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Bir fuar özel sayımız ile yine karşınızda-
yız. 22-26 Ekim 2021 tarihleri arasında 
İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde gerçekleştirilecek olan WoodTech  
Fuarı’nda sizleri de aramızda görmekten 
memnuniyet duyarız.
Söze fuar ile başlamışken biraz fuarımız-
la ilgili bilgi vermek isterim. Bu yıl 35. 
kez kapılarını açacak olan WoodTech 
Fuarı, pandemi şartları altında bile dü-
zenlenmiş ve başarısını kanıtlamış çok 
önemli bir fuar. Sektör devlerini bir 
araya getiren ve sektör paydaşlarımı-
zın uzun süreler boyunca hazırlandığı 
WoodTech Fuarı bildiğiniz üzere Inter-
mob Fuarı ile eş zamanlı düzenleniyor. 
Daha önce bu konuyla ilgili önemli bir 
değişikliği farklı kanallar yoluyla sizlere 
duyurmuştuk ancak bir kez de buradan 
söylemek isterim; 2023 yılı itibariyle 
WoodTech ve Intermob Fuarları ayrı 
ayrı düzenlenecek. Uzun yıllardır sektör 
olarak beklediğimiz bu haber hepimize 
hayırlı, uğurlu olsun.
Bu seneye dönecek olursak, her yıl oldu-
ğu gibi bu yılda büyük başarılara imza 
atacak olan WoodTech Fuar’ının 10-12 
bini yabancı olmak üzere toplamda 60 
bine yakın kişi tarafından ziyaret edil-
mesini bekliyoruz. Fuarımız, Almanya, 
Azerbeycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Fas, Filistin, Gürcistan, Irak, Mosko-
va, Libya, Lübnan, Kuzey Makedonya, 
Mısır, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, 
Rusya, Tunus, Ukrayna ve Ürdün’den 
gelenler tarafından ziyaret edilecek. 
Sektörümüzün büyümesi, gelişmesi, 
tanınırlığının ve güvenirliğinin artması 
için yurt dışı fuarlar kritik önem taşıyor. 
AİMSAD olarak, biz de bu doğrultuda 
WoodTech Fuarı ile ilgili çalışmaları-
mıza aralıksız devam ederken yurt dışı 
fuarlarında da hem sektörümüzün hem 
de derneğimizin tanıtımlarını yapıyoruz. 
Bu kapsamda son dönemde ajandamızın 

fuar bölümü oldukça yoğun geçti, yıl 
sonuna kadar da bu yoğunluk artarak 
devam edecek.  Ağustos ayında Ameri-
ka’da gerçekleştirilen IWF Atlanta Fu-
arı’nda, eylül ayında Rusya’da düzenle-
nen Lesdrevmash Fuarı’nda, Cezayir’de 
organize edilen Cezayir WoodTech Fu-
arı’nda yerimizi aldık. Ekim ayında ise 
İtalya’da düzenlenecek olan Xylexpo 
Fuarı’nda olacağız. 
Avrupa ağaç işleme makinesi üreticile-
rinin çatı kuruluşu olan Avrupa Ağaç 
İşleme Makinesi Üreticileri Federas-
yonu’nun (EUMABOIS) eylül ayında 
gerçekleşecek olan genel kurul toplantı-
sına, Yönetim Kurulu Başkanımız İsmet 
Toktaş ile birlikte katılım sağlayacağız. 
Uzun yıllardır EUMABOIS’da Yönetim 
Kurulu Üyesi olan Mustafa Sabri Erol, 
görevini İsmet Toktaş’a bırakacak. İs-
met Toktaş aynı zamanda yeni dönem 
için yönetim kurulu üyeleğine de aday 
olacak ve önümüzdeki dönemde de 
AİMSAD’ın görevi devam edecek.
AİMSAD’ın kuruluşunun üzerinden 
tam sekiz yıl geçti. Bu süreçte sektör içe-
risinde üyelerimizi en iyi şekilde temsil 
ettiğimize inanıyorum. AİMSAD olarak 
önceliğimiz karşılıklı güven ve iletişim. 
Bu doğrultuda derneğimize katılan yeni 
üyelerimizle birlikte üye sayımız 80’in 
üzerine çıktı. Büyümeye ve projelerimizi 
hayata geçirmeye devam ediyoruz. Ağaç 
İşleme Makineleri sektörünü temsil eden 
bir sivil toplum kuruluşu olarak, hayata 
geçirdiğimiz çalışmalar ve piyasaya sağ-
ladığımız destek ilk günden beri takdir 
topluyor. AİMSAD olarak sorumluluğu-
muzun farkındayız ve bu bilinç ile geçti-
ğimiz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki 
yıllarda da emek vermeyi sürdüreceğiz.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kut-
lar, WoodTech Fuarı’na katılacak olan 
başta üyelerimiz olmak üzere tüm sektör 
firmalarına şimdiden başarılar dilerim.

AİMSAD Mesajı

Değerli Sektör Paydaşları,

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri
Derneği (AİMSAD) 
Genel Sekreteri Arif Onur KAÇAK
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Yepyeni bir sayı ve birbirinden farklı içerikle 

karşınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Hepinizin bildiği üzere AİMSAD Dergisi 

Eylül-Ekim sayısı, yıl içinde hazırladığımız 

diğer sayılarımızdan daha kapsamlı, daha 

çok firma reklamının yer aldığı, daha fazla 

haber içeriğinin olduğu bir sayı olur. Çün-

kü Eylül-Ekim sayısı sektörün en büyük 

buluşma noktası olan WoodTech Fuarı’na 

özel hazırlanır. 

Her yıl ekim ayında olduğu gibi bu yıl-

da sektörün devleri 22-26 Ekim tarihleri 

arasında WoodTech Fuarı’nda bir araya 

gelecek. Şimdiden tüm katılımcılarımızın 

bereketli bir fuar geçirmesini temenni edi-

yorum.

Başta da söylediğim üzere oldukça yoğun 

bir içerikle 44. sayımızı hazırladık, tam 

196 sayfa ile karşınızdayız. Kapakta, ağus-

tos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan “İhra-

cat Destekleri Hakkında Karar”ı inceledik 

ve konunun uzmanlarıyla, konuyu detaylı 

bir şekilde işledik. Manşetimizi; “Yeni ka-

rar ihracatçıların beklentilerini karşılar 

mı?” diye attık. Kapak röportajlarımızı 

Markam Sen Kurucu ve Genel Koordina-

törü Nagihan Ünüvar, TOSYÖV İstanbul 

Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Baş-

kanı Yusuf Süleyman Karadağ, Belga Yatı-

rım Sahibi Fatih Alp Yıldırım ile gerçekleş-

tirdik. Ayrıca İnovakademi Genel Müdürü 

Gökhan Erol da konuya ilişkin bir makale 

yazdı.

Dergimizin önemli değerlerinden Çetin 

Ünsalan, “İhracatçı pariteye sıkıştı” baş-

lıklı makalesinde, ithalatçıların karşı karşıya 

kaldığı sorunları ele aldı. 

Her sayıda hem mobilya sanayisi hem 

de ağaç işleme makine sanayisi açısından 

önemli ülkeleri ele aldığımız “Alternatif 

Pazar” içeriğimizde Sırbistan’ı inceledik. 

Türkiye’nin önemli ticari ortaklarından biri 

olan Sırbistan’ın her iki sektördeki büyüme 

oranının önümüzdeki yıllarda daha da art-

ması bekleniyor. Alternatif pazar listenize 

Sırbistan’ı eklemeyi unutmayın!

“Anlat Bize”ye konuk olan UVtek Genel 

Müdürü Metin Arslan ile kendisine verilen 

en iyi tavsiyeyi ve iş hayatındaki en büyük 

motivasyonu üzerine keyifli bir sohbet ger-

çekleştirdik.

“İş Dünyasında Kadınlar” röportaj serimiz-

de ise Myth Yapay Zeka ve Women&Women 

Kurucu Ortağı Özgecan Üstgül ile bir araya 

geldik. Uzun yıllar kurumsal şirketlerde 

çalıştıktan sonra edindiği tecrübeyi kendi 

markalarını kurmak için başarılı bir şekilde 

kullanan Üstgül, markalarının serüvenleri-

ni ve girişimciliği anlattı.

“Fokus” serimizde ise sorularımızı Ünal-

san Yurt Dışı Satış Pazarlama Müdürü 

Hüseyin Parsak’a yönelttik. Sektörle ilgili 

önemli değerlendirmelerde bulunan Par-

sak, kaliteli üretime devam edebilmek için 

yatırımların eş zamanlı olarak büyümesi 

gerektiğinin altını çizdi.

Keyifle takip edilen “Babalar ve Çocuk-

ları”nda üç kuşaktır ticari faaliyetlerine ara 

vermeden devam eden Fimaksan Genel 

Müdürü Ali Fidancı ve Uluslararası Satış 

ve Pazarlama Müdürü İrem Fidancı ile 

buluştuk. Baba-kız şirketi nasıl yönettikle-

rini, farklı kuşakların bir arada çalışmasının 

avantajlarını ve dezavantajlarını paylaştılar.

Yeni sayımızı beğenilerinize sunarken, 

WoodTech Fuarı’nın tüm sektörümüze ha-

yırlı olmasını bir kez daha temenni ediyorum. 

Sevgiler,

Editörden

Sevgili okuyucularımız,

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri
Derneği (AİMSAD) 
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler 
Sorumlusu Sıla ACAR



70. Makale
Çetin Ünsalan: İhracatçı pariteye 
sıkıştı
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Ağaç İşleme Makine Sanayicileri 
Derneği (AİMSAD) adına 

‹m ti yaz Sa hi bi 
Mustafa Sabri EROL

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Arif Onur KAÇAK

 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Sıla ACAR
  

Hukuk Danışmanı
Av. Murat SÖYLEMEZ

 
Mali Müşavir

Metin ŞEN

Yayın Danışma Kurulu
Gürkan NECİPOĞLU 

Tijen AKOĞLU
Çetin ÜNSALAN
Arif Onur KAÇAK
Ahmet Yesari YERLİ 

(Aziz Hatırasına Saygıyla)

Yayın Türü / Aralığı
Yaygın Süreli / İki Ayda Bir

Yö ne tim Yeri
Ağaç İşleme Makine Sanayicileri 

Derneği (AİMSAD)
Esentepe Mah. Marmara Kule 
Kelebek Sok. No: 2 Kat: 22 
İç Kapı No: 195-196-197 

Kartal / İSTANBUL
Tel: (0 216) 511 56 12 (pbx)  

Faks: (0 216) 511 56 09
E-Posta: editor@aimsad.org     
Web: www.aimsaddergisi.com

E-Dergi: e-dergi.aimsaddergisi.com

Grafik Tasarım ve Yayına Hazırlık

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

Bask› 
Kültür Sanat Basımevi

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

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

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

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

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

kullanılabilir. 
AİMSAD Dergisi ücretsizdir.

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

186.
Fokus
Ünalsan Yurt Dışı Satış Pazarlama 

Müdürü Hüseyin Parsak; “Kaliteli 

üretime devam edebilmek için 

yatırımların eş zamanlı büyümesi 

gerekiyor”

106.
Kapak
Ağustos ayında, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de 

yayımlanan “İhracat Destekleri 

Hakkında Karar” ihracatçıların yeni 

dönemde yol haritalarını belirlemede 

önemli bir yer tutacak.

14. Haber
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmet Toktaş; “Sektör temsilcilerini 
WoodTech’te bir araya getiriyoruz”

146. Alternatif Pazar
Balkan yarımadasındaki ticari ortak: 
Sırbistan

162. İş Dünyasında 
Kadınlar
İş Dünyasında Kadınlar’ın bu 
sayıdaki konuğu Myth Yapay Zeka 
ve Women&Women Kurucu 
Ortağı Özgecan Üstgül oldu. 

12. Haber
ALL4WOOD Belgrad’da kapılarını 
açmaya hazırlanıyor

168. Babalar ve 
Çocukları
Fimaksan Genel Müdürü Ali Fidancı 
ve Uluslararası Satış ve Pazarlama 
Müdürü İrem Fidancı ile keyifli bir 
sohbet gerçekleştirdik.

156. Anlat Bize
UVtek Genel Müdürü Metin Arslan 
ile “Anlat Bize”de bir araya geldik.

62 . Röportaj
Reed Tüyap Genel Müdürü Ali 
Muharremoğlu, bu yıl 35. kez 
düzenlenecek olan WoodTech Fuarı 
ile ilgili soruları cevapladı.







Haberler

12 AİMSADDERGİSİ   Eylül - Ekim 2022

ALL4WOOD Belgrad’da kapılarını 
açmaya hazırlanıyor
AİMSAD’ın desteğiyle TÜYAP tarafından 08-11 Mart 2023 tarihleri arasında Belgrad’da organize edi-

lecek olan ALL4WOOD – Uluslararası Orman Ürünleri, MDF, Yonga Levha, Parke, Mobilya Yan Sanayii 

ve Aksesuarları, Ağaç İşleme Makineleri ve Kesici Takımları Fuarı’nda AİMSAD üyesi Türk ağaç işleme 

makine sektörü temsilcileri gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

ALL4WOOD–Uluslararası 
Orman Ürünleri, MDF, 
Yonga Levha, Parke, Mo-

bilya Yan Sanayii ve Aksesuarları, 
Ağaç İşleme Makineleri ve Kesici 
Takımları Fuarı, TÜYAP tara-
fından ilk kez 08-11 Mart 2023 
tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad 
şehrinde düzenlenecek. AİM-
SAD’ın desteğiyle gerçekleşecek 
olan fuarın bir holü AİMSAD 
üyesi firmalar tarafından şimdiden 
kapatıldı.
Ağaç işleme makineleri, orman 
ürünleri ve mobilya yan sanayi sek-

törlerindeki 35 yıllık deneyimin-
den aldığı güç ve küresel pazarı 
yönlendiren yeni bir fuar yaratma 
hedefiyle yola çıkan ALL4WOOD; 
güneydoğu Avrupa’nın yükselen 
yıldızı Belgrad’da, Balkan ülkele-
rinin lider mobilya üreticileri ile 
önemli ticari bağlantılar kurma fır-
satı sunmayı amaçlıyor.

