrı 
ayrı dikkatle ele alınması gerekiyor.
Elbette yeni bir ekonomik sürece 
girilirken, reel sektörün önündeki 
yegane başlık bunlar değil. Günlük 
koşuşturmacaların içinde mutlaka 
hassasiyet gösterilmesi gereken kişi-
sel verileri koruma ve yeşil mutaba-
kat başlığı da ıskalanmamalıdır.
Zira kişisel verilerde sadece maddi 
cezalardan değil, bir firmanın itiba-
rından öz sermayesine kadar haya-
tına mal olabilecek yaptırımlardan 
söz ediliyor. Bu meselede Türkiye 
de KVKK, AB’de GDPR üzerin-
den sert yaptırımlar gelmiş halde. O 
nedenle acil gündem başlıklarından 
biri bu.
Bir diğer kritik konu ise yeşil muta-
bakata uyum, AB ile çalışan firma-
ların ağırlığını dikkate aldığınızda 
sektörün ana başlıklarından biri 
olmaya aday. Öncelikle tüm ulusla-
rarası raporlar iklim sorununun bir 
kriz haline dönüştüğünü vurgulu-
yor ve konu artık iklim krizi olarak 
adlandırılıyor.

Yani mesele dünya ekonomi aktör-
leri içerisinde artık öncelikli sırada. 
Belki bir ürün satarken, belki finans-
man kullanırken karşınıza çıkacak 
bu unsuru göz ardı etmemelisiniz. 
Elbette dünyamızı korumalıyız ve 
ona uygun üretim metotları geliştir-
meliyiz.
Ama ben biraz da konuyu abartarak 
ve kimsenin öyle olmadığını da bi-
lerek dünyanın en çıkarcı yaklaşımı 
üzerinden meseleyi gündeminize 
taşımak istiyorum. Diyelim ki; çevre 
ve benzeri hiçbir konuyu umursamı-
yorsunuz. Bunların da gereksiz gün-
demler olduğunu düşünüyorsunuz.
O zaman dünyanın meseleye en 
çıkarcı olarak bakan firması bile bil-
meli ki, çok kısa süre sonra ürün ya 
da hizmetlerinizin kalitesine sıra, 
çevreye uygun faaliyetinizden sonra 
gelecek. 
Yani alıcı önce çevreye duyarlı enerji 
kullanıp kullanmadığınızdan kar-
bon ayak izinize kadar tüm bu baş-
lıkları sorgulayarak sizinle masaya 
oturacak. Aksi halde almayacak ya 
da sattığınıza değmeyecek marjlarla 
talepte bulunacak.
Çünkü yeşil mutabakat aynı za-
manda bir vergilendirme ve ceza-
landırmayı da beraberinde getiri-
yor. Mesela Avrupa Birliği’nin son 
dönemde aldığı kritik bir karar var. 

Karbon sınır düzenleme mekaniz-
masıyla sadece çevreyi korumayı de-
ğil, aynı zamanda gelir elde etmeyi 
de hedefliyorlar.
“Karbon Sınır Düzenleme Meka-
nizması 2030 yılında yürürlüğe 
girdiği zaman yıllık tahmini 10 
milyar avro gelir sağlayacak. Av-
rupa Komisyonu 2023 yılından 
itibaren şirketlerin geçiş sürecine 
başlaması için kademeli bir vergi 
uygulamasına başlayacak.” Habe-
rin kaynağı Financial Times…
Ama belki de bu yazıyı okuduğu-
nuzda mesele çoktan Avrupa Ko-
misyonu’ndan karar olarak önünüze 
gelmiş olacak. Velhasıl kelam artık 
eski yöntemlerle iş yapmak nasıl 
mümkün değilse, dünyanın sıfır 
karbon politikası yürüttüğü süreç-
te eski bakış açılarıyla iş yapmak da 
olanaksız.
O nedenle temiz enerjiden başlaya-
rak verimliliği esas alan, müşterinin 
talebinin bu yönde değiştiğini bilen 
bir bilinç içinde hareket etmeli ve 
çok geçmeden yola çıkan firmalara 
sahip olmalıyız.
Aksi takdirde hem dünya ekono-
misinden dışlanmaya hem müşteri 
bulamamaya, bulsak da vergiler ve 
cezalar nedeniyle rekabetçi fiyata 
ulaşamamaya ramak kaldı. Takdir 
sizin…
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Yeni iş hayatı
Zeynep Erçağlar - Ata Yatırım İnsan Kaynakları Direktörü 

İş hayatı, günün koşturmacası içeri-
sinde bizler analiz edemeden hızla 
değişmekte. Bazı değişimler o kadar 
hızlı bir şekilde ve olağanmış gibi ol-
makta ki, biz bu değişime farkına bile 
varmadan uyum sağlamaktayız. 
Geçmişten günümüze doğru tarihsel 
bir süreçte baktığımızda çalışma ha-
yatının Sanayi Devrimi ile başladığını 
söyleyebiliriz. Öncesi, tarıma dayalı 
sistemde çalışanları kölelerin, esirle-
rin veya serflerin oluşturduğu feodal 
bir yapı olarak karşımıza çıkmakta ve 
bu yapı içerisinde çalışma hayatından 
bahsedilmesi çokta doğru gözükme-
mekte.
1768’de James Watt’ın buhar maki-
nesini bulmasıyla ev tezgahlarındaki 
üretim fabrikalara dönüşmüş ve bu 
dönüşüm beraberinde yeni kavram-
ları da getirmiştir. Ücret, işçi, mesai 
saati, fabrikalar gibi kavramlar haya-
tımıza girmiştir. Aslında Sanayi Dev-
rimi öncesi, kendi işini yapan kişilerin 
çoğunluğu nedeniyle var olduğu dü-
şünülen esnek çalışma kavramı değiş-
miş günümüze kadarda süregelmiştir. 
Günümüzde ise teknolojinin ivme 
kazanarak gelişmesi, dijital dünyada-
ki gelişmeler hem çalışma kavramını 
hem de iş yapış biçimlerimizi kökün-
den değiştirmeye zorlamakta.  Eski-
den fiziksel insan gücüne dayanan 
üretim şekillerinin yerlerini robotik 

sistemler almakta. Hatta çok kısa 
bir zaman sonra bu alanda insana 
ihtiyaç kalmayacağı da aşikar. Yapay 
zeka, block chain, sanal ve artırılmış 
gerçeklik, kuantum bilgisayarlar, or-
ganizasyonların ve toplumların çalış-
ma şeklini değiştirmektedir. Bu yeni 
dünyada şirketlerin sürdürülebilir re-
kabetini belirleyecek olan ise yaratıcı-
lığı yüksek insan sermayesidir. Yüksek 
potansiyele sahip bu kişilere ulaşmak 
gelişen dijital dünya sayesinde kolay 
da olsa bu kişileri sadece kendi şirket-
lerimizde sözleşmelerle sınırlayıp ça-
lıştırmak ise bir o kadar zor olacaktır. 
Dünyanın her yerindeki şirketlerle ça-
lışabilecek olan bu yüksek yetkinlikli 
kişiler bir şirketi tercih etmek yerine 
ya kısa süreli sözleşmelerle çalışacak 
ya da birkaç şirketle proje bazlı olarak 
çalışarak kariyerlerini geliştirecekler.  
Esneklik her alanda daha çok kullanı-
lan bir kelime haline gelmekte. Pan-
demi dönemi ise esnek çalışma uygu-
lamasına geçişi hızlandırdı. Ancak asıl 
sorunun şimdi başladığını belirtmek 
isterim. Tüm bu değişim sonrası, her 
şeyi başa alıp eskiye dönmeye çalışan 
şirketler ile bu geçiş sürecini insan 
kaynakları açısından avantajlı reka-
bet stratejisine çevirebilen şirketler 
arasındaki rekabeti izleyeceğiz. Ben 
kazananın, değişime ayak uyduran ve 
bu anlamda tüm yeniliklere kapılarını 

açan şirketler olacağı fikrindeyim. 
İçinde bulunduğumuz bu koşullarda 
Work 3.0 kavramı üzerinde durma-
yı çok önemsemekteyim. Özellikle 
pandeminin sonlarına yaklaştığımı-
zı düşündüğüm, uzaktan çalışmayı 
sonlandırarak yavaş yavaş şirketlere 
dönmeye başladığımız bu dönemde 
insan kaynakları politikalarımızı bu 
sistem üzerinden oluşturmamızda 
fayda olacağı fikrindeyim.  
Work 3.0 kavramı genel anlamda 
proje bazlı çalışma ya da zaman-me-
kan bağımsız esnek çalışma olarak ifa-
de edilebilir. Birçok şirket dönemsel 
ve proje bazlı olarak içlerinde free-
lance çalışanlara yer vermekte. Ancak 
benim burada anlatmak istediğim 
resmi daha büyük görmemiz gerek-
tiği yönünde. Çok uzak olmayan bir 
gelecekte çalışanların büyük bir kıs-
mının çalışma koşullu olarak bu şart-
ları talep edeceğini araştırmalar ortaya 
koymakta. PwC Çalışan Öncelikleri 
ve Tercihleri Araştırma Raporu or-
taya koymakta ki; (Rapor 16-28 yaş 
arasındaki genç neslin EMEA ve 
Türkiye karşılaştırmalı olarak çalışma 
hayatından beklentileri ve öncelikleri-
ne odaklanmaktadır) çalışanların veya 
çalışma hayatına yeni girecek olan Z 
kuşağı olarak nitelendirdiğimiz ke-
simin birincil öncelliklerinden birisi 
esneklik olacak. 



AĞAÇ İŞLEME MAKİNE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

AİMSADDERGİSİ  Temmuz - Ağustos 2021 45

İşverenler tarafından duruma bak-
tığımızda geleceğin işgücüne uyum 
sağlamak için kurum organizasyon-
larında çok ciddi değişimlerin yaşan-
ması gerektiğini görmekteyiz. Yeni 
işgücüne uyum sağlayan firmalar 
geleneksel organizasyon yapısından 
çevik organizasyon yapısına dönüşür-
ken bu yapının getirdiği birçok deği-
şime de öncülük yapmaktalar. Çevik 
organizasyon yapısı ile kurum içinde 
oluşan proje gruplarının, birçok start-
up’ın bir araya gelmesiyle oluşan ino-
vatif gruplar gibi çalışmaya başladığı 
yepyeni bir iş dünyası ortaya çıkacak. 
Çalışma ofislerindeki duvarların ve 
kapıların kaldırılması ile ast–üst iliş-
kisinin sınırlılarının kalktığı, zaman 
ve mekan sınırlamalarının olmadığı, 
teknolojiyi etkin bir biçimde kul-
lanabilen ofislerin tasarımı, orga-
nizasyon şemasındaki değişiklikler, 
liderlik anlayışının farklılaştığı, bir 
çok kurumla çalışan profesyonellerin 
rekabeti tırmandırdığı yeni çalışma 
hayatı heyecan yaratmaya devam et-
mekte. Çalışanlar için de sözleşme-
lerin kalktığı, bireyselliğin ön plana 
çıktığı, kişisel markanızın para ge-
tirmeye başladığı yeni bir dünyanın 
kapıları açılmakta. 
Çalışanlar kendilerini kısıtlı sözleş-
melerden kurtararak özgürleşecek-

ler. Birçok şirketle proje bazlı çalış-
ma imkanına sahip olacaklar, farklı 
uygulamaları deneyimleyecekler. Bu 
çalışma şekli ile daha yenilikçi bakış 
açısına sahip olacaklar, böylece yara-
tıcılıklarını artıracaklar. Yaratıcılığın 
gücünün özgürlükten geldiği hatır-
lanarak, yeni dünyada yaratmanın 
önemi vurgulanarak kurallar baştan 
yazılmaya başlandı.
İşverenler ise her zaman kendi kurum-
larına dahil edemedikleri yüksek po-
tansiyele sahip kişilerle çalışma imkanı 
elde edebilecekler. Rekabet avantajla-
rını artıracaklar. Özellikle daha küçük 
çaptaki şirketler ciddi fark yaratacak.
Bu anlamda kendimizi hem işve-
ren tarafında hem de çalışan olarak 
yeni dünyaya zaman kaybetmeden 
hazırlamaya başlamamız gerekiyor. 

Sınırların kalktığı dünyamızda işve-
renler doğru yetenekleri projelerine 
dahil etmek için kısıtlayıcı çalışma 
ortamlarından daha esnek çalışma 
ortamlarına geçiş yapmaya başladı-
lar. Mekan-zaman esnekliği içerisin-
de, dijital ortamların sağlandığı çok 
daha etkin ve verimli proje gurupları 
oluşmakta.
Artık çalışanların tek bir şirkete katı 
sözleşmelerle bağlanmasına gerek 
kalmadan, yetkinliklerini farklı şirket-
lerde değerlendirebilmekteler. Pro-
fesyonel çalışanların aynı anda birçok 
şirketle çalışmaya başlayacağı, iş yaşa-
mında devrim niteliğindeki bu deği-
şime hazırlanırken yetkinliklerimizi 
bu anlamda geliştirmeli ve bu yeni iş 
yaşamına uyum sağlayacak iş modelle 
oluşturmalıyız.
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Avrupa Yeşil Mutabakatı 
ve sektöre etkisi

Zühtü Bakır - Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Genel Sekreteri

2013 yılı haziran ayıydı. Her yıl düzen-
lenen Avrupa Konseyi Enerji Verimli-
liği Ekonomisi Zirvesi (ECEEE) için 
Güney Fransa’da yer alan Toulon’da 
bir yaz kampındaydık. Programın onur 
konuğu, genel oturumda konuşma ya-
pan ve ABD’den gelen Amory Lovins 
idi. Lovins’in konuşmasına, Uluslarara-
sı Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Fatih 
Birol’un “Petrol bizi bırakmadan biz 
onu bırakmalıyız” sözü ile başlaması, 
bir vatandaşımız olması bakımından 
gönlümü okşamıştı. Lovins, 2050 
yılında petrolün hayatımızda olmak-
sızın, tamamen yenilenebilir enerji ile 
bugünkü enerji tüketimimizin yarısını 
kullanarak aynı konforda yaşayabilece-
ğimiz öngörüsü ile bir saati aşkın ko-
nuşmasını tamamladı.
Amerikalı bir yazar, fizikçi ve Rocky 
Mountain Enstitüsü’nün Başkanı olup 
enerji politikaları konusunda dünyanın 
gurusu kabul edilen bir bilim adamı-
nın ağzından duyduğum bu öngörü 
hep aklımda kaldı. Avrupa Birliği’nin 
Avrupa Yeşil Mutabakatı olarak Türk-
çeleştirdiğimiz, The European Green 
Deal politikasının esasen Lovins’in 10 
yıl önceki öngörüsünü bir bakıma rea-
lize etmekten ibaret olduğunu düşün-
mekteyim. 
Dünya’da küresel ısınmanın neden 
olduğu bir iklim felaketi ile karşı kar-
şıya olduğumuz, bilimsel çalışmalarla 
ispatlanmış bir gerçektir. Bu sürece 

şüphesiz ki kayıtsız kalınması beklene-
mez. Günümüzde birçok batılı ülkede 
yeşiller hareketinin yükseliş içerisinde 
olmasını bu durumun bir yansıması 
olarak değerlendirmek mümkündür. 
Bu bağlamda, iklim krizi ile mücadele 
için ülkeler, Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 21. 
Taraflar Konferansı’nda Paris’te bir 
araya gelerek 12 Aralık 2015 günü an-
laşmayı kabul ettiler. Anlaşmaya henüz 
dahil olmayan ülkeler olduğu gibi bu 
süreçte gelişmekte olan ülkelerin uyu-
mu için finansal programlar da mev-
cuttur. 
11 Aralık 2019 tarihi ise Avrupa Bir-
liği için özel bir anlam taşımaktadır. 
AB Komisyonu Başkanı Von der Le-
yen’in ilan etmiş olduğu Avrupa Yeşil 
Mutabakatı (AYM) ile AB sera gazı 
salınımlarının 2030 yılında 1990 sevi-
yesinin %50-55 aralığına çekilmesi ve 
2050’de ise karbon nötr hale geçilme-
si hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultu-
sunda kapsayıcı yeni bir yeşil büyüme 
ekonomisi de oluşturulmuştur. Avrupa 
Yeşil Mutabakatı ile AB, yükselen iklim 
değişikliği ile mücadele hedeflerini ya-
kalamak için 2050 yılına kadar ekono-
misinin dönüşümünü sağlayacak yeni 
bir büyüme stratejisi benimseyeceğini 
ve tüm politikalarını iklim değişikliği 
ekseninde yeniden şekillendireceğini 
açıklamıştır. Dolayısıyla, sanayiden fi-
nansmana, enerjiden ulaştırmaya uza-

nan bir dizi alanda AB politikalarında 
kapsamlı değişiklikler öngören sürecin, 
AB için tek pazardan sonraki en radikal 
adım olarak niteliklendirilmesi esasen 
yerinde bir saptamadır. 

AB Yeşil Mutabakatının etkileri 
AB ile sınırlı kalmayacak
AB’nin ticaret politikasını yeşil ve diji-
tal ikiz dönüşüm stratejik öncelikleriy-
le uyumlu hale getirmeyi hedeflemesi, 
Avrupa Yeşil Mutabakatının etkilerinin 
sadece AB ile sınırlı kalmayacağı; özel-
likle ticari alanda AB’nin sınırlarının 
ötesinde etkiler doğuracak politikalar 
geliştirmesi öngörülmektedir. Bunun-
la birlikte, dünya sera gazı emisyonla-
rının %28’inden sorumlu olan Çin’in 
2060 yılında karbon-nötr olma hedefi 
ile Güney Kore ve Japonya’nın 2050 
yılında net sıfır sera gazı emisyonu-
na ulaşma hedeflerini açıklamaları da 
önemli gelişmelerdir. Ayrıca, Trump 
döneminde Paris İklim Anlaşması’ndan 
geri çekilen ve Biden ile birlikte hızlı 
bir dönüşle tekrar katılma kararı alan 
ABD, nisan 2021’de İklim Zirvesi’ne 
ev sahipliği yaparak iklim değişikliği ile 
mücadelede küresel liderliği hedefledi-
ğini ortaya koymuştur.
Bu gelişmeler, dünyada iklim deği-
şikliği ile mücadelenin artan önemine 
işaret ederken, bu süreçte iklim deği-
şikliğinin ticaretle bağlantısı da giderek 
güçlenmekte ve yeşil dönüşüm, ulus-
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lararası ticaret ve ekonomi politikala-
rının ayrılmaz bir parçası haline geldi-
ğini de göstermektedir. Bu bağlamda 
iklim değişikliği ile mücadelenin ül-
kelerin ekonomi ve ticaret politikala-
rı yanı sıra uluslararası şirketlerin de 
vizyonlarının önemli bir parçası haline 
gelmektedir. Günümüzde çok sayıda 
uluslararası şirketin değer zincirlerinin 
karbondan arındırılması için taahhüt-
ler vermesi de bu durumu doğrula-
maktadır.
Türkiye ile AB arasında 1995 yılında 
imza edilen Ortaklık Konsey Kara-
rı ile üyeliğe giden yolda bir aşama 
olan Gümrük Birliği taraflar arasında 
inşa edilmiştir. Gümrük Birliğinin ana 
amacı malların serbest dolaşımını sağ-
lamak olduğu için AB teknik mevzu-
atının uyumlaştırılması gibi ticarette 
teknik engel olabilecek tüm unsurlar 
ortadan kaldırılmıştır. Bugün ilgili 
fasılların müzakere süreçleri belirli 
yönleri ile askıda olsa da Türkiye’nin 
AB’ye tam üye olma süreci devam 
etmektedir. Dolayısıyla, AB’nin AYM 
ve beraberindeki politikaların ve uy-
gulamaların Türkiye’yi mevcut ilişki-
ler bakımından ne şekilde etkileyece-
ğinin açıklığa kavuşturulması büyük 
önem arz etmektedir. Bu çerçevede 
söz konusu süreci ülkemiz adına ko-
ordine eden Ticaret Bakanlığı’nın Av-
rupa Komisyonuna yönelik 6 Nisan 
2020 tarihli yazışması olmuştur. Söz 
konusu yazışmada AYM’nin, başta 
AB’nin ülkemiz ile arasındaki ikili ve 
uluslararası anlaşmalar kapsamındaki 
yükümlülükleri çerçevesinde, Güm-
rük Birliği ve AKÇT STA’sı hüküm-
leri olmak üzere DTÖ kuralları ile 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesinin “ortak fakat 
farklılaştırılmış sorumluluklar ve göre-
celi kabiliyetler” ilkesine uyumluluğu 
konusundaki endişeler dile getirilir-
ken, gerekli danışmaların yürütülmesi 
ihtiyacı belirtilmiştir. Bu kapsamda, 
Gümrük Birliği Kararının ithalatta 

yeni bir gümrük vergisi uygulanama-
yacağına ve taraflar arasındaki ticaret-
te keyfi bir ayrımcılığa veya örtülü bir 
kısıtlamaya yol açacak miktar kısıtla-
malarının yasak olduğuna ilişkin ilgili 
maddelerine vurgu yapıldığı görül-
müştür.
2020 yılında ülkemizin dünyaya 
169,6 milyar ABD doları ihracatı-
nın yaklaşık 70 milyar ABD dolar ile 
%41’i AB-27 ülkelerine gerçekleştiri-
lirken; söz konusu değişiklikleri takip 
etmesi muhtemel görünen Birleşik 
Krallık da dahil edilirse, bu tutar 81 
milyar ABD doları ile ihracatımızın 
neredeyse yarısına denk gelmektedir. 
Dolayısıyla, AYM ile öngörülen deği-
şikliklerin, Gümrük Birliği ile AB’ye 
sağladığımız yakın ticari ve ekonomik 
bütünleşme ile entegre olduğumuz 
değer zincirleri üzerinde doğrudan 
etkileri olması kaçınılmazdır. 

Sınırda karbon düzenleme 
mekanizması
AYM kapsamında öne çıkan hususlar 
arasında, açıklandığı günden itibaren 
özellikle ihracatçılarımız arasında en 
fazla yankı uyandıran sınırda karbon 
düzenleme mekanizması gelmektedir. 
Bu aşamada, mekanizmanın kapsa-
mı, tasarımı gibi asli unsurları henüz 
açıklanmamış olmakla birlikte, temel 
hedef, seçili sektörler için ithalat fiya-
tının, eşyanın karbon içeriği dikkate 
alınarak belirlenmesidir. Avrupa Ko-

misyonu tarafından yıl içerisinde açık-
lanması ve uygulamaya 2023 itibarıyla 
geçilmesi öngörülmektedir. Konuyla 
ilgili olarak, AB’de yürütülen çalışma-
lara bakıldığında, sınırda karbon dü-
zenlemelerinin enerji-yoğun bazı seçili 
sektörleri hedeflediği görülmektedir.

Kapsamlı mevzuat ve politika 
değişiklikleri bekleniyor
Diğer taraftan, AYM’nin akabinde 
açıklanmış olan Sanayi Stratejisi ve 
Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ile 
birlikte tarım, kimyasallar, yeni tüke-
tici gündemi ile ilerleyen dönemde 
açıklanması beklenen sektörel strateji-
ler doğrultusunda, AB’nin önümüz-
deki yıllarda kapsamlı mevzuat ve po-
litika değişikliklerini hayata geçirmesi 
beklenmektedir. Bunlar arasında, sür-
dürülebilir ürün politikası kapsamın-
da, tekstil, elektronik ürünler, mobil-
ya, plastik, bataryalar, gıda, ambalaj 
ve yapı malzemeleri sektörleri başta 
olmak üzere AB piyasasına arz edile-
cek ürünlerin tasarımı yoluyla çevresel 
ayak izinin azaltılması ve döngüselli-
ğin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
AB tarafından ürünlere yönelik olarak 
getirilmesi hedeflenen bu yeni kriter-
ler, sadece AB’ye ihracatımızda kar-
şılanması gereken standartlar olarak 
değil, Gümrük Birliği’nde malların 
serbest dolaşımına imkan veren tek-
nik mevzuat uyumumuz kapsamında 
da karşımıza çıkacaktır. 
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AYM’nin önemli bileşenlerinden biri 
olan karbon kaçağı riskine karşı öne-
rilen Sınırda Karbon Düzenlemesi 
mekanizmanın amacı karbon fiyat-
landırma politikalarının uygulanma-
dığı ülkelerden AB pazarına girecek 
ürünlere gümrükte karbon fiyatı uy-
gulanarak karbon kaçağının ortadan 
kaldırılması ve ayrıca ticari ortakların 
karbonun fiyatlandırılması noktasın-
da teşvik edilmesidir. Uygulanacak 
karbon fiyatının ithal edilen ürünlerin 
karbon içeriğinin Avrupa Birliği Emis-
yon Ticaret Sistemindeki (AB ETS) 
karbon fiyatı ile çarpılarak hesaplan-
ması metodu ile çalışması planlanan 
mekanizmanın detaylarının bu yıl içe-
risinde açıklanması ve mekanizmanın 
2023 yılı itibarıyla uygulamaya konul-
ması planlanmaktadır. Hangi sektör-
leri kapsayacağı henüz netleşmemiş 

olsa da başlangıçta elektrik üretimi 
ile çimento, çelik, alüminyum, petrol 
rafinerileri, kağıt, cam, kimyasallar ve 
gübre gibi enerji yoğun sanayi sek-
törlerinin ürünlerine uygulanması, 
zaman içerisinde AB ETS kapsamın-
daki tüm sektörleri kapsayacak şekilde 
genişletilmesi öngörülmektedir.