Katılımcılar, sektör 
profesyonelleri ile ticari 
bağlantılar kurma fırsatı 
yakalayacak
100’den fazla markanın yer alacağı 
ALL4WOOD Fuarı’nda katılım-
cılar alım heyeti çalışmaları kapsa-
mında Sırbistan ve Balkan ülkeleri 
başta olmak üzere Polonya, Çekya, 
Romanya gibi orman ürünleri ve 
mobilya sektörünün önemli pazar-

larından gelecek sektör profesyo-
nelleri ile ticari bağlantılar kurma 
fırsatı yakalayacak.

AİMSAD ve üye firmaları gövde 
gösterisi yapmaya hazırlanıyor
Sektörün ihracat rakamlarının 
daha da artması için yurt dışı fu-
arlarının çok kritik organizasyonlar 
olduğunun bilincinde olan AİM-
SAD, bu yöndeki çalışmalarını 
2023 yılında daha arttırma kararı 
aldı. 2022 yılında dünyanın bir-
çok farklı ülkesinde düzenlenen 
fuarlara üye firmaları ile katılmayı 
devam eden AİMSAD’ın destek-
lediği ALL4WOOD Fuarı bunlar 
içinde özel bir yere sahip. Mart 
ayında düzenlenecek olan fuarda 
AİMSAD ve üye firmaları gövde 
gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

“Bu projenin çok başarılı geçeceğinden hiç şüphem yok”

ALL4WOOD Fuarı ile ilgili değerlendirmede bulunan AİMSAD Genel 

Sekreteri Arif Onur Kaçak; “TÜYAP ile yurt dışında farklı ülkelerde 

ve sadece Türk ağaç işleme makinesi üretici firmaların katılacağı bir 

ağaç işleme makinesi fuarı olan ALL4WOOD projesi için yola çıka-

rak, ilk durağı Ukrayna olarak belirlemiştik. Ancak, savaş durumu ne-

deniyle Ukrayna’da yapılması mümkün olamadığından rotamızı Sırbis-

tan olarak belirledik. ALL4WOOD Sırbistan fuarımız 8-11 Mart 2023 

tarihleri arasında Belgrad Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Belki 

de Türkiye’de ihtisas olarak ilk defa yapılacak bu projenin çok başa-

rılı geçeceğinden hiç şüphem yok. Üye firmalarımız ile katılacağımız 

ALL4WOOD Fuarı’nın sektörümüze yeni bir soluk kazandıracağına 

inanıyorum” dedi.





Haberler
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“Sektör temsilcilerini WoodTech 
Fuarı’nda bir araya getiriyoruz”
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş, bu yıl 22-26 Ekim tarihleri arasında 35. kez 
kapılarını açacak olan WoodTech Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. WoodTech 
Fuarı’nın tam 35 yıldır hiç ara vermeden devam ettiğini hatırlatan Toktaş;  “Bu fuar ağaç işleme 
makine sektörünün Türkiye’deki en büyük buluşma noktası. AİMSAD olarak WoodTech 
Fuarı’nın düzenlenmesine katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok başarılı bir fuara imza atacağımızdan eminim” diye konuştu. 

AİMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmet Toktaş, ağaç 
işleme makineleri sektö-

rünün Avrasya Bölgesi’ndeki en 

büyük buluşma noktası olan Ağaç 
İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, 
El Aletleri Fuarı WoodTech ile ilgili 
açıklamalarda bulundu.

Reed TÜYAP’ın tecrübesi ve 
AİMSAD’ın sektör gücüyle sek-
tör paydaşlarını her yıl bir araya 
getirdiklerini belirten İsmet Tok-
taş; “Geçtiğimiz yıl düzenlediği-
miz fuar hem katılımcılar hem de 
ziyaretçiler açısından oldukça ve-
rimli geçti.  Katılımcılarla yaptığı-
mız görüşmelerde, gerçekten ma-
kine ihtiyacı olan, ticaret yapmak 
isteyen bir ziyaretçi profiliyle kar-
şılaştıkları yönünde geri dönüşler 
aldık. Özellikle Rusya, Ortadoğu, 
Kuzey Afrika, Ukrayna ve Balkan-
lar’dan gelen ziyaretçilerin yoğun 
ilgisi söz konusuydu. 10 bine ya-
kını yabancı, 40 bin üzerinde yerli 
olmak üzere toplam 50 bin üzeri 
ziyaretçi geldi. Fuardaki ticaret 
hacmi ise 350 milyon TL oldu. 
Katılımcıların yüzde 90’ı fuara 
katılmaktan memnun olduğunu 
belirtti. Yine, katılımcıların yüz-
de 95’i ziyaretçilerin niteliğinden 
memnun olarak fuardan ayrıldı. 
Bu yıl bu oranların artacağından 
da hiç şüphemiz yok. Bununla be-
raber Avrupalı ziyaretçilerin bu yıl 
fuarda öne çıkmasını bekliyoruz. 
Avrupalı ziyaretçilerin gelmesiyle 
beraber ağaç işleme makine sektö-
rü ülke çeşitliliği ile ihracat hedef-
lerine bir adım daha yaklaşacak” 
şeklinde konuştu.



AĞAÇ İŞLEME MAKİNE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

AİMSADDERGİSİ  Eylül - Ekim 2022 15

“2023 yılında WoodTech Fuarı tek başına düzenlenecek”

WoodTech Fuarı’nın sektörün buluşma noktası olma misyonunu çok doğru bir şekilde yürüttüğünün altını çizen  

AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş, fuarla ilgili yaşanan önemli gelişmelerle  ilgili  bilgi verdi. İsmet Toktaş; 

“AİMSAD olarak sadece bu yıl için değil, gelecek yıllar için de bu misyonun eksiksiz bir şekilde devam etmesi için yine 

üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda da 2023 yılında düzenlenecek olan WoodTech Fuarı’nı, bu 

yıla kadar eş zamanlı düzenlenen Intermob Fuarı’ndan ayrı organize edeceğiz. WoodTech, Türkiye’nin en köklü ve 

en eski fuarlarından biri. Ancak hepimizin bildiği üzere Intermob Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen fuarımızda firmalar 

kendilerini temsil edecek alanı ve metrekareyi bulamıyorlar. Sektörün ve fuarın köklü, öncü firmalarının birçoğu  

ikinci ve üçüncü salonlarda yer alıyor. Alt salonlarda bulunan kolonlu yapı firmaların yerleşim ve söküm sırasında 

büyük problem yaşamasına neden oluyor. Ayrıca iki fuar eş zamanlı düzenlendiği için WoodTech Fuarı özelinde 

ziyaretçi ölçümü ve raporlaması yapılamıyor. Bu sorunların çözümleri için üyelerimizden hem fuar sırasında hem de 

farklı dönemlerde sık sık talepler ve öneriler alıyoruz. Biz de bu doğrultuda fuarların ayrılması hususundaki talebimizi  

Reed Tüyap’a ilettik. Karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimi uzun görüşmeler sonucunda Reed Tüyap da bu görüşü 

olumlu buldu ve fuarları ayırabileceği hususunu derneğimize ilettiler. Dolayısıyla 2023 yılı itibariyle WoodTech Fu-

arı’nı tek başına düzenleyeceğiz. Önümüzdek sene fuarımızda birçok yenileğe de imza atacağız. Tüm yenilikleri ve 

gelişmeleri yıl boyunca AİMSAD üyesi firmalarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Söz konusu bu düzenlemelerin 

tüm üye firmalarımızı memnun edeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı. 

WoodTech Fuarı’nın ortaya koyduğu başarılarla dünyadaki marka değerini her yıl artırdığını ifade eden İsmet 

Toktaş; “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda fuarda seri üretim hatları, robot teknolojileri, yüzey işleme 

makineleri, panel ve masif mobilya makineleri ile dijitalleşmenin öne çıktığı birçok ürün sergilenecek. Ağaç iş-

leme makine sektörünün yıllardır Türkiye’deki tek buluşma noktası olan WoodTech Fuarı aynı zamanda ulusal, 

bölgesel ve uluslararası şirketler için önemli bir iş birliği platformu olma özelliği de taşıyor. WoodTech Fuarı’na 

katılım sağlayacak olan AİMSAD üyesi firmalar son teknolojilerle üretilmiş ürün ve hizmetleriyle geçmiş yıllar 

da olduğu gibi bu yıl da yine fuarın en çok ziyaret edilen stantlarına sahiplik edecek. Fuarımıza destek sağlayan, 

emek veren, katılım gösteren tüm sektör paydaşlarına ve AİMSAD üyelerine teşekkür ediyorum. Yeni başarı-

lara hep birlikte imza atacağız” şeklinde konuştu.
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AİMSAD üyelerine 
IWF Atlanta Fuarı’nda büyük ilgi
Türkiye ağaç işleme makine sektörünün çatı kuruluşu AİMSAD, yurt dışında organize edilen fuar 
katılımlarına ara vermeden devam ediyor. 23-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Amerika’nın Atlanta 
kentinde bulunan Georgia World Congress Center’da düzenlenen IWF Atlanta Fuarı’na katılan 
AİMSAD, Türkiye ağaç işleme makineleri sektörünün temsilini başarıyla gerçekleştirdi. Fuara ayrıca 
dokuz AİMSAD üyesi firma katılım sağlayarak, makine ve hizmetlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Amerika’nın Atlanta kentin-
de bulunan Georgia World 
Congress Center’da 23-

26 Ağustos 2022 tarihleri arasında 
düzenlenen IWF Atlanta Fuarı’nda 
açtığı stant ile Türk ağaç işleme ma-
kine sektörünün tanıtımını yapan 
AİMSAD, gerçekleştirdiği görüş-
melerle fuar katılımcılarına sektör 
hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 
İki yılda bir Center’da gerçekleşen 
etkinliğe AİMSAD’ı temsilen Ge-
nel Sekreter Arif Onur Kaçak katı-
lım sağladı. Sektörün büyük firma-

larının yer aldığı fuarda AİMSAD 
üye firmalarından ise AES, Akkuş-
lar, Canmaksan, Dinçmak, EDDA, 
Form Makine, Ünimak, Ünalsan ve 
Vermak firmaları katılım sağladı. 

Türk makineleri tam not aldı
Fuar boyunca AİMSAD üyesi fir-
maların ürettiği son teknoloji ürün 
ve hizmetler hem ziyaretçiler hem 
de katılımcılar tarafından takdir 
topladı. Fuara katılan firmalarla ya-
pılan görüşmeler neticesinde, fua-
rın oldukça başarılı geçtiği ve ülke 

olarak sektörel ihracatın arttırılma-
sına yönelik çalışmalar kapsamında 
yurt dışı fuarların kritik önem taşı-
dığı ifade edildi. 

“Yeni alternatif pazarlar 
oluşturabilmek için yurt dışı 
fuarları çok önemli”
Fuarla ilgili bir değerlendirme 
yapan AİMSAD Genel Sekreteri 
Arif Onur Kaçak, dernek olarak 
yurt dışı fuar ve organizasyonlara 
büyük önem verdiklerine değin-
di. Ülkelerin ihtiyaçlarını yerinde 
tespit etmek ve yeni alternatif pa-
zarlar oluşturabilmek için bu tip 
organizasyonlara katılmaya önem 
verdiklerine vurgu yapan Kaçak, 
yılın geri kalanında da farklı ülke-
lerde düzenlenecek fuarlara katı-
lım sağlayarak hem sektörün hem 
de AİMSAD’ın tanıtımını en iyi 
şekilde yapmaya devam edecekle-
rini belirtti. 
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AİMSAD, üye firmalarıyla beraber 
Lesdrevmash Fuar’ına katıldı
AİMSAD, 12-15 Eylül 2022 tarihleri arasında Rusya’da organize edilen Lesdrevmash Fuarı’nda 
stant açarak Türk ağaç işleme makine sanayisinin tanıtımını gerçekleştirdi. AİMSAD üyesi firmaların 
da yer aldığı fuarda katılımcılar, Türk makinelerine yoğun ilgi gösterdi.

Yurt dışında düzenlenen bir-
çok fuar ve organizasyona 
katılarak Türk ağaç işleme 

makine sektörünün tanıtımını ger-
çekleştiren AİMSAD, Rusya’da 
düzenlenen Lesdrevmash Interna-
tional Exhibition Machinery, Equip-
ment and Technology for Logging, 
Woodworking and Furniture In-
dustries Fuarı’nda açtığı stantta zi-
yaretçilere sektör ile ilgili bilgi verdi. 
Fuar boyunca ziyaretçiler, AİMSAD 
üyesi firmaların stantlarına ve sergile-
dikleri son teknoloji ürün ve hizmet-

lerine yoğun ilgi gösterdi.
Dört gün boyunca üye firmalarıyla 
beraber oldukça yoğun bir fuar geçir-
diklerini ifade eden AİMSAD Genel 
Sekreteri Arif Onur Kaçak; “Rusya, 
Türkiye açısından birçok sektör için 
önemli bir hedef Pazar konumunda. 
Ağaç işleme makine sektörü içinse en 
fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerin 
başında geliyor. Dolayısıyla sektör 
olarak buradaki var olan payımızı 
daha da artırmaya çalışıyoruz. Bu ne-
denle AİMSAD olarak bu coğrafyada 
organize edilen fuarlara büyük önem 

veriyoruz. Birçok firmamızın burada 
bayilikleri bulunuyor, yoğun bir tica-
ret söz konusu. Hem Rusya hem de 
yakın coğrafyadaki diğer ülkeler Türk 
firmalarının ürettikleri makinelerde, 
ürünlerden ve satış sonrası sağladı-
ğı hizmetlerden çok memnun. Bu 
memnuniyeti bu tarz organizasyon-
larda çok daha net görebiliyoruz. 
Fuarın başladığı günden son buldu-
ğu güne kadar Türk firmalarına ait 
stantlarına olan ilgiyi gördükçe hem 
çok gururlandık hem de çok mutlu 
olduk” diye konuştu.
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Cairo Woodshow Fuarı’ndan 
AİMSAD üyelerine özel teklifler
15-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Mısır’ın Kahire kentinde düzenlenecek olan Cairo 
Woodshow Fuarı, AİMSAD üyelerine özel teklifler sunuyor.

AİMSAD’ın 
t e m s i l c i -
si olduğu 

Cairo Woodshow 
Fuarı 15-18 Ara-
lık 2022 tarihleri 

arasında Mısır’ın Kahire kentinde 
gerçekleştirilecek. 
AİMSAD’ın temsilcisi olduğu fu-
arda, minimum 24 metrekare stant 
alan AİMSAD üyesi firmalara özel 
metrekare birim ücreti uygulana-
cak. Ayrıca söz konusu rakama, 
bir firma temsilcisinin gidiş-dö-
nüş uçak bileti, bir firma temsil-
cisi için dört gece konaklama, bir 
firma temsilcisinin vize masrafları, 
maksimum 10 metreküpe kadar 

çift yön lojistik ve standart stant 
dekorasyonu hizmetleri de dahil 
edilecek. 24 metrekare ve katları 
şeklinde yer alınması durumunda 
lojistik dışındaki uçak, otel ve vize 
gibi hizmetlerden faydalanabilecek 
kişi sayısı da aynı oranda arttırıla-
cak. Cairo Woodshow Fuarı ile 
ilgili daha ayrıntılı bilgi almak iste-
yen firma temsilcilerinin aimsad@
aimsad.org adresine mail atmaları 
gerekiyor.
Suudi Arabistan, Suriye, Sudan, 
Fas, Libya, Cezayir, Güney Su-
dan, Ürdün, Lübnan, Kuveyt gibi 
Afrika kıtasının güçlü ülkelerin-
den ziyaretçi bekleyen fuarın yüz-
de 22’lik bölümünü ağaç işleme 

makine sanayisinde hizmet veren 
firmalar oluşturuyor. Kuzey Af-
rika’nın önde gelen fuarlarından 
olan Cairo Woodshow Fuarı’nı 
yapı malzemeleri tedarikçileri ve 
bayileri, mobilya üreticileri, mi-
marlar, distribütörler, makine üre-
ticileri ve satıcıları, parke firmaları 
ziyaret ediyor. Fuar, özellikle Ku-
zey Afrika bölgesinden 10 binden 
fazla seçkin ticaret uzmanına fir-
maların son teknoloji ürün ve hiz-
metlerini tanıtma imkanı sunuyor. 
Ağaç sektöründen önemli firmalar-
la bağlantı kurulacak fuara katılım 
sağlayan firmalar bölgenin ihtiyaç 
ve trendlerini de yakından gözlem-
leyebilecek.

Mobilya sektörünün sekiz aylık 
ihracatı 3,11 milyar dolara ulaştı

Türkiye’nin 2022 Ağustos ayı ih-
racat rakamları Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) tarafından açıklandı. 
Buna göre, Türkiye’nin dış satı-
mı geçen ay yüzde 13,2’lik artışla 
21,3 milyar dolara ulaşarak tüm za-
manların en yüksek ağustos ihracatı 
oldu. Ocak-ağustos döneminde ise 
ihracat yüzde 18,3 artışla 165 mil-
yar 672 milyon dolara erişti.
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 
sektörünün ağustos ayı ihracatı da 
733 milyon dolar olarak gerçekleşe-

rek geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 21 artış gösterdi. Sektörün 
yılın sekiz ayında Türkiye ihracatına 
katkısı ise 5,45 milyar dolar düze-
yinde gerçekleşti. İhracat payında 
artışını her ay devam ettiren mobil-
ya sektörü ise ağustos ayında top-
lam 407 milyon dolar ihracata imza 
attı. Mobilya sektörünün sekiz aylık 
ihracatı da toplamda 3,11 milyar 
dolara ulaştı.
Mobilya sektörünün yılın sekiz 
ayında en çok ihracat yaptığı ülke-

ler arasında ilk sırada 337 milyon 
dolar ile Irak bulunurken, ikinci sı-
rada 272 milyon dolar ile Almanya 
yer aldı. İsrail’e yapılan ihracat 169 
milyon dolar olurken, dördüncü sı-
radaki ABD’ye 169,3 milyon dolar, 
beşinci sıradaki Fransa’ya ise 141,7 
milyon dolarlık mobilya ihracatı 
gerçekleştirildi. Bu yıl içinde ihracat 
payının en çok arttığı ülke ise yüzde 
74,3 ile Katar oldu ve ülkeye rapo-
ra konu olan dönemde 119 milyon 
dolar mobilya ihracatı gerçekleştirildi. 

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, yılın sekiz ayında Türkiye ihracatına 5,45 milyar 
dolar katkı sağlarken, mobilya sektörünün ihracatı ise 3,11 milyar dolara ulaştı.
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Dinçmak’a Polonya’dan altın madalya
Dinçmak, eylül ayında Polonya’nın Poznan şehrinde düzenlenen DREMA 2022 Uluslararası 
Ahşap ve Mobilya Makineleri Fuarı kapsamında yapılan yarışmada TORMAT.JOKER makinesi 
ile altın madalya ödülü kazandı.

Dinçmak, her sene eylül ayın-
da Polonya’da düzenlenen 
DREMA 2022 Uluslararası 

Ahşap ve Mobilya Makineleri Fua-
rı kapsamında katıldığı yarışmadan 
önemli bir ödülle ayrıldı. Dinçmak ta-
rafından üretilen, 4 Eksen CNC işleme 
merkezi ağaç torna makinesi TOR-
MAT.JOKER, altın madalya ödülüne 
layık görüldü.

Aldıkları ödül ile ilgili bir değerlen-
dirme de bulunan Dinçmak Ar-Ge 
Müdürü Umut Dinç; “Söz konusu 
yarışma sektörel olarak ayrılan ürünler 
içerisinden her sene en iyinin seçildiği 
bir yarışma. Bu bağlamda ürünümüz 
TORMAT.JOKER 2022 yılı kapsa-
mında, sektörünün en iyi makinesi 
seçilmiş oldu. Yenilikçi, yaratıcı ve mo-
dern ürünlerin karşılaştırıldığı bu yarış-

mada rekabet, kalite, teknoloji ve fayda 
değerleri ile pazarda öne çıkan ürün-
ler karşılaştırılıp, kazanan ürünler altın 
madalya ile ödüllendiriliyor. Bu sayede 
yarışma ortamı ile rekabet sağlanıp sek-
törün gelişmesine doğrudan katkı sağ-
lanıyor. Aslında yarışmaya katılmamız 
için Polonya bayimiz bizleri teşvik etti. 
Hali hazırda yaklaşık 30 farklı firmada 
birden fazla makinemiz sorunsuz ça-
lışmakta. Her memnun müşteri bizler 
için referans oluşturuyor. Bayimiz böy-
le bir ödülün alınması halinde makine-
mizin katma değerinin çok artacağını 
aktardı. Biz de onlarla hem fikir olarak 
katılım şartlarını yerine getirerek baş-
vuruda bulunduk. Daha sonrasında 
süreç bizler için çok iyi ilerledi ve ödü-
lü kazandık” diye konuştu.

Unimak’ın dördüncü lokasyonu 
Michigan oldu

Unimak, yurt dışına yönelik yapmış 
olduğu yatırımlara bir yenisini daha 
ekledi. 2018 yılında yapmış olduğu 
yatırımla Kanada’nın Ontario eyale-
tinin Toronto şehrinde showroom, 
ofisler ve deposunun bulunduğu 2 

bin metrekare kapalı alandaki faa-
liyetlerine devam eden Unimak’ın 
yeni adresi Michigan oldu. Unimak 
dördüncü lokasyonunu olarak Ame-
rika’nın Michigan eyaletinin Grand 
Rapids şehrinde yine showroom, 
depo ve ofislerinin bulunduğu yeni 
adresinden de faaliyetlerine devam 
ediyor. 
Unimak yetkilileri tarafından ko-
nuyla ilgili yapılan açıklamada; 
“Unimak, dünya ticaretinin ve pek 
çok teknolojinin kaynağı olan Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde Made 
in Türkiye etiketli makinelerini su-

nuyor. Biz sürekli gelişme felsefesi 
doğrultusunda büyümeyi amaç edi-
nen bir firmayız. Minimum stok ile 
doğru zamanda doğru ürünü üret-
meyi amaçlayarak, üretim süreçleri-
ni ve operasyonlarını daha yalın hale 
getirmeye çalışıyoruz. Bu yöntem 
ile planlama sürecini basitleştirerek 
üretimdeki değişkenliği dengeliyo-
ruz. Aynı zamanda uluslararası üre-
tim ve pazarlama ağını geliştirmeye, 
dijital değişim faktörleri ile akıllı 
üretim sistemini ortaya çıkararak her 
geçen gün ürün yelpazesini genişle-
tiyoruz” denildi.

Yurt içi yatırımlarının yanı sıra yurt dışındaki müşterilerine de yakın olmak için Kuzey Amerika’nın 
farklı ülkelerinde yatırım yapan Unimak’ın dördüncü lokasyonu Amerika Michigan oldu.
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E-ihracata yeni destekler
Cumhurbaşkanlığının E-İhracat Destekleri Hakkında Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna 
göre; e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin yurt dışında 
e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın 
aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık 
1,5 milyon TL’ye kadar desteklenecek. 

Cumhurbaşkanlığının E-İh-
racat Destekleri Hakkında 
Kararı Resmi Gazete’de ya-

yımlandı. Söz konusu karar şirket-
lerin, pazaryerlerinin ve perakende 
e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazır-
lanması, yurt dışı pazarlarda ve pa-
zaryerlerinde Türk ürünlerinin ve 
markalarının çevrim içi sergilenme-
si, tanıtılması, yurt dışı siparişlere 
ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına 
ilişkin giderlerinin desteklenmesi 
veya şirketlerin e-ihracat gerçekleş-
tirmelerine imkan sağlayacak e-ih-
racat konsorsiyumları ile Türkiye 
E-İhracat Platformuna yönelik fa-
aliyetlere ilişkin giderlerin Destek-
leme ve Fiyat İstikrar Fonundan 
(DFİF) karşılanmasına ilişkin usul 
ve esasların düzenlenmesi amacıyla 
hazırlandı.

Dijital pazaryeri tanıtım desteği
Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyum-
larının ve perakende e-ticaret site-
lerinin yurt dışı pazaryerleri üzerin-
den gerçekleştirdiği dijital reklam 

üzerinden dönen toplam satışları-
nın yüzde 20’sini aşmayan dijital 
pazaryeri tanıtım giderleri yüzde 
50 oranında her pazaryeri için 3 yıl 
süresince desteklenecek. Bu destek, 
şirketlerin kademelerine göre yıllık 
7,5 milyon TL’yi, perakende e-ti-
caret siteleri için yıllık 15 milyon 
TL’yi, e-ihracat konsorsiyumları 
için de yıllık 25 milyon TL’yi ge-
çemeyecek.
E-ihracat tanıtım desteği; e-ihra-
cat Konsorsiyumları, perakende 
e-ticaret siteleri, B2B platformları 
ve pazar yerlerinin, 4’üncü madde 
kapsamında belirtilen tanıtım faali-
yetleri hariç, Bakanlıkça belirlenen 
diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin 
giderleri yüzde 50 oranında ve her 
ülke için 3 yıl boyunca desteklene-
cek. Bu destek, B2B platformları 
için yıllık 4 milyon TL’yi, e-ihra-
cat konsorsiyumları için yıllık 15 
milyon TL’yi, perakende e-ticaret 
siteleri için yıllık 25 milyon TL’yi, 
pazaryerleri için yıllık 30 milyon 
TL’yi geçemeyecek.

Sipariş karşılama hizmeti 
ve depo kira desteği
Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyum-
larının, perakende e-ticaret siteleri-
nin ve pazaryerlerinin ilgili ülkedeki 
toplam e-ticaret satışlarının yüzde 
10’unu aşmayan sipariş karşılama 
hizmetlerine ilişkin giderleri yüzde 
50 oranında her bir ülke için en 
fazla 3 yıl desteklenecek. E-ihracat 
konsorsiyumu, perakende e-ticaret 
siteleri ve pazaryerlerinin, ürünlerin 
hızlı teslimatını sağlamak ve iade 
süreçlerini yönetmek üzere kira-
ladıkları yurt dışındaki depolarına 
ilişkin kira giderleri, her bir birim 
başına yüzde 50 oranında, her bir 
ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere 
yıllık 5 milyon TL’ye kadar destek-
lenecek.
Karara göre; kira gideri desteğin-
den en fazla 25 birim için yararla-
nılabilecek. Bu madde kapsamındaki 
destekler, şirketlerin kademelerine 
göre yıllık 7,5 milyon TL’yi, pazar-
yerleri için yıllık 15 milyon TL’yi, pe-
rakende e-ticaret siteleri ve e-ihracat 
Konsorsiyumları için yıllık 25 milyon 
TL’yi geçemeyecek.

Yurt dışı pazaryeri 
entegrasyon desteği
E-ihracat konsorsiyumu, peraken-
de e-ticaret siteleri ve pazaryer-
lerinin, yurt dışı pazaryerleri ve 
yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt 
içinde yapacakları entegrasyon hiz-
metlerine ait giderleri, en fazla 6 
pazaryeri entegrasyonu için yüzde 
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50 oranında ve pazaryeri başına 3 
yıl süresince, bir entegrasyon için 
en fazla 200 bin TL’ye kadar des-
teklenecek.

Çevrim içi mağaza ve hedef 
ülke e-ticaret paydaşlarından 
alman hizmet desteği
Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyum-
larının ve perakende e-ticaret si-
telerinin hedef ülkelerin yurt dışı 
pazaryerlerinde çevrim içi mağaza 
açılmasına, bu mağazaların yıllık 
ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret 
paydaşlarından alacakları hizmet-
lere ilişkin giderleri, her ülke için 
3 yıl süresince, yüzde 50 oranında 
olmak üzere e-ihracat konsorsi-
yumları için yıllık en fazla 3 milyon 
TL’ye, diğer yararlanıcılar yıllık en 
fazla 1,5 milyon TL’ye kadar des-
teklenecek.

Pazaryeri komisyon 
gideri desteği
Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyum-
ları ve perakende e-ticaret siteleri-
nin yurt dışı pazaryerleri üzerinden 
gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki 
pazaryeri komisyon giderleri 3 yıl 
süresince ve yüzde 50 oranında 
desteklenecek. Bu destek, şirket-
lerin kademelerine göre yıllık 750 
bin TL’yi, perakende e-ticaret si-
teleri için yıllık 2,5 milyon TL’yi, 
E-İhracat Konsorsiyumları için yıl-
lık 3 milyon TL’yi geçemeyecek.