Enerji yoğun sektörlerdeki yeşil 
ekonomiye geçiş süreci hızlanarak 
devam edecek
Makine imalat sektörü yapısı itibariy-
le esasen karbon emisyonu oldukça 
düşüktür. Ancak ürettiği ürünlerin 
kullanılmaları esnasındaki emisyondan 
bahsetmek mümkündür. Burada ise 
Gümrük Birliği gereği olan teknik 
mevzuat uyumu çerçevesinde, AB ile 
bir entegrasyon söz konusudur. Bu-
nunla birlikte dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de enerji yoğun sektörler-
deki yeşil ekonomiye geçiş sürecinin 
hızlanarak devam edeceği açıktır. Ge-
rek imalat sistemleri gerekse emisyon 
indirgeyici mekanizmaların arzında 
makine imalat sektörü önemli bir role 
sahiptir. Sanayinin dijitalleşme uygu-
lamaları da bu süreci destekleyecektir. 
Sektörümüzün gerekli dönüşümün 
sağlanmasına hazırlıklı olması büyük 
önem taşımaktadır. Bu bağlamda, 11. 
Kalkınma Planındaki ilgili tedbirler 
yanı sıra 12 martta açıklanan ekonomi 
reformları arasında sanayide yeşil dönü-
şüme dair unsurların bulunması, konu-
ya verilen önemin göstergeleri arasında 
yer almaktadır. Burada, teknoloji odaklı 
sanayi hamlesi programı gibi atılacak 
somut adımlarla sektörümüzün geliş-
tireceği kabiliyet, dış ticaret açığımızın 
azaltılmasına da katkı sağlayacaktır.

Karbonsuz seçimlerin yapılması önemli
Makine sektörümüz dünyadaki yapısına benzer olarak KOBİ yoğun bir yapıya haizdir. KOBİ’ler tedarik zincirleri için vaz-
geçilmez olup sürdürülebilirlik yönetimi KOBİ’ler için de büyük önem arz etmektedir. KOBİ’ler için fırsatlar sunan sür-
dürülebilirlik yolculuğu daha düşük maliyet, daha düşük risk ve yeni iş olanakları sağlayabilmektedir. Büyük işletmeler yanı 
sıra KOBİ’ler için de çevresel etki ölçme ve yönetme ihtiyaçları oluşmaktadır. Bu bakımdan firmalarımızın bir an önce 
karbon ayak izlerini belirleme ve azaltma çalışmalarına girmeleri faydalı olacaktır. Burada öncelikli odağın enerji yönetimi 
olması rasyoneldir. Bunun yanı sıra üretimlerin karbonlu girdi miktarları için kaynak verimliliği sağlanması, mümkünse 
karbonsuz seçimlerin yapılması da önem arz etmektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatının açıklanmasının hemen ardından, 
belgenin AB’ye ihracatımız üzerindeki olası etkilerinin ele alınması ve bu kapsamda atılabilecek adımların değerlendirilmesi 
amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıklar ve kurumların katılımıyla bir Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 
Çalışma Grubunda, çalışmalara yön vermek açısından sektör kuruluşları ile gerçekleştirilen genel nitelikli toplantıların yanı 
sıra, enerji yoğun sektörler, kaynak yoğun sektörler, ulaştırma sektörü ve tarım sektörü ile toplantılar düzenlenmiştir. 
Ülkemizin AYM’ye adaptasyonunu sağlayacak bir yol haritası oluşturulması çalışmalar neticesinde; 16 Temmuz 2021 tarihli 
ve 31543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yeşil Mutabakat Eylem Planı – 2021 Ticaret 
Bakanlığı web sayfasında ilan edilmiştir. Başta AB olmak üzere dünya açıklanan karbon nötr polikalarının olduğu ortamda 
ülkemizin göstereceği en proaktif yaklaşım, insanımızın ve insanlığının hayrına olduğu kadar başta sektörümüz olmak üzere 
ülkemiz sanayinin ve ekonomisinin gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır.
Türk makine sanayi pandemiye rağmen gerçekleştirdiği 18,4 milyar dolar ihracatının yarısından fazlasını AB ülkelerine 
yapmaktadır. Bu duruma, Avrupa’nın önemli bir pazar olması yanı sıra Türkiye’nin AB’ye adaylık sürecinde taraflar arasında 
oluşturan Gümrük Birliği’nin ve akabinde ortak teknik mevzuat uygulamasının da önem rolü bulunmaktadır. AB Teknik 
Mevzuatı, Türk Teknik Mevzuatı haline getirilirken standardizasyon, akreditasyon ve belgelendirme alanlarında karşılık 
tanımaların yapılması ve kurumlarımızın oluşturulması ülkemizin bu bağlamda AB’ye entegrasyonunu sağlamıştır. Başta 
Makine Emniyeti Yönetmeliği olmak üzere EMC, LVD, ATEX, Basınçlı Kaplar ve Gaz Yakan Cihazlar gibi temel direktifler 
AB ile eşgüdüm halinde ülkemizde de uygulanmaktadır. Bununla birlikte başta verimlilik olmak üzere ekolojik gerekleri 
ortaya koyan Eco-design direktifi de ülkemizde Eko Tasarım Yönetmeliği olarak yürürlüktedir. Bunun altında iklimlendirme 
üniteleri, pompalar, elektrik motorları gibi alanlarda başlayan uygulamalar diğer makine gruplarını da kapsayacak şekilde 
genişlemektedir. Söz konusu düzenlemelerin AB ile olabildiğince eşgüdüm halinde uygulamaların oluşturulması ve sürdü-
rülmesi için sektör olarak ilgili Bakanlıklarımızla iş birliği halindeyiz.
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İklim sorunu tüm dünyada etkili 
önlemler alınarak çözüme ulaş-
tırılması gereken bir kriz halini 

aldı. Uzun yıllardır iklim değişik-
liği, sera gazı, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının yaygınlaştırılması gibi 
konularda çalışmalar yürüten Avru-
pa Birliği 2019 yılının kasım ayında 
Avrupa Yeşil Mutabakatını ortaya 
koydu.
Söz konusu mutabakat sadece AB 
üyelerini değil, AB ülkeleriyle eko-

nomik, siyasi bağlantıları olan tüm 
ülkeleri, kamu kurum-kuruluşlarını 
ve özel sektörü yakından ilgilendi-
riyor. AB’nin ekonomik etki alanı 
düşünüldüğünde mutabakatın çok 
büyük bir güce sahip olduğu da or-
taya çıkıyor. 
Peki ama AB Yeşil Mutabakatı ne-
dir? Kimleri etkileyecek? Nasıl etki-
leyecek? Türkiye buna nasıl uyum 
sağlayacak? Tüm bu ve daha fazla 
sorunun cevabını bu sayımızda ay-

rıntılı bir şekilde inceledik. Gazeteci 
Çetin Ünsalan ve MAKFED Genel 
Sekreteri Zühtü Bakır kaleme aldık-
ları makaleler ile konuyu farklı nok-
talarından anlattılar. ABD Enerji ve 
Çevre Bakanlığı Kıdemli Ekono-
misti, Öğretim Üyesi, Jove Global 
Sürdürülebilir Yatırım Şirketi Ku-
rucu Danışmanı Olivia Manazagol 
ve HKTM Yönetim Kurulu Başka-
nı Tunç Atıl ile gerçekleştirdiğimiz 
röportajlarda da Yeşil Mutabakatın 

Ekonominin anahtarı: çevreye uyum
Avrupa Yeşil Mutabakatı ortaya atıldığı günden beri beraberinde birçok soruyu da getirdi. Mutabakat 

çerçevesinde AB’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması hedefleniyor. Sistemin 

nasıl yürütüleceğine dair tüm plan ve programlar hazır. Ancak mutabakat sadece AB üye ülkelerini 

değil, AB ile iş birlikleri bulunan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Ticarette varlığını devam ettirmek 

isteyen herkes ekonominin anahtarının, çevreye uyum olduğunu artık kabul etmek zorunda.
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Türkiye’ye getirilerini, piyasaların 
özellikle sanayinin geçireceği dö-
nüşümü konuştuk. 

Altın kural doğaya saygılı üretim
En baştan şunu söylemek de fayda 
var ki; Avrupa Yeşil Mutabakatı he-
pimizin hayatında köklü değişikler 
yapmasına yol açacak. Bildiğimiz, 
alışkın olduğumuz doğrular tama-
men ortadan kalkacak. Doğaya say-
gılı üretim, ticaret yapanlar ödüllen-
dirilirken, bunun dışında kalanları 
ise büyük maddi yaptırımlar bekliyor 
olacak. Çünkü söz konusu sistemle 
birlikte ürettiğiniz üründen, verdi-
ğiniz hizmetten önce çevreye uygun 
hizmet verip vermediğinizi belge-
lerle kanıtlamanız gerekecek. Şayet 
firmanız karbon salınımı yüksek 
ürünlere sahipse, sınırda ek vergiler-
le karşı karşıya kalabileceksiniz. Hat-
ta zaman içinde tercih edilmemeye, 
bu nedenle de ticari ilişkilerinizi kay-
betmeye başlayabilirsiniz. Dolayısıy-
la Yeşil Mutabakata uyum sağlamak 
bir tercihten çok bir zorunluluk, ge-
reklilik olacak. Doğaya saygı duyan, 
kendinden sonraki nesillere yaşana-
bilir bir dünya bırakmayı kendine 
görev edinmiş her birey, kurum, 
kuruluş ve firmanın zaten bu geti-
rilere isteyerek katılması gerekiyor. 
Kısacası bu ve benzeri uygulamaları 
ticari külfet olarak görmekten bir an 
önce vazgeçilmeli ve zaman varken 
aksiyon alınmalı. Durum sadece AB 
ile de sınırlı değil. Çin, ABD, Güney 
Kore, Japonya gibi karbon salınımı 
üst düzeyde olan dünya lideri ülke-
ler de birer birer karbon nötr hare-
keti çerçevesinde yeni kanunlar ve 
yaptırımları ortaya koyuyor.

Yedi politika çerçevesinde 
kurgulandı
AB Yeşil Mutabakatı; temiz enerji, 
sürdürülebilir sanayi, inşaat ve reno-

vasyon, tarladan sofraya, kirliliğin 
ortadan kaldırılması, sürdürülebilir 
hareketlilik ve biyoçeşitlilik olmak 
üzere toplamda yedi politika çerçe-
vesinde kurgulandı. AB, mutabakat 
kapsamında hedeflenen dönüşü-
mün gerçekleştirilmesi sürecinde 
yol gösterici nitelikte olması ve araç 
görevi görebilmesi için bazı plan ve 
mekanizmalar da kurguladı. Bun-
lar; mutabakat kapsamında gerekli 
yatırımların yönetilmesi konusunda 
çerçeve niteliği taşıyan Avrupa Yeşil 
Mutabakatı Yatırım Planı, süreçten 
sosyoekonomik olarak zarar görme 
riski bulunan bölge ve toplulukla-
rın negatif etkilenmesinin önüne 
geçmek amacıyla kurgulanan Adil 
Dönüşüm Mekanizması, Avru-
pa’nın 2050’de iklim-nötr olması 
hedefinin gerçekleştirilebilmesine 
engel olabilecek ulusal uygulama 
farklarını ortadan kaldırmayı he-
defleyen Avrupa İklim Yasası, yeşil 
ve dijital dönüşüm ile endüstri ve 
KOBİ’lerin desteklenmesini hedef-
leyen Avrupa Endüstriyel Stratejisi 
ve sürdürülebilir üretim ve tüke-
tim pratiklerinin birlik içerisinde 

benimsenmesini hedefleyen Dön-
güsel Ekonomi Eylem Planı olarak 
karşımıza çıkıyor. 
AB ile sürdürdüğü iş birliklerinin 
aksamaması adına Türkiye’nin mu-
tabakat kapsamında özellikle tarım, 
elektronik, ambalaj, plastik, tekstil 
ve inşaat alanlarında değişim ge-
çirmesi gerekiyor. Bu doğrultu da 
bazı önemli adımlar atılmaya baş-
landı. Öncelikle; Ticaret Bakanlığı 
AB Yeşil Mutabakatı Eylem Planını 
yayımladı. Bununla beraber Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Ticaret Bakanlığı tarafından hazır-
lanan Yeşil Mutabakat Eylem Pla-
nına ilişkin genelge yayımlayarak, 
eylem planının uygulanmasını takip 
etmek ve gerekli koordinasyonu 
sağlamak üzere Yeşil Mutabakat 
Çalışma Grubu oluşturulduğunu 
duyurdu.

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu 
oluşturuldu
Söz konusu çalışma grubu ile ilgili 
Erdoğan şu bilgileri verdi; “Avru-
pa Yeşil Mutabakatı ile AB politi-
kalarında öngörülen değişikliler, 
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uluslararası ticaret ve ekonomide 
meydana gelen dönüşüm ile 2023 
ve kalkınma hedeflerimiz doğrul-
tusunda; ekonomimizin lokomotifi 
olan ihracatımızda rekabetçiliğimi-
zin korunması ve geliştirilmesi, AB 
ile Gümrük Birliği kapsamında tesis 
edilen ileri ekonomik bütünleşme 
ile ülkemizin küresel ekonomiye ve 
tedarik zincirlerine sağladığı enteg-
rasyonun güçlendirilmesi bakımın-
dan büyük önem arz ediyor. Ey-
lem Planının uygulanmasını takip 
etmek, küresel politika gelişmeleri 
doğrultusunda çalışmaları yönlen-
dirmek ve gerekli koordinasyonu 
sağlamak üzere Ticaret Bakanlığı-
nın ilgili Bakan Yardımcısının baş-
kanlığında, Yeşil Mutabakat Çalış-
ma Grubu tesis edilmiştir.”

32 hedef – 81 eylem
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırla-
nan AB Yeşil Mutabakat Eylem Pla-
nında Türkiye ekonomisinin loko-
motifi olan ihracatta rekabetçiliğin 
korunması ve geliştirilmesi, Türki-
ye’nin Gümrük Birliği sayesinde AB 
ile sağlamış olduğu bütünleşmenin 
derinleştirilmesine katkı sağlanması 
hedeflendiği belirtildi. Avrupa Yeşil 
Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı 

değişiklikler başta olmak üzere bu 
alandaki dönüşüme hızlıca uyum 
sağlanması ve karşı karşıya kalınacak 
risklerin fırsata çevrilmesi amacıyla 
hazırlanan eylem planı 9 ana başlık 
altında toplam 32 hedef ve 81 ey-
lemi içeriyor. Eylem planına, Ticaret 
Bakanlığı’nın resmi internet sitesin-
den ulaşabilirsiniz.

Eylem Planı Hedefleri
n Sınırda Karbon Düzenlemeleri
n Yeşil ve Döngüsel Bir Ekonomi
n Yeşil Finansman
n Temiz, Ekonomik ve Güvenli 
Enerji Arzı
n Sürdürülebilir Tarım
n Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım
n İklim Değişikliği ile Mücadele
n Diplomasi
n Bilgilendirme ve Bilinçlendirme 
Faaliyetleri

AB Yeşil Mutabakat Eylem 
Planında yer alan sınırda karbon 
düzenlemeleri kapsamında:
n Sınırda karbon düzenleme meka-
nizmasının enerji yoğun ve kaynak 
yoğun sektörlere etkilerinin senaryo-
lar bazında modellenerek sektör ba-
zında çalışılması ve yapılması gereken 
eylemlerin belirlenmesi hedefleniyor.

n Karbon Düzenlemesine tabi 
olabilecek öncelikli imalat sanayi 
sektörlerinde sera gazı salımının 
azaltılmasını desteklemek amacıyla 
Türkiye’nin yol haritası veya faali-
yetleri belirlenecek.
n Türkiye’nin uygun bir karbon 
fiyatlandırma mekanizmasına yöne-
lik çalışmalar kapsamında, AB’nin 
sınırda karbon düzenlemesi dikkate 
alınarak karbon fiyatlandırma konu-
sundaki Türkiye’nin pozisyonunu 
belirlemeye yönelik çalışmalar yürü-
tülecek. 
n Türkiye’de de bir karbon fiyat-
landırma mekanizmasına yönelik 
değerlendirme çalışmalarına pa-
ralel olarak, sektörler üzerinde 
oluşacak ilave maliyetlere ve eko-
nomik etkilerine yönelik çalışmalar 
yapılarak, artan maliyetlere yönelik 
destek mekanizmaları değerlendi-
rilecek.
n Sanayiden kaynaklı sera gazı emis-
yonlarının izlenmesine yönelik sis-
tem, ihtiyaçlara göre geliştirilecek.
n AB tarafından belirlenecek me-
todoloji-standartlar çerçevesinde 
belgelendirme faaliyeti gerçekleşti-
rilmesine yönelik çalışmalar yürütü-
lecek ve raporlamaya ilişkin teknik 
destek sağlanacak.
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“AB ile ticaret yapan her 
büyüklükteki Türk şirketi bu 
dönüşümden hemen etkilenecek”
ABD Enerji ve Çevre Bakanlığı Kıdemli Ekonomisti, Öğretim Üyesi, Jove Global Sürdürülebilir 
Yatırım Şirketi Kurucu Danışmanı Olivia Manzagol, AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Türk 
sanayicileri bekleyen değişimleri dergimize değerlendirdi. 
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A B Yeşil Mutabakatı hem 
ülkemiz de hem de tüm 
dünyada sanayiyi baştan 

kurgulayacak. Bildiğimiz sistem-
ler, iş yapış şekilleri, üretim ağları 
rafa kalkacak, yeşile saygılı, karbon 
ayak izinin dikkatle izleneceği yeni 
bir sistem uygulanmaya konulacak. 
Bu süreçte Türk sanayicisini zorlu 
bir sınav bekliyor olacak. Bu deği-
şime ayak uydurmayanların oyun 
dışı kalacağı şimdiden net bir şe-
kilde ortaya konuluyor. AB Yeşil 
Mutabakatının neleri amaçladığını, 
Türk sanayicisinin neler yapmakla 
yükümlü olduğunu konuştuğu-
muz, ABD Enerji ve Çevre Bakan-
lığı Kıdemli Ekonomisti, Öğretim 
Üyesi, Jove Global Sürdürülebilir 
Yatırım Şirketi Kurucu Danışmanı 
Olivia Manzagol; “Yeşil Mutabakat 
kapsamındaki bu dönüşüm sadece 
AB’yi değil, Türkiye dahil Avru-
pa’nın paydaşlarını ve iş ortaklarını 
da etkileyecektir. AB ile ticaret ya-
pan her büyüklükteki Türk şirketi, 
Yeşil Mutabakatın getirdiği düzen-
lemelerden ve dönüşümden hemen 
etkilenecektir. Tehditlerin fırsata 
dönüştürülüp dönüştürülemeyece-
ği, farkındalığımızın artırılmasına, 
sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşü-
mün bir an önce şirketlerin strate-
jilerine ve risk yönetimine entegre 
edilmesine bağlıdır” diye konuştu.

n AB Yeşil Mutabakatı çerçevesin-
de gelecek yıllarda nasıl bir dünya 
dizayn edilmesi planlanıyor?
2019 yılı sonunda sunulan AB Ye-
şil Mutabakatının hedefi, AB’nin 
2050 yılına kadar iklim açısından 
sıfır karbon atıklı ilk kıta olması 
ve bunun sonucunda daha temiz 
bir çevre, daha uygun fiyatlı ener-
ji, daha akıllı ulaşım, yeni iş istih-
damları ve genel olarak daha iyi bir 
yaşam kalitesi sağlamaktır. AB Yeşil 

Mutabakatını kolaylaştırmak için 
yürürlükte olan ve an itibariyle top-
lam 1,5 trilyon avroyu aşan bir dizi 
finansman mekanizması bulunmak-
tadır. Bu dizayndaki konular genel 
olarak; iklim eylemi, temiz enerji, 
sürdürülebilir endüstri, binalar ve 
tadilatlar, sürdürülebilir ulaşım, kirli-
liği ortadan kaldırmak, sürdürülebi-
lir tarım, biyo çeşitliliğin korunması, 
araştırma, geliştirme ve karbon ka-
çağından kaynaklanan haksız reka-
betin önlenmesi üzerinedir. 

“Yeşil dönüşüm bir an önce 
şirketlerin stratejilerine entegre 
edilmeli”
n AB ile ilişkileri devam eden 
Türkiye’nin, Yeşil Mutabakat 
kapsamında en fazla hangi alan-
larda değişime gitmesi bekleni-
yor?
Yeşil Mutabakat kapsamındaki bu 
dönüşüm sadece AB’yi değil, Tür-
kiye dahil Avrupa’nın paydaşlarını 
ve iş ortaklarını da etkileyecektir. 
AB ile ticaret yapan her büyüklük-
teki Türk şirketi, Yeşil Mutabakatın 
getirdiği düzenlemelerden ve dö-
nüşümden hemen etkilenecektir. 
Tehditlerin fırsata dönüştürülüp 
dönüştürülemeyeceği, farkındalı-
ğımızın artırılmasına, sürdürüle-
bilirlik ve yeşil dönüşümün bir an 
önce şirketlerin stratejilerine ve 
risk yönetimine entegre edilmesine 
bağlıdır. Özellikle, karbon kaçağın-
dan kaynaklanan haksız rekabetin 
önlenmesi adı altında AB şirketleri-
nin tedarik zincirinde yer alan Türk 
şirketlerinin faaliyetlerini sürdürü-
lebilir ve yeşil işletmelere uyarlama-
ları istenecektir. Yeşil Mutabakat ile 
ürünlerin karbon ayak izi, üretimi 
ve nakliyesi için kullanılan tüm 
malzemeler karbon ayak izi dikkate 
alınarak değerlendirilecek, aksi tak-
dirde karbon vergisi, finansmana 

sınırlı erişim, yatırımcıları çekmek 
için sınırlı olanaklar gibi sorunlarla 
karşı karşıya kalacaklardır. Bunun 
dışında çalışan hakları, sosyal dü-
zenlemeler ve yönetim eşitliği ko-
nuları da uyum için değişime gire-
cek konular.

“Türkiye AB ile iş birliğine 
hazır olmalı”
n Mutabakatın şartlarının ger-
çekleştirilmesi kapsamında dev-
letin nasıl bir yol izlemesi gere-
kiyor?
Türkiye burada iklim ve çevreyi ko-
rumakta üzerine düşeni yapacağını 
belirtip, görüş farklılıklarını ifade 
ederken dürüst olmalı ama aynı 
zamanda iş birliğine ve ülkenin çı-
karlarını güvence altına almaya da 
hazır olmalıdır. Daha sürdürülebi-
lir, verimli ve yeşil bir ekonomiye 
doğru yol almak için ülkenin şu an-
daki şartları ele alınmalı ve uygun, 
gerçekçi, bilim tabanlı hedefler be-
lirlenmeli, bu hedefleri ekonomik 
ve sosyal paketlerle desteklemelidir. 
AB ile yoğun, net bir iletişimde ol-
ması avantajlı olur.

“Bu dönüşüme en hızlı Kuzey 
Avrupa ülkeleri ayak uyduracak”
n En hızlı dönüşümün hangi 
ülkeler tarafından gerçekleştiril-
mesi ön görülüyor?
BM ve AB raporlarına göre; Ku-
zey Avrupa ülkeleri bu dönüşüme 
en fazla ayak uydurup hedeflerine 
yaklaşanlardan. European Green 
Deal Barometer adlı araştırma mer-
kezleri ağı tarafından hazırlanan bir 
rapora göre; AB’nin genel olarak 
belirlenen hedeflere ulaşabilmek 
konusunda hala çalışmalara devam 
ettiği, Yeşil Mutabakatın önündeki 
en büyük engel olarak da üye dev-
letlerin taahhüt eksikliği, ardından 
yetersiz yönetim mekanizmaları 
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ve AB üye devletleri arasında eşit 
olmayan ilerlemelerden bahsedi-
liyor. 

n ABD’nin yeşil ekonomiyle il-
gili yaklaşımları nelerdir? 
ABD, Paris Anlaşması’na yeniden 
katılmanın yanı sıra, Temiz Ener-
ji Devrimi ve Çevre Adaleti Planı 
geliştirdi. Bu plan karbon yakala-
ma ve depolama teknolojisi için 
önemli bir rol içermekle beraber, 
yeşil ekonomi icin birçok yardım 
paketi içermektedir.  AB ve Ame-
rika Birleşik Devletleri, karbondan 
arındırma için gerekli teknoloji-
ler konusunda halihazırda güçlü 
olan iş birliklerini geliştirmek için 
AB Yeşil Mutabakatını kullanmayı 
planlamaktalar. Bu kazan-kazan 
yaklaşımı, zaten enerji verimliliği, 
hidrojen, karbon yakalama, pil de-
polama, alternatif ulaşım yakıtları, 
elektrik şebekesi esnekliği ve siber 
güvenlik konuları üzerinde ortak-
laşa çalıştıkları için iklim ve çevre 
konusunda işleri kolaylaştırmakta.

“Daha ciddi ve hızlı 
uygulamalara ihtiyacımız var”
n Mevcut sistem, hedef konulan 
2050 yılına kadar beklendiği 
gibi değiştirilebilir mi?
Temmuz 2021 itibariyle, AB 2030 

yılına kadar net sera gazı emisyon-
larını en az yüzde 55 oranında 
azaltmak için önerilen yeni he-
defler getirdi. Diğer devletler de 
dünya genelinde düşük karbonlu 
bir ekonomiye nasıl ulaşılacağı ve 
2050 vizyonunun hedeflerine na-
sıl ulaşılacağı konusunda çalışma-
lar yapmaktalar. Düşük karbonlu 
kalkınmanın hızlandırılmış ve öl-
çülebilir uygulamasını destekleyen 
eyleme dönüştürülebilir bilgilerin 
üretilmesi, dağıtılması ve kulla-
nılması çok önemlidir. Topluluk, 
ülke, bölge ve dünya düzeyindeki 
ölçüm, araştırma, değerlendirme 
ve öğrenme süreçleri ve ortaklık-
lar, tıkanıklıkların giderilmesine ve 
2050 yılına kadar düşük karbonlu 
bir ekonomiye doğru ilerlemenin 
hızlandırılmasına yardımcı olacak-
tır. Şu an iklim ve çevresel faktörler 
ve uygulamadaki kanunlara göre 
olan mevcut sistem üzerinden he-
saplama yaparsak, küresel ısınma 
seviyesinin Paris Anlaşması’nda 
hedeflenen 1,5°C yerine yakla-
şık 2,9°C olduğunu görüyoruz. 
Yani bahsettigimiz bütün bu ant-
laşmaların, ekonomik, sosyal, yö-
netimsel faaliyetlerin nedeni olan 
esas hedefin ulaşılabilir olması için 
daha ciddi ve hızlı uygulamalara 
ihtiyacımız var.

“Türk şirketleri AB Yeşil 
Mutabakatının içeriklerini 
iyi anlamalı”
Yeşil Mutabakat kapsamında 
Türkiye’deki sanayicilerin neler 
yapması gerekecek? Bu değişime 
ayak uydurulabileceğini düşünü-
yor musunuz?
Türkiye bu gelişmelere nasıl ve ne za-
man tepki verirse versin, AB ile ticaret 
yapan her büyüklükteki Türk şirketi, 
Yeşil Mutabakatın getirdiği düzenle-
melerden ve dönüşümden hızlı bir 
şekilde etkilenecektir. Türkiye’deki 
sanayicilerin çevre dostu, ekonomik, 
sürdürülebilir modellere yönelip, Av-
rupa pazarında rekabet avantajı sağ-
layacak planlar yapması gerekli. AB 
Yeşil Mutabakatının uygulanmasına 
ilişkin iş birliği, eğer dikkatli bir şe-
kilde ele alınırsa, Türk sanayicilerine 
birçok fırsat sağlayabilir. Açıkçası bu 
dönemi AB – Türkiye ilişkilerinde ve 
ticarette yeni bir sayfa ve başlangıç 
olarak görüp iklim, ekonomi ve lider-
lik konularında ortak çalışmalar yapı-
labilir. Türk şirketleri bu anlamda AB 
Yeşil Mutabakat içeriklerini iyi anla-
malı, sürdürülebilirlik birimleri kurup 
çevre, sosyal ve yönetim konularında 
ürettikleri ya da sattıkları ürünlere 
göre esaslı bir risk yönetimi yapmalı 
ve bunları raporlayabilmelidir. 
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“Yeşil Mutabakatı 
özümsemek ve 
uygulamaktan 

başka bir yol yok”
HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl, bir 

sanayici olarak Yeşil Mutabakata bakış açısını 
bizlerle paylaştı. Söz konusu mutabakatın 

getirilerinden uzun süre önce hayata 
geçirdikleri “Yeşil Bina” projesini de anlatan Atıl, 
“Bir sanayici olarak tüm paydaşlarımız adına en 

büyük getiri olarak gördüğüm 
insanca bir yaşam için Yeşil Mutabakatı 

özümsemek ve uygulamaktan başka bir yol 
olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

AB Yeşil Mutabakatı, Türk 
sanayicileri için tam ola-
rak bir anlam kazanmış 

durumda değil. Getiriler bir yana 
dursun, böyle bir mutabakattan 
haberi olmayanların sayısı oldukça 
fazla. Yeşil Mutabakat sadece sür-
dürülebilir enerjidden ibaret değil. 
Ciddi hedefleri olan, bu hedeflere 
ayak uydurmada zorlanan ya da bu 
sürecin dışında kalanlara da ağır 
yükümlülükler getirecek bir yapı-
lanma. Bir sanayici olarak, yaşadığı 

dünyaya saygı duyan ve bu yönde 
başarılı da bir projeye imza atan 
HKTM Yönetim Kurulu Başka-
nı Tunç Atıl ile Yeşil Mutabakatın 
sanayiciler üzerindeki etkilerini ko-
nuştuk.

n Yeşil Mutabakat çerçevesinde 
sanayi de birçok değişim geçire-
cek. Bu anlamda hangi ezberle-
rin bozulması gerekiyor?
İlk olarak, bu konuda yapılacak 
yatırımların geri ödeme süresini, 
fabrikanın imalat hattındaki maliyet 

düşürücü yatırımlarla bir tutmamak 
gerektiğini düşünüyorum. Fabri-
kamızdaki uygulamaları anlatarak 
gezdirdiğim birçok sanayici, tak-
dirlerini belirtmekle birlikte, geri 
ödeme süresinin çok uzun olmasını 
gerekçe göstererek, çevreci yatı-
rımları devreye almakta çekimser 
davranıyorlar. Oysa her gün bilerek 
ya da bilmeyerek zarar verdiğimiz 
çevreye karşı, hepimizin sorumlu-
luklarımızın bilincinde olmamız ve 
küçük çıkarlar gözetmeden elimizi 
taşın altına koymamız gerekiyor. 
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n Bir sanayici olarak Yeşil Muta-
bakatın getirilerini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?
Biz, bugün Yeşil Mutabakat ola-
rak gündeme gelen doğa dostu 
ve çevreci anlayışı, 9 yıl öncesinde 
fabrika binamızın yatırımında ha-
yata geçirmek için özen gösterdik. 
Bizler de dahil günde 10 saatini iş-
yerinde geçiren çalışma arkadaşla-
rımızın memnuniyeti ve dolayısıyla 
mutlu ve verimli bir çalışma ortamı 
oluşturmak tek amacımızdı. Başka 
bir getiri beklentimiz yoktu ve hiç 
olmadı. 
O dönemde bu yaklaşımın, ben-
zerleri başka ülkelerde de uygu-
lanan ama en yaygını ABD Yeşil 
Binalar Konseyi tarafından stan-
dartlaştırılan, LEED Sertifikası ile 
belgelendiğini öğrendik.  Açılımı, 
“Enerji Verimliliği ve Tasarımda 
Liderlik” olan bu sertifikayı alabil-
mek için, 110 puan üzerinden bir 
değerlendirme yapılıyor ve 40’ın 
üzeri puan almayı başaran bina-
lar kademeli olarak sertifikalandı-
rılıyor. Son derece basit ve çevre 
dostu uygulamalar ile puan kaza-
nabiliyorsunuz. Örneğin bisiklet 
parkı yapmak, otobüs durağına 
yürüyüş mesafesinde olmak bile 
puan kazandırıyor. Yeni yatırımı-
nızda, eski ofisinizdeki malzeme-
leri, yani ikinci el kullanırsanız artı 
puan alıyorsunuz çünkü gereksiz 
harcamaları önlüyorsunuz. Ancak 
daha başlangıçta, örneğin hafriyat 
aşamasında sahadan çıkan kam-
yonların, yolları kirletmemesi için 
lastiklerini yıkama zorunluluğu 
gibi son derece basit ama olmaz-
sa olmaz ön koşulları yerine ge-
tirmezseniz değerlendirmeye bile 
alınmıyorsunuz. Örneğin; inşaatı 
yaparken, üretiminde karbon salı-
nımını azalttığı sertifikalandırılmış, 
yerel malzemeler kullanmazsanız 

puan alamazsınız. Başta baktığı-
nızda çok zorlayıcı maddeler gibi 
düşünülse de aslında her birinin 
altında çok güzel, çevre dostu bir 
mantık var. İşte tüm bunları dü-
şündüğümüzde, bir sanayici olarak 
tüm paydaşlarımız adına en büyük 
getiri olarak gördüğüm insanca bir 
yaşam için Yeşil Mutabakatı özüm-
semek ve uygulamaktan başka bir 
yol olduğunu düşünmüyorum. 
Kaldı ki, bu tür çevreci yatırımlar-
la öne çıkan sanayiciler, çalışanları 
ve müşterileri nezdinde de ayrı bir 
prestij kazanıyorlar. 

“Türk sanayiciler işin maliyet 
kısmıyla ilgileniyorlar”
n Türk sanayicileri Yeşil Muta-
bakat ile ilgili bir fikre sahip mi? 
Onları gelecek dönemde nelerin 
beklediğini biliyorlar mı?
Tam olarak bir fikre sahip oldukla-
rını düşünmediğim gibi bu konu 
ne yazık ki çok ilgilerini de çek-
miyor. Gelecekte onları nelerin 
beklediğinden ziyade işin maliyet 
kısmıyla ilgileniyorlar. 
Oysa tüm sanayicilerin bir an önce 
bu gerçekle yüzleşip, kendilerine 
bir yol haritası çizmesi gerekiyor. 
Firmalar genelde bu yönde bıra-
kın yatırım yapmayı, araştırmayı 
külfet olarak görüyorlar. Biz bina-
mızı yapmaya başladığımızdan bu 
yana birçok kişiye süreci, yaptık-
larımızı, bize ve en önemlisi dün-
yaya olan getirilerini anlatıyoruz. 
Ancak bu sistem kendini çok geç 
amorti ediyor diyorlar. İnsanlar 
yaşam alanlarına bu tarz sistemleri 
uygulasalar da maalesef sanayide 
bunu yapmak için girişimde bu-
lunmuyorlar. Yeşil Mutabakatın 
getirilerini hesaplamadan önce, 
bizim kendi içimizde yeniliklere 
gitmemiz gerekiyor.Avrupa Bir-
liği’nin kademeli uygulayacağı 

zorlayıcı önlemler, yakın gelecek-
te daha bilinçli yaklaşımlara yol 
açacaktır. 

“Doğru yaklaşımlarla çok büyük 
yol almak mümkün”
n Türkiye sanayisi bu değişimi 
karşılayabilecek mi? Genel görüş 
nedir?
Doğru yaklaşımlarla, var olan fi-
nansman kaynakları kullanılırsa çok 
kısa süre içinde oldukça büyük yol 
almak mümkün. Bunun için, aynı 
bizim enerjiyi verimli kullanmak 
adına yapmış olduğumuz yatırım-
larda olduğu gibi mevcut kaynak-
ları akıllıca değerlendirmek yeterli 
diye düşünüyorum. İyi araştırıldı-
ğında, her dönem farklı şekillerde 
de olsa çevreci yatırımlara birçok 
desteğin verildiğini de görüyoruz. 
Özellikle yeni yatırımlarda maliyet-
lerin, normal koşullarda harcana-
cak miktarların üzerine gelen fark 
baz alınarak yapılması, gerçek de-
ğerlendirmeye ulaşmamızı sağlıyor. 
Ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji 
yatırımlarını içeren bizim projemiz 
de, en yüksek puanı alarak Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansının kısmi 
hibe desteğinden yararlanmamızı ve 
bu şekilde geri ödeme süremizin 12-
13 yıl yerine 4 yıla inmesini sağladı. 
Aksini düşünüp, çözüm üretemeyen 
herkesi de bir KOBİ olarak kısıtlı 
kaynaklarla küçük çapta da olsa ba-
şarabildiklerimizi yerinde görmeye 
ve bilgi almaya davet ediyorum.

“Destek bulana kadar bu işe 
hiç kalkışmamak doğru değil”
n Yeşil Mutabakat çerçevesinde 
gerçekleşecek olan dönüşümün 
standartlara uygun bir şekilde 
yapılabilmesi için devletten ne 
tür beklentileriniz var?
Devletten maddi destek beklemek, 
destek bulana kadar bu işe hiç kal-
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kışmamak doğru değil. Daha önce 
de belirttiğim gibi devletin, genel-
de kalkınma ajansları aracılığıyla 
farklı şekillerde her dönem kısmi 
destekleri oluyor. Ancak bence 
devlete düşen en önemli görev, 
düzenlemeler ve koordinasyon. 
Örneğin, çevremizdeki OSB’ler-
deki fabrikaların büyük çoğunluğu, 
çatıları bomboş bir şekilde duru-
yor. Tüm fabrika çatılarının güneş 
enerjisi panelleri ile döşenmesi, en 
azından yeni yatırımlarda zorunlu 
hale getirilebilir. Bizim yatırım yap-
tığımız dönemde bu sistem kendi-
ni 12-13 yılda amorti ettiğinden, 
yüksek alım fiyatlarıyla destekleni-
yordu. Günümüzde maliyetlerin 
düşmesiyle birlikte, alım desteği 
olmaksızın 6-7 yıllık geri ödeme 
sürelerinden söz ediliyor. Ayrıca 
eskiden tamamen ithal olan foto-
voltaik paneller, giderek yerlilik 
oranı artarak ülkemizde üretiliyor. 
Üstelik, ağırlıklı Avrupa kaynaklı 
fonlarla desteklenerek, sanayiciye 
hiç ilave yük getirmeden yap-işlet- 
devret ile bu yatırımların finansma-
nını karşılamak mümkün. Burada 
gereken, sanayiciyi, enerji verim-
liliği uygulamaları yapan düzgün 
firmalar ve finansörlerle buluştu-
rup, süreci koordine etmek.   Bu ve 
benzeri konularda, devletin bilinçli 
sanayicilerle birlikte oluşturaca-
ğı yol haritası ve düzenlemelerin, 
mevcut iç ve dış kredi olanaklarıyla, 
ilave kaynak gerektirmeksizin hatırı 
sayılır yol almamızı sağlayacağına 
inanıyorum. 

“Bilinçli ekiple karbon ayak izini 
minimuma indirmek zor değil”
n Yeşil Binanın genel olarak özel-
liklerinden bahsedebilir misiniz? 
Fabrikamızın çatısına yerleştirdiği-
miz 90,5 KW kurulu güçte foto-
voltaik güneş enerjisi panelleri ile 

yılda 100 bin kWh elektrik enerjisi 
üretiyoruz. Bu da bizim şu anki 
tüketimimizin üçte birini karşılaya-
bildiğimiz anlamına geliyor. Enerji 
depolama çok pahalı bir yatırım 
olduğundan, çift yönlü sayaçla üre-
tim fazlası şebekeye veriliyor. Bura-
da önemli olan öz tüketimin yüzde 
kaçının karşılanabildiği. Biz, Avru-
pa örneklerinde talep edildiği gibi, 
öz tüketimimizin yüzde yetmişini 
karşılıyoruz. Toprak kaynaklı ısı 
pompası sistemini, ofis ısıtmasın-
da kullanıyoruz. Bu sistemi yerden 
ısıtmayla entegre ettiğinizde de 
verimlilik en üst düzeye ulaşıyor 
ve toplam verimlilik yukarıdan aşa-
ğıya yüzde kırkın üzerinde artıyor. 
Sıcak su üretimini de gerçekleşti-
ren bu sistem bahar aylarında ve 
yazın çok sıcak olmayan dönem-
lerinde, fancoiller aracılığıyla so-
ğutmaya da katkı sağlıyor. Yazın 
çok sıcak günleri için bu sistemi, 
klimadan daha verimli ve içinde 
su dolaştığı için fancoillerde hibrid 
çalışabilen hava kaynaklı ısı pom-
pası ile destekliyoruz. 
Ayrıca gri su geri kazanım sistemi-
mizle, lavabolarda ve duşlarda kul-
landığımız suyu, doğrudan atık su 

hattına vermek yerine, bir memb-
ran filtreden geçirerek, en yüksek 
su tüketiminin olduğu rezervuar-
lara geri basıyor ve ikinci kez kul-
lanıldıktan sonra atık su hattına 
aktarıyor, verimli su armatürleriyle 
birleştiğinde yarı yarıya tasarruf 
ediyoruz. Fabrikamızın arka duva-
rında bulunan “Solarwall” güneş 
duvarı sayesinde, fabrika içi ısıt-
mada kullandığımız doğal gazdan 
yüzde 40’a varan oranlarda tasarruf 
sağlıyoruz. Bir de elektrikli araçlar 
için şarj sistemimiz hazır, ama he-
nüz kendi elektrikli aracımız yok. 
Bu yatırımlar, LEED sertifikasını 
68 puanla GOLD seviyesinde al-
mamızı ve Türkiye’de aynı serti-
fikaya sahip 14 fabrika arasında, 
THY Teknik Habom Binasının 
ardından ikinci sırada yer almamızı 
sağladı. Bu sistemler mucize ya-
ratmıyor, sadece enerjinin verimli 
kullanımı için akıldan yararlanıyor. 
Aslında işin peşini bırakmamak, 
araştırmak, öğrenmek ve en önem-
lisi de vazgeçmemek lazım. Doğru 
araştırma ve bilinçli ekiple çok ba-
şarılı işlere imza atmak ve karbon 
ayak izini minimuma indirmek zor 
değil.
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AİMSAD TÜİK tarafından 
yayımlanan dış ticaret veri-
lerine göre derlenen 2021 

Yılı İkinci Çeyrek AİM Özet Sektör 
Raporu’nu yayımladı. Buna göre; 
ikinci çeyrek sonunda AİM sektö-
rü üretimi bir önceki döneme göre 
yüzde 48 artarak 147 milyon 538 
bin 100 dolar, ihracatı yüzde 45 ar-
tarak 61 milyon 966 bin 002 dolar 
ve ithalatı ise yüzde 68 artarak 31 
milyon 330 bin 505 dolar olarak 
gerçekleşti. Aynı dönemde; ihra-
catın ithalatı karşılama oranı yüzde 
198 olurken, AİM sektörü dış tica-
ret fazlası vermeye devam etti.
Raporda verilen bilgilere göre; yılın 
ilk altı ayında gerçekleşen yurtiçi sa-
tışlarında, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 55,35 artış yaşandı 
ve toplamda 116 milyon 902 bin 
603 dolarlık satış gerçekleştirildi. 
İhracat verileri ürün gruplarına 
göre incelendiğinde yılın ilk altı 
ayında yüzde 33 ile ilk sırada di-
ğerleri grubunda bulunan makine-

ler aldı. Bunu yüzde 27 ile testere 
makineleri, yüzde 12 ile çeşitli ma-
kine işlemlerini bu işlemler arasın-
da alet değiştirmeden yapan maki-
neler takip etti.

En fazla ihracat Irak ile yapıldı
AİM ihracatındaki ülke sıralaması-
na bakıldığında 3 milyon 917 bin 
588 dolar ile en fazla ihracat Irak 
ile yapıldı. Irak’ı 3 milyon 646 bin 
606 dolar ile Rusya, 2 milyon 679 
bin 299 dolar ile Cezayir takip etti.
İthalat verilerine bakıldığında ise, 
2021 yılının ilk altı ayında yüz-
de 24’er pay ile en fazla diğerleri 
grubunda bulunan makineler ve 
testere makinelerinin ihracatı ger-
çekleştirildi. Türkiye’nin en fazla 
ithalat yaptığı ülke ise Çin oldu. 
Türkiye, bu dönemde Çin’den 11 
milyon 030 bin 169 dolarlık maki-
ne ithalatı gerçekleştirdi. Çin’i ise 
sırasıyla; 9 milyon dolar ile İtalya 
ve 5.7 milyon dolar ile Almanya 
takip etti.

AİM sektörü dış ticaret fazlası 
vermeye devam ediyor
AİMSAD, TÜİK tarafından yayımlanan dış ticaret verilerine göre derlenen 2021 Yılı İkinci Çeyrek 
Ağaç İşleme Makinesi (AİM) Özet Sektör Raporu’nu yayımladı.

 Genel Bakış 2017 2018 2019        2020     2020-İlk 6 Ay  2021-İlk 6 Ay

ÜRETİM  209.552.110 238.396.493 217.814.764 254.554.258  99.344.877 147.538.100

Değişim % 15,65 13,76  -8,63 16,87 - 48,51 

İHRACAT 83.820.844  102.510.492  98.016.644  109.458.331  42.718.297  61.966.002

Değişim %18,62 22,30 -4,38 11,67 - 45,06

İTHALAT 67.729.842 61.498.926 48.325.986 46.145.525 18.626.630 31.330.505

Değişim % %-9,22 -9,20 -21,42 -4,51 - 68,20

YURTİÇİ SATIŞ 1 193.461.108  197.384.927 168.124.106 191.241.452             75.253.210  116.902.603

Değişim % 4,50 2,03 -14,82 13,75 - 55,35

İHRACATIN İTHALATI 

KARŞILAMA ORANI %124 %167 %203 %237 %229 %198

DIŞ TİCARET 

DENGESİ  16.091.002 41.011.566 49.690.658 63.312.806 24.091.667 30.635.497

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

Ülke Değer (USD)
Irak 3.917.588
Rusya 3.646.606
Cezayir 2.679.299
Bulgaristan 2.597.220
Birleşik Krallık 2.439.002
BAE 2.273.800
Özbekistan 2.007.410
Kosova 1.802.853
Romanya 1.793.066
Polonya 1.760.762

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

Ülke Değer (USD)
Çin 11.030.169
İtalya 9.349.992
Almanya 5.781.319
Tayvan 1.783.319
Avusturya 1.532.997
Finlandiya 306.808
İspanya 277.743
Danimarka 231.343
Polonya 191.955

Hindistan 160.463
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İş dünyasının başarılı isimlerinden SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, “Kadın 
çalışanlar liderlik pozisyonlarına gelebilmek için çok ciddi bir mücadele vermek ve yönetici-
lik özelliklerini sürekli kanıtlamak zorunda kalabiliyorlar. Maalesef bu da toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunda henüz yeterli farkındalık ve olgunluk seviyesine gelememenin, kurumsal 
politikalara toplumsal cinsiyet eşitliğini entegre edememiş olmanın getirdiği bir dezavantaj” 
açıklamasında bulundu.

“Kadınlar liderlik pozisyonları 
için çok ciddi bir mücadele 
vermek zorunda kalabiliyor”
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İş Dünyasında Kadınlar bölü-
mümüzün bu ay ki konuğu 
SEDEFED Yönetim Kurulu 

Başkanı Emine Erdem oldu. Hem 
profesyonel iş hayatında hem de 
STK ve sivil toplum örgütlerinde 
üst düzey yöneticilik görevlerini bir 
arada yürüten Emine Erdem, iş ha-
yatında kadın-erkek eşitsizliği, kadın 
istihdamı için yürüttükleri çalışmala-
rı ve tecrübelerini anlattı.

n Öncelikle sizi biraz tanıyabilir 
miyiz? 
İstanbul doğumluyum. Notre Dame 
de Sion Fransız Kız Lisesi ve İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezu-
nuyum, aynı zamanda da İstanbul 
Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansına 
sahibim. 1985’ten beri Erdem Hol-
ding Yönetim Kurulu Üyesi ve Hu-
kuk Danışmanı olarak çalışmaktayım. 
1990-2017 arası Türk Hava Yolla-
rı’nda müşavir avukat olarak çalıştım 
ve emekli oldum. 2013 yılından bu 
yana yönetim kurulu üyesi ve 2017 
itibarıyla başkan yardımcısı olduğum 
KAGİDER’in de 22 Mayıs 2019 ta-
rihinde gerçekleştirilen KAGİDER 
Genel Kurulunda başkanlığa seçilmiş 
olup, hala bu görevimi sürdürmekte-
yim. 2021’de gerçekleştirilen ve ön-
ceki dönemde başkan yardımcısı ola-
rak görev aldığım Sektörel Dernekler 
Federasyonu Genel Kurulunda Yöne-
tim Kurulu Başkanlığına seçildim ve 
SEDEFED’in ilk kadın başkanı ola-
rak görevime başladım. 25 Haziran 
2021 tarihinde gerçekleştirilen TÜR-
KONFED Genel Kurulunda da Yö-
netim Kurulu Üyesi seçildim. Ayrıca, 
2008 – 2010 arası Türkiye Soropti-
mist Kulüpleri Federasyonu Başkanı, 
2013 ve 2017 yılları arasında Avrupa 
Soroptimist Federasyonunda Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardım-
cısı, 2015 yılında Uluslararası Sorop-
timist Konvansiyonu Başkanı olarak 

görev aldım. Global Entrepreneurs-
hip Network Türkiye, GEN TR, Yö-
netim Kurulu Üyesi, Kadın Adayları 
Destekleme Derneği Danışma Ku-
rulu, Dünya Melek Yatırım Forumu, 
Türkiye Senatörü, Uluslararası Üni-
versiteli Kadınlar Federasyonu, Türk 
Hukukçu Kadınlar Derneği üyesiyim. 
Halihazırda UNESCO Türkiye Milli 
Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği İhtisas Komitesi Üyesi olarak gö-
rev alıyorum.

n Kaç yıldır profesyonel iş hayatı-
nın içindesiniz? Farklı kademeler-
de görev aldınız mı?
Yaklaşık 35 yıldır profesyonel iş ha-
yatının içindeyim. Bu süre boyunca 
özel sektör ve sivil toplum bünyesin-
de oldukça geniş bir yelpazede görev-
ler aldım. Türk Hava Yolları, Erdem 
Holding, KAGİDER, SEDEFED, 
TÜRKONFED, Global Entrepre-
neurship Network Türkiye, GEN 
TR, Dünya Melek Yatırım Forumu 
ve daha pek çok kurum ve kuruluşta 
farklı kademelerde görev alma fırsa-
tım oldu ve çoğunda görevlerim hala 
devam etmekte.