Yararlanıcılara ilişkin üst limitler
Söz konusu maddeler kapsa-
mındaki desteklere ilişkin destek 
oranının hesaplanmasında Türk 
ürünlerinin satış oranı ile Marka ve 
TURQUALITY® destek progra-
mı kapsamındaki markalı ürünlerin 
satış oranı esas alınacak. Bu bölüm 
kapsamındaki desteklerden, şirket-
ler kademelerine göre yıllık en fazla 

15 milyon TL’ye, E-İhracat Kon-
sorsiyumları, perakende e-ticaret 
siteleri ve pazaryerleri yıllık en fazla 
45 milyon TL’ye, B2B platformları 
yıllık en fazla 4 milyon TL’ye kadar 
desteklenecek. 
Sektörel ticaret ve alım heyeti deste-
ği - iş birliği kuruluşlarınca e-ticarete 
uygun genel perakende ürünlerini 
kapsayan sektörel ticaret heyeti fa-
aliyetlerine ilişkin ulaşım, konakla-
ma, tanıtım ve organizasyon gider-
leri yüzde 50 oranında ve faaliyet 
başına 1,5 milyon TL’ye kadar des-
teklenecek. İş birliği kuruluşlarınca 
e-ticarete uygun genel perakende 
ürünlerini kapsayan sektörel alım 
heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, 
konaklama, tanıtım ve organizas-
yon giderleri yüzde 50 oranında ve 
faaliyet başına 1,25 milyon TL’ye 
kadar desteklenecek. Bakanlık ko-
ordinasyonunda iş birliği kuruluş-
larınca düzenlenen ve e-ticarete 
uygun genel perakende ürünlerini 
kapsayan sanal ticaret heyeti faali-
yetlerine ilişkin giderler yüzde 50 
oranında ve faaliyet başına 1 mil-
yon TL’ye kadar desteklenecek.
E-ihracat tanıtım projesi deste-
ği-iş birliği kuruluşlarının e-tica-
ret ve genel perakende ürünleri-
nin, Bakanlık tarafından uygun 
görülen yurt dışı pazaryerlerinde 
ve dijital platformlarda tanıtılma-
sı amacıyla Bakanlığa sunacakları 
proje kapsamında gerçekleştire-
cekleri tanıtım, danışmanlık, pa-
zar araştırması çalışması ve rapor-
larına ilişkin giderleri, aynı anda 
en fazla 2 proje için, proje başına 
en az 1, en fazla 4 yıl süresince 
yıllık 4 milyon TL’ye kadar yüzde 
75 oranında desteklenecek. E-ih-
racat tanıtım desteğinden iş birliği 
kuruluşları aynı ülkede en fazla 2 
proje için yararlandırılacak.
E-ihracatı geliştirme projesi des-

teği-iş birliği kuruluşlarının, üye-
lerinin e-ihracata yönelik olarak 
ortak hareket etmesine ve hedef 
ülkelerde pazara giriş koşullarının 
kolaylaştırılmasına yönelik olarak 
gerçekleştirecekleri, ikinci bölüm-
de yer alan dijital pazaryeri tanıtı-
mı, e-ihracat tanıtımı, sipariş kar-
şılama hizmeti, depo kirası, yurt 
dışı pazaryeri entegrasyonu, çev-
rim içi mağaza açılması, e-ticaret 
paydaşlarından alman hizmetler 
ve pazaryeri komisyon giderleri-
ni içeren faaliyetlerinden oluşan 
projelerine ilişkin giderleri yüzde 
75 oranında, aynı anda en fazla 2 
projesi için ve proje başına 15 mil-
yon TL’ye kadar desteklenecek.

Türkiye E-İhracat Platformu des-
teği-Bakanlığın koordinasyonunda 
ve Bakanlık tarafından görevlendi-
rilecek işbirliği kuruluşu tarafından 
kurulacak olan ve Türkiye’nin ih-
racatçı envanterinin dijital ortama 
taşınmasına, ithalatçılar ile ihracat-
çıların buluşmasına, sipariş alma-
larına ve karşılamalarına, ihracat 
işlemlerinin dijitalleşmesine ve yeni 
nesil teknolojilerin kullanılmasına 
olanak sağlayacak Türkiye E-İhra-
cat Platformunun kurulumu, işle-
tilmesi ve tanıtımına ilişkin işbirliği 
kuruluşunun giderleri yüzde 75 
oranında ve en fazla 5 yıl süresin-
ce, yıllık en fazla 150 milyon TL’ye 
kadar desteklenir. Bu kapsamda en 
fazla 1 proje desteklenecek.
E-ihracat destek programları ve 
proje esaslı desteklerin yürütül-
mesi-bu Kararın uygulanması için 
Türkiye İhracatçılar Meclisinin 
e-ihracat desteklerine ilişkin ya-
zılım, istihdam, eğitim, organi-
zasyon, tanıtım, danışmanlık ve 
rapor giderlerinin tamamı yıllık 
en fazla 30 milyon TL’ye kadar 
desteklenecek.
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“Zengin ürün 
çeşitliliği 

dünyanın her 
tarafından 

fuarımıza olan 
ilgiye büyük 

bir katkı 
sağlıyor” 

Reed Tüyap Genel Müdürü Ali Muharremoğlu 22-26 Ekim 2022 tarihlerinde kapılarını açacak olan 
WoodTech Fuarı’nın 35 yıllık serüvenini, bu yıl hem katılımcıları hem de ziyaretçileri bekleyen yenilikleri ve 
2023 yılında hayata geçecek değişiklikleri anlattı. WoodTech 2022 Fuarı için çok iddialı olduklarını 
belirten Ali Muharremoğlu; “Sektörde faaliyet gösteren firmalarımız her geçen gün artıyor, bu da 
ürün çeşitliliğini artırıyor. Bu zengin ürün çeşitliliği de dünyanın her tarafından fuarımıza olan ilgiye 
büyük bir katkı sağlıyor” diye konuştu.

WoodTech Fuarı’nın her 
yıl yeni başarılara imza 
attığına değinen Reed 

Tüyap Genel Müdürü Ali Muhar-
remoğlu; “WoodTech’te Avrupa, 
Amerika, Afrika, Balkanlar, Orta 
Doğu ve Asya bölgesinden ge-

len profesyoneller İstanbul’daki 
bu görkemli buluşmada sadece 
ticaret yapmıyorlar, aynı zamanda 
büyük yatırımlarla ilgili de anlaşma-
lar sağlıyorlar. Türkiye’nin stratejik 
konumu, iş insanlarını çok cazip iş 
birliklerinin İstanbul’da gerçekle-

şeceği konusunda motive ediyor. 
Reed Tüyap olarak nitelikli katılım-
cı konusunda çok hassas davrandı-
ğımızı, fuara gelen ziyaretçilerin 
tabir-i caizse sektörel doygunluğa 
ulaşmalarını hedeflediğimizi belirt-
mek isteriz” dedi. 
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n WoodTech 35 yıldır aralıksız 
devam eden çok başarılı bir fuar. 
Öncelikle bu 35 yıllık serüvenden 
biraz bahsedebilir misiniz? İlk fu-
ardan bugüne neler yaşandı? 
WoodTech Fuarı ilk olarak 1988 
yılında Tepebaşı’nda bulunan Tü-
yap İstanbul Sergi Sarayı’nda, 1.400 
metrekare alanda 100’e yakın ka-
tılımcı firmayı ve yaklaşık 5 bin zi-
yaretçiyi ağırlamıştır. Katılımcı ve 
ziyaretçilerimizin fuar deneyimlerini 
geliştirmek, fuara ayırdıkları zaman 
ve kaynaklardan en fazla verimi al-
malarını sağlamak için, ziyaretçi ve 
katılımcı segmentasyonlarından kali-
tesine, yerleşimden ziyaretçi sirkülas-
yonuna, fuarda gerçekleşen ticaret-
ten oluşan potansiyellere çok sayıda 
parametreyi detaylı bir biçimde de-
ğerlendirip, müşteri memnuniyetini 
yükseltmek için uzun yıllar boyunca 
paydaşlarımızla beraber itinalı ve öz-
verili çalışmalar gerçekleştirdik.
Sektörün yeni pazarlara açılmasına 
ve uluslararası iş birlikleri geliştirme-
sine katkı sunmak üzere pazarlama 
ağını sürekli olarak genişleten Ağaç 
İşleme Makinesi Fuarı, ilk yıllardan 
itibaren sektör ile ilgili STK’lar, 
kamu kuruluşları, ilgili medya ve 
eğitim kurumlarından oluşan tüm 
sektörel ağı kapsamayı başarmıştır. 
Fuar tanıtım ve pazarlama faaliyetle-
riyle 90’lı yıllardan bu yana istikrarlı 
bir şekilde stant alanı, katılımcı sayı-
sı ve ziyaretçi sayısını artırarak Türk 
orman ve ağaç sektörüne hizmet 
etmeye devam etmiştir. 90’lı yılların 
ortasına kadar Tüyap Tepebaşı’n-
da büyük başarıyla devam eden 
WoodTech Fuarı, 1996 yılı itibariy-
le ülkemizin sektöründe en büyük 
özel girişimi olan Tüyap’ın Büyük-
çekmece’de modern standartlarda 
inşa edilen 2 salondan oluşan yeni 
fuar alanında düzenlenmeye başladı. 
1990 yılında Tepebaşı İstanbul Sergi 
Sarayı’nda 1.630 metrekarede, 100 

katılımcısıyla düzenlen fuarı; 1999 
yılında, Büyükçekmece’de Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2 sa-
londa 7.000 metrekarede düzenlen-
miş, 12.055 yerli ve yabancı ziyaret-
çiyi ağırlamıştır.
Değişen dünya düzeni içerisinde 
gerileyen batı pazarlarına karşı Av-
rasya coğrafyasında, Türk orman ve 
ahşap sektörünün yanında, mobilya 
aksesuar ve yan sanayi sektörlerinde 
ortaya çıkan yeni pazarlardan daha 
fazla pay alabilmesine katkı sağla-
mak amacıyla, 1997 yılında birbiri-
ni tamamlayan WoodTech Fuarı ile 
eşzamanlı olarak Intermob Fuarı’nı 
da düzenlemeye başladık. Tasarım 
ve estetiğin öne çıkmaya başladı-
ğı 2000’li yıllara gelindiğinde ise 
WoodTech ve Intermob Fuarları, 
yeni eklenen salonlarla eşzamanlı 
olarak 25 bin metrekarelik alanda 
500’ün üzerinde katılımcısıyla 30 
binin üzerinde ziyaretçiye ev sahip-
liği yapmaya başlamıştır. Tüyap Fu-
arcılık Grubu’nun yurt içi ve yurt 
dışında ofisler açmasıyla beraber, ka-
tılımcı firmalara markalaşma ve yurt 
dışına açılma yolunda önemli katkı-
lar sağladık.
Tüm bu gelişmeler ışığında Tüyap 
Fuarcılık Grubu olarak, 2010 yı-
lında yaptığımız yeni yatırımlar ile 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ne 
3 yeni salon daha ekleyerek 98 bin 
metrekare kapalı fuar alanı kapasi-
tesine ulaştık. İstanbul’daki geli-
şim ve büyümemize paralel olarak, 
Anadolu’ya da birçok yatırım yaptık 
ve Bursa, Konya, Adana, Samsun ve 
son olarak da Eskişehir fuar alanını 
hizmete sunduk. Bir marka haline 
gelen WoodTech ve Intermob Fu-
arları, 2014 yılında 120 bin met-
rekarede, 861 firma ve firma tem-
silciğinin katılımıyla düzenlenmiş 
ve 102 farklı ülkeden 60.064 ziya-
retçiye ev sahipliği yaparak gücünü 
ispatlamıştır. 

2015 yılına gelindiğinde Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi birbirine doğru-
dan bağlı salonları, uluslararası stan-
dartlarda teknik altyapısı, çok amaçlı 
kullanılabilen toplantı salonları ve 
Türkiye’de bir ilk olan fuar oteli 
Tüyap Palas ile ülkemizin en büyük 
ve modern fuar alanlarından biri ha-
line gelmiştir. Toplam 14 salon ve 
120.000 metrekare kapalı alana sa-
hip olmasıyla dünyada da büyük fuar 
merkezleri kategorisinde yer almak-
tadır. Bu teknik altyapı, Tüyap’ın 
üstün hizmet anlayışı ve alanlarında 
uzman kadrosuyla birleştiğinde, Tü-
yap Fuar ve Kongre Merkezi’ni yerli 
ve yabancı katılımcı ile ziyaretçilerin 
bir numaralı tercihi yapmaktadır. 
Ülkemizde fuarcılık sektöründe re-
kabet giderek artıyor. Organizatör 
firma sayısındaki artış ve yabancı or-
ganizatörlerin Türkiye pazarına olan 
ilgileri bu durumun bir kanıtı. Artan 
rekabetin sektörümüze ve tüm ka-
tılımcılara olumlu etkileri olacağına 
inanıyoruz. Organizatörler öne çık-
mak için verdikleri hizmetin kalitesi-
ni artıracak, katılımcılar daha bilinçli 
ve seçici olacaklar ve sonunda fuarla-
rın yarattığı değer yükselecektir.   
Tüyap’ın fuarcılık sektöründe dün-
ya lideri Reed Exhibitions (RX) ile 
2012 yılında başlattığı ortaklık ikin-
ci evresine girmiş ve bilindiği gibi 
2015 yılından itibaren WoodTech 
ve Intermob Fuarları da Reed Tüyap 
Fuarcılık bünyesine dahil olmuşlar-
dır. Bu birleşmenin fuara uluslararası 
olma yolunda çok önemli katkıları 
olduğunu söylemek mümkün. Bu 
ortaklıkla birlikte, fuarlarımızın ya-
bancı ziyaretçi sayısı her sene dü-
zenli olarak artarak, yaklaşık 2 katı-
na ulaşmıştır.  Ağaç İşleme Makine 
Sanayicileri Derneği (AİMSAD) ile 
imzalanan anlaşma da fuarın gücü-
ne güç katmış, sektörün ihtiyaçlarını 
fuarımıza daha doğru yansıtmamıza 
vesile olmuştur. 
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“Business Connect Programımız 
ile hibrit fuar avantajı sunuyoruz”                                       
n WoodTech Fuarı’na katılanları 
bu yıl ne tür yenilikler bekliyor? 
WoodTech Fuarı her geçen yıl 
büyümeye ve talep görmeye de-
vam ediyor. Her yıl büyüyen bir 
fuarın organizasyonunu yapmak 
bizi hem motive ediyor hem de 
heyecanlandırıyor.  Dijital tarafta 
Business Connect Programımız 
ile hem katılımcı hem de ziyaret-
çilerimize hibrit fuar avantajını 
sunuyoruz. Fiziksel fuarın avan-
tajlarını dijital dünyanın olanak-
ları ile birleşiyoruz. WoodTech 
Hybrid+’ın sunduğu dijital çö-
zümlerle katılımcı firmalarımız 
ve ziyaretçilerimiz online iş ağı 
platformumuz Business Connect 
Programı üzerinden dijital or-
tamda bir araya gelecek, görüşme 
ayarlayabilecek ve iletişimlerini 
buradan sürdürebilecek. Bu sa-
yede online olarak da yeni iş bağ-
lantıları kurabilecek ve yeni ortak-
lıklar başlatabilecekler. Bu online 
hizmet sayesinde katılımcılarımız 
potansiyel müşterilerinin ve yeni 
iş ortaklarının sadece bir tık uza-
ğında olacak. Business Connect 
Programı sayesinde; katılımcıla-
rımız ve ziyaretçilerimiz karşılıklı 
olarak birbirlerinin online profil-

lerini görüntüleyebiliyor, fuar ala-
nında ve dijital platformda yapa-
cakları toplantılar için birbirlerine 
istek gönderebiliyor. Ziyaretçileri-
miz, dijital platformumuz global 
üzerinden ilgilendikleri ürünleri 
ve hizmetleri kolayca filtreleyip, 
doğru ürüne ve firma yetkilisine 
ulaşabiliyor.