“Varoluşuma anlam katan 
ideallerim için hala azimle ve 
kararlılıkla çalışıyorum”
n Geçmiş yıllarda iş dünyası erkek 
egemenliği altındaydı. Ancak ar-
tık kadınlar bu düzeni tamamen 
değiştirdiler ve oyunun kartları-
nı yeniden dağıttılar. Siz şu anki 
konumunuza gelene kadar neler 
yaşadınız?
Ben eşitlikçi bir ailenin kızı olarak 
yetiştim. Annem ve babam evlatları 
arasında asla ayrımcılık yapmadılar, 
üç kız kardeş olan bizlere rol model 
oldular. Kadın-erkek eşitliğini yaşam-
larının her alanında ve her davranış 
biçiminde içselleştirerek gösterdiler. 
Evdeki eşitlikçi ve demokratik yapıyı 

yaşayan biri olarak toplumdaki eşit-
sizlikten direkt olarak etkilenmemiş 
olsam bile duyarlı biri olarak çevrem-
de eşitlikçi olmayan şartlarda yaşayan 
o kadar çok kadının yaşadıklarına ta-
nıklık ettim ki…
Cam tavanları kırmak isteyen ama 
bunu nasıl başaracağını bilemeyen bir-
çok kadının hikayesini gözlemledim. 
Toplumsal sorunlara duyarlı ve daha 
eşitlikçi bir dünyanın var olabileceğine 
inanan her sorumlu birey gibi ben de 
kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamak 
amacıyla kız çocuklarının eşitlikçi eği-
tim almaları için yöntemler geliştiren 
sivil toplum örgütlerinde çalışmaya 
başladım. Ben, imkanları olan kişilerin 
sahip oldukları ayrıcalıklı hayatın için-
de yaşamayı asla düşünmedim ve dert 
edindiğim insanların hayatlarına do-
kunmaya, duruşumla onlara ışık olma-
ya çalıştım. Şu an yaşadığım ve tanıklık 
ettiğim hayatım gözümün önünden 
geçerken ne çok genç kız ve kadına 
dokunmuş olduğumu, onların kalıp-
larını kırması, fırsat eşitliğinden ya-
rarlanmaları için nasıl mücadele etmiş 
olduğumu bir kez daha fark ediyor ve 
büyük bir mutluluk duyuyorum. Va-
roluşuma anlam katan ideallerim için 
hala azimle ve kararlılıkla çalışıyorum. 
Cam tavanları kıran, kendi işini kuran 
girişimci kadınları gördükçe ve onların 
başarı hikayelerine tanıklık ettikçe çok 
gururlanıyorum.

“Kadın girişimci varlığını 
güçlendirmek için çalışıyoruz”
n Profesyonel iş hayatınızın yanı 
sıra, sivil toplum kuruluşları için-
de de önemli görevler üstleniyor-
sunuz. Öncelikle KAGİDER Baş-
kanlığınız üzerinden konuşmak 
isterim. KAGİDER olarak yürüt-
tüğünüz çalışmalar hakkında bilgi 
verir misiniz?
KAGİDER kadın girişimciliğini yay-
gınlaştırmak ve kadını güçlendirmek 
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için 4 temel konuya odaklı bir strate-
ji yürütüyor. Biz bu stratejimizi 4 T 
diye adlandırıyoruz.
Bu strateji kapsamında kadın girişim-
cilerin işlerini geliştirmeleri, koşul ve 
fırsatları eşitlemeleri açısından çok 
önemli olanaklar sağlayan teknoloji-
den daha fazla yararlanmalarını sağ-
lamayı, onların toplumsal ağlarını ve 
dayanışmalarını genişletmeyi, daha 
fazla ticaret yapmalarını destekleme-
yi ve tarım sektöründe güçlenme-
lerini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda 
önemli mesafe kat ettik ve çalışmala-

rımızı sürdüreceğiz. 
Bu kapsamda bilim ve teknoloji ko-
nularında kadınların okuryazarlığını 
arttırmak ve farkındalık yaratmak 
için Dijital Sohbetler adlı online pa-
nellerimizi gerçekleştiriyoruz. Kendi 
alanlarında uzman isimlerin, önde 
gelen sektör temsilcilerinin katıldığı 
bu sohbetlerle kadın girişimcilerde 
farkındalık yaratmayı, bilgilerini ar-
tırmayı ve aksiyona geçmeleri için 
tetiklenme sağlamayı amaçlıyoruz.
Koordinatörlüğünü yaptığımız, 
KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığın-

da Avrupa Birliği ve Türkiye Cum-
huriyeti tarafından finanse edilen İş 
Dünyasında Kadın İletişim Ağı yine 
bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz 
projelerimizden. Bu çerçevede www.
ticaretinkadinlari.com adlı, teknik 
altyapısı güçlü, kapasitesi yüksek, 
işlevsel bir platform kurduk. Sektör 
bazlı arama yapabildiğiniz bu plat-
formda her sektörden kadın girişim-
ci bir tık uzağınızda. Ayrıca bunun 
mobil uygulamasını da geliştirdik. 
İstediğiniz yerden istediğiniz za-
man erişebiliyorsunuz. Böylece ge-
rek kamu gerekse de özel sektörden 
satın alma yetkililerinin kadın teda-
rikçilere kolayca ulaşabilecekleri bir 
platform oluşturduk. 
Anadolu’daki kadın girişimci 
networkünü genişletmek için fark-
lı illerde kadın girişimcilerle çevrimi-
çi istişare toplantıları yapıyoruz. 
Denizcilik ve lojistik alanlarında Av-
rupa’nın lider firması, Danimarka 
kökenli DFDS’nin Türkiye’de faali-
yet gösteren şirketi DFDS Akdeniz 
İş Birimi ile kadınların uluslararası 
ticarette güçlenmesi için “Kadın için 
Taşıyoruz” adlı projeyi, Migros ile 
tarımdaki kadın girişimcileri destek-
lemek için “Tarımda Kadın Girişimci 
Geliştirme ve Hızlandırma Progra-
mı”nı düzenliyoruz. Bunlar gibi daha 
nice proje ile bu 4 stratejik alanda ka-
dın girişimci varlığını güçlendirmek 
için çalışıyoruz.

“Öncelik verdiğimiz konuların 
başında derinleşme ve 
kurumsallaşma geliyor”
n Kısa bir süre önce SEDEFED 
Yönetim Kurulu Başkanlığına 
seçildiniz. Aynı zamanda derne-
ğin ilk kadın başkanı olduğunuz. 
Başkanlık yapacağınız dönemde-
ki hedefleriniz nelerdir? Kadınlar 
özelinde çalışmalarınız olacak mı?
SEDEFED kurulduğu 2004 yılın-

“Kadın veya erkek olmak herhangi bir avantaj veya 

dezavantajı beraberinde getirmemeli”

Türkiye’de kadın olarak yönetici pozisyonunda çalışmak zor 
mu? İş dünyasında kadın olmanın avantajları ve dezavantajları 
nelerdir?
Buna kadın olarak yönetici pozisyonunda çalışmanın zorlukları deme-
yelim. Kadınların iş yaşamında karşılaştıkları zorluklar, iş hayatına atı-
lırken başlayıp yönetici pozisyona erişmede ve bu pozisyona geldikten 
sonraki süreçte de devam ediyor. İş yaşamında kadınlar profesyonel 
hayata daha ilk adımlarını atarken yetkinlikleri ile değerlendirilmek-
ten ziyade önce cinsiyetleri, medeni durumları, çocuk sahibi olmayı 
planlayıp planlamadıkları gibi engellerle karşılaşıyorlar. Ücret eşitsiz-
liği, bulundukları kurum içerisinde erkek meslektaşlarına göre daha 
az yükselme imkanı tanınması, yönetici pozisyonlarında kadın erkek 
dağılımları arasında ciddi farkların görülmesi, ataerkil iş yapış şekilleri 
ve daha nicesi kadınların meslek hayatları boyunca mücadele etmek 
durumunda kaldıkları cam tavanlar...
İş yaşamında kadın veya erkek olmak herhangi bir avantaj veya deza-
vantajı beraberinde getirmemeli. Bu tamamen bir insanın söz konusu 
pozisyon için yeterli donanıma sahip olması, problem çözme yetkin-
liği ve daha pek çok özelliğe göre değişiklik gösterebilir. Fakat şu da 
bir gerçek ki iş yaşamında kadın çalışanlar sırf kadın oldukları için 
belirli meslek ve pozisyonlara uygun görülmeyebiliyor. Aynı pozis-
yon ve aynı çalışma şartları için bir kadın çalışan ile bir erkek çalışan 
arasında ücret farklılıkları olabiliyor. Kadın çalışanlar liderlik pozis-
yonlarına gelebilmek için çok ciddi bir mücadele vermek ve yöneti-
cilik özelliklerini sürekli kanıtlamak zorunda kalabiliyorlar. Maalesef 
bu da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda henüz yeterli farkındalık 
ve olgunluk seviyesine gelememenin, kurumsal politikalara toplumsal 
cinsiyet eşitliğini entegre edememiş olmanın getirdiği bir dezavantaj. 
Ve yine maalesef bu dezavantajı yaşayan biz kadınlar oluyoruz.
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dan bu yana ülkemizin önde gelen 
sektörlerini temsil eden, sürdürü-
lebilir rekabetçiliği odağına alan ve 
gönüllü, şeffaf ve bağımsız kimliğiy-
le ülkemizin kalkınmasına katma de-
ğer sağlayan bir sivil toplum örgütü. 
Bir önceki dönem başkan yardım-
cılığını üstlendiğim SEDEFED’de 
bir ilki gerçekleştirerek devraldığım 
başkanlık bayrağını daha da yukarıya 
taşımak istiyoruz. Bu yüzden 2021-
24 döneminde SEDEFED olarak 
öncelik verdiğimiz konuların ba-
şında derinleşme ve kurumsallaşma 
geliyor. SEDEFED’in marka etkin-
liği olan ve her yıl geniş bir katılımcı 
seviyesinde gerçekleştirilen Rekabet 
Kongrelerine devam edeceğiz. Bu 
sene 13.’sünü gerçekleştireceğimiz 
kongremizin hazırlık çalışmalarını 
başlatmış bulunuyoruz. Diğer yan-
dan üye sayımızı ve sektörel çeşitli-
liğimizi, çok sesliliğimizi artırma he-
defimiz var. Bu dönemde finans ve 
kaynak geliştirme ve sürdürülebilirlik 
konularını da kurumumuzun gün-
demine almış bulunuyoruz. Tüm bu 
hedefler doğrultusunda bazı komi-
telerimizi yeniden yapılandırıyor ve 
yeni komiteler oluşturuyoruz. SE-
DEFED’in vizyon ve misyonu doğ-
rultusunda kadın özelinde çalışma-
lar da gerçekleştirmemiz mümkün. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği, yönetim 
kurulunda kadın-erkek temsiliye-
tinin dengeli olması, kadınların 
ekonomik olarak güçlendirilmesine 
yönelik projeler geliştirilmesi gibi 
konularda çeşitli çalışmalarımız ve 
girişimlerimiz mevcut. Bu çalışma-
ları güçlendirmek ve çeşitlendirmek 
arzusundayız. 

“Kadınlara omuzlarındaki 
ek yükleri hafifletecek 
destekler verilmeli”
n Türkiye’deki kadın istihdamı 
hakkında neler söylemek istersiniz? 

İş hayatında kadın çalışan sayısını 
daha da arttırmak için neler yapıl-
malı?
Kadın istihdamını güçlendirmek için 
her şeyden önce eşitlikçi politikala-
ra ihtiyacımız var. Pandemi dönemi 
kadın çalışanlar için birçok olum-
suzluğu beraberinde getirdi, zira iş 
sorumluluğunun yanı sıra birçok ka-
dının çocuk-yaşlı bakımı ve ev işleri 
sorumluluğu var. Bu dönemde artan 
ev içi şiddet vakalarını da eklerseniz 
kadınlar için zorlu bir süreç oldu ve 
iş yaşamında kadın-erkek eşitliğinde 
kat ettiğimiz yolu maalesef geri gittik. 
İstihdamda kadın çalışan sayısını 
artırmak için öncelikle kadınlara 
omuzlarındaki ek yükleri hafiflete-
cek destekler verilmeli. Bakım evle-
rinin ve yuvaların sayıları artırılmalı, 
aile içi şiddetle mücadele politikala-
rı bir an önce güçlendirilmeli, top-
lumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
işveren ve çalışan farkındalığı artı-

rılmalı, işyerlerinde kurumsal po-
litikalar toplumsal cinsiyet eşitliği 
temelinde yeniden yapılandırılmalı 
ve iyileştirilmeli.

n Yeni mezun ya da iş hayatına 
yeni atılacak kadınlara tavsiyeleri-
niz nelerdir?
Özgüvenlerini ve azimlerini kay-
betmesinler ve gelişime açık olsun-
lar. Mutlaka ama mutlaka yabancı 
dil öğrensinler, inovatif çalışmaları 
takip edip, benimsesinler, yeni tek-
nolojiye açık olsunlar, dijitalleşmeye 
önem versinler ve bu konuda dona-
nıma sahip olsunlar. Mesleklerinin 
gerektirdiği yetkinlikleri edinmeye 
çalışsınlar, çok okusunlar, kendileri-
ni yalnızca akademik veya iş odaklı 
değil sosyal ve kültürel yönlerden 
de geliştirmeye çalışsınlar. Ama en 
önemlisi kendi potansiyellerinin far-
kında olsunlar ve kendilerine inan-
maya devam etsinler. 
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Farklı medeniyetlerin izlerinin 
yer aldığı merkez: Diyarbakır
Dokuz bin yıllık bir geçmişe sahip olan Diyarbakır, çağlar boyunca Asya ve Avrupa arasında 
bir köprü kurduğu için hem Türkiye hem de tüm dünya için önemli bir tarihi kültüre sa-
hip. Coğrafi konumundan dolayı oldukça verimli topraklara sahip olması ve ana ulaşım yolları-
nın kavşak noktasında bulunması ile Diyarbakır; pek çok medeniyetin izlerinin yer aldığı bir 
merkez konumunda. 
Çağlar boyunca pek çok medeni-
yetin egemenlik sürdüğü Diyar-
bakır, farklı inanışların, kültürlerin 
ve yaşam tarzlarının binlerce yıldır 
birlikte yaşam sürdüğü Mezopo-
tamya’nın kıymetli bölgelerinden 

sadece biri. Şehirde bulunan kaplı-
calar, hamamlar, kiliseler, müzeler, 
camiler şehre adım atmaz sizleri ta-
rihi bir yolculuğa çıkarıyor. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 
orta kısmında Mezopotamya’nın 

kuzey sonunda yer alan Diyarba-
kır, doğudan Siirt, Muş, güneyden 
Mardin, batıdan Şanlıurfa, Adıya-
man, Malatya, kuzeyden ise Elazığ 
ve Bingöl illeri ile çevrili. Türki-
ye’nin en kalabalık 12. şehri olan 



.
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Diyarbakır’ın, TÜİK verilerine 
göre, 2020 sonu itibariyle nüfusu 1 
milyon 783 bin 431 kişiye ulaşmış 
durumda. Diyarbakır’ın yüz ölçü-
mü 15 bin 272 kilometrekare ve 
denizden yüksekliği 674 metre.

Bozkır egemen bitki örtüsü
Diyarbakır’da Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin doğal bitki örtüsü olan 
bozkır egemen olarak görülüyor. 
Bozkır bitki örtüsü içinde ise yo-
ğun olarak otsu bitkiler bulunuyor. 
Bu otsu bitkiler ilkbaharda kısa bir 
süre içinde yeşerip çiçekleniyorlar 
ancak yağışların kesilmesiyle birlikte 
yaz mevsiminin başında kurumaya 
başlıyorlar. Bununla beraber il sınır-
ları içinde bulunan vadilerde söğüt, 
çınar, ceviz ve kavak ağaçları, yük-
seklerde ise meşe, ardıç ve yabani 
meyve ağaçları yer alıyor. 

İlkbahar yemyeşil geçiyor
Sert kara iklimin egemen olduğu 
Diyarbakır’da, yazları çok sıcak 
geçiyor. Ancak Güneydoğu Toros-
lar yayının kuzeyden gelen soğuk 
rüzgarları kesmesiyle Diyarbakır’da 
kışlar Doğu Anadolu’da olduğu 
kadar şiddetli yaşanmıyor. Bununla 
beraber topraklarının yüzde 33’ü 
orman ve fundalık, yüzde 40’ı ekili 
arazi ve yüzde 22’si çayır ve mera-
larla kaplı olan Diyarbakır’da ilkba-
har mevsimi yemyeşil geçiyor.

Pek çok medeniyetin izlerinin 
bulunduğu bir merkez
Tarih boyunca bölgeyi egemenli-
ği altına alan medeniyetler şehri 
farklı isimlerle anmışlar. Yapılan 
kazılar sonucu bulunan ve Asur 
hükümdarı Adad Nirari’ye ait 
olan bir kılıç kabzasında şehrin 
adı Amidi veya Amedi olarak anıl-
mış. Bu adın kente ilk yerleşen 
Hurilerden kalma olduğu kabul 

ediliyor. Roma kaynaklarına ba-
kıldığında ise şehrin adı Amid ve 
Amida olarak geçiyor. Bölgenin 
yerli halklarından olan Süryaniler 
ise şehri Amid, Omid, Emit ve 
Amida diye anıyorlar. İslami dö-
nemde şehir için kullanılan Kara 
Amid, Kara Hamid, Diyar-ı Bekir 
isimleri Cumhuriyetle birlikte Di-
yarbekir son olarak da Diyarbakır 
şeklinde değiştirilmiş.

MÖ 7 bin 500’lü yıllara 
kadar giden evler
Diyarbakır’da bulunan Hassuni, Er-
gani ve Eğil mağaralarında yapılan 
araştırmalar sonucu eski taş devri ve 
orta taş devirlerine ait yaşam izleri-
ne rastlanmış. Ayrıca tarihi MÖ 11 
binlere kadar inen Bismil ilçesi Ağıl 
köyü, Aşağı Sazlık mezrası yakınla-
rında bulunan Körtik Tepe ise böl-
genin yeni taş devri dönemine ışık 
tutuyor. Bölgede yapılan arkeolojik 
kazı çalışmaları sonucunda, gelişmiş 
alet teknolojisi kullanarak yapılmış 
taş kaplar ve objeler bulunmuş. Bu 
kapların üzerine işlenen semboller 
ise günümüz dünyasına o döne-
min insanlarıyla ve külteleriyle il-
gili önemli bilgiler veriyor. Yerleşik 
hayata geçilen Neolitik Döneme 
ait en önemli kalıntılara ise Ergani 

İlçesi Sesverenpınar köyünde bu-
lunan Çayönü Tepesi’nde rastlanıl-
mış. Birçok ilki barındıran Çayönü 
Tepesi’ndeki en dikkat çeken yapı-
lar ise MÖ 7 bin 500’lü yıllara ka-
dar giden yerleşim evleri. Avcı-top-
layıcı yaşamdan, üretime geçiş ise 
yabani buğday, mercimekgiller gibi 
bitkilerin tarıma alınması, koyun ve 
keçinin evcilleştirilmesi ile başlamış. 
Yerleşik düzenin yaygınlaşmasıyla 
beraber de konut tipleri ihtiyaçlar 
doğrultusunda geliştirilmiş ve sağ-
lamlaştırılmış.

Sayısız kuşatma ve 
savaşa tanıklık etmiş bir şehir
Diyarbakır 639 yılında Müslüman 
Araplar tarafından fethedilene ka-
dar başta Hurriler olmak üzere, 
Akadlılar, Mitaniler, Asurlar, İskiler, 
Med İmparatorluğu, Persler, Selev-
koslar, Part Devleti, Sasani Devleti 
ve Roma İmparatorluğuna ev sa-
hipliği yapmış. Birçok kez el değiş-
tiren Diyarbakır ve çevresi yüzlerce 
kuşatmaya ve savaşa tanıklık etmiş. 
750-869 yılları arasında Abbasi 
hakimiyetinde olan Diyarbakır sı-
rasıyla Şeyhoğulları, Hamdaniler 
Büveyhoğulları ve Mervaniler yö-
netimine girdi. İmar faaliyetlerinin 
önem kazandığı Mervaniler döne-



minde, bölgede hasar gören Di-
yarbakır surları, kalesi ve on gözlü 
Dicle köprüsü onarıldı. 

Osmanlı Döneminde önemli bir 
ticaret merkezi haline geldi
Yavuz Sultan Selim döneminde 
1515 yılında Osmanlı hakimiyetine 
giren Diyarbakır büyük bir eyaletin 
merkezi haline getirildi. Yavuz Sul-
tan Selimin ölümü üzerine yerine 
geçen Kanuni Sultan Süleyman dö-
neminde Amid İç Kalesi genişletil-
di ve İç Kaleye 16 burçlu iki kapılı 
bölüm daha eklendi. Hükümdarlığı 
döneminde dört defa şehri ziyaret 
eden Kanuni şehirde su kemerleri 

inşa ettirdi. Böylece Diyarbakır’a 
ünlü Hamravat suyunu getirildi. 
Osmanlı döneminde büyük bir ge-
lişme gösteren Diyarbakır bayındır 
bir hale gelmiş ve yapılan hanlar, 
kervansaraylarla ticaret hayatı can-
landırılarak önemli bir ticaret mer-
kezi haline getirildi.

Evrensel bir miras
Diyarbakır denildiğinde akla ilk ge-
len yapılar elbette Diyarbakır Kalesi 
ve Hevsel Bahçeleri. Bölgede hü-
küm süren medeniyetlerin, kültür-
lerin ve dönemin ihtiyaçları doğrul-
tusunda şekillenerek özgünlüğünü 
ve yedi bin yıllık tarihsel varlığını 
sürdüren Diyarbakır Kalesi, surları 
ve burçları hala orijinal ve özgün 
kültür varlıkları olarak yaşamak-
ta. Mezopotamya’nın en eski tahıl 
ambarı, tarımın anavatanı olarak 
bilinen bu güzel şehirde yüzlerce 

kuş türü ile birlikte tilki, sansar, 
susamuru, sincap ve kirpi gibi hay-
van çeşitliliği de bulunuyor. Dünya 
tarihi için evrensel bir miras olan 
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçe-
leri Kültürel Peyzaj Alanı, 2015 yı-
lında Almanya’nın Bonn kentinde 
gerçekleşen 39. UNESCO Dünya 
Mirası Komitesi Toplantısı’nda, 
Türkiye’nin 14. miras alanı olarak 
UNESCO Dünya Mirası Listesine 
eklendi. 

Özgün yapısıyla 
Malabadi Köprüsü
Çok eski bir tarihe sahip olan bu 
kadim şehrin her noktasında ta-
rihi yapılar bulunuyor. Köprüler, 
hanlar, camiler, medreseler, kilise-
ler, kervansaraylar ve daha birçok 
tarihi yapı ziyaretçilerini bekliyor. 
Diyarbakır’a yolunuz düştüğünde, 
öncelikle Malabadi Köprüsü’nü 

Gezi
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Ne alınır?
Diyarbakır’dan hediyelik eşyaların yanı sıra tatlı ve peynir çeşitlerinden 
alabilirsiniz. Şehrin en bilindik simgelerinden olan puşiler de tercih edi-
lebilecek hediyeler arasında yer alıyor. Ayrıca, Diyarbakır’da çarşıların-
da satışı yapılan el işi dokuma halılar, bakır ve gümüş ürünlere de bir 
diğer alternatif olarak karşınıza çıkabilir. 

Ne yenir?
Doğu mutfağında büyük bir ha-
kimiyeti olan et, Diyarbakır 
mutfağının da en önemli parçası. 
Diyarbakır’da güne ciğer keba-
bı ile açabilir, birbirinden lezzetli 
kebaplarını deneyebilirsiniz. Eğer 
yolunuz Diyarbakır’a düşerse ön-
celikle kaburga dolmasının tadına 
bakmalısınız. Bunun dışında ayvalı 
kavurma, duvaklı pilav, mumbar, 
nardanaşı, habenisk, Diyarbakır 
lahmacunu deneyimleyebileceği-
niz lezzetler arasında. Elbette Di-
yarbakır’a gelmişken burma kada-
yıf ve karpuz yemeden dönülmez. 
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ziyaret etmelisiniz. Artukoğulları 
Dönemi’nde inşa ettirilen ve 12’nci 
yüzyıl Selçuklu Dönemi başyapıt-
larından olan tarihi köprü, yaklaşık 
41 metre açıklığındaki sivri ana ke-
meri ile günümüze ulaşan en büyük 
kemer açıklığına sahip taş kemer 
köprüsü. Malabadi Köprüsü; üze-
rinde bulunan insan, güneş ve aslan 
figürlü kabartmaları ve bünyesinde 
bulunan barınağı, tuvaleti ile özgün 
ve az sayıdaki köprü örneklerinden.

Diyarbakır’ın 
fethinin başladığı nokta
Farklı birçok isimlerle anılan Hazreti 
Süleyman Cami, 1155-1160 yıllar 
arasında Nisanoğlu Ebul Kasım ta-
rafından yaptırıldı. Hz. Ömer döne-
minde Diyarbakır’ın fethinin buradan 
başlaması camiyi çok daha önemli bir 
konuma taşıyor. Günümüzde de öne-
mini korumaya devam eden Hazreti 
Süleyman Cami, her yıl birçok insan 
tarafından ziyaret ediliyor. 

Meryem Ana Kilisesi
Diyarbakır’ın en önemli Süryani 
Kadim Mezhebi Kilisesi olan Mer-
yem Ana Kilisesi üçüncü yüzyıldan 
günümüze kadar gelmiş. Yıllar için-
de bazı restorasyon çalışmaları ya-
pılan kilisenin Bizans Devri’nden 
kalma mihrabı, Roma biçimi kapısı 
oldukça ilginç…

Atatürk’ün karargahı
Asıl adı, Samanoğlu Köşkü olan 
yapı Akkoyunlu Devleti tarafından 
yapılmış. Mardin kapısının dışında 
Dicle Köprüsü’nün batı yamacın-
da bulunan Gazi Köşkü, I. Dünya 
Savaşı sırasında Atatürk tarafından 
karargah olarak kullanıldığı için 
1937 yılında Diyarbakır Belediyesi 
tarafından satın alınarak Atatürk’e 
armağan edilmiş.

Deliler Hanı 
ziyaretçilerini bekliyor
Deliler Hanı 934 yılında Diyarba-
kır’ın ikinci Osmanlı beylerbeyi Deli 
Hüsrev Paşa tarafından yaptırıldı. 
Yapının Deliller Hanı adını alması-
nın sebebi, hacı adaylarına rehberlik 
yapan delillerin burada konaklaması. 
Açık avlulu ve kapalı iki bölümden 
meydana gelen yapı, bu haliyle Sel-
çuklu devri kervansaraylarının gele-
neğini yaşatan erken Osmanlı hanla-
rı arasında yer alıyor. Düzenli kesme 
taştan yapılmış iki katlı revaklardan 

alttakilerin arkasında dükkanlar, üst-
tekilerin arkasında ise ocaklı ve pen-
cereli odalar yer alıyor.

Antik Çağa kısa bir yolculuk
Diyarbakır’da antik çağa yolculuk 
etmek isterseniz Hilar Mağaralarına 
uğramalısınız. Ergani İlçesinde bu-
lunan mağaralarda Antik Çağ’dan 
kalma kaya mezarlar ve kabartmalar 
bulunuyor. Ayrıca çevrede yapılan 
kazı çalışmaları sonucu bölgenin ilk 
yerleşim yerlerinden biri olduğu da 
tescillendi. 
 

Nerede kalınır?
Sahip olduğu doğal ve turistik alan-
larla özellikle yabancı turistler tara-
fından sıklıkla ziyaret edilen Diyar-
bakır oteller konusunda oldukça 
fazla alternatife sahip. Gerek ulusla-
rarası, gerekse yerel birçok konak-
lama merkezi ve otelin bulunduğu 
Diyarbakır’da bütçenize uygun bir 
oteli rahatlıkla bulabilirsiniz. 
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İki kuşak, bir firma 

AS Metal Genel Müdürü Ay-
han Necipoğlu ve AS Me-
tal Teknik Müdürü ve Ma-

kine Mühendisi Serkan Necipoğlu 
“Babalar ve Çocukları” serimizin 
ilk konukları oldular. Mesleğe 10 
yaşında bir tornacıda çırak olarak 
başlayan Ayhan Necipoğlu, yıllar 
içinde değişen ticaret yapılanmala-
rını, tecrübelerini, zorlu koşullarda 
ticari hayatına nasıl devam ettiğini 
ve gençlere tavsiyelerini paylaşır-
ken, Serkan Necipoğlu, babasından 
aldığı iş disiplinini, firma olarak 
yeni çağa nasıl ayak uydurduklarını, 
değişen ticari yapılanmaları ve bir 
önceki kuşakla iş yapmanın avan-
tajlarını paylaştı. Röportaj sonunda 
ortaya çıkan en net durum; tecrübe 
ve yenilikçi bakış açısı firmaların ge-

lecek yıllara güçlü bir şekilde adım 
atmalarının en büyük anahtarı…

n Öncelikle aile şirketi olmayı siz 
nasıl tarif ediyorsunuz?
Serkan Necipoğlu: Aile şirketinin 
anlamını kelimelere dökmeyi daha 
önce hiç düşünmemiştim ancak aile 
şirketi deyince aklıma ilk olarak bir 
kültürün, bir tecrübenin devam et-
tirilmesi geliyor. Avrupa’daki farklı 
şehirlerdeki farklı firmaların ku-
ruluşlarının 1800’lü yıllara kadar 
dayandığını görebiliyoruz. Burada 
çok uzun yıllara dayanan bir anlayış 
ve deneyim çıkıyor karşımıza. Bu 
çok önemli bir değer. Aile şirketi, 
bütün o yaşanmışlığın yıllar içinde 
gelecek kuşaklara taşınması ve nesil-
den nesile aktarılması demek oluyor 

sanırım. Elbette, buradaki nesilden 
kastım sadece aile içindeki yapılan-
ma değil. Özellikle, toplumda olu-
şan yeni nesillere aktarılmasından 
söz ediyorum. Çünkü o firmada 
üretilen iş, emek, tecrübe, bilgi bir 
süre sonra topluma mal oluyor. 

“Biz Türkler ortaklık yapmasını 
bilmiyoruz”
n Türk reel sektörünün gerçeği 
KOBİ’ler, onun da özelliği aile 
şirketleri… Geçmişten günümü-
ze siz bu yapılanmaların gelişimi-
ni nasıl değerlendirirsiniz?
Ayhan Necipoğlu: Öncelikle Tür-
kiye’de KOBİ’lerin neden çok ol-
duğuna değinmek lazım. Bunun ne-
deni Türkiye’de sermaye birikiminin 
olmaması, sermaye birikiminin ol-

“Babalar ve Çocukları” röportaj 
serimizde firmalarını birlikte 

yönetmekte olan yeni ve eski kuşağı 
bir araya getiriyoruz. Ortak sorulara 

verilen farklı cevaplar, eskilerin 
tecrübesi, yenilerin teknoloji odaklı 

iş yapış şekilleri, bir ismin yıllar içinde 
markalaşması, kişilerin birbirlerine 
verdikleri tavsiyeler, bu röportajda 

okuyabileceğiniz başlıklardan 
sadece bazıları. 



madığı yerde de bütün yapılar önce-
likle KOBİ’lerle başlar. Türkiye’deki 
sermaye gelişimi Özal’dan sonra 
başladı. Türkiye’de neden KOBİ’ler 
aile şirketleri gibi oluyor? Çünkü biz 
Türkler ortaklık yapmasını bilmiyo-
ruz. Öyle ki bir müddet sonra kendi 
ailenizin içinde dahil sorunlar yaşan-
maya başlıyor. Herkes baş olmak, 
yöneten olmak istiyor. Ama kimse 
kendine “Benden baş olur mu? Ben 
bir firma yönetebilecek kabiliyete 
sahip miyim?” diye sormuyor. Bu 
sorunun altında da maalesef, ceha-
let yatıyor. Cahil, cahil olduğunun 
farkında değil. Kendini o konu ile 
ilgili eğitilmiş insanla eşit görüyor. 
Aile şirketleri ilk oluşturulduklarında 
işin başında genellikle baba ve anne 
oluyor ama sonra şirkete çocuklar, 
gelinler ve damatlar dahil oluyor. 
Böylece aslında aile şirketi birçok 
aile tarafından yönetilmeye başlıyor. 
KOBİ’lerin ilk kurucularının yüzde 
90’ı ilkokul mezunuydu. Bana göre 
bu kişiler, ticari cengaverlerdi. Bü-
yük bir cesaretle, hiçbir şeyden kork-
madan bu işlere girmişler. Başarılı 
olmadıkları yerde vazgeçmemiş ve 
yeniden dört elle işlerine sarılmışlar. 
KOBİ’lerin günümüzdeki bu po-
zisyona gelmesinde işte bu cenga-
verlerin büyük bir emeği ve özverisi 
var. Sonrasında bu insanlar yaptıkla-
rı işlerle ilgili yeterince bilgi sahibi 
olmadıklarının farkına vardılar. Bu 
nedenle, kendilerinden sonra gelen 
kuşağın eğitimine büyük önem ver-
diler. Sonraki kuşağa mesleklerinin 
gerektirdiği eğitimi aldırmaya başla-
dılar. İşte bu farkındalık beraberinde 
kaliteyi de getirdi.

“Her aile şirketinin 
kurumsallaşmayı 
becerebileceğine inanmıyorum”
n Türkiye’de genel olarak bir 
algı var. Ya kurumsal şirket ola-

caksanız ya da aile işletmesi ola-
rak kalacaksınız. Halbuki Avru-
pa’daki örneklere bakıldığında 
kurumsallaşmış aile işletmeleri 
var. Sizce bu denge nerede yaka-
lanır? Her aile şirketinin kurum-
sallaşması şart mıdır?
Ayhan Necipoğlu: Ben şart olduğu-
nu düşünmüyorum. Buna ek olarak 
her aile şirketinin kurumsallaşmayı 
becerebileceğine de inanmıyorum. 
Daha önce de belirttiğim gibi yeni 
nesil, aldığı eğitime güvenerek li-
der olmak istiyor ama unutulan bir 
nokta var, şirket yönetiminde tek 
başına eğitim yeterli değil. Bu eği-
time ek olarak insan yönetme sana-
tını bilmek gerekiyor. Çünkü tüm 
işimiz insanlarla. Mesleği, ticaretin 
kurallarını iyi bilmek zorundasın. 
Daha da önemlisi ülkede uygula-
nan hukuku çok iyi özümsemiş ol-
man gerekiyor. Yoksa şirketin başı-
na yaşı büyük olanı getirmek doğru 
hamleyi yaptığın anlamına gelmez. 
Türkiye’de birçok firma biz kurum-
sallaştık diyor ama iç yapısına baktı-
ğınızda kurumsallaşan bir şey yok. 
Gerçek anlamda aile şirketlerinde 
kurumsallaşma çok nadir gerçekleşir.

Serkan Necipoğlu: Firmaların ge-
lecekleri için illa kurumsallaşmaları 
bence şart değil. Bu firmanızı nasıl 
konumlandırdığınız ve firmanızın 
nereye varmasını istediğinizle alaka-
lı bir durum. Aslında öncelikle ku-
rumsallıktan ve aile şirketi olmaktan 
ne anladığımızı belirlemeliyiz. Be-
nim kurumsallıktan anladığım; bir 
işletmenin, bir kurumun içindeki 
işleyişin kişilerden bağımsız olarak 
ilerlemesidir. Belirli bir pozisyon-
daki bir kişiyi, o pozisyona uygun 
başka bir kişiyle değiştirdiğinizde 
işlerin aynı doğrultuda yürütülüyor 
olması gerekir. Koç Holding bir aile 
şirketi mi? Evet ama bununla bera-

ber kurumsal da bir şirket. Demek 
ki bu iki yapılanma bir arada olabi-
liyor. Ama şart mı? sorusuna gelin-
ce, ailenin vereceği kararlarla ilgili. 
Eğer aile, şirketinin daha ayakları 
yere basan, daha sürdürülebilir bir 
düzlemde ilerlemesini istiyorsa, 
kurumsallaşması gerektiğini düşü-
nüyorum. Aile yapılarında çoğun-
lukla, spesifik konular devamlı ola-
rak şirket içindeki aile bireylerine 
yöneliyor. Çözümler ve cevaplar o 
aile bireylerinde oluyor. Ancak o bi-
reylere gelene kadar, işletme içinde 
yetkili diğer pozisyonlarda sorunun 
çözüme ulaştırılması ve işlerin aksa-
madan devam etmesi durumunda 
kurumsallaşma anlamında önemli 
bir adım atılmış olacağını düşünü-
yorum. Sonuç olarak, kurumsal-
laşmada aile bireylerine minimum 
seviyede ihtiyaç duyulması ve işle-
rin aksatılmadan bir sistem içinde 
yürütülmesi gerekiyor. 

“Aile işletmelerinin genelinde 
yoktan var edilmiş bir sistem oluyor”
n Şu an Türk işletmelerine bak-
tığımızda büyük ölçüde kuşak 
değişimi yaşandığını görüyoruz. 
Bu kuşak değişim sürecinde ne-
lerin değişmesi gerektiğini düşü-
nüyorsunuz? Ve değişim süreci 
nasıl yönetilmeli?
Serkan Necipoğlu:  Öncelikle in-
sanlar arasındaki anlayışın, esnekli-
ğin ve iletişimin değişmesi gerekir 
diye düşünüyorum. Çünkü aile 
işletmelerinin genelinde yoktan 
var edilmiş bir sistem oluyor ve bu 
sitem çoğunlukta tek bir adam ta-
rafından oluşturuluyor. Dolayısıyla 
da burada “Tek bir adamın şovu” 
söz konusu oluyor. Kendi hayatı 
boyunca bu şovu sürdürmüş, işlet-
mesini belli bir noktaya getirmiş ve 
artık bir sonraki kuşağa devir döne-
mine gelmiş. İşte burada karşımıza 
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başka bir soru çıkıyor; “Bu şovu 
kim devam ettirecek?” Son güne 
kadar sistemin başında olup, işlerin 
hep eski kuşak üzerinden yürütül-
mesi söz konusuysa, yeni kuşağa; 
“Şimdi sen çık ve şovunu yap” de-
mek çok doğru bir yaklaşım olmaz. 
Ben bu kuşak değişimini bayrak ya-
rışına benzetiyorum. Bayrağın tes-
lim edildiği bir aralık vardır. Bu sü-
reçte bayrağı teslim edecek olan ile 
bayrağı teslim alacak kişiler birlikte 
koşarlar. İşte aile işletmelerindeki 
kuşak değişimi de böyle olmalı. Son 
sürat giden bir sistemin içine pat 
diye gelip girilirse, sisteme alışmak, 
sorumlulukları benimsemek ve aynı 
hızda devam etmek pek mümkün 
olmaz. Tabi burada sağlık, sıhhat 
çok önemli. Beklenmedik ölüm ya 
da rahatsızlıklar nedeniyle, hazır ol-
madan işin başına geçmek zorunda 
kalan kişiler de var. Biz kendi adı-
mıza çok şanslıyız çünkü babamız 
hala başımızda, takdir edilesi bir di-
namizmle çalışmaya devam ediyor. 
Biz beraber hareket etme fırsatını 
bulabiliyoruz.

“Çok emek verdiğinizde dönüp 
arkanızı gitmek pek mümkün 
olmuyor”
n Değişen bir ekonomiden ve 
onun yarattığı krizden söz edili-
yor? Yıllarca krizlerle boğuşmuş 
bir firma olarak geminizi bu sü-
rece nasıl getirdiniz? Nasıl bir yol 
haritası çizdiniz?
Ayhan Necipoğlu: Ekonominin sı-
kıntılı olduğu dönemlerde her fir-
ma kendince bir çözüm yolu üretip, 
gemisini batırmadan yürütmeye 
çalıştı. Bu çaba günümüzde devam 
ettiği gibi gelecekte de ediyor ola-
cak. Ben bankalardan faizle kredi 
aldım. O faizli kredileri ödeyebil-
mek için zaman zaman sıkıntılar 
da çektik ama aradaki farkı kapa-
tabilmek için hem bedenen hem 

de beyin olarak çok çalıştım. Hep 
işin başında oldum. Çabalamaya, 
üretmeye ve zorlu günlere meydan 
okumaya çalıştım. Böylece yaşanan 
zorlu günlerden çok büyük hasarlar 
almadan çıkmayı başardık. Ben bu 
mesleğe 10 yaşında bir tornacıda çı-
rak olarak başladım. Bu şirketi kur-
duğumdaysa 19’u yeni bitirmiştim. 
Üç ortak beraber girdik bu işe. Bir 
ortağımız kısa süre sonra ayrıldı. 
Diğer ortağımla da 1990 senesi-
ne kadar beraber yürüttük işleri. 
Çocuklarımı da küçük yaşlarından 
itibaren işe getirdim. Kışın oku-
la, yazın dört ay iş yerine geldiler. 
Çocukluktan işin içinde olup, çok 
emek verdiğinizde dönüp arkanı-
zı gitmek, vazgeçmek zaten pek 
mümkün olmuyor.

Serkan Necipoğlu: Öncelikle dışa-
rıya daha çok yönelmemiz gerek-
tiğiniz fark ettik. Takribi bundan 
10 yıl önce bunun farkında vardık. 
Özellikle Gümrük Birliğinden son-
ra üretimin yanında, ithalata da 
başlamıştık. Hatta belki de bunu 
yapan ilk imalatçı firmaydık. Elbet-
te bunun faydalarını müşterilerimi-
ze yaşattık ve yaşatmaya da devam 
ediyoruz. Çok miktarda makine 
üretiyorduk ve çok miktarda da 
ithal makineyi satıyorduk. 2010 
yılına doğru, kendi adımıza bunun 
ağaç makineleri sektöründe bu şe-
kilde sürdürülemeyeceğini fark 
ettik. Ve oradan biraz ayağımızı 
çekmeye başladık. Bunun üzerine 
üretim tarafında daha farklı şeyler 
yapmamız gerektiğini de gördük. 
Hem yaptığımız işi hem de hitap 
ettiğimiz alıcı kitlesini genişletmeye 
çalıştık. Bu değişimden önce yüzde 
50 yurtiçine çalışıyorsak, yüzde 50 
de yurtdışına çalışıyorduk. Şu anda 
yüzde 90’ın üzerinde yurtdışına ça-
lışıyoruz. İhracatçı konumumuzu 
güçlendirmiş olduk. Son dönemde 

yaşanan ekonomik sorunlara karşı 
almış olduğumuz önlemlerden en 
önemlisi buydu diyebiliriz. Daha 
genel ve geniş zaman için ifade et-
mek gerekirse, içinde bulunduğu-

muz şartları iyi anlayıp uyum sağla-
mak ve biraz da ileriyi görerek geç 
kalmadan harekete geçmek doğru 
olur sanırım. 

“Yeni kapıları açacak önemli 
riskleri alıyoruz”
n Babanızdan farklı neler yaptı-
nız? Ya da gelecek dönemlerde 
neler yapmayı düşünüyorsunuz?
Serkan Necipoğlu: Aslında farklı 
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        Bizim babamız döneminin 
hep ilklerini yapmayı başarmış 
bir insan oldu. İki dönem ara-
sında büyük bir fark var. Onla-
rın zamanında bilgiye ulaşmak 
çok zordu ama piyasa daha 
rahattı. Çünkü ne üretseniz gi-
diyordu ama bir şeyleri yapmak 
için gereken bilgi de bugünkü 
kadar kolay bulunmuyordu. 
Onlar böylesine zor bir dönem-
den geliyorlar. Sadece babam 
için söylemiyorum, o dönemde 
insanlar hep yaptıklarıyla öncü 
olmuşlar. Çünkü ülkede çok az 
şey varmış. Sonrasında tabi ki 
sektörleşilmiş, makineciler uz-
manlaştıkça dallara ayrılmış 
ve piyasa şimdiki haline alma-
ya başlamış. İşte biz de aynı 
babamız gibi öncülük etmeye 
çalışıyoruz. 

“
“
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neler yaptığımızdan ziyade neleri 
aynı yapıyoruz önce ona bakmak 
lazım. Bizim babamız döneminin 
hep ilklerini yapmayı başarmış bir 
insan oldu. İki dönem arasında 
büyük bir fark var. Onların zama-
nında bilgiye ulaşmak çok zordu 
ama piyasa daha rahattı. Çünkü ne 
üretseniz gidiyordu ama bir şeyleri 
yapmak için gereken bilgi de bu-
günkü kadar kolay bulunmuyordu. 
Dinlediğim ve okuduklarımdan 
anladığım kadarıyla babamların 
bu işlere ilk başladığı dönemlerde 
makineci diye adlandırılan insan-
lar vardı. Plastik makinecisi, ahşap 
makinecisi diye bir ayrım pek yok-
tu. Sadece makineciler vardı ve sa-

yıları çok azdı. Birinin bir alete ya 
da makineye ihtiyacı olduğunda, 
elinde bir fotoğraf ya da yurtdışın-
daki bir makineye ait bir broşürle 
bu makinecilerin kapısını çalıyor-
du. O insanlarda, kısıtlı imkanlar-
la o makineyi bir şekilde yapmaya 
çalışıyorlardı. Onlar böylesine zor 
bir dönemden geliyorlar. Sadece 
babam için söylemiyorum, o dö-
nemde bu insanlar hep yaptıklarıyla 
öncü olmuşlar. Çünkü ülkede çok 
az şey varmış. Sonrasında tabi ki 
sektörleşilmiş, makineciler uzman-
laştıkça dallara ayrılmış ve piyasa 
şimdiki haline almaya başlamış. İşte 
biz de aynı babamız gibi öncülük 
etmeye çalışıyoruz. Yeni kapıları 

açacak önemli riskleri alıyoruz. Bu 
dönemin teknolojisini tutturmak, 
ayak uydurmak ve bugünü ileriye 
götürmeye gayret ediyoruz. Farklı 
yapmaya çalıştığımız şey ise; bunu 
yaparken seçtiğimiz yollar, yönetim 
ve işletim şeklimiz. 

“Çalışarak para kazanacaksınız?
n Sizden sonraki kuşak şirket 
içinde aktif olarak rol almaya 
başladığında, onları görevlendi-
rirken nelere dikkat ettiniz?
Ayhan Necipoğlu: Aslında görev-
lendirme diye bir şey yok. Nasıl lider 
olunur? var. Ben bunu öğretmeye 
gayret ettim. Zaten şimdi ben onlar-
dan emir alıyorum. Bundan da hiç 

Aile şirketimizin per-
de arkasındaki büyük 
oyuncusu annemdir”
Son olarak, babanızla 
yer değiştirecek ol-
saydınız ona nasıl bir 
tavsiye vermek ister-
diniz?
Yer değiştirmeden de 
elbette birbirimize tav-
siyelerde bulunuyoruz. 
Babama, tepkilerinde 
biraz daha alttan git-
mesini söylüyorum. 
Babam dinlediği insanı 
çok seçer. Elbette bu 
kötü bir şey değil ama 

belki biraz daha dinleyici olabilir diye düşünüyorum. 
Çünkü hiç beklemediğiniz yerlerden de çok faydalı 
şeyler gelebiliyor. Tabi ki yılların verdiği deneyim insa-
nı, biraz daha önyargıya götürebiliyor. Ben kendimde 
de bunun net bir şekilde geliştiğini görüyorum. Çok 
hızlı reaksiyon ve cevap vermek… Bunu biraz sanırım 
törpülemek gerekiyor. Bir de meselelere biraz daha 
karşı tarafın gözünden bakabilmek… Buraya kadar 
hep biz ve babamdan bahsettik ama aile şirketimizin 
perde arkasındaki büyük oyuncusu annemdir. Çünkü 
eğer bir aile varsa ve bu hala söz konusuysa, onun payı 
çok büyüktür. 

“Çok çalışın, adaletli ve merhametli olun”
Son olarak yeni kuşağa nasıl bir tavsiyede bulun-
mak istersiniz?
Hep söylerim; “Adaletin olmadığı yerde Allah’ın rah-
meti olmaz” Çocuklarıma da hep bunu öğütlerim. Ne 
yaparsanız yapın, önceliğiniz adaletli olmak olacak. 
Her şeyi adaletli yapacaksınız. Düşmanına dahil adalet-
li davranacaksın. Kimsenin malında gözünüz olmaya-
cak. Bir hayır yapacaksanız, kimseye göstermeden gizli 
yapın. İnsanları mahcup etmeyin. Bunlar benim yeni 
kuşağa vereceğim en önemli tavsiyelerim. Gençlere 
son sözüm; ülkenizi onun uğrunda ölecek kadar sevin. 
Çok çalışın, elinizden gelenin en iyisini yapın, adaletli 
ve merhametli olun.
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rahatsızlık duymu-
yorum. Bu ayıp bir 
şey değil. Çocukla-

rıma meslek seçim-
lerinde herhangi bir 

baskıda hiç bulunmadım. 
Söylediğim tek bir şey var-

dı; “Çalışarak para kaza-
nacaksınız” Her ikisi 
de şimdi çalışarak 
kazanıyorlar.

n Sözün senet 
olduğu dönem-

lerden, artık çekin 
ödenmediği dö-

nemlere geldik. 
Dünden bugü-
ne ticari ha-
yattaki bu bo-
zulmayı nasıl 
değerlendirirsi-

niz?
Ayhan Necipoğlu: 

Bu soruya bir atasözüy-
le cevap vermek istiyorum. 

Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu… 
Eskiden, çek, senet fazla kullanılmı-
yordu. İnsanlar birbirlerinden borç 
para alırlardı. Bunun ayıp tarafı yok 
ben de çok aldım. Eskiden maaşları 
haftalık olarak ödüyorduk. Sonrasın-

da aylığa döndük. Her hafta ödeme 
yapmak için para bulmak gerekiyor-
du ve bu o kadar kolay değildi. Her 
hafta bu arayışın içine girmektense 
ödemeleri aylık olarak yapmaya baş-
ladık. Haftalık ile ödeme yaparken 
konu komşudan denkleştirip yapı-
yorduk ödemeleri. Buna çözüm ola-
rak aylık ödemeyi getirdiğimizde de 
devreye bankalar girdi. Bankalardan 
aldığın faizli parayı, üretimin üzeri-
ne koymak zorundasın, koymazsan 
batarsın. Önceleri biz koymadık ama 
sonra baktık ki, baş aşağıya gidiyo-
ruz. Sonra insanlardan senet almaya 
başladık. Dolayısıyla işler daha da 
karmaşık bir hal almaya başladı. Du-
rum böyle olunca senetle mal sattı-
ğınız her adamın düzgün olmadığı 
ortaya çıktı. Sonra benzer sorunlar 
çekte de ortaya çıkmaya başladı. 
Bir hastane açmak istediğinizde siz-
den birçok yeterlilik belgesi istenir. 
Diplomalı hekimler, hemşirelere ih-
tiyacınız vardır. Devlet bunu sizden 
ister, bunu denetler. Ama olay, bir iş 
yeri açmaya geldiğinde kimsenin bir 
şey sorduğu yok. “Sen bu işi açabi-
lecek, yürütebilecek altyapıya sahip 
misin?” diye kimse kimseye sormaz. 
İşte bunlar sorulup, araştırılmadı-

ğı için ödenmeyen çekler, senetler, 
borç batağına girmiş işletmeler çıkı-
yor karşımıza.