“Fuarımıza talebin ve 
gerçekleşecek olan 
iş hacminin çok yüksek 
olacağını düşünüyoruz”
n WoodTech 2022’de ziyaretçi 
sayısının geçtiğimiz yılları geçe-
ceğini düşünüyor musunuz? 
WoodTech 2022 Fuarı için çok id-
dialıyız. Fuar katılımcıları ve fuarı 
yakından takip edenler için hem 
konvansiyonel hem de dijital plat-
formlarda çok efektif pazarlama 
çalışmaları yapıyoruz. Ağaç işle-
me makine sektörünün de ihracat 
potansiyeli göz önüne alındığında 
fuarımıza talebin ve gerçekleşecek 
olan iş hacminin çok yüksek olaca-
ğını düşünüyoruz. Ayrıca sektörde 
faaliyet gösteren firmalarımız da 
her geçen gün artıyor ve ürün çe-
şitliliğini artırıyor. Bu zengin ürün 
çeşitliliği de dünyanın her tarafın-
dan fuarımıza olan ilgiye büyük bir 
katkı sağlıyor. 

n Bu yıl fuarda hangi ülkelerden 
katılımcılarınız ve ziyaretçileriniz 
olacak? 
Geçtiğimiz yıl fuara 26 ülkeden 
firma ve firma temsilciliği katılım 
gösterdi. 112 ülkeden de ziyaretçi 
gelen fuarda, bu yıl da Almanya, 
Azerbaycan, Bosna Hersek, Bul-
garistan, Fas, Filistin, Gürcistan, 
Irak, Kosova, Libya, Lübnan, Ku-
zey Makedonya, Mısır, Özbekistan, 
Romanya, Rusya, Sırbistan, Tunus, 
Ukrayna, Ürdün gibi ülkeler başta 
olmak üzere birçok farklı ülkeden 
ziyaretçi ağırlayacağız. 

nPazarlama çalışmaları fuarlar 
için çok önemli. Bu bağlamda 
WoodTech Fuarı ile ilgili pazar-
lama çalışmalarında nelere önce-
lik verildi? 
Reed Tüyap Fuarcılık olarak pazar-
lama çalışmalarına çok önem veri-
yoruz. Siz değerli derneklerimizin 
üyeleri, kurumumuzun bilinirliği 
ve fuarlarımızın gücü ile birlikte 
katılımcılarımız bize ulaşıyor ve 
katılımları her yıl devam ediyor. 
Ziyaretçilerimiz ise biraz daha 
görmek, duymak ve bilgiye kolay 
erişebilmek istiyor, bundan dolayı 
özellikle ziyaretçi tarafında birbi-
rinden farklı pazarlama stratejileri 
ile ilerliyoruz. Yurt dışında dört ül-
kede bulunan ofislerimiz ve Reed 
Exhibitions’ın global ağı ile yurt 
dışı pazarlama faaliyetlerimizi uzun 
yıllardır yürütüyoruz. Ofislerimizin 
sorumlu olduğu ülkelere ve bölge-
lere ulaşarak hedef odaklı kendi dil-
lerinde postalama, dergi ilanı, sos-
yal medya vb. pazarlama çalışmaları 
yapıyoruz. Ayrıca tüm rakip fuarlar 
esnasında hedeflerimiz özelinde di-
jital pazarlama çalışmalarımızı hızla 
sürdürüyoruz.  T.C. Ticaret Bakan-
lığı başvurusu ile yurt dışından bir-
çok alım heyetini ağırlıyoruz. Yurt 
içinde ise dergi, gazete, mailing ve 
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radyo planlamamız ile ziyaretçileri-
mizin fuardan haberdar olmasınız 
sağlıyoruz. 

“Avrupalı ziyaretçilerin 
gözle görülür bir şekilde 
arttığını biliyoruz”
n Geçtiğimiz yıl hem katılımcı-
ların hem de ziyaretçilerin çok 
memnun kaldığı bir fuar gerçek-
leştirdiniz. Bu yılla ilgili beklen-
tileriniz nedir? 
Bu yıl da aynı memnuniyeti koru-
mak ve hem katılımcılarımıza hem 
de ziyaretçilerimize güzel bir fuar 
deneyimi yaşatmak istiyoruz. Yapı-
lan kapsamlı anketlerde de fuarları-
mız özelinde yüzde 90’ın üzerinde 

bir memnuniyet oranına sahibiz. 
Pandeminin ardından fuarlara olan 
talep çok yoğun ve etkili, özellikle 
son fuarlarımızda Avrupalı ziya-
retçilerin gözle görülür bir şekilde 
arttığını biliyoruz. Bu bağlamda 
Woodtech Fuarı’nda da bu etkinin 
devam edeceğini düşünüyoruz. 

“Fuara gelen ziyaretçilerin 
sektörel doygunluğuna 
ulaşmalarını hedefliyoruz”
n Yerli ve yabancı birçok marka-
yı bir araya getiren WoodTech 
Fuarı katılımcılarına ve ziyaretçi-
lerine ne gibi avantajlar sağlıyor?  
WoodTech’te Avrupa, Amerika, 
Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve 

Asya bölgesinden gelen profes-
yoneller İstanbul’daki bu gör-
kemli buluşmada sadece ticaret 
yapmıyorlar, aynı zamanda büyük 
yatırımlarla ilgili de anlaşmalar 
sağlıyorlar. Türkiye’nin stratejik 
konumu, iş insanlarını çok cazip 
iş birliklerinin İstanbul’da gerçek-
leşeceği konusunda motive edi-
yor. Reed Tüyap olarak nitelikli 
katılımcı konusunda çok hassas 
davrandığımızı, fuara gelen zi-
yaretçileri tabir-i caizse sektörel 
doygunluğuna ulaşmalarını hedef-
lediğimizi belirtmek isteriz. Bu yıl 
da 120’ye yakın ülkeden nitelikli 
sektör profesyonellerini fuarımız-
da ağırlamayı hedefliyoruz.  

“Fuarların güçlenmesinin önünü açacak bu büyük değişimi 
yapma kararını tüm paydaşlarımızla beraber verdik”
2023 yılı itibariyle Intermob ve WoodTech Fuarları ayrılı-
yor. Fuarların ayrılması katılımcı ve ziyaretçilere ne gibi fay-
dalar sağlayacak? Fuarlarda ne gibi yeniliklere gidilecek? 
Fuarlarımız uzun yıllardır tüm fuar alanını kullandığı için met-
rekare anlamında büyüme gösteremiyor. Son üç yıldır fuar zi-
yaretçilerimiz ve katılımcılarımız ile yoğun araştırmalar yaptık. 
Yaptığımız bu araştırmalar neticesinde, ziyaretçilerimizin ve ka-
tılımcılarımızın her iki fuarda da daha fazla firma ve ürün gör-
mek istediğini tespit ettik.  Ancak mevcut koşullarda bu çeşitliliği 
sağlamamız mümkün olmuyordu. Yaptığımız yoğun ziyaretçi 
araştırmalarında da mobilya yan sanayi ve orman ürünlerini ziya-
ret eden ziyaretçilerimizin makine görmek isteyen ziyaretçilerin 
profilinden farklı olduğunu tespit ettik. Hem fuarlarımızın gelişi-
mini sağlamak hem ziyaretçi ve katılımcılarımızın taleplerini kar-
şılamak için WoodTech ve Intermob Fuarlarını ayırıp çok daha 
güçlenmesinin önünü açacak bu büyük değişimi yapma kararını 
tüm paydaşlarımızla beraber verdik.  Artık sektörün yeni oyun-
cularına yer sunabileceğimiz, mevcut katılımcılarımızdan stant 
alanını genişletmek isteyenlerin taleplerine cevap verebileceği-
miz; ziyaretçilerimiz özelinde de ürün gruplarını daha spesifik 
bir halde bulabilecekleri ve katılımcılarımızın sunduğu ürün ile 
hizmetleri daha çeşitli bir şekilde gözlemleyebilecekleri bir sü-
rece giriyoruz. Dünyadaki örneklerine de benzer bir yapılanma 
ile yaptığımız bu değişimin tüm sektörlerin iş bağlantılarına çok 
daha olumlu katkılar sunacağına olan inancımız sonsuz. Bu de-
ğişim ile bölgemizin her sene düzenlenen en büyük sektörel fuarı 
olma hedefimizi çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.   
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İhracatçı pariteye 
sıkıştı

Çetin Ünsalan - Gazeteci / cetinunsalan@yahoo.com

Türkiye’nin ekonomik yapısına bak-
tığımızda son yıllarda pazar çeşitliliği 
için ciddi uğraşlar verse de, halen de-
ğişmeyen bir döngüsü var. Üretim 
yapabilmek adına zorunlu ithalatını 
dolar ile gerçekleştirirken, her iki 
ürününden birini Avrupa pazarına 
satarak avro gelir elde ediyor.
Öncelikle orta ve uzun vadede pazar 
çeşitlemesinin hem ülke ekonomisi 
adına hem de firmaların ihracat böl-
gelerini çoğaltması adına çalışmala-
rın hız kaybetmeden devam etmesi 
gerekiyor.
Yine önemli başlıklardan biri, gelir 
/ gider dengesi içerisindeki uyum-
suzluğu ortadan kaldırmak ve katma 
değer elde etmek için, ithal edildiği 
halde, yurtiçinde üretilen ya da üre-
tilebilecek alanların desteklenmesi-
nin de faydası büyük.
Bu, makro düzeyde ekonomi yöneti-
mi için gereklilik olduğu kadar, mik-
ro bazda firmaların ve sektörlerin arz 
güvenliğinden rekabet edebilirliğine 
kadar bir dizi zorunluluk nedeniyle 
kendi içinde de ders çalışılmasını ge-
rektiren bir başlık. Bu haliyle dış ti-
caret fazlası veren bu sektörün, me-
seleyi detaylı bir biçimde çalışarak, 
eyleme geçip Türkiye’ye de örnek 
olma potansiyeli bulunuyor.
Ama altını çizdiğim gibi bunlar hep 
orta ve uzun vadede kurguyu de-
ğiştirecek eylemler. Bugün itibariyle 

baktığımızda avro/dolar paritesin-
deki sıkışmışlık ve bire bir noktası-
nın dahi altına gelip tersine bir seyir 
izlemesi acil bir müdahaleyi zorunlu 
kılıyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başka-
nı Mustafa Gültepe’nin Eylül 2022 
başı itibariyle yaptığı açıklama, yılın 
sekiz ayında yüksek ihracat potansi-
yeline karşılık, üreticiye 8 milyar do-
lar ek yük getirdiği gerçeğini ortaya 
koydu.
Bu süreci AB ekonomisinin, daha 
agresif tavırlar sergileyen ABD eko-
nomisinin aksine daha muhafazakar 
hareketler yapacağını dikkate alarak 
okursak, bir acil eylem planına ihti-
yaç olduğu açık.
Bu kapsamda ihracat gelirlerinin 
yüzde 40’ının TL olarak Merkez 
Bankası’na, kredi talebi doğrultu-
sunda da yüzde 30’unu çalıştığı ban-
kaya park edip, bir ay boyunca döviz 
talebinde bulunmamasını öngören 
düzenlemeyi mercek altına almaya 
ihtiyaç var.
Böylesi bir hamle, zaten maliyetle-
rini yansıtamayan, bu haliyle yüzde 
65’i aşkın bir üretici maliyeti farkıy-
la hayatını idame ettiren, yüzde 50 
elektrik ve doğalgaz zammını son 
olarak önünde bulurken, işgücü ma-
liyetleri artan ama işçisini memnun 
edemeyen reel sektör için acil uygu-
lanacak bir yöntem olabilir.

Çünkü günün sonunda Türk üre-
ticisini ayakta tutmak gerekiyor. 
Zaten pariteden sıkışan, maliyetleri 
yükselen ve dünyadaki yavaşlayan 
büyümeye karşılık iş hacmi riski ta-
şıyan, bu uygulamayla kur riski art-
tırılmış bir reel sektörün sahip çıkıl-
maya ihtiyacı bulunuyor.
Finans dışı reel kesimin yurtdışı 
borçlanma miktarlarındaki düşüş de, 
dış kaynak bulunamadığını gösteri-
yor. Sermaye yapısı kısıtlı olan, içte 
birbirine destek olup, vade açarak 
Türkiye ekonomisine katkı sağlayan 
üreticinin, sanayicinin nefes alır hale 
gelmesi gerekir.
Zira bu öylesine yaman bir çelişki 
ki, gerekirse zararına mal satmak 
zorunda kalınıyor. Bunun en açık 
nedeni ise yurt dışı pazarlarda pozis-
yonunuzu minimum 5 senede belir-
leyebiliyorsunuz; ama bir hamleyle 
devre dışı kalıp pazarı kaybedebili-
yorsunuz.
Bir diğer zorunluluk ise enflasyon 
muhasebesine geçilerek fiktif ka-
zançlardan doğan vergilerden kur-
tarılması. Bu iki hamle sanayiciyi 
büyük ölçüde rahatlatacaktır. İstih-
damdan ihracata her açıdan Tür-
kiye’nin koşullar ne olursa olsun 
üretmeye devam eden üretim sevda-
lılarına sahip çıkılmalı. Çünkü onlar 
Türkiye’nin işleyen çarkları ve çok 
kıymetliler.
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İşten çıkışları 
nasıl önleriz?