“Çalışana söz verilmesi, fikrinin 
dinlenmesi çok önemli”
n Yönetim biçimleri de değişiyor. 
Eskinin sert yönetici tipi, şimdi 
iletişimi yüksek, ortak karar ala-
bilen bir özelliğe dönüştü. Siz bu 
konu hakkında neler söylemek 
istersiniz?
Serkan Necipoğlu: Ben bu sistemin 
çok doğru olduğuna inanıyorum. 
Çalışana söz verilmesi, fikrinin din-
lenmesi, eskisi gibi bağrışın-çağrışın 
olmadığı çalışma ortamlarının sağ-
lanması çok önemli. Bunlar olması 
gerekenler. Tabi ki burada, bunları 
eski nesli suçlayarak söylemiyorum. 
O dönemin şartları, onu gerek-
tiriyordu. Çalışma ortamları öyle 
yönetilebiliyordu. Tabi bununla 
beraber herkes gördüğünü yapı-
yor. Onlar da kendi büyüklerinden 
öyle görmüşler, çıraklık dönemle-
rinde dayak yemişler. Dolayısıyla 
böyle yetişmiş bir neslin, iletişimin 
daha yüksek olduğu sisteme uyum 
sağlaması elbette çok da kolay de-
ğil. İmkansız demiyorum ama zor. 
Yine de her ne kadar kendileri öyle 
yapmış olsalar da bence çocuklarını 
daha farklı yetiştirmeye çalıştılar. 
En azından biz de öyle oldu. Diğer 
doğruları ve yeni yöntemleri görüp, 
öğrenmemiz için yolumuzu açmaya 
çalıştılar. O babaların çocuklarına 
baktığımızda, biz de dahil bunu 
yapmışlar. Hiç mi dirençle karşı-
laşmadık? Elbette karşılaştık ve az 
da değil ama olacak o kadar. Onca 
bilgi ve deneyimi bir pakette hazır 
bulmanın da bir bedeli var herhalde. 
Şimdi bu dönüşümü gerçekleştirme 
sırası biz de. Bizle çocuklarımız ara-
sında da yaşanacak, bitmeyen bir 
dönüşümden bahsediyoruz. 

        Yeni nesil, aldığı eğitime 
güvenerek lider olmak isti-
yor ama unutulan bir nokta 
var, şirket yönetiminde tek 
başına eğitim yeterli değil. 
Bu eğitime ek olarak insan 
yönetme sanatını bilmek ge-
rekiyor. Çünkü tüm işimiz 
insanlarla. Mesleği, ticaretin 
kurallarını iyi bilmek zorun-
dasın. 

“

“
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Dünya Turu 
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Tarih boyunca birçok halk tarafından hakim olunmak istenen bir coğrafyada bulunan Azerbaycan 

yıllar içerisinde defalarca küllerinden yeniden doğmayı başaran bir ülke. Sahip olduğu doğal kay-

naklar sayesinde günümüzde gücünü artırmayı başaran Azerbaycan’ın Türkiye ile olan ilişkileri her 

yıl daha hızlanarak büyüyor. 

Azerbaycan iklim ve doğal 
bölgelerinin çeşitliliği, dağ 
ve orman alanları, verimli 

ovaları, geniş deniz kıyıları ile coğrafi 
açıdan yaşanması rahat bir ülke. Do-
ğal maden yatakları, hammadde re-
zervleri, petrol ve doğalgazbakımın-
dan zengin olan Azerbaycan Kafkasya 
geçidinde oldukça önemli.
Batı Asya ve Doğu Avrupa’nın kesi-
şim noktası olan Kafkasya’da yer alan 
Azerbaycan, doğusunda Hazar Deni-
zi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında 
Gürcistan, batısında Ermenistan ve 
güneyinde ise İran ile komşu. Ken-
disine bağlı olan Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti’nin ise kuzey ve doğusu 
Ermenistan ile güneyi ve batısı İran 
ile çevrilmiş durumda. Kafkasya’nın 
en büyük yüzölçümüne sahip olan 
ülkenin Türkiye ile de 17 kilometrelik 
bir sınırı bulunuyor.
Coğrafi, stratejik ve ticari olarak 
önemli yollar üzerinde bulunan Azer-

baycan’da, tarih boyunca birçok me-
deniyet ve yönetim hakimiyet kurdu. 
18 Ekim 1991’de bağımsızlığını ilan 
eden Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilk 
tanıyan ülke Türkiye oldu. Azerbay-
can Demokratik Cumhuriyeti 1918 
yılında kuruldu. Ancak 26 Nisan 
1920’de Kızıl Ordu Azerbaycan’a 
girdi ve 28 Nisan 1920 tarihinde 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurul-
du. Ülkenin yeniden bağımsızlığını 
kazanması ise 1991 yılında, Sovyetler 
Birliği’nin dağılması sonrasında ger-
çekleşti.

158 ülke ile diplomatik iş birliği 
Üniter bir anayasal cumhuriyet olan 
Azerbaycan, Türk Keneşi ve TÜRK-
SOY’un etkin üyeleri arasında yer 
alıyor. 158 ülkeyle diplomatik iliş-
kisi ve 38 uluslararası kuruluşa üye-
liği bulunan Azerbaycan, GUAM, 
Bağımsız Devletler Topluluğu ve 
Kimyasal Silahların Yasaklanması Ör-

gütünün kurucu üyelerinden. 1992 
yılından bu yana Birleşmiş Milletler 
üyesi olan ülke, 9 Mayıs 2006’da da 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ta-
rafından kurulan İnsan Hakları Kon-
seyi üyeliğine seçildi. 
   
Anayasada resmi din yok
Anayasasında resmi din olmayan 
Azerbaycan’da tüm ana siyasi güçler 
laik milliyetçi. Ancak buna karşılık, 
halkın çoğunluğu ve bir kısım muha-
lefet güçleri Şii İslam inancına sahip. 
Azerbaycan, sosyal ve ekonomik ge-
lişme ile okuryazarlık oranında yüksek 
seviyelere ulaşmış durumda. Ayrıca 
ülkede işsizlik ve intihar oranları ol-
dukça düşük. 
Azerbaycan adının nereden geldiği-
ne ilişkin birbirinden farklı görüşler 
olsa da en yaygın olanı, eski çağlarda 
bölgede yaygın olan Mecusilik dini ile 
ilgili. Söz konusu rivayete göre; “od” 
anlamındaki “azer” ve “muhafız” 



anlamındaki “baygan” kelimelerinin 
birleşmesinden oluşan “ateşin muha-
fızı” anlamındaki “Azerbaygan” keli-
mesi sonradan “Azerbaycan” şeklini 
aldı. Bir diğer inanışa göre ise; Büyük 
İskender’in ölümünden sonra yöne-
timi üstlenen Atropates’e ithafen böl-
geye Atropatana denilmeye başlandı. 
Bu kelime Sasanilerin dilinde Azur-
bazagan’a, Arapların dilinde de Azer-
baycan’a dönüştü. Zamanla Türkler 
de bu ifadeyi benimsedi. Azerbay-
can’da 66 vilayet ve Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyet’inden oluşan bir idari 
yapılanma mevcut. Kuvvetler ayrılığı 
prensibinin benimsendiği yönetimde 
yasama yetkisi milli meclise, yürütme 
yetkisi cumhurbaşkanına, yargı yetkisi 
ise mahkemelere ait.   

Farklı kavimlerin uğrak noktası
Tarihi ipek yolu üzerinde bulunması 
ve tarih boyunca doğu ile batı, kuzey 
ile güney arasındaki geçiş konumunu 
koruması nedeniyle Azerbaycan fark-
lı birçok kavmin uğrak noktası oldu. 
Azerbaycan’daki en eski insan yerle-
şimleri Taş Devri’ne kadar uzanıyor. 
Azerbaycan’da MÖ 9. yüzyılda, ilk 
İskit-Saka yerleşimleri başladı. İskit-
lerin ardından Manna Devleti, sonra 
Persler, Aras Nehri’nin güneyindeki 
bölgeye egemen oldular. Medler’den 
sonra bölgeye hakim olan Ahameniş 
İmparatorluğu ile birlikte coğrafyada 
Zerdüştlük yayılmaya başladı. Daha 
sonra Büyük İskender’in imparator-
luğu Azerbaycan’da egemen oldu. 
Bölgenin asıl yerlileri olan Albanyalılar 
MÖ 4. yüzyılda bir imparatorluk kur-
dular. Bu devirde Zerdüştlük, Atropa-
tena ve Kafkasya coğrafyasında yayıldı.

Sünni ağırlıklı inanış yerini 
Şii inancına bırakmaya başladı
11. yüzyılın başlarına kadar birçok 
yerel devletin hüküm sürdüğü böl-
gede 11. yüzyılın başında Orta As-
ya’dan batıya doğru ilerleyen Oğuz 

Türkleri hakimiyet kurdu. Bölgeye 
giren ilk Türk devleti 1067 yılında 
Selçuklular oldu. Türklerin yerle-
şimi öncesinde burada Ermenice, 
Farsça ve Eski Azerice gibi Hint-Av-
rupa dil ailesine ve Kafkas dil ailesi-
ne mensup diller konuşuluyordu. 
Bunlardan Eski Azerice, zamanla 
Türkçe ile kaynaşarak günümüzdeki 
Azericenin ilk formunu oluşturdu. 
Bunun yanı sıra, Selçuklu otoritesi 
altında yaşayan Fars şairlerden Ni-
zami Gencevi, Farsçanın günümüz 
Azerbaycan topraklarında gelişme-
sine öncülük etti. Kızılbaş Ordusu 
1500 yılında Tebriz’e girdikten son-
ra Safevi Devletini kurdu. Böylece 
Azerbaycan Safevi egemenliğine gir-
di. Sonrasında ise bölgede Afşarlar, 
Zendler ve Kaçarlar hüküm sürdü. 
Söz konusu dönemde, o zamana 
dek süren Sünni ağırlıklı inanış ye-
rini Şii inancına bırakmaya başladı. 
Osmanlı- Safavi Savaşı sonunda Os-
manlı Devleti, kısa süreliğine de olsa 
bugünkü Azerbaycan topraklarının 
bir kısmını ele geçirdi. Ancak 17. 
yüzyılın başında, I. Abbas, bölgeyi 
Osmanlılardan geri aldı. 1722 ve 
1723 yılları arasında süren Rus-İran 
Savaşı’nın sonrasında ise Safavi İm-
paratorluğu çöktü. Bakü ve çevresi 
Ruslar tarafından işgal edildi. 
  
Kadınlara oy hakkı verildi
Ekim Devrimi sonucu yıkılan Rus 
İmparatorluğu’ndan sonra kısa sü-
reliğine hayatta kalan ve bugünkü 
Azerbaycan Cumhuriyeti, Erme-
nistan ve Gürcistan topraklarında 
Transkafkasya Demokratik Federatif 
Cumhuriyeti kuruldu. Ancak 1918 
yılında TDFC çözüldü. Akabinde ise 
Mehmet Emin Resulzade tarafından 
kurulmuş olan Müşavat Partisi ön-
cülüğünde Azerbaycan Demokratik 
Cumhuriyeti, bağımsızlığını ilan etti. 
Tarihteki ilk Müslüman parlamenter 
cumhuriyet olma özelliğini taşıyan 

ADC’nin en önemli icraatları arasın-
da, kadınlara oy hakkı verilmesi bu-
lunuyor. Dönemin bir diğer önemli 
icraat ise Müslüman dünyasının ilk 
modern üniversitesi olan Bakü Dev-
let Üniversitesi’nin kurulması oldu.

Birlik Konseyi kuruldu
1920 yılında Geçici Devrim Hükü-
meti ülke genelinde kontrol sağla-
dı ve ülkenin adı Azerbaycan Halk 
Komiserleri Komitesi Sovyet Sosya-
list Cumhuriyeti oldu. Daha sonra 
bu isim Azerbaycan Sovyet Sosya-
list Cumhuriyeti adını aldı. Böylece 
Azerbaycan da Sovyetlere Birliği’ne 
katılmış oldu. Azerbaycan Anayasa-
sı’nın kabulünden sonra ise 1921’de 
Azerbaycan Devrim Komitesi, Mer-
kezi Yönetim Komitesi olarak de-
ğişti ve yüksek yasama organı oldu. 
12 Mart 1922’de Azerbaycan, Er-
menistan ve Gürcistan, bir araya ge-
lerek Sovyet Rusya’nın öncülüğün-
de Transkafkasya Sovyet Federatif 
Sosyalist Cumhuriyeti’ni oluşturdu. 
Birlik Konseyi de yine bu üç ülkenin 
temsilcilerinden oluşuyordu. Azer-
baycan Neriman Nerımanov, Gürcis-
tan Polikarpe Mdivani, Ermenistan 
Alexandr Fyodorovich Miasnikyan 
tarafından temsil edildi. Transkafkas-
ya Komünist Partisinin ilk sektereri 
ise Sergo Ordzhonikidze oldu.
   
II. Dünya Savaşı’nın ilk yılında 
23 buçuk milyon ton petrol üretti
İkinci Dünya Savaşı sırasında önemli 
petrol rezervlerine sahip olan Azer-
baycan, SSCB’nin enerji politikala-
rında önemli bir role sahipti. Nazi 
Almanyası savaşın ilk dönemlerinde 
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Resmi Adı Azerbaycan Cumhuriyeti
Başkent Bakü
Nüfus 10.1 milyon
Yüzölçümü 86.600 kilometrekare
Dili Azerbaycan Türkçesi (Azerice)
Para birimi Manat
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saldırmazlık paktına uyum gösterdi 
ancak 22 Haziran 1941’de Almanya 
SSCB’yi işgal edince tüm dengeler 
değişti. Savaşın ilk yılında Azerbaycan 
23 buçuk milyon ton petrol üreterek 
kendi petrol endüstrisinin rekorunu 
kırdı. Savaşın başlamasından bir haf-
ta sonra, petrol işçileri, kendi çalışma 
saatlerini günde 12 saat olacak şekilde 
değiştirdi, tatiller ve izinler savaş so-
nuna kadar iptal edildi. Bakü’nün sa-
hip olduğu petrol kaynakları onu Hit-
ler’in önemli hedefleri arasına taşıdı. 

Petrol rezervlerinin sahibi olmak iste-
yen Alman güçleri 1942 yılında Ba-
kü’ye saldırdı ancak saldırı başarısız 
oldu ve Alman ordusu geri çekildi. 
Savaş döneminde Doğu Cephesinde 
kullanılan SSCB petrolünün yüzde 
80’i, Bakü’den tedarik edildi.
1960’larda SSCB siteminde yapısal 

krizler baş göstermeye başladı. Bu-
nunla beraber hem diğer bölgelerde 
keşfedilen petrol kaynakları hem de 
bölgedeki kaynakların tükenme-
si nedeniyle Azerbaycan’ın petrolü 
Sovyet ekonomisindeki kritik öne-
mini kaybetmeye başladı. Azeriler ve 
Ermeniler arasındaki etnik gerilim-
ler de bu dönemde baş göstermeye 
başladı. Moskova, gerilimi düşürmek 
amacıyla Haydar Aliyev’i Azerbaycan 
Komünist Partisi’nin başına getirdi. 
Aliyev’in yürüttüğü icraatlar ekono-
mide yükselme sağlasa da bu tırma-
nış çok uzun süre devam edemedi. 
Soğuk Savaş’ın ilerleyen yıllarında 
Sovyet ekonomisinde belli sorunlar 
ortaya çıkmaya başladı. Askeri alan-
da gelişim sürerken halkın günlük 
ihtiyaçlarının karşılanmasında sıkıntı 
yaşanıyordu. Üretim faaliyeti büyük 
oranda yavaşladı.

Hızlı bir kapitalistleşme 
süreci başlatıldı
Yürütülen politikaların etkisiyle ba-
ğımsız kuruluşlar ve siyasal örgütler 
ortaya çıkmaya başladı. 1989 yılın-
da kurulan ve SSCB’den ayrılmayı 
hedefleyen Azerbaycan Halk Cep-
hesi de bunlardan biriydi. Azerbay-
can’daki iç rahatsızlıklar giderek tır-
manmaya başladı. Bakü’de yaşanan 
Kara Ocak’ta olaylar doruk noktasına 
ulaştı. 1990 yılından sonra, Azerbay-
can SSC Yüksek Konseyi, başlıktaki 
“Sovyet Sosyalist” kelimesini kaldır-
dı, Azerbaycan Cumhuriyeti Bağım-
sızlık Bildirisi’ni kabul etti ve devlet 
bayrağı olarak Azerbaycan Demok-
ratik Cumhuriyeti’nin bayrağını kul-
lanmaya başladı. 18 Ekim 1991’de 
Azerbaycan Yüksek Konseyi, ülkede 
yapılan referandum yoluyla Bağım-
sızlık Bildirisi’ni doğrulattı ve Aralık 
1991’de Sovyetler Birliği resmen 
dağıldı. SSCB’nin dağılması sonrası 
coğrafyada büyük bir yoksulluk ya-
şanmaya başladı. Sosyalizmin yeniden 
doğma ihtimaline karşı çok hızlı bir 
kapitalistleşme süreci başlatıldı. Bu 
süreçte, daha önce vadedildiği gibi 
şirket ve fabrika hisseleri insanlara 
dağıtıldı. Ancak, birkaç sene içinde 
büyük değerlere sahip olacak olan 
bu hisseler, bu dönemde halkın kar-
şı karşıya kaldığı yoksulluk nedeniyle 
değerinin çok altında fiyatlara satıldı. 
Eylül 1991’de Dağlık Karabağ’daki 
Ermeni çoğunluk, Dağlık Karabağ 

Enerji ülke ekonomisinin önemli bir parçası
Azerbaycan’ın en önemli enerji kaynakları petrol ve doğalgaz. Özellikle petrol tarih boyunca en fazla üretilen ve 
tüketilen kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Ülke topraklarının üçte ikisi petrol ve doğalgaz kaynakları bakımından 
zengin olan Azerbaycan’da petrol ve doğalgaz rezervinin en yoğun olduğu bölgeler ise, Hazar, Kura-Aras, Abşeron. 
Temiz enerji kaynaklarına da büyük önem veren Azerbaycan’da özellikle su gücünün rolü büyük. Başta Kura ve Aras 
nehirleri, ülkenin en büyük hidroelektrik potansiyelleri. Bunun yanı sıra rüzgar ve güneş enerjisi de ülkenin diğer en 
büyük alternatif enerji kaynakları. Azerbaycan son yıllarda dünyanın sayılı ülkelerinin enerji şirketleri ile yapmış oldu-
ğu petrol ve doğalgaz anlaşmaları ile önemli başarılara imza attı. Özellikle, 24’ü karada ve 29’u denizde olmak üzere, 
50’yi aşkın petrol ve doğalgaz yatağı yapılan 25 anlaşma ile gelecek 30 yıl zarfında işlenecek ve bundan Azerbaycan 
yaklaşık 80 milyar dolar gelir sağlayacak.
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Cumhuriyeti’nden ayrılmak iste-
di ve SSCB’nin çözülme sürecinde 
başlayan Birinci Dağlık Karabağ Sa-
vaşı 1994 yılında sona erdi. Dağlık 
Karabağ ve onu çevreleyen 7 bölge 
o zamana kadar uluslararası alanda 
Azerbaycan’a bağlı kabul ediliyordu 
ancak savaş sonrasında bölge, fiilen 
bağımsız kabul edildi. Dağlık Kara-
bağ Cumhuriyeti, fiilen savaşın sona 
ermesinden bu yana bağımsız olma-
sına rağmen, diplomatik anlamda 
hiçbir devlet tarafından tanınmadı 
ve Azerbaycan’a bağlı bölge olarak 
kabul gördü. Nitekim 2020 yılında 
gerçekleşen çatışma sonrasında Dağ-
lık Karabağ ve 7 bölge yeniden Azer-
baycan yönetimi altına girdi.

Geniş bir doğa çeşitliliğine 
ev sahipliği yapıyor
Güney’de Ermenistan’ın dağ kütleri, 
kuzeyinde ise yüksek Kafkas Dağları 
bulunan Azerbaycan geniş bir doğa 
çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Ilı-
man kara ikliminin hüküm sürdüğü 
ülkede Hazar Denizi’nden içeri doğ-
ru yüksek dağlarda ve diğer yüksek 
kesimlerde sert bir iklim görülüyor. 
Yüksek kesimlerde kışlar uzun, soğuk 
ve kar yağışlı, yazlar ise serin geçiyor. 
Ovalarda ise yazlar kurak ve sıcak ge-

çerken, kışın serin ve yağışlı bir iklim 
yaşanıyor. Azerbaycan’da bulunan en 
uzun ırmak 1.364 kilometre ile Kura 
Nehri. Kura Nehri’ni 1.072 kilometre 
ile Aras Nehri takip ediyor. Çevresinin 
dağlar ve yüksek tepelerle çevrili olma-
sına rağmen Azerbaycan’ın büyük bir 
kısmı ovalardan oluşuyor. En verimli 
toprakları ise Kura ve Aras ırmaklarının 
karıştığı delta bölgesinde bulunuyor. 
Azerbaycan sınırları içinde yaşayan 
106 çeşit memeli, 97 çeşit balık, 10 
amfibik tür ve 52 çeşit sürüngen tes-
pit edilmiş durumda. Günümüzde, 
türü tehlike altında olan hayvanlardan 
olan Karabağ atı aynı zamanda Azer-
baycan’ın milli hayvanı olarak kayıtlara 
geçirildi. Azerbaycan bitki örtüsü için-
de 4 bin 500’den fazla yüksek boylu 
bitki bulunuyor. Bitki örtüsü diğer 
Güney Kafkasya ülkelerinden farklı 
olan Azerbaycan’da, Kafkasya’da yeti-
şen tüm türlerin yaklaşık yüzde 67’si 
bulunuyor.

Önemli turistik merkezlerden 
biri haline geldi
Azerbaycan bulunduğu bölgedeki en 
büyük tarım havzasına sahip. Azer-
baycan’ın tarımsal bilimsel araştırma 
enstitüleri çayırlar ve meralar, bah-
çecilik ve subtropikal ürünler, yeşil 

Türkiye ve Azerbaycan 
ikili ilişkileri
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki 
ekonomik ve siyasal ilişkiler uzun 
yıllardır kararlılıkla devam ediyor. 
Ekonomik ilişkilerde enerji alanın-
da yürütülen iş birlikleri önemli bir 
yere sahip. 2017 yılı sonu itibariyle 
TPAO, Azerbaycan’da üç adet ara-
ma, geliştirme ve üretim projesi ile 
iki adet boru hattı projesine ortak 
durumda. Azerbaycan petrol ve 
doğalgazının yanı sıra Hazar’ın doğu 
kıyısındaki ülkelerin petrol ve doğal-
gazının da Hazar denizi ve ardından 
da Azerbaycan üzerinden Türki-
ye’ye, buradan ise üçüncü ülkelere 
nakli büyük ekonomik öneme sahip. 
Bu çerçevede Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Er-
zurum Güney Kafkasya Doğal Gaz 
Boru Hattı, TANAP ve Bakü-Tif-
lis-Kars demiryolu hattı projeleri 
çerçevesinde çok taraflı iş birliği 
devam ediyor. TİM tarafından Mayıs 
2021 tarihinde yayınlanan Azerbay-
can Dış Verilerine göre; Azerbaycan 
2020 yılında dünyaya toplam 13.7 
milyar dolarlık ihracat gerçekleş-
tirdi. İhracat sıralamasında başı 4.2 
milyar dolar ile İtalya çekti. İkinci sı-
rada ise 2.6 milyar dolar ile Türkiye 
bulunuyor. Azerbaycan 2020’de en 
çok petrol ve doğalgaz ihracatı ger-
çekleştirdi. İthalat verilerine bakıldı-
ğında ise, Azerbaycan 2020 yılında 
toplam 10,7 milyar dolarlık ithalat 
yaptı. En fazla buğday ve ilaç itha-
latı gerçekleştiren ülkenin en fazla 
ithalat yaptığı ülke 2 milyar dolar ile 
Rusya oldu. Rusya’dan sonra ise 1.6 
milyar dolar ile Türkiye geldi. 



2020’de Türkiye Azerbaycan’a yaklaşık 2,5 milyon dolarlık ihracat yaptı
Türkiye, ağaç işleme makineleri sektörü 
kapsamında 2020 yılında Azerbaycan’a 
toplamda 2 milyon 451 bin dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. İhracat rakamları bir önceki 
yıl 3 milyon 048 bin dolar, 2018 yılın da ise 
1 milyon 786 bin dolar olarak gerçekleşti. 
2020 yılında ihracat oranı bir miktar düşse 
de 2021 sonunda eski seviyelerine dönmesi 
bekleniyor. 
Rakamlar incelendiğinde, Türkiye’nin 
Azerbaycan’ın toplam ithalatındaki payı-
nın yüzde 42 olduğu görüldü. 2019 yı-

lında bu oran yüzde 47 iken, 2018 yılında 
ise yüzde 37 olarak kayıtlara geçti.
2020 yılında Türkiye, Azerbaycan’a toplam 
719 bin dolar ile diğerleri ürün grubunda 
yer alan makinelerin ihracatını gerçekleştir-
di. Bunu sırasıyla, 683 bin dolar ile testere 
makineleri, 479 bin dolar ile planya, freze 
veya keserek kalıplama makineleri, 198 bin 
dolar ile delik açma veya zıvanalama maki-
neleri, 194 bin dolar ile bükme veya birleş-
tirme makineleri, 136 bin dolar ile çeşitli 
makine işlemlerini bu işlemler arasında alet 

değiştirmeden yapan makineler ve 42 bin 
dolar ile taşlama, zımparalama veya par-
latma makineleri takip etti. Geçtiğimiz yıl 
Türkiye’den Azerbaycan’a işleme merkez-
leri ve yarma dilme veya soyarak yaprak ha-
linde açma makineleri alanında hiç ihracat 
gerçekleştirilmedi.
Azerbaycan’ın AİM sektöründeki toplam 
ithalatı ise, 2018 yılında 102 milyon 511 
bin dolar, 2019 yılında 98 milyon 908 bin 
dolar ve 2020 yılında 110 milyon 940 bin 
dolar olarak gerçekleşti.

GTIP Kodu   Ürün Açıklama                        Türkiye’nin Azerbaycan’a İhracatı                Azerbaycan’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  223.000 464.000 136.000 636.000 725.000 626.000 3.085.000 12.258.000 23.463.000
 Makineler
846520 İşleme Merkezleri 15.000 41.000 0 509.000 186.000 98.000 1.668.000 1.919.000 2.415.000
846591 Testere Makinaları 520.000 771.000 683.000 1.090.000 1.455.000 1.653.000 26.477.000 29.471.000 31.929.000
846592 Planya, Freze veya Keserek
 Kalıplama Makineleri  

137.000 237.000 479.000 543.000 542.000 828.000 14.734.000 11.741.000 10.672.000

846593 Taşlama, Zımparalama veya  
 Parlatma Makineleri  

45.000 405.000 42.000 179.000 427.000 243.000 4.537.000 4.309.000 4.063.000

846594 Bükme veya Birleştirme  
 Makinaları 

223.000 190.000 194.000 416.000 422.000 235.000 7.623.000 7.811.000 5.486.000

846595 Delik Açma Veya  
 Zıvanalama Makinaları 

60.000 156.000 198.000 67.000 714.000 530.000 5.194.000 4.191.000 3.680.000

846596 Yarma, Dilme veya Soyarak 
 Yaprak Halinde Açma Makineleri 

21.000 36.000 0 481.000 369.000 93.000 1.878.000 1.297.000 1.270.000

846599 Diğerleri 542.000 748.000 719.000 960.000 1.593.000 1.562.000 27.315.000 25.911.000 27.962.000 
 TOPLAM 1.786.000 3.048.000 2.451.000 4.881.000 6.433.000 5.868.000 102.511.000 98.908.000 110.940.000
 Azerbaycan İthalatındaki Payımız 37% 47% 42%
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sebzeler, bağcılık ve şarapçılık, pamuk 
yetiştirme ve tıbbi bitkiler üzerine 
odaklanmış durumda. Turizm Azer-
baycan ekonomisinin önemli bir par-
çası. Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve 
1990’larda Dağlık Karabağ Savaşı’nın 
yaşanması turizm endüstrisine zarar 
verse de 2000’li yıllar sonrası ülke 
imajını tazelemeyi başardı ve önemli 

turistik merkezlerden biri haline gel-
di. Azerbaycan’ı ziyaret etme şansınız 
olursa öncelikle ülkenin başkenti olan 
Bakü’de zaman geçirmelisiniz. Gece-
leri renklendirilen Alev Kuleleri görsel 
bir şölen sunuyor. Eski Şehir ve Fort-
ress olarak da bilinen Icheri Seher, 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
yer alıyor. Koruma altına alınan bina-

lara 12. yüzyıldan kalma, eski surlarla 
çevrili Bakü kentinin bir parçası olan 
Kız Kulesi ve 13. yüzyılda inşa edilen 
Shirvanshah Sarayı da dahil. Bunların 
yanı sıra, Absheron Milli Parkı, Gara-
su Volkanı, Naftalan, Gobustan, Ha-
zar Denizi, Shirvan Milli Parkı, Sheki, 
ülkede gezilip görülmesi gereken di-
ğer harika rotalar. 

100 çeşitten fazla pilav 
Anadolu Türk mutfağı ile birçok yön-
den ortak özelliklere sahip olan Azer-
baycan mutfağının temelini özellikle 
etli, sebzeli ve hamur işli yemekler 
oluşturuyor. Çorba ve pilav çeşitleri-
nin büyük bir zevkle tüketildiği Azer-
baycan mutfağında, farklı tariflerle 
yapılan 100 çeşitten fazla pilav türü 
bulunuyor. En bilindik yemekleri ise, 
düşbere, piti, şah pilavı, yaprak dol-
ması ve levengi.
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İstihdam ve eğitimin önemine dik-
kat çeken Airpak Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa İştotan; “Benim 

mezun olduğum dönemde kullanılan 
makinelerle çocuklar eğitim görüyor. 
Bu makinelerle yetiştireceğimiz in-
sanlar nereye gidebilir? Biraz daha is-
tihdama ve eğitime değer vermeliyiz. 
Sanayicisinin, pazarlamacısının, ticaret 
yapanının, üreticisinin, tasarım yapanı-
nın eğitilmesi lazım” diye konuştu.

n Sektörün üretim faaliyetlerini ge-
nel olarak nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Neler yapılmasını öngörüyor-
sunuz?
Sektörü; mobilya sektörü ve mobilya 
makineleri imalat sektörü olarak ikiye 
ayırmak lazım. Bunlar birbirine bağlı 
çalışıyorlar. Birbirlerini destekliyorlar, 
teşvik ediyorlar. Biri olmazsa, diğeri 
zor ayakta duruyor. Her iki sektöründe 
çözüme ulaştırılması gereken sorunları 
var. Öncelikle mobilya imalat sektö-
rünün ıslah edilip, kalifiye elemanlarla 
doldurulması lazım. Gerek imalatta ge-
rek dizayn da kalifiye eleman yetersiz-
liği olduğunu düşünüyorum. Türkiye 

olarak, mobilya sektörüne yön veren 
ülkelerin seviyesine çıkmamız gereki-
yor. Bu Amerika’nın tekrar keşfi değil. 
Bakın İtalyanlara, Uzak Doğululara ne 
yapıyorlar? Onları yapsak yeter. Onla-
rın yöntemleriyle de onlarla mücade-
le edebiliriz. Bunun yanı sıra mobilya 
sektörümüzün kaliteyle beraber biraz 
da dürüstlüğe ihtiyacı var. Verdikle-
ri sözlerin, yaptıkları işlerin arkasında 
durmaları gerekiyor. Makine tarafına 
baktığımızda ise bu sektörün merkezi 
eskiden Bursa’ydı. Burada yapılan ma-
kinelerin çoğu manuel’di. Almanlar, 
İtalyanlar CNC makinelerine geçtiğin-
de Bursa çöktü ve o dönemde büyük 
bir kırılma yaşandı. Dolayısıyla çok za-
man ve piyasa kaybettik. Şimdi Türkiye 
de dijital makinelerin imalatına geçti 
ama fark biraz açıldı. Bu farkı kapatmak 
için sektörümüzün biraz daha hızlı koş-
ması gerekiyor. Bildiğiniz gibi koşmak 
yorucu bir eylem. Bu eylemin doğru 
şekilde gerçekleşmesi içinde devletin 
bize destek olması gerekiyor. Karşılıklı 
özverilerde bulunulması gerekiyor. Bu 
anlamda sanayicimizin gerekli özveride 
de bulunduğunu düşünüyorum.

“İhracatta ne kadar güçlü olursak, 
iç piyasada da aynı şekilde 
güçlü oluruz”
n Sizce sektör bu dönemde iç pazara 
mı, ihracata mı, yoksa her ikisine de 
mi odaklanmalı? 
Pandemiden dolayı, birtakım alışkan-
lıklarımız, tüketim zaaflarımız değiş-
miş olabilir. Bugünün konusu pande-
mi ama bunun yanında felaket olabilir, 
deprem olabilir bunların hepsi toplum-
ların yapılarını sarsar. Bu sarsıntılardan 
insanlar birtakım dersler alarak çıkarlar. 
Biz de bu yaşananlardan dersler alıp, 
çıkmalıyız. Gelelim ticarete, tabi ki 
Türkiye vatandaşı olarak eskiden bir li-
raya aldığımız makineyi bugün sekiz li-
raya alıyorsak bunun en büyük müseb-
bibi dövizdir. Türkiye’nin dolayısıyla 
bizlerin dövize ve ihracata ihtiyacı var. 
Onun için biz ancak ihracatla kalkına-
biliriz. Kendi yağınla kavrulma devri 
bitti. Biz ihracatta ne kadar güçlü olur-
sak, iç piyasada da aynı şekilde güçlü 
oluruz. Bugün en ana, en lokomotif 
makineler yurtdışından geliyor. Ancak 
altı ay önce aldığın fiyattan bugün bu 
makineleri alamıyorsun. Bunun nedeni 

Fokus 
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“Ancak ihracatla 
kalkınabiliriz”

Airpak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İştotan ile 
gerçekleştirdiğimiz röportajda sektörün sorunları 

başta olmak üzere, yapılması gereken çalışmalar ve 
gelecek hedefleri konuştuk. İhracatın önemine vurgu 

yapan İştotan; “Ancak ihracatla kalkınabiliriz. Kendi 
yağınla kavrulma devri bitti. Biz ihracatta ne kadar 

güçlü olursak, iç piyasada da aynı şekilde güçlü 
oluruz” diye konuştu.
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de döviz enflasyonu. Biz yurtdışına ih-
racat yapmadığımız sürece, bizim pa-
ramız değer kazanmaz. Çok satacağız, 
az alacağız. Tek hedefimiz bu olmalı. 
İhracat en önemli konumuz. İhracat 
yapmalıyız. Türk parası kur olarak 
düşük bir kur. Türkiye içinde biz bu 
düşük kurla mal ürettiğimiz için biz 
Orta Asya’ya, Türki Cumhuriyetlerin 
bir kısmına, Afrika’ya ihracat yapmalı-
yız. Yeni pazar arayışlarına girmeliyiz. 
Günümüz dünyasında yaşanan bütün 
savaşların sebebi, yeni pazar arayışları.

“Yatırım yapan sanayici 
desteklensin”
n Sektör olarak devletten beklen-
tileriniz neler?
Devlet bize iki şekilde destek sağla-
yabilir. Bir; bize gölge, köstek olmaz, 
iki; bize teşvikte bulunur. Biz dev-
letten para istemiyoruz. Türkiye çok 
büyük bir memleket. Mobilya ihtisas 
bölgeleri yapılabilir. Buralar emlak 
komisyoncularının eline bırakmadan, 
bu işin cefakar üreticilerine öncelik 
toprak, arazi ve bir takım altyapı teş-
vikleri sağlanabilir. Yani yatırım ya-
pan sanayici desteklensin. Teşviki de 
elbette gerçek anlamda ihtiyacı olan 
insanlara versinler. Bir insan sanayi-
ciyse, yaptıkları belliyse, ihracat ya-
pıyorsa, ekonomiye katkı sağlıyor, is-
tihdam yaratıyorsa bu insanları devlet 
desteklesin. Ticarete katkısı olmayan, 
işini doğru yapmayanlar ayıklansın, 
iyi insanlar götürsünler işi.

“Öğrencilere ücretsiz konferanslar 
verilmeli”
n AİM üreticileri için son derece 
önemli olan kalifiye eleman soru-
nu için düşünceleriniz nelerdir?
Almanların fotoğraf ve bilgi arşivle-
rinin paylaşıldığı bir web sitesi var. 
Bu siteyi gezerken 1935 yılına ait bir 
arşiv gördüm. Fotoğrafta yüzlerce 
torna freze tezgahı var, tezgahların 
hepsinin başında kadınlar çalışıyor. 

Gelelim Türkiye’ye yıl 2021. Biz 
hala basit işlerle uğraşıyoruz. Atı alan 
Üsküdar’ı geçmiş. Bu nedenle önce-
likle kadınlarımızın ve kızlarımızın 
eğitilmesi gerekiyor. Burada devlet 
kurslar açabilir, eğitim programları 
düzenleyebilir. Bunun yanı sıra sizler 
gibi sivil toplum kuruluşları, sektörü 
tarayıp işinin ehli kişileri alıp okullar-
da eğitim vermesini sağlayabilir. Bu 
kişilerin öğrencilere ücretsiz konfe-
ranslar vermesine destek verebilir. 
Ben okullara gittiğimde talebelerle 
konuşuyorum. Okullarımızın elekt-
ronik bölümü yok, ahşap makineleri-
nin elektroniğinden bile anlayan yok. 
Bu makineler bozulduğunda zaman 
üç-beş kişinin eline kalıyorsunuz. 
İşte bu nedenle okullara gidilmesi la-
zım. Bununla beraber fabrikalarda da 
eğitim çalışmaları organize edilmeli. 
Ben mesela bazılarına soruyorum 
ahşabı tanımıyorlar. Örneğim benim 
fabrikama, CNC makinelerinin püf 
noktalarını bilen ya da elektronik 
kartları bilen bir uzman gelip eğitim 
verse önemli bir aşama kaydedilmiş 
olur. En azından çekirdek bilgilerin 
verilmesi lazım. 

“AİMSAD’ın çalışmalarının 
faydalarını görüyoruz”
n AİMSAD’a önerileriniz var mı?
AİMSAD’ın kurulması çok fayda-
lı ancak geç kalınmış bir harekettir. 
Sektör olarak AİMSAD’ın çalışma-
larının faydalarını görüyoruz. Bu 
çalışmalarını sürdürmeli. Kurdukları 
komiteler aktif ve gerçekçi çalışmalar 
yapmaya devam etmeli. Bu çalışma-
larını raporlandırmalı ve bunları üye-
leri ile paylaşmalı. Bunların dışında 
AİMSAD’ın sanayiye yön veren ça-
lışmaları olmalı. Örneğin; mobilya-
da trendler vardır. Dolayısıyla yeni 
yönelimleri keşfedip, üyelerine anlat-
malı. Bu noktada yön vericiliği çok 
önemli.  Ben 1993 yılından beri fu-
arlara katılıyorum. İstanbul’da en az 

20 bin tane mobilyacı var ama teknik 
okulların sayısı bir elin iki parmağını 
geçmiyor. Bu okullardaki çocukları 
organize edip, firmaların fuar stant-
larında görev almaları sağlanabilir. 
Öğrenciler geleni, gideni, makineyi 
görsünler, piyasa insanını tanısınlar. 
Bunun beraberinde, firmaların fuar-
da sattığı makinenin küçük bir kıs-
mıyla, belirlenen bir okula makine 
hediye edilebilir. Ama burada önemli 
olan trenddeki en yüksek makinenin 
hediye edilmesi. Çocuklar o makine-
leri görsünler, ona göre yetiştirilsin-
ler. Böylece yarın size eleman lazım 
olduğunda gidip karşı atölyenin us-
talarını toplamak zorunda kalmayın.

“Sanayicisinin, pazarlamacısının, 
ticaret yapanının, üreticisinin, ta-
sarım yapanının eğitilmesi lazım”
“Ben bu işin çekirdeğinden gelen, 
teknik lise mezunu biriyim. Başta 
İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin 
başka şehirlerindeki teknik liselere 
gidiyorum ama ben bu okulların du-
rumlarına üzülüyorum. Benim me-
zun olduğum dönemde kullanılan 
makinelerle çocuklar eğitim görü-
yor. Bu makinelerle yetiştireceğimiz 
insanlar nereye gidebilir? Üniversite 
ve liselerdeki tasarım yapabilecek 
yetenekli insanların ellerinden tutul-
ması lazım. Bunun başka ülkelerde 
örnekleri var. Ben bu işin okulunu bi-
tirmiş çok insan tanıyorum. Nice in-
sanlar, nice insanların önünde yem 
oldu. Fabrikayı kurdu, kuruluştan 
sonra çıkarıldılar fabrikalardan. Bu 
tutum yanlış. Japonların mucizesi 
nedir biliyor musunuz? Ömür boyu 
istihdamdır… Şortla girer, tabutla 
çıkar fabrikadan. Maalesef bizim bu-
rada böyle bir şey yok. Bu tutumlar 
değişmeli. Biraz daha istihdama ve 
eğitime değer vermeliyiz. Sanayici-
sinin, pazarlamacısının, ticaret yapa-
nının, üreticisinin, tasarım yapanının 
eğitilmesi lazım.”







Her geçen gün hayatımızın 
merkezine daha da çok 
yerleşen cep telefonları 

sayesinde artık oturduğumuz yer-
den her türlü işimizi gerçekleştir-
mek mümkün. Elbette telefonların 
cebimize girecek kadar küçülmesi 
ve bunca teknolojiyi barındıracak 
kadar akıllanması uzun yıllar aldı. 
Bu uzun ve çetrefilli süreçte birçok 
bilim insanı, araştırmacı, uzman, 
teknik ekip, teknoloji devleri yer 
aldı ve almaya devam ediyor. Her 
geçen gün daha da gelişen telefon-
ların hayatımıza girişi ise elbette 
ki Alexander Graham Bell’in çalış-
maları sonucunda mümkün oldu. 
Sizlerle Alexander Graham Bell’in 
hayatına doğru bir yolculuk yapa-
cağız. Asıl amacı işitme engellilerin 
duyma problemine çözüm üretmek 
olan Graham Bell, 1800’lü yıllarda 
telefonu icat ederken, büyük ihti-
mal dünyayı bu denli değiştirecek 
bir işe imza attığının farkında değil-
di. Ancak onun sayesinde, iletişim 
kelimesi bambaşka bir anlam ka-
zandı ve günümüz insanının ayrıl-

maz bir parçası haline geldi. 
Alexander Graham Bell 3 Mart 
1847 yılında İskoçya’nın Edin-
burgh şehrinde dünyaya geldi. 
Graham Bell’in annesi doğuştan 
işitme engelliydi, bu nedenle Bell 
ailesi işitme-denge sistemleri ile il-
gili çalışmaların yapıldığı ve işitme-
denge bozukluklarının araştırıldığı 
bir bilim dalı olan odyoloji alanına 
yoğunlaşmıştı. Graham Bell’in 
dedesi ve babası işitme engellilerin 
sorunlarına çözüm bulabilmek için 
çabaladılar. Özellikle babası işitme 
engellilere konuşmayı öğretmenin 
yolları üzerinde çalıştı. Babasının 
ve dedesinin hayata geçirmeye 
çalıştığı bu çalışmalardan küçük 
yaşlarda etkilenmeye başlayan 
Graham Bell de odyoloji alanına 
ilgi duymaya başladı. Graham 
Bell özelikle babasının geliştirdiği 

cihazları incelemekten büyük keyif 
alıyordu.

İskoçya’dan Kanada’ya göç
Küçük yaşlarından itibaren ailesinden 
eğitim almaya başlayan Alexander 
Graham Bell, 14 yaşına geldiğinde 
Edinburgh Kraliyet Lisesinden me-
zun oldu ve ardından iki yıllık lisans 
eğitimini tamamlamak için Edin-
burgh Üniversitesine kayıt yaptırdı. 
Eğitimine Londra’da devam etmeye 
karar veren Bell, 1864 yılında girdi-
ği akademide yatılı öğretmen olarak 
görev aldı. Akademide dört yıl kalan 
Graham Bell, bu süreçte tıpkı ailesi 
gibi işitme engellilerin sorunlarına 
çözüm bulabilmek adına farklı çalış-
malar sürdürdü. Ancak iki kardeşinin 
veremden ölmesi üzerine Graham 
Bell’in babası tek oğlunun sağlığı için 
Kanada’ya göç etmeye karar verdi.

Künye
Tam adı: Alexander Graham Bell
Kimdir: Telefonun icadı ile tanınan İskoç bilim insanı.
Doğum yeri ve tarihi: 3 Mart 1847, Edinburgh, İskoçya
Ölüm Tarihi: 2 Ağustos 1922, Baddeck, Kanada

İlham Veren Hikayeler
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Geleceği tamamen 
değiştiren mucit: 
Graham Bell
Telefonlar hayatımızın ayrılmaz parçası… 
Telefonu kim icat etti? sorusuna ise 
vereceğimiz cevap elbette: “Alexander 
Graham Bell” olacaktır. Peki, Graham Bell’in 
asıl amacının işitme engelli insanların 
duyma problemine çözüm aramak 
olduğunu ve bu amaç çerçevesinde 
sürdürdüğü çalışmalar sonucunda telefo-
nu icat ettiğini biliyor muydunuz?



Ses fizyolojisi profesörü 
unvanı verildi 
Kısa bir süre sonra babasını da kaybe-
den Graham Bell, Amerika’ya gide-
rek babasının çalışmalarını tanıtmaya 
başladı. Önce Ontario’ya, daha sonra 
Boston’a giden Graham Bell, burada 
işitme engellilere konuşma eğitimleri 
vermeye başladı. Bu eğitimler sırasın-
da da özellikle babasının geliştirdiği 
sistemi kullandı. Yöntemin işitme en-
gelli insanların konuşmasına büyük 
katkı sağladığı gözler önüne serilince 
Graham Bell, Boston’da büyük ilgili 
görmeye başladı. Yaşanan bu gelişme-
lerin üzerine Boston Üniversitesinden 
bir davet alan Graham Bell’e 1873 
yılında ses fizyolojisi profesörü unvanı 
verildi.  

Graham Bell’in 
Thomsan Watson ile tanışması
Üniversitenin sağladığı şartlarda, icat-
larına ve çalışmalarına daha da yoğun-
laşan Alexander Graham Bell, 1873 yı-
lında elektrik mühendisi olan Thomas 
Watson ile tanıştı. Watson, sonraki yıl-
larda Graham Bell’in işitme engelliler 
için hayata geçirmeyi planladığı çalış-
malarda kendisine yardımcı oldu. Wat-
son, özellikle sesi elektrik aracılığıyla 
iletebilecek bir cihaz yapma fikrinden 
çok etkilenmişti. Bu cihaz her ikisinin 
de uzmanlıklarını hayata geçirebile-
cekleri bir icat olacaktı. Bu dönemde 
konuşmalarına yardımcı oldukları has-
talardan maddi kaynak sağlayan Bell ve 
Watson bu fikirlerini hayata geçirmek 
için var güçleriyle çalışmaya koyuldular. 

174.465 no’lu patent 
Tarihler 1875 yılını gösterdiğinde, 
geliştirdikleri telgraf sistemi ile daha 
sonraki yıllarda icat edilecek telefo-
nun ilk adımını atmış oldular. Paten-
tini aldıkları bu sistemde aynı anda 
birkaç mesajı karşı tarafa iletebilmeyi 
başarmışlardı. Aynı yıl, Graham Bell 
ve Thomas Watson sesi tel vasıtasıyla 

karşı tarafa aktarmayı başarmıştı ancak 
ses kalitesi çok kötüydü ve ne dendiği 
anlaşılmıyordu. Bu sorunun üzerine 
yoğunlaşan ikili 1876 yılında çalışma-
larının sonucunu aldı ve Graham Bell, 
adını tarihe geçirecek icat için önemli 
bir yol kat etmiş oldu.  14 Şubat 1876 
günü telefon patenti için başvuru ya-
pan Bell’in başvurusu 7 Mart 1876 
günü kabul edildi ve Bell 174.465 
no’lu patentini aldı.

İlk telefon görüşmesi 
kazara gerçekleşti
İlk telefon görüşmesi ise bir kaza sonu-
cu gerçekleşti. 10 Mart 1876 yılında, 
atölyesinde çalışmalarına devam eden 
Graham Bell’in pantolonuna cihazın 
bataryasından asit döküldü. Bunun 
üzerine Watson’ı yardıma çağırmak 
için Graham Bell’in söylediği; “Bay 
Watson. Buraya gelin. Sizi görmek is-
tiyorum” sözü telefonda söylenen ilk 
cümle olarak kayıtlara geçti. 