Zeynep Erçağlar - Ata Yatırım İnsan Kaynakları Direktörü 

Bu ay nasıl bir konu seçeceğimi 
düşünürken, son dönemlerde tüm 
meslektaşlarımla birlikte zorlandığı-
mız bir konu üzerinde yazmaya ka-
rar verdim. İnsan kaynaklarının hep 
gündeminde olan ve bir türlü popü-
lerliğini yitirmeyen konu; turnover. 
Sektör fark etmeksizin gündemimiz-
deki en üst sıralarda yerini koruyor. 

Son yıllarda insanların çalışma kavra-
mına verdikleri anlamlarda değişiklikler 
oldu. Özellikle pandemi ve sonrası ça-
lışma kavramının evirildiğini görmekte-
yiz. Ücret, işveren markası, iş tatmini, 
çalışma ortamı gibi koşullar her zaman 
konuşulan sebepler arasında yerlerini 
korumakla birlikte pandemi sonrası 
özellikle esneklik çok önem kazanan 
faktörler arasında yer almaya başladı.  
Branham “Çalışanların Ayrılmasının 
7 Gizli Sebebi’’ kitabında aşağıdaki 
sebepleri sunmuştur; 
n Beklentiyi karşılamayan iş ortamı,
n Birey ve işin özellikleri 
arasında uyumun olmaması,
n Yeterince geri bildirim ve 
koçluk desteği almamak,
n Kişinin kendisini değersiz his-
setmesi,
n İş görenin kendini geliştirme 
ve ilerleme olanağı olmadığını 
hissetmesi,

n Aşırı iş yükü altında kalmak 
ve iş-yaşam dengesinin bozulması,
n Üst yönetime güven ve 
saygının kaybedilmesi. 
Branham oldukça net bir şekilde se-
bepleri ortaya koymakta. Bu mad-
delere eklenecek son zamanlarda 
üzerinde çok konuşulan konulardan 
biri de esneklik. Çalışanlar pandemi 
sonrası daha esnek, kendilerinin 
planlayabildiği bir ajandaya sahip 
oldukları işleri tercih etmekte. 

Şirketlerin rekabet avantajı elde 
edebilmelerinin ilk koşulu insan 
faktörü. Örgütsel bağlılığı ve ve-
rimliliği yüksek çalışanların yer aldı-
ğı kurumlar avantajlı konuma geçe-
cekler. Bu anlamda kurumlar mutlu 
ve bağlılığı yüksek çalışanlar yarat-
mak adına yatırımlar yapmaktalar.
Turnover’ın genel sebeplerine 
baktığı gibi şirketlerin aynı zaman-
da en çok hangi pozisyonda turno-
ver yaşadığını da ayrıca iyi analiz 
etmesi gerekiyor. Belli bir miktar 
çalışan değişiminin olması şirketler 
için avantajlı bir durumken, kilit 
pozisyonlarda ve yöneticilerde ya-
şanacak yüksek turnover şirketleri 
olumsuz etkileyecektir. Eğer yete-
nek havuzunuzda yer alan yıldız 
çalışanlardan kaybetmeye başla-

dıysanız gerçekten ciddi önlemler 
alma zamanı gelmiş demektir.
Neler yapılabileceğine baktığımız-
da araştırmalar en önemli etkinin 
kişinin kendini kurumda değerli 
hissetmesi ile bağlantılı olduğunu 
ortaya koymakta. Doğru performans 
sistemleri, açık bir kariyer yolu, doğ-
ru ücret sistemi, işveren markasının 
önemi, çalışanın gelişmesine verilen 
önem, iş-yaşam dengesine gösterilen 
saygı gibi faktörler çalışanların bağlı-
lıklarını artırmakta. 
Dikkate alınması gereken diğer bir 
konu ise şirketlerinizde az değişimin 
olması, çalışan ortalama yılının git-
tikçe yükselmesidir. Bu durumun da 
en az yüksek turnover kadar önemli 
bir konu olduğu fikrindeyim. Konfor 
alanını terk etmek istemeyen, kıdem 
tazminatını bırakmak istemeyen an-
cak potansiyelini gerçekten kullana-
mayan çalışanlarınızın oluşturduğu 
bir yapıya da sahip olabilirsiniz. 
Entelektüel sermayeye yapılan yatırı-
mın, şirketler için oluşturacağı avan-
tajlı rekabet unsurlarını düşünerek 
hareket etmek ve bu anlamda çalışan 
isteklerine kulak vermek gerekmek-
tedir. Dinlemenin, paylaşmanın ve 
çalışana değer verildiğini hissettir-
menin bir çok sorunun üstesinde 
geleceği fikrindeyim. 
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Haftada 4 gün çalışma 
nedir? Ne değildir?

Duygu Özen Önder  -  Mass Recruitment Senior Team Leader / Opinist

Sık sık hakkında haberlere rastladı-
ğımız, dönemin en güncel konula-
rından biri olan haftada 4 gün çalış-
ma sistemi tam olarak nedir? Çıkış 
noktası neresidir? Çalışan kesime ve 
işletmelere ne gibi faydalar sağlar 
veya dezavantajları ne olur? Türki-
ye’de uygulanması mümkün mü-
dür? Detay merak edenler için gelin 
birlikte inceleyelim. 

Andrew Barnes: Yeni Zelanda 
merkezli finansal hizmetler şirketi 
olan Perpetual Guardian’ın kuru-
cusu. Çalışanların iş yerinde bulun-
duğu süreler içinde aslında günün 
tamamında değil, belli bir zaman 
diliminde işlerine tamamen odak-
lanabildiklerini anlatan bir makale 
okuduktan sonra haftada 4 gün 
çalışma modelini denemeye karar 
verdi. 2018’de kendi şirketinde 
yaptığı bu deneme sonrasında ça-
lışan verimliliğinde yüzde 20 artış 
olduğu, iş stresinin yüzde 27 azal-
dığı ve iş-yaşam dengesinin kurul-
masında yüzde 44 ve örgütsel bağ-
lılıkta yüzde 29 artış sağlandığını 
gözlemledi. Çalışma sonuçlarının 
hükümete yansıması medyada il-
giye yol açtı ve küresel basında ses 
getirmeye başladı.

Charlotte Lockhart: Andrew Bar-
nes’in iş ortağı. Perpetual Guardi-
an’da yapılan esnek çalışma deneme-
si sonrasında alınan geri bildirimler 
içinde; azınlık olan bir kesimden, kı-
sıtlı zamanda işi tamamlamaya çalış-
manın stresi arttırdığına dair bilgile-
re ulaşıldı. Bunun üzerine 2019’da 
4 Day Week Global kampanyası için 
bir platform kuruldu ve CEO olarak 
Lockhart atandı. Alınan sonuçlar 
üzerinde birçok iyileştirme sağla-
nabileceği ön görüldü ve farklı şir-
ketlerin de bu deneme çalışmalarına 
katılmasını sağlamak için kampanya 
başlatıldı. Lockhart, sistemin fayda-
larını uluslararası düzeyde tanıtmaya 
devam ediyor.
Barnes ve Lockhart’ın öncülüğünü 
yaptığı bu yeni model küresel ölçek-
te ses getirmeye başladı ve Haziran 
2019’da Cenevre’deki Uluslararası 
Çalışma Konferansı’nda, Rusya Baş-
bakanı Dmitry Medvedev, 4 günlük 
bir çalışma haftasını, geleceğin iş 
sözleşmesinin temeli olarak görme 
olasılığının çok yüksek olduğunu 
söyledi. Aynı zamanda İngiltere 
Merkez Bankası’nın baş ekonomis-
ti, 2050 yılına kadar çoğu işçi için 4 
günlük haftanın, standart 5 günlük 
haftanın yerini alacağını öngördü. 

Önemli isimler tarafından bu tarz 
açıklamaların artması ile birlikte 
farklı ülkelerden farklı şirketler siste-
mi deneme kararı aldı.

Pilot uygulama olarak başlıyor
Haftada 4 gün pilot uygulaması en 
az 6 ay sürüyor ve çalışanlar için 
ücret kaybı olmadan 4 günlük bir 
çalışma haftasını deneyimliyorlar. 
Uygulama yapılan her bölgede ça-
lışma yerel araştırmacılar ve üniver-
siteler ile birlikte yürütülüyor ve 4 
Day Week Global kuruluşu tarafın-
dan koordine ediliyor. Dolayısıyla 
çalışmanın sorunsuz ve başarılı iler-
lemesi için pilot uygulamaya katılan 
şirketlere sistemde ihtiyaç duyacak-
ları tüm konulara ilişkin uzmanlık 
hizmeti sağlanıyor.
Sistemin temelinde 100-80-100 
modeli yatıyor. Yani işçiler, çıktının 
en az yüzde 100’ünü sürdürme ta-
ahhüdü ile, zamanın yüzde 80’inde 
ücretin yüzde 100’ünü alıyor. Çalı-
şanlar bu uygulama süresinde hiçbir 
ücret ve yan hak kesintisine uğra-
mıyorlar. Aynı zamanda işverene de 
herhangi bir kayıp yaşatmadan pilot 
uygulama süreci test ediliyor. Siste-
min temeli, odak noktasını çalışılan 
saatlere dayalı ölçümden ziyade per-
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formans sonuçlarına dayalı ölçüme 
çeviriyor. Çalışma süresinin kısal-
ması ile saat başı verimliliğin artaca-
ğı ön görülüyor.

Modelin sağladığı avantajlar 
ve dezavantajlar
Tamamlanan pilot uygulamalardan 
alınan sonuçlardan en önemlisi öl-
çülen verimlilik artışı. Diğer önemli 
artısı ise çağın önemli problemle-
rinden olan tükenmişlik, strese da-
yalı hastalıklar, devamsızlık düzey-
lerinin azalması. Bunların yanı sıra 
yüksek iş tatmini ve çalışan mem-
nuniyetinin dolayısıyla işe bağlılığı-
nın artması önemli bulgulardan. İş 
yaşam dengesinde iyileşme sağlan-
ması, özellikle de hem çalışan hem 
de bakım vermek durumunda olan 
anne-babalar için çocukları ile ilgi-
lenmeye daha fazla imkan tanıması 
ve hatta çocuk bakım gideri ko-
nusunda tasarruf sağlaması önem-
li avantajlardan. Bu sayede kadın 
çalışanların daha fazla iş hayatında 
bulunabilmeleri ve hatta üst düzey 
rollere yükselebilmesi noktasında 
destek sağlayan bir sistem. Enerji 

kullanımının azalması ile olumlu 
çevresel etki yaratması, işverene en 
iyi yetenekleri çekme konusunda 
rekabet sağlaması gibi önemli fay-
dalar sağlıyor.
Buna karşılık; işverenler için gerek-
li olur ise ek personel maliyeti gibi 
farklı maliyetlerin ortaya çıkması 
olası sonuçlardan biri. Çalışanlar 
için kısa sürede bitirmesi gereken 
iş miktarının artması ile iş stresinin 
yükselmesi ihtimali, yöneticiler için 
sürecin yönetiminde karşılaşılabi-
lecek zorluklar söz konusu olabi-
lir. Haftada 4 gün çalışmanın her 
sektör için uygulanabilir olmayışı 
ise, alışveriş içerisinde olan farklı 
sektörlerden hizmet sağlayıcılar ve 
hizmet alanlar açısından uyumsuz-
luğa yol açabilir ve müşteri mem-
nuniyetsizliğine neden olabilir.

Ekolojik etkileri
Pandeminin hemen öncesinde 
2019 yılında haftada 4 gün çalış-
ma uygulaması kapsamında yapılan 
bir araştırmada özel araç sayısının 
azalmasıyla karbon emisyonlarında 
yüzde 20 azalış olacağı bulgusu or-

taya atıldı. Kaldı ki 2020’de pande-
minin ilk döneminde karantinalar 
ile birlikte ulaşım yoğunluğunun 
azalması sonucunda CO2 emisyon-
larında düşüş yaşandı. Araştırmacı-
lar bir önceki yıla göre Nisan 2020 
itibariyle yüzde 17 azalma açıkladı-
lar. Haftada 4 gün çalışma kavramı-
nın ortaya atılmasında verimlilik ve 
refah artışı amacının yanı sıra iklim 
krizine sağlayacağı avantajlar da 
çok büyük öneme sahip. Örneğin; 
İrlanda pilot uygulamasında, İklim 
ve Çevre Komisyonu da haftada 4 
gün çalışmanın çevresel etkilerini 
araştırmak için fon sağlayıcı ko-
numda. Birçok ülkenin çalışmaya 
dahil olma önceliklerinden biri de 
iklim krizi ile mücadele diyebiliriz.

Pilot uygulamaya katılan ülkeler
İzlanda’da 2015 ve 2019 yılla-
rı arasında 2.500 işçi herhangi bir 
ücret kesintisi olmadan haftada 36 
saat çalışarak, haftada 4 saatlik ça-
lışmayı test etti. Pilot uygulama 
“ezici bir başarı” ifadesi ile basına 
yansıdı. Çalışma sonucunda stres ve 
tükenmişlik, sağlık ve iş-yaşam den-
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gesi gibi alanlarda çalışan refahının 
arttığı gözlemlendi. Sendikalar bu 
sonuçlar üzerinden birçok çalışma 
yaptı ve çalışan nüfusunun yüzde 
90’ının çalışma saatlerinde azalma 
sağlandı.
Japonya’da 2019’da Microsoft Ja-
ponya’nın dahil olduğu pilot uygu-
lamada şirket verimliliğin yüzde 40 
arttığı, enerji kullanımının ise yüzde 
25 azaldığı açıklandı. Çalışma saat-
lerinin uzunluğu ile bilinen ülkede, 
Microsoft’un ardından farklı firma-
lar da pilot çalışmaya dahil oldu. 
İspanya’da geçen yıl nisan ayında 3 
yıl sürecek olan 4 gün çalışma uy-
gulaması başlatıldı. 
İngiltere’de 70 şirket 3.300’den 
fazla çalışan ile haftada 4 gün ça-
lışma uygulamasına haziran ayında 
dahil oldu. 6 ay sürecek pilot uygu-
lama Cambridge Üniversitesi, Ox-
ford Üniversitesi ve Boston Colle-
ge’daki araştırmacılar ile ortaklaşa 
düzenleniyor.
Birleşik Arap Emirlikleri, 2022’ye 
dünyada 4,5 günlük bir çalışma 
haftasını benimseyen ilk ülke ola-
rak başladı. Ülkedeki tüm hükümet 
kurumları pazartesiden perşembeye 
07:30-15:30 arasında ve cuma gün-
leri 07:30’dan öğlene kadar haftada 
dört buçuk gün çalışıyor. 
Belçika’da koalisyon hükümeti or-
takları, haftalık çalışma gününü 4’e 
indiren yeni yasa için şubat ayında 

anlaşmaya vardı. İş görenler çalışma 
günleri dışında işverence kendileri-
ne gönderilen e-postalara yanıt ver-
meme hakkına sahip olacak. 
ABD ve Kanada’da 60 civarında 
şirket çalışmaya katılmış durumda. 
İrlanda, İskoçya, Avustralya, Yeni 
Zelanda da çalışmaya dahil olan di-
ğer ülkeler. 