Patent davaları peşini bırakmadı
Graham Bell’in telefonu icat etmesi 
Amerika’nın 100. kuruluş yıl dönü-
müne denk geldi. Bu durum Yüz Yıl 
Sergisinde Bell’e birçok ödül kazan-
dırdı. Ancak telefon piyasaya sunul-

duğunda beklendiği ilgiyi görmedi. 
İnsanların bu cihazı tam olarak ne 
amaçla kullanacaklarını bilmemeleri, 
telefonu daha çok bir çocuk oyunca-
ğı gibi görmelerine sebep oldu. Tüm 
bunların yanı sıra Graham Bell, ken-
disi adına açılan onlarca patent davası 
ile de uğraşmak zorunda kaldı. Ger-
çekleşen davalar ve yapılan araştırmalar 
sonucu telefonu Graham Bell’in icat 
ettiği kararı verildi. 
Graham Bell, çalışmaları için maddi 
ve manevi destek gördüğü Hubbart 
Ailesinden Mabel ile bir yıl sonra ev-
lendi. Eşi de tıpkı annesi gibi işitme 
engelliydi. Evlendikten sonra Washin-
gton’a yerleşen Bell, işitme engelliler 
için yürüttüğü çalışmalara ara verme-
den devam etti.  Çalışmaları sonucu, 
bir ışık demeti üzerinde konuşmanın 
iletilmesini sağlayan fotofon cihazı-
nı icat etmeyi başaran Graham Bell, 
Fransa tarafından Volta Ödülüne layık 
görüldü ve 50 bin frank ile ödüllen-
dirildi. Buluşuyla hem yeni bir çığır 
açan hem de yeni buluşlar için gereken 
maddi desteği sağlayan Graham Bell, 
bu ödülü kurucusu olduğu Volta La-
boratuvarına bağışladı ve burada gra-
mofonu geliştirmeyi başardı.  Graham 
Bell, artık hem sesi iletebiliyor hem de 
gramofon sayesinde kayıt altına alabili-
yordu. Tüm hayatını işitme engellile-
rin yaşamını daha kolay bir hale geti-
rebilmek için harcayan Graham Bell, 
gramofondan elde ettiği kazancı da 
yine kurucusu olduğu Engellilere Ko-
nuşma Öğretimini Geliştirme Derneği 
için kullanmayı tercih etti. 
Graham Bell, hayatının geri kalanında 
da araştırmalarına ve icatlarına devam 
etti. Telefondan gramofona, fotofon-
dan telgrafa kadar birçok farklı icada 
ve çalışmaya imza atan Graham Bell’in 
kendi adıyla aldığı 18 patentin yanı sıra 
arkadaşlarıyla paylaştığı 12 patenti bu-
lunuyor.  
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“Mucit dünyaya bakan ama gördüğüyle yetinmeyen insandır”











Mobilya Röportajları
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“Dünya mobilya tedariki için gözünü 
Türkiye’ye çevirdi”

Mobilya sanayisi ile ilgili sorularımızı yanıtlayan İMOS Başkanı Osman Aybil; “Dünya şu an 
mobilya tedariki için ülkemize gözünü çevirmiş durumda. Ülkemiz bu durumu iyi kullanıp 
pazardaki yerini güçlendirecek ve hedeflerimize bizi taşıyacaktır” diye konuştu.

P       andemiyle beraber mobilya 
sektörünün köklü değişim-
ler geçirdiğine dikkat çeken 

İMOS Başkanı Osman Aybil; “Biz 
pandemiyi en az zararla atlatan 
sektörüz. Evde geçen süre arttıkça 
mobilya ihtiyaçları tüketiciler açı-
sından daha net bir şekilde ortaya 
çıktı. Bu da hem iç pazarda hem 
ihraç pazarlarında işlerimizin çok 
etkilenmemesine sebep oldu. Ev-
lerimiz, ofisimiz, toplantı odamız 
oldu. Bu nedenle bize düşen de-
ğişen ihtiyaçlara uygun tasarımlar 
sunmak” dedi.

n Öncelikle, İMOS hakkında kı-
saca bilgi verebilir misiniz?
İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği 
(İMOS) 2010 yılı aralık ayında ku-
rulan ve şu an 300’e yakın üyesi olan 
ülkemizin en önemli mobilya üreti-
cisi derneklerinden biri konumunda. 
İnegöl’de hizmet veren toplam mo-
bilya sanayi hacminin yüzde 70’ini 
İMOS üyesi firmalar oluşturuyor.

n İMOS olarak, mobilya sektörü-
ne yönelik çalışmalarınız nelerdir? 
Bu çalışmaları hayata geçirirken 
nelere dikkat ediyorsunuz?

İMOS olarak yaptığımız projelerde 
amacımız; hem üyemize hem kenti-
mize hem de Türkiye mobilya sek-
törüne fayda sağlamak. Bu prensiple 
projelerimizi planlıyoruz. Çalışmala-
rımızı ticari faaliyetler ve eğitim-se-
miner faaliyetleri olarak kabaca ikiye 
ayırabiliriz. Ticari faaliyetler başlığı 
altında ikili iş görüşmeleri, fuar ka-
tılımları ve fuar organizasyonlarını 
toparlayabiliriz. Yurtdışında hedef 
pazarlarda yaptığımız ikili iş görüş-
meleri ile pazarı tartıyoruz. Çıkan 
sonuca göre mevcut fuar katılımı ya 
da kendi fuarımızı organize etmeye 
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varan bir projeksiyonla ülke özelinde 
çalışmaya devam ediyoruz. Bu kap-
samda Hindistan pazarı, Türk mobilya 
sektörüne kazandırdığımız bir pazar 
olarak örnek verilebilir. Bunun yanın-
da üyelerimizin daha katma değerli 
ürünler üretebilmeleri için tasarımcı 
yetiştiriyoruz, ürünlerin üretim ve satış 
standartlarını belirliyoruz. Eğitim ve 
seminer faaliyetleri ile de ya üyelerimi-
ze yeni iş gücü sağlayacak iş edinme 
kursları ya da mevcut iş gücünün kali-
tesinin artması için iş geliştirme eğitim-
leri ile hizmet veriyoruz. 

“2021 sektörümüz açısından 
olumlu devam edecek”
n Mobilya sektörü 2020’yi nasıl ge-
çirdi? 2021 nasıl başladı, yılın geri 
kalanına dair öngörüleriniz neler-
dir?
2020 yılı tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de çok farklı şartlar altında 
geçti ve hala bu süreç devam ediyor. 
Ancak biz bu süreci az zararla atlatan 
bir sektörüz. Evde geçen süre arttıkça 
mobilya ihtiyaçları tüketiciler açısından 
daha net bir şekilde ortaya çıktı. Bu da 
hem iç pazarda hem ihraç pazarlarında 
işlerimizin açıkçası çok etkilenmemesi-
ne sebep oldu. Ancak pandemi sebe-
biyle kopan tedarik zincirleri sebebiyle 
hammaddeye ulaşmada zorluklar ya-
şıyoruz. 2021 yılı bu hammadde so-
runları ile başladı ama yavaş yavaş onu 
da aşacağımıza inanıyorum ve 2021’in 
sektörümüz açısından olumlu devam 
edeceğini düşünüyorum.

“İhracat bizim açımızdan 
yükselişte”
n Pandemi ortamında işleriniz nasıl 
etkilendi? İç pazar ihracat oranında 
bir değişim oldu mu?
Pandemi bizi satış olarak çok zorlama-
sa da hammaddeye ulaşma açısından 
zorladı. İç pazarda düğünlerin ertelen-
mesi ve hafta sonu yasakları sebebiyle 
insanların mobilya bakma fırsatlarının 

sadece hafta içine kalması iç pazarı bi-
raz yavaşlatsa da ihracat bizim açımız-
dan yükselişte. Dünya şu an mobilya 
tedariki için ülkemize gözünü çevirmiş 
durumda. İnşallah ülkemiz bu duru-
mu iyi kullanıp pazardaki yerini güç-
lendirecek ve hedefimiz olan dünyanın 
beşinci büyük mobilya üreticisi olma 
hedefine doğru bizleri taşıyacaktır.

“Değişen ihtiyaçlara uygun 
tasarımlarla talebi karşılamalıyız”
n Önümüzdeki dönemde mobilya 
sektörünün neler yapması gerektiğini 
ve neler olacağını düşünüyorsunuz? 
Pandemi insanların evde daha fazla 
vakit geçirmesine sebep oldu ve bu 
durum bazı işletmelerde kalıcı olacak. 
Bu sebeple artık evlerimiz sadece ev 
değil. Aynı zamanda ofisimiz, toplantı 
odamız, sinemamız oldu. Bu sebeple 
bize düşen bu değişen ihtiyaçlara uy-
gun tasarımlarla talebe arzı hazırlamak 
olmalı.

“Yeni üretim hatlarının 
açılması kaçınılmaz” 
n Sektör genelinde yeni makine 
parkuru yatırımları yapma isteği 
ve imkanı ne düzeyde? Sizin üyele-
rinizde bu konuda bir motivasyon 
söz konusu mu?
Tüm dünyadan gelen talepler artıyor. 
Bu taleplere cevap verebilmek için 
mevcut yapılar yetersiz kalıyor ve yeni 
yatırımlara ihtiyacımız oluyor. Bu ne-

denle yeni üretim hatlarının açılması 
kaçınılmaz. 

“AİMSAD bizim yol arkadaşımız”
n Ağaç işleme makineleri sektörü 
veya AİMSAD ile iş birlikleri hak-
kında ne düşünürsünüz? Ne tür iş 
birlikleri olabilir?
Mobilya sektörü ihraç fazlası veren bir 
sektör. En büyük ithalat kalemimiz 
makine. Ülkemizde ki makine üre-
tim kabiliyeti artık tüm dünya ile re-
kabet edebilecek düzeyde. AİMSAD 
bu üreticilerimizin derneği ve bizim 
yol arkadaşlarımız. Bu sebeple fir-
malarımızda yerli ve milli makineler 
kullanmak bizler için büyük avantaj. 
İnşallah bu süreci beraberce yürütüp 
ihtiyaçların yerli tedarikle çözülmesi-
ni sağlarız.

“Dünyada kendimize koyduğumuz 
hedefi yakalayacağız”
n Son olarak, ağaç işleme makinele-
ri sektörü ve AİMSAD’dan istekle-
riniz veya sektöre iletmek istediği-
niz bir mesaj var mı?
Bana böyle bir fırsat verdiğiniz için 
öncelikle teşekkür ederim. AİMSAD 
sektörümüzün tamamlayıcı dernek-
lerinden biri. Biz mobilya üreticileri, 
mobilya malzemecileri, yonga levha 
üreticileri ve makine üreticileri olarak 
inşallah hep beraber yol alıp dünyada 
kendimize koyduğumuz hedefi yaka-
layacağız.







Türkiye’de Orman Varlıkları
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Türkiye’de en yüksek irtifada 
yetişen sarıçamların adresi: 
Sarıkamış Ormanları
Türkiye’nin en kıymetli orman varlıklarından biri olarak gösterilen Sarıkamış Ormanları, gerçek 
dünyadan, hayaller alemine geçeceğiniz gizli bir geçit gibi. Kışın beyaz kar örtüsüyle, yazın 
ağaçların arasından süzülen güneş ışınlarıyla, sonbahar ve ilkbaharda da büründüğü binbir 
çeşit rengiyle Sarıkamış Ormanları dört mevsim görsel bir şölen sunuyor. Peki, Türkiye’de en 
yüksek irtifadaki sarıçamların Sarıkamış Ormanları’nda yetiştiğini biliyor muydunuz?
Tarihin tozlu sayfalarından günü-
müze bir yolculuğa çıktığımızda, 
herkesin aklına Sarıkamış ile ilgili 
aynı can alıcı hikaye gelir... 1914-
1915 yılları arasında yaşanan ve 
binlerce askere mezar olan Sarıka-
mış Harekatı… Sarp yamaçlar, sert 
ve acımasız kış Sarıkamış dediği-
mizde belki de gözünüzün önü-
ne gelen ilk kareler. Ancak biz bu 
sayımızda sizleri, Sarıkamış’ın or-
manlarına götüreceğiz. Türkiye’nin 
en önemli kış turizm bölgelerinden 
biri olan Sarıkamış Ormanları eşsiz 

doğası ve muhteşem yaban hayatı 
ile dört mevsim ayrı bir güzelliğe 
sahip. Doğanın tüm güzelliklerini 
ve renklerini bir arada görmek ister-
seniz özellikle sonbahar mevsimin-
de rotanızı Sarıkamış Ormanlarına 
çevirmelisiniz. 
Sarıkamış Ormanları, Kars il mer-
kezinin 33 kilometre güneybatı-
sında Sarıkamış ilçesinden başla-
yarak kuzeyde Şenkaya sırtları ve 
güneyde Aras Vadisi arasında kalan 
Anadolu’nun üçüncü yüksek do-
ruğu olan Süphan Dağı çevresin-

deki ormanları kapsıyor. Toplamda 
22 bin 520 hektar büyüklüğün-
deki alan, 2004 yılında Sarıkamış 
Allahuekber Dağları Milli Parkı 
olarak ilan edildi. Toplam alanın 
yüzde 19’u ormanlık, yüzde 81’lik 
bölümü açık alan olan ormanın 
yüzde 84’ü verimli, yüzde 16’sı 
ise verimsiz orman. Erzurum’un 
Şenkaya ilçesinin 40 kilometre gü-
neydoğusunda, Horasan’ın ise ku-
zeydoğusunda yer alan bölgenin 
güneydoğusundaki derin vadiden 
ise Aras Nehri akıyor. 



Yasadışı ağaç kesimi 
devam ediyor 
Türkiye için oldukça önemli bir or-
man varlığı olmasına rağmen, bölge-
de devam eden yasadışı ağaç kesimi 
sorunları da beraberinde getiriyor. 
Özellikle büyük yırtıcı kuşlara yuva 
olabilecek potansiyel yaşlı çamların 
kesilmesi, hayvan popülasyonu açı-
sından büyük bir tehlike yaratıyor. 
Bununla beraber baharda karların eri-
mesiyle artan toprak erozyonu böl-
geyi verimsizleştiriyor. Domuz, geyik, 
karaca ve tavşan gibi memeli türlere 
yönelik süren avlanma da kurt ve ayı 
gibi yırtıcıların aç kalarak evcil hayvan 
sürülerine saldırmalarına neden olu-
yor. Bölgenin milli park ilan edilmesi 
döneminde parkın sınırları Osmanlı 
– Rus Savaşının geçtiği alanları kap-
sayarak belirlendi ve doğa koruma 
amacından ziyade tarihsel anıt olarak 
tasarlandı. Bundan dolayı Sarıkamış – 
Handere – Erzurum hattının güneyin-
den Aras Vadisine kadar olan orman-
lık kısım, çok sayıda canlı türüne de ev 
sahipliği yapmasına rağmen milli park 
sınırlarına dahil edilmedi.
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Batıda Allahuekber Dağlarına kadar 
uzanan Sarıkamış Ormanlarının kap-
ladığı tepeler, kuzeyde Horasan’ın 
dağ çayırlarını Kars platosundan ayı-
rıyor. Sönmüş bir volkanik dağ olma-
sı sebebiyle Süphan Dağı çevresinde 
volkanik bir cam formu olan obsidi-
yen kayaları ve diğer volkanik kaya 
formaları bulunuyor. Yapılan araştır-
malar sonucu, Süphan Dağında bu-
lunan volkanın en son MÖ 8050 yıl-
ları civarında patladığı düşünülüyor. 
Dört endemik türü bulunuyor

Türkiye’deki en yüksek irtifada ye-
tişen sarıçamlara ev sahipliği yapan 
doğa harikası bölgede üçü Türkiye 
endemik olmak üzere toplam dört 
endemik türü bulunuyor. Bu ende-
mikler önemli doğa alanı kriterleri 
içerisinde yer alıyor. Bu endemik tür-
lerinden özellikle Astragalus eliasia-
nus (sarıkamış geveni) ve Hieracium 
sarykamyschense (kamış şahinotu) 
nesli küresel ölçekte yok olma nok-
tasına gelmiş türler arasında. Ayrıca 
Astragalus eliasianus sadece bu alan-
da yaşıyor. 

Sonbaharda renk cümbüşü 
sizi bekliyor
Özellikle sonbaharda harika bir renk 
cümbüşünün yaşandığı milli parkta 
bulunan bitki çeşitliliği incelendiğin-
de, 58 familyaya ait 206 cins, 352 

tür, 34 adet alttür ve 8 adet varye-
te bulunuyor. Öncü ormanlık alan 
özelliğinin hakim olduğu bölgede, 
sarıçam ormanlık alanlarının kesildi-
ği derin vadi yamaçları ve çukurları 
meşe, kavak ve huş ağaçlarıyla kap-
lı. İnsanı büyüleyen bir atmosfere 
sahip olan bölgede, orman sınırının 
üzerinde çıkıldığında, yüksek dağ ça-
yırları ve dağ bozkırlarının kapladığı 
alanı görmek mümkün. Ayrıca söz 
konusu bu alanda küçük gölcükler 
ve yaz boyunca ıslak kalan çayırlar 
bulunuyor. Küçükkumru Dağının 
batısında yer alan ıslak çayırların ise 
içinde küçük sazlıklar barındırıyor.

Nesli tükenmekte olan 
hayvanların yuvası
Önemli bir hayvan popülasyonuna 
ev sahipliği yapan milli park, 75 me-
meli, 107 kuş, altı balık ve yedi adet 
iki yaşamlı tür barındırıyor. Yırtıcı 
kuşlar için Avrupa Birliği ölçeğin-
de öneme sahip olan bölgede, kara 
akbaba, küçük orman kartalı, kızıl 
akbaba, bıyıklı doğan ve sakallı ak-
baba gibi kuşlar bulunuyor. Dünya 
ölçeğinde nesli tükenmekte olan ye-
diuyur ve bölgesel ölçekte tehlike al-
tında olan vaşak ve susamuru alanda-
ki en önemli memeli türleri. Ayrıca 
Sarıkamış Ormanlarında Türkiye’ye 
endemik olan çok gözlü diana olarak 
bilinen kelebek türü de bulunuyor. 

Sarıkamış Şehitlik Abidesi 
Sarıkamış Ormanları sadece eşsiz 
doğası ve sahip olduğu güzellik-
ler ile değil aynı zamanda bölgede 
bulunan Şehitlik Abidesi ile de yıl 
içerisinde binlerce yerli ve yabancı 
turisti ağırlıyor. 1914-1915 yılla-
rı arasında Sarıkamış Harekatında 
binlerce asker Allahuekber Dağ-
larında şehit oldu. Donarak ölen 
askerlere ait şehitlik abidesi, bu tra-
jedik olayın yaşandığı alanda inşa 
edildi. 

Çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere 
göre; Sarıkamış Harekatında şehit 
olan askerlere ait 20 şehitlik bulu-
nuyor. Bu şehitliklerden sadece se-
kiz tanesi bir abideye sahip.
  







Kitap
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“Teknoloji kitap okuma 
alışkanlıklarını çok azalttı”
Fen-İş Makina Yönetim Kurulu Üyesi 
Tijen Akoğlu ile kitap okuma 
alışkanlıkları üzerine gerçekleştirdiğimiz 
röportajda, Akoğlu’nun okumaktan keyif 
aldığı yazarları ve günümüz okuma 
alışkanlıkları üzerine konuştuk.

Bu sayımızda, Kitap Röporta-
jı sayfamıza Fen-İş Makina 
Yönetim Kurulu Üyesi Tijen 

Akoğlu’nu konuk ettik. Teknolo-
jinin okuma alışkanlıklarını değiş-
tirdiğine değinen Akoğlu; “Bizim 
çocukluğumuzda kütüphanelere üye 
olunur, ödevler orada yapılır, hafta-
lık kitap alınır ve her hafta yenisi ile 
değiştirilirdi. Maalesef teknoloji ki-
tap okuma alışkanlıklarını çok azalt-
tı” diye konuştu.

n Öncelikle kitap okuma alışkan-
lığınızdan bahseder misiniz? Nasıl 
bir okursunuz?
Lise ve üniversite yıllarında çok yo-
ğun kitap okurdum. Fakat şu anda 
bir yandan iş, bir yandan günlük 
hayattaki koşuşturmalar nedeniyle 
eskisi kadar kitap okumaya zaman 
ayıramıyorum. Yine de kitap oku-
mak için kendime fırsat yaratmaya 
çalışıyorum. 

n Ne tür kitapları okumayı sevi-
yorsunuz? En sevdiğiniz kitap ve 
yazar kimdir?
Eğitici ve yol gösteren kitapları ter-
cih ediyorum. Ayrıca yaşanmış hayat 
hikayelerini okumayı seviyorum. 
Eski Türk klasikleri de vazgeçeme-
diklerimdendir.
En sevdiğim yazar ise Orhan Pamuk.

“Akşam saatleri en az bir saat 
okumaya çalışıyorum”
n Kitap okumaya fırsat bulabiliyor 
musunuz? Ne sıklıkla kitap okuyor-
sunuz?
Başta da söylediğim gibi yoğun-
luğum sebebiyle eskisi gibi kitap 
okuyamıyorum. Ama yine de akşam 
saatlerinde en az bir saat okumaya 
çalışıyorum.

n Başucu kitabınız var mı?
Başucu kitabım yok. Günümüzde ba-
şucu kitabımız teknoloji oldu maalesef.

n Ortalama bir kitabı kaç günde bi-
tirebiliyorsunuz?
Kitabın sayfa sayısına göre ve akıcılığı-
na göre değişiyor ama maksimum bir 
ay içinde başladığım kitabı bitirmeye 
çalışıyorum.

n Okunmasını önerdiğiniz kitaplar 
var mı?
Orhan Pamuk’un Masumiyet Müze-
si, Bülent Gardiyanoğlu’nun Kendini 
Ertelemekten Vazgeç, Robert Cial-
dini’nin İknanın Psikolojisi ve Kin-
sun’un Pes Etme Mucizeler Yolda 
adlı kitaplarının mutlaka okunmasını 
öneriyorum.

“Okuma konusunda tembeliz”
n Günümüz kitap okuma alış-

kanlıklarını nasıl değerlendiri-
yorsunuz?
Kitap okuma alışkanlığının bir kültür 
olduğunu düşünüyorum. Bu kültürün 
de ne yazık ki toplumumuzda pek yer 
edindiğini söyleyemem. Okuma konu-
sunda tembel olduğumuz araştırmalar-
la kanıtlanan bir gerçek. Bizim çocuk-
luğumuzda kütüphanelere üye olunur, 
ödevler orada yapılır, haftalık kitap alı-
nır ve her hafta yenisi ile değiştirilirdi. 
Maalesef teknoloji kitap okuma alış-
kanlıklarını çok azalttı.Günümüzde ga-
zeteler bile artık internetten okunuyor.

“İnsanların yaşanmış başarı 
hikayelerini okumak hoşuma 
gidiyor”
Son zamanlarda iş dünyasında 
kişisel gelişim kitaplarına yoğun 
bir ilgi var. Bu tarz kitaplara bakış 
açınız nedir?
Kişisel gelişimin hayatımızın her ev-
resinde olduğunu düşünüyorum. Bu 
tarz kitapları da okumayı seviyorum. 
Kişisel gelişim kitaplarını genelde 
stres ve kaygıyı pozitif düşünceye 
nasıl dönüştürebilirizin anahtarı ola-
rak görüyorum. İnsanların yaşanmış 
başarı hikayelerini ve tecrübelerini 
okumak hoşuma gidiyor. En son 
okuduğum kitaplar genellikle bu 
tarz. Kişisel gelişimini sürdüren kişi-
nin yeniliklere açık ve motivasyonun 
yüksek olacağını düşünüyorum.
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Ajanda

Budayıcıoğlu’ndan yeni kitap: Hayata Dön

Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitapevi
Yazdığı kitaplarla büyük beğeni toplayan Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun 

yeni kitabı Hayata Dön, raflardaki yerini aldı. Diğer kitapları gibi hastalarıyla 

gerçekleştirdiği seansları bir kez daha kaleme alan Budayıcıoğlu’nun yine en çok 

satanlar listesinde olması bekleniyor.

Fazıl Say Datça Açıkhava 
Tiyatrosu’nda

Sunay Akın ve Nihat Sırdar’dan 
yepyeni bir gösteri

Dünyaca ünlü 
besteci ve piyanist 
Fazıl Say uzun bir 
aradan sonra Ege 
turnesi ile yeni-
den sanatsever-
lerle buluşmaya 
hazırlanıyor. Fazıl 
Say’ın turne kap-
samında konser 
vereceği ilk yer 

Datça olacak. 21 Ağustos 2021 tarihinde Dat-
ça Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek kon-
serde, Fazıl Say etkileyici ve güçlü piyanosuyla 
sanatseverlere özel bir repertuvar sunacak.

Sunay Akın 
ve Nihat Sır-
dar, “Sivrisi-
nek Dedin de 
Aklıma Gel-
di” isimli gös-
terileri ile ilk 
kez 21 Ağus-
tos 2021’de 
M a x i m u m 
Uniq Açık-
hava’da sahneye çıkacak. Sevilen ikili, tarihten ve gü-
nümüzden derledikleri ilginç olayları mizahi bir dille 
izleyicilere anlatırken, Türkiye radyolarının konuşan tek 
hayvanı “sivrisinek” de onlara eşlik edecek. 

Zengin Mutfağı yeniden sahnede
1978 yılında ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahnele-
nen Zengin Mutfağı’nda aşçı Lütfü Usta’yı canlandıran Şe-
ner Şen, 40 yıl aradan sonra aynı rolde ve genç bir oyuncu 
kadrosuyla tekrar sahnede. Cumhuriyet tarihinde görülmüş 
en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olayları-
nın zengin bir ailenin mutfağına yansımasının konu edildiği 
oyunda usta oyuncu Şener Şen tüm tiyatroseverlerin bir kez 
daha beğenisini topluyor. Vasıf Öngören’in yaşanan bu olay-
ları eğlenceli bir biçimde aktardığı oyun, tiyatro sahnesinde 
defalarca yorumlandı ve beyazperdeye de uyarlandı. Zengin 
Mutfağı 24 Ağustos 2021 tarihinde Turkcell Vadi İstan-
bul’da sanatseverlerin karşısında olacak.



Reklam İndeksi
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