Tarih tekerrürden ibaret
İlk defa Robert Owen 1817’de 
Birleşik Krallık Lanark’da ortağı 
olduğu dokuma fabrikasında çalış-
ma saatlerini azaltarak verimliliğin 
arttığını tespit etmiş ve sistemin 
yayılması için çalışmalar gerçek-
leştirmiş. 1926’da ise Henry Ford 
ABD’de resmi olarak 5 günlük 
çalışma haftasını uygulayan ilk şir-
ketlerden olmuş. Ardından birçok 
sendika haftada 5 gün çalışmaya 
yönelik talepte bulunmuş ve bu 
yeni çalışma modeli böylece gene-
le yayılmış. 20. yüzyılda ise haftada 
5 gün çalışma artık yeni normaldi. 
Dolayısıyla 21. yüzyılda, pande-
minin de etkisiyle yeni modellerin 
konuşulmaya başlanması şaşılacak 
bir durum değil. Görülüyor ki 
her yüzyılda benzer sebepler ile 
aynı talepler gündeme geliyor. Bu 
dönemin öncüleri ise yine Owen 
gibi kendi şirketinde ilk deneme-
yi yapıp sonuçları küresel ölçekte 
duyurmak ve uygulatmak için çaba 

gösteren Andrew Barnes ve Char-
lotte Lockhart oldu.

Türkiye’de uygulanması 
mümkün mü?
Türkiye hala 45 saatin üstünde ça-
lışan ülkeler arasında üst sıralarda. 
Haftada 6 hatta 7 gün çalışma siste-
minin varlığını sürdürdüğü ülkemiz-
de bu konuların konuşulması dahi 
çoğumuza ütopik gelebilir. Fakat 
çalışan kesim pandemi döneminde 
iş-yaşam dengesinin önemini daha 
net anlamış oldu veya değerini daha 
fazla bilir hale geldi. Öncelik yaşam 
kalitesini arttırmak oldu. Esnek ça-
lışmaya imkan sağlayan şirketlerin 
artması ile birlikte nitelikli iş gücü 
yer değiştirmeye başladı. Dolayısıyla 
ilerici görüş benimsemiş, çevik yapı-
ya sahip ve çalışan memnuniyetini 
önceliklendiren şirketlerden uzun 
vadede pilot uygulama için bir adım 
gelebilir. Elbette bu noktada hükü-
met desteği ve işveren için sağlaya-
cağı imkanlar da önemli olacaktır. 
Türkiye bu sisteme dahil olacak ül-
keler arasında son sıralarda olsa da 
eğer geleceğin iş modeli haftada 4 
gün çalışma olacaksa, uzun vadede 
bir noktada uyum sağlanması gere-
kecek. Bu adımı atacak şirketlerin 
rakipleri arasında öne çıkacağı aşikar. 
Özellikle de yetenekli iş gücünü çe-
kerek işveren markasını güçlendir-
mesi kaçınılmaz olacaktır. 
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İhracatın önemi
Gökhan Erol - İnovakademi Genel Müdürü - gerol@inovakademi.com

Cari açık ve artan döviz ihtiyacı 
nedeniyle, “ihracat” son dönem-
de hükümetin ve iş dünyasının 
öncelikli konuları arasındaki yeri-
ni iyiden iyiye güçlendirdi. Hatta 
8 Eylül 2022 tarihinde Maliye Ba-
kanı Nureddin Nebati; “KOBİ’le-
rimizin finansman ihtiyaçlarını en 
uygun şekilde desteklemek ama-
cıyla; üretim, ihracat ve istihdamı 
önceleyen Türkiye Ekonomi Mo-
delimizle uyumlu şekilde, yeni bir 
Hazine Destekli Kefalet Paketi ça-
lışması yürütüyoruz” açıklamasın-
da bulunmuştur. Bana sorarsanız 
da gayet yerinde bir karardır. Veri-
len kredi ve desteklerin ekonomiye 
makro etkisi olması isteniyorsa üre-
tim ve ihracat desteklenmelidir.  

İhracata yönelik devlet destekleri
Son dönemde ihracata verilen des-
tekler çeşitlendirilmiştir. Özellikle 
hizmetler grubundaki şu sektör-
lerin ihracat amaçlı faaliyetleri ilk 
defa destek kapsamına alınmıştır; 
lojistik, spor, e-ticaret, yeşil hiz-
metler ve gayrimenkul. 
Resmi Gazete’de yayımlanan 18 
Ağustos 2022 tarih ve 5793 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mal 
ihracatına verilen devlet destekle-
rinde değişikliğe gidilmiştir. Ancak, 
bu yazının hazırlandığı 08.09.2022 

tarihi itibarıyla mal ihracatına yöne-
lik Uygulama Usul ve Esasları ya-
yınlanmamış olup, detayları olmasa 
da kapsamları bellidir. 

Bu değişiklikleri belirtecek olursak;
n 2011-1 sayılı Pazar Araştırması 
ve Pazara Giriş Desteği şu şekilde 
değiştirilmiştir:
Yurt Dışı Pazar Araştırması, rapor, 
danışmanlık, vb. destekler, ayrı baş-
lıklar altına alınmış. Pazar araştır-
ması desteği ile desteklenen seyahat 
sayısı yılda 5 sefer olmak üzere top-
lamda 20 seyahat ile sınırlandırıl-
mıştır. Mali destek, her bir seyahat 
için en üst tutar 100 bin TL olmak 
üzere ve harcamaların yüzde 50’si 
olarak belirlenmiştir. Bu değişikli-
ği yorumlayacak olursak; Bakanlık 
20 sefer seyahat ederek ihracat ya-
par hale gelebilirsin, sonsuza kadar 
aynı şirkete destek veremem de-
mektedir. 
Rapor alımları ise yüzde 50 oranın-
da ve 200 bin TL üst limit olmak 
üzere desteklenmeye devam et-
mektedir.

n 2018-12 sayılı Tarımsal Ürünler-
de İhracat İadesi Yardımları Kararı 
değiştirilmemiştir.
n 2009-5 sayılı Yurt Dışında 
Gerçekleştirilen Fuar Katılımları-

nın Desteklenmesine İlişkin Teb-
liğ değiştirilmiştir. Eski mevzuat 
31.12.2022 tarihinde sonlanacaktır. 

Yeni hali şu şekildedir;
-Genel Fuarlarda azami 150 bin TL
-Sektörel Fuarlarda azami 250 bin TL  
-Prestijli Fuarlarda azami 750 bin TL

Desteğe esas tutar, fuar ve/veya 
ülke ve/veya sektör bazında metre-
kare başına belirlenen yaklaşık top-
lam maliyetin yüzde 50’si destek 
kapsamındadır. 

Yurt içi fuarlar ise yüzde 50 oranın-
da ve 80 bin TL’ye kadar senede 3 
adet fuarla limitli olmak kaydıyla 
destek kapsamındadır. 
n 2573 / Pazara Girişte Dijital Fa-
aliyetlerin Desteklenmesi ile e-tica-
ret sitelerine bireysel üyelik, sanal 
heyetler, sanal fuarlar iptal edil-
miştir. Ancak sanal fuarlar Ur-Ge 
kapsamında desteklenmeye devam 
etmektedir. E-ticaret sitelerine üye-
lik ise Tasarım Desteği kapsamında 
desteklenmeye devam etmektedir.

n 2014-8 / Pazara Giriş Belgele-
rinin Desteklenmesine İlişkin Karar 
iptal edilmiştir. Ancak belge, ruhsat 
ve kayıt işlemleri yeni mevzuat ile 
desteklenmeye devam etmektedir. 
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Buna göre, şirketlerin bu harca-
maları yüzde 50 oranında ve şirket 
başına yıllık 4 milyon TL oranında 
desteklenmektedir. 

n 2010-6 / Yurt Dışı Birim, Mar-
ka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Des-
teklenmesi Tebliği iptal edilmiştir. 
Ancak yeni mevzuat ile şirketlerin 
eski mevzuatta yer alan bazı har-
camaları desteklenmeye devam 
etmektedir. Son yıllarda paylaşımlı 
ofis kullanımı maliyet ve operas-
yonel kolaylık bakımından tercih 
edilmektedir. Yeni mevzuata pay-
laşımlı ofisler dahil edilmiş olup, 
şirketler birim başına yıllık en fazla 
2 milyon TL tutarında desteklen-
mektedir. Şirketlerin en fazla 25 
farklı birimi, 4 yıl boyunca bu des-
tekten faydalanabilmektedir. Des-
tek oranı ise yüzde 50’dir. 

Tanıtım Desteği ise farklı durum-
lara göre en fazla 4 yıl boyunca ve 

yüzde 50 oranında farklı rakamlar-
la desteklenmektedir;
- Yurtdışında birimi bulunan şirketler, 
ülke başına yıllık 2 milyon 500 bin TL  
- Yurtdışında birimi bulunmayan 
şirketler, yıllık 4 milyon TL

Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışın-
da Yerleşik Şirkete Ait Marka 
Alımları Desteği ile mali ve hukuki 
danışmanlık giderleri yüzde 50 ora-
nında ve yıllık 3 milyonTL tutarın-
da desteklenmektedir. Yüksek tek-
noloji veya teknoloji transferi söz 
konusu ile destek limiti 7.500.000 
TL’ye kadar artırılabilmektedir. 

Yurt dışı Marka Tescil Desteği ise 
yüzde 50 oranında ve yıllık maksi-
mum 750 bin TL olmak üzere 4 yıl 
boyunca destek kapsamındadır.  

Çok Kanallı Zincir Mağaza Des-
teği kapsamında marka sahibi şir-
ketlerin;

-Marka tescil/yenileme/koruma 
giderleri, yıllık 750 bin TL
- Pazar araştırma ve raporlama, yıl-
lık 2 milyon TL
- Tanıtım giderleri ülke başına ve 
5 yıl boyunca, yıllık 9 milyon TL
- Birim kira giderleri birim başına ve 
5 yıl boyunca, yıllık 4 miyon TL
- Temel kurulum, mimari çalışma/
dekorasyon giderleri birim başına, 
yıllık 3 milyon TL
- Franchise giderleri birim başına ve 
2 yıl boyunca, yıllık 2 milyon TL ol-
mak üzere yüzde 50 oranında ve yıl-
lık toplam 20 milyon TL desteklenir.

Son Söz
Bu destekler şahıs şirketi olmayan 
ve TTK’ya göre kurulmuş tüm tü-
zel şirketlere açıktır. Her zaman 
dediğim gibi bu destekleri alter-
natif finans kaynağı olarak görerek 
şirketinizin ihracat planlamasını 
yapmanız ve pazarlama bütçesini 
oluşturmanız doğru olacaktır.
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AİMSAD tarafından düzenli olarak ya-
yımlanan Ağaç İşleme Makineleri Sektör 
Raporu’na göre; 2022 yılı ilk yedi ayında 
215 milyon 822 bin dolarlık üretim, 88 
milyon 487 bin dolarlık ihracat, 44 milyon 
332 milyon dolarlık ithalat ve 171 milyon 
668 bin dolarlık yurt içi satış gerçekleştiril-
di. Rapora konu olan dönemde ihracatın 
ithalatı karşılama oranı yüzde 200 olur-
ken, dış ticaret dengesi 44 milyon 154 bin 
dolara yükseldi. Böylece ağaç işleme maki-
ne sektörü geleneği bozmayarak dış ticaret 
fazlası vermeye devam etti.

İhracatta ilk sıra değişmedi
Raporda yer alan verilere göre; 2022 
yılı ilk yedi ayında ihracat, bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre; yüzde 25 arttı. 
Ocak-temmuz döneminde Türkiye 
yaklaşık 7 milyon dolar ile en fazla ih-
racatı Rusya’ya gerçekleştirdi. Türki-
ye’nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke 
ise 4 milyon 671 bin dolar ile Irak oldu. 
Irak’ı 4 milyon 294 bin dolar ile Bulgaris-
tan, 4 milyon 037 bin dolar ile Kosova, 3 
milyon 997 bin dolar ile İtalya, 2 milyon 
921 bin dolar ile Gürcistan, 2 milyon 689 
bin dolar ile Polonya takip etti. 
İhracatı yapılan ürün grupları incele-
diğinde, 2022 yılının ilk yedi ayında 

26 milyon 242 bin dolar ile en fazla 
diğerleri gurubunda yer alan makine-
lerin ihracatı gerçekleştirildi. Bunu; 20 
milyon 765 bin dolarlık ihracat ile testere 
makineleri, 10 milyon 077 bin dolar ile 
çeşitli makine işlemlerini bu işlemler ara-
sında alet değiştirmeden yapan makineler, 
10 milyon 023 bin dolar ile planya, freze 
veya keserek kalıplama makineleri, 8 mil-
yon 676 bin dolar ile bükme veya birleş-
tirme makineleri takip etti.

İthalat oranlarında düşüş yaşandı
Ocak-temmuz döneminde ithalat, bir ön-
ceki yıla göre yüzde 4,57 artarak 44 mil-
yon 332 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu 
veriler, ithalat oranlarda düşüş yaşandığını 
ortaya koydu. Türkiye’nin en çok ithalat 
yaptığı ülke 17 milyon 256 bin dolar ile 
Çin oldu. Çin’den sonra 14 milyon 668 
bin dolar ile İtalya, 7 milyon 346 bin do-
lar ile Almanya, 1 milyon 891 bin dolar ile 
Tayvan, 1 milyon 166 bin dolar ile Avus-
turya geldi. Rapora konu olan dönemde 
Türkiye, en fazla testere makineleri, di-
ğerleri grubunda yer alan makineler, delik 
açma veya zıvanalama makineleri, çeşitli 
makina işlemlerini bu işlemler arasında 
alet değiştirmeden yapan makinlerin itha-
latını gerçekleştirdi. 

AİM sektörü dış ticaret fazlası 
verme geleneğini bozmuyor
AİMSAD, TÜİK tarafından yayımlanan dış ticaret verilerine göre derlenen Ağaç İşleme Makineleri 
(AİM) Sektör Raporu’nu yayımladı. Yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre; üretim 
yüzde 28, ihracat yüzde 25, ithalat yüzde 4,57, yurt içi satışlar ise yüzde 23 oranında arttı.  

 Genel Bakış 2018 2019        2020 2021 2021-İlk 7 Ay 2022-İlk 7 Ay

ÜRETİM  238.396.493 217.814.764 254.554.258 301.498.633 168.454.664 215.822.200

Değişim % 13,76 -8,63 16,87 18,44 - 28,12 

İHRACAT 102.510.492 98.016.644 109.458.331 126.629.426 70.750.959 88.487.102

Değişim 22,30 -4,38 11,67 15,69 - 25,07

İTHALAT 61.498.926 48.325.986 46.145.525 76.515.088 42.394.724 44.332.976

Değişim % -9,20 -21,42 -4,51 65,81 - 4,57

YURTİÇİ SATIŞ  197.384.927 168.124.106 191.241.452 251.384.295 140.098.429 171.668.074

Değişim % 2,03 -14,82 13,75 31,45 - 22,53

İHRACATIN İTHALATI 

KARŞILAMA ORANI 167% 203% 237% 165% 167% 200

DIŞ TİCARET 

DENGESİ  41.011.566 49.690.658 63.312.806 50.114.338 28.356.235 44.154.126

Türk Ağaç İşleme Makineleri İhraca-
tındaki İlk 10 Ülke (2022 İlk 11 Ay)

Ülke Değer (USD)

Rusya Federasyonu 6.813.190

Irak 4.671.394

Bulgaristan 4.294.086

Kosova 4.037.922

İtalya 3.997.473

Gürcistan 2.921.004

Polonya 2.689.051

İspanya 2.541.384

Romanya 2.293.430

Kanada 2.153.680

Türk Ağaç İşleme Makineleri İtha-
latındaki İlk 10 Ülke (2022 İlk 11 Ay)

Ülke Değer (USD)

Çin 17.256.337

İtalya 14.668.235

Almanya 7.346.180

Tayvan 1.891.093

Avusturya 1.166.534

Polonya 552.392

Hindistan 276.184

Yunanistan 255.436

Çekya 185.196

Fransa 142.223
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İhracat tüm dünya ülkelerinde 
olduğu gibi Türkiye ekonomi-
sinde de bel kemiği konumun-

da. İhracatın en verimli şekilde ya-
pılması, hem ihracatı yapan sektör 
ve firmalar için hem de ülke ekono-

misi için kritik önem taşıyor. Tam 
bu noktada da ihracatçıların yeni 
pazarlara açılması, müşteri portfö-
yünü çeşitlendirmesi, yurt dışı fuar 
ve organizasyonlara katılması için 
devletten tarafından firmalara her 

yıl önemli destekler veriliyor. 
18 Ağustos 2022 Tarihli Resmi 
Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın imzasıyla, tüm ihracatçı fir-
maları yakından ilgilendiren yeni 
bir karar yayımlandı. Oldukça ge-

Yeni karar ihracatçıların 
beklentilerini karşılar mı?
Ağustos ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat 
Destekleri Hakkında Karar” ihracatçıların yeni dönemde yol haritalarını belirlemede önemli bir 
yer tutacak. Konunun uzmanlarıyla konuştuğumuz bu önemli kararda en çok dikkati; destek 
miktarlarının TL olarak güncellenmesi çekiyor. Konunun uzmanları, daha önce dolar cinsinden 
verilen desteklerin TL cinsinden verilmeye başlanmasının, ihracatçıyı zorlayacağını düşünüyor. 
Peki ama yeni karar ihracatçıya neler sunuyor? İhracatçıların taleplerini karşılamada yeterli mi? 
Karardaki en dikkat çekici madde hangileri?
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niş kapsamlı bir çalışma olan “İh-
racat Destekleri Hakkında Karar” 
beraberinde bir dizi yeniliği de 
getiriyor. Yeni kararın ihracatçıları 
nasıl destekleyeceğini, yeterli olup 
olmadığını Markam Sen Kurucu 
ve Genel Koordinatörü Nagihan 
Ünüvar, TOSYÖV İstanbul Des-
tekleme Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Süleyman Karadağ, 
Belga Yatırım Sahibi Fatih Alp Yıl-
dırım ile konuştuk. Ayrıca İnovaka-
demi Genel Müdürü Gökhan Erol 
da konuya ilişkin bir makale yazdı. 
Desteklerin her zaman için çok 
kıymetli olduğu yönünde ortak bir 
karar olmasına karşın, daha önce 
dolar cinsinden verilen desteklerin 
bundan sonra TL olarak verilecek 
olması, değişken bir piyasada tica-
ret yapan ihracatçıları zorlayacak 
gibi duruyor. Bunun yanı sıra uz-
manlar bu tip önemli kararların ha-
zırlanma sürecinde pazarların çok 
iyi araştırılması, ihracatçı işletme-
lerin temsilcileriyle diyalog kurul-
ması ve ihtiyaçlara uygun kararlar 
alınması gerektiğine dikkat çekiyor. 

Yurt dışı marka tescil desteği
Buna göre, şirketlerin yurt içi mar-
ka tescil belgesine sahip oldukları 
markalarının yurt dışında tescili ve 
korunmasına ilişkin giderleri yüzde 
50 oranında ve yıllık 750 bin TL’ye 
kadar desteklenecek. Şirketler, 
marka tescili ve korunmasına yöne-
lik destekten en fazla 4 yıl süresince 
yararlanabilecek.

Pazara giriş projesine özel destek
Şirketlerin sürdürülebilir ihracat 
artışını sağlama odaklı hedef pa-
zar, yurt dışı pazarlara yönelik fi-
nansman ve fiyatlandırma strateji-
si, pazarlama ve kanal stratejisi ve 
bunlara dair aksiyon planı ve büt-
çelerini içeren pazara giriş projesi 

hazırlık sürecine dair alacakları da-
nışmanlık ve rapor giderleri yüzde 
50 oranında ve proje başına 200 
bin TL’ye kadar desteklenecek. Bir 
şirketin en fazla 2 adet pazara gi-
riş projesi desteklenecek. Şirketler 
tarafından gerçekleştirilen yurt dışı 
pazar araştırması faaliyetine ilişkin 
ulaşım ve konaklama giderleri yüz-
de 50 oranında ve faaliyet başına 
en fazla 100 bin TL’ye kadar des-
teklenecek. Şirketler yurt dışı pazar 
araştırması faaliyeti desteğinden bir 
takvim yılında azami 5 defa olmak 
üzere en fazla 20 defa yararlanabi-
lecekler.

Yurt dışı fuar desteği
Alınan karara göre, yurt dışı fuar 
katılımcıları tarafından yurt dışı 
fuar organizasyonu kapsamında 
gerçekleştirilen fuar katılımları ve 
bireysel katılımlar, bir takvim yılı 
içinde başlayan en fazla beş fuara 
mahsus olmak üzere yurt dışı fuar 
katılımcısının stant alanının metre-
kare cinsinden büyüklüğü dikkate 
alınmak suretiyle yurt dışı fuar des-
teğe esas tutarı üzerinden destekle-
necek. Yurt dışı fuar katılımcılarına 
fuar bazında ödenecek destek tuta-
rı, yurt dışı fuarın genel nitelikli ol-
ması halinde 150 bin TL’yi, sektö-
rel nitelikli olması halinde 250 bin 
TL’yi, Bakanlıkça (İhracat Genel 
Müdürlüğü) belirlenen yurt dışı 
prestijli fuarlardan biri olması ha-
linde 750 bin TL’yi geçemeyecek.
Yurt dışı fuara ilişkin Bakanlıkça 
belirlenen desteğe esas tutar, met-
rekare başına yaklaşık toplam ma-
liyetin yüzde 50’sini, Bakanlıkça 
belirlenen hedef ülkelerde yüzde 
70’ini, Bakanlıkça belirlenen hedef 
ülkelerde düzenlenen fuarlara işti-
rak eden ve Bakanlıkça belirlenen 
hedef sektörlerde iştigal eden yurt 
dışı fuar katılımcıları için yüzde 

75’ini geçemeyecek. Bu kararın uy-
gulama usul ve esaslarına ilişkin ge-
nelgede nitelikleri belirlenen yurt 
dışı fuar katılımcıları için birinci 
fıkradaki bir takvim yılında destek-
lenebilecek azami fuar katılım sınırı 
10 olarak uygulanacak. Bu nitelikte 
yurt dışı fuar katılımcıları için yurt 
dışı fuar desteğe esas tutarı, ülke 
veya sektör ayrımı yapılmaksızın 
metrekare başına yaklaşık toplam 
maliyetin yüzde 75’i olarak belir-
lenecek. Yurt dışı fuar katılımcıları, 
aynı yurt dışı fuar katılımı için aza-
mi 10 defa ikinci fıkra kapsamında-
ki destekten yararlanabilecekler.

Yurt içi fuar destek şartları 
belirlendi
Yurt içi fuarın destek kapsamına 
alınması için, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından açıkla-
nan ve Türkiye Ticaret Sicili Ga-
zetesinde yayımlanan yıllık yurt içi 
fuar takviminde yer alması ve en 
son düzenlenen yurt içi fuarda veya 
düzenlenen en son üç fuardan en 
az ikisinde;
a) Yabancı ziyaretçi sayısının en az 
1.500 olması,
b) Yabancı ziyaretçi sayısının top-
lam ziyaretçi sayısına oranının yüz-
de 10’un üzerinde olması,
c) Toplam katılımcı sayısının en az 
400 olması,
ç) Yabancı katılımcı sayısının top-
lam katılımcı sayısına oranının yüz-
de 10’un üzerinde olması,
d) Katılımcılara tahsis edilen stant 
alanının en az 10 bin metrekare 
olması,
e) Yabancı katılımcılara tahsis edi-
len toplam stant alanının en az 300 
metrekare olması, gerekli olacak.
Bir takvim yılında, destek kapsamı-
na alınmış yurt içi fuarlar arasında 
belirli bir konuda fuar bulunma-
ması durumunda, birinci fıkrada 
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yer alan altı şarttan en az dördünü 
taşıması koşuluyla, o konudaki fu-
arlar arasından dış ticaret politika-
ları, ihracat stratejileri ve ekonomik 
öncelikler doğrultusunda Bakan-
lıkça belirlenenler destek kapsamı-
na alınacak. İlk kez düzenlenecek 
yurt içi fuarlar ise destek kapsamına 
alınmayacak. Yurt içi fuar katılım-
cıları tarafından yer kirası ve stant 
masrafları için ödenen fatura gi-
derleri yüzde 50 oranında, 80 bin 
TL’ye kadar desteklenecek.
Yurt içi fuar organizatörlerinin ta-
nıtım projelerine Bakanlıkça veri-
lecek ön uygunluğa istinaden, ta-
nıtım giderleri yüzde 50 oranında, 
her bir yurt içi fuar için yurt dışında 
gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 
1 milyon 500 bin TL’ye kadar, yurt 
içinde gerçekleştirilen tanıtım faa-
liyetleri 500 bin TL’ye kadar des-
teklenecek. Yurt içi fuar organiza-
törleri aynı yurt içi fuar için azami 
10 defa beşinci fıkra kapsamındaki 
destekten yararlanabilecek. Yurt içi 
fuar katılımcıları bir takvim yılı içe-
risinde başlayan azami üç fuar katı-
lımı için dördüncü fıkra kapsamın-
daki destekten yararlanabilecek.

Yurt dışında şirket 
alım desteği verilecek
Yurt dışında yerleşik şirketlerin-mar-
kaların alımına yönelik mali ve hu-
kuki danışmanlık hizmetlerine iliş-
kin giderler yüzde 50 oranında ve 
yıllık 3 milyon TL’ye kadar destekle-
necek. Yurt dışında yerleşik şirketin 
ileri teknolojiye sahip ve teknoloji 
transferi sağlayacak nitelikte olması 
halinde destek limiti 7 milyon 500 
bin TL’ye kadar çıkarılabilecek. İleri 
teknolojiye sahip ve teknoloji trans-
feri sağlayacak yurt dışında yerleşik 
şirketlerin alımında kullanılan kredi 
faiz giderlerinin TL cinsi kredilerde 
beş puanı, döviz kredileri ve dövize 

endeksli kredilerde iki puanı toplam 
45 milyon TL’ye kadar desteklene-
cek. Yurt dışında yerleşik şirkete ait 
markanın alımında kullanılan kredi 
faiz giderlerinin TL cinsi kredilerde 
beş puanı, döviz kredileri ve dövize 
endeksli kredilerde iki puanı top-
lam 30 milyon TL’ye kadar destek-
lenecek.

Faiz desteği faiz giderinin 
yüzde 50’sini aşamayacak
Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 
faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihin-
den itibaren beş yıl içerisinde ger-
çekleştirilen faiz ödemelerine veri-
lecek. Faiz desteği verilecek kredi 
tutarının hesaplanmasında, yurt dı-
şında yerleşik ileri teknolojiye sahip 
şirketlerin veya yurt dışında yerleşik 
şirkete ait markanın alım bedelinin 
azami yüzde 50’si esas alınacak.

Küresel tedarik zinciri desteği
Küresel tedarik zinciri yetkinlik 
projesi kapsamında şirketlerin ma-
kine, ekipman, donanım, yazılım 
alımı, eğitim, danışmanlık ile serti-
fikasyon, test-analiz, ürün doğrula-
ma giderleri iki yıl süresince yüzde 
50 oranında ve şirket başına 15 
milyon TL’ye kadar desteklenecek. 
Küresel tedarik zincirine yönelik 
olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal 
parça üreten ve/veya tedarik eden 
şirketlerin Türkiye’de üretilen 
ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı 
depo kira gideri ile depolama hiz-
metlerine ilişkin giderleri yüzde 50 
oranında ve yıllık en fazla 4 milyon 
TL’ye kadar desteklenecek. Şirket-
ler küresel tedarik zincirine yönelik 
depo kira ile depolama hizmetleri-
ne yönelik gider desteğinden her 
bir ülke için en fazla 4 yıl yararlan-
dırılacak. Bir şirket üçüncü fıkrada-
ki destekten en fazla 25 birim için 
yararlanabilecek.

En fazla 25 birim için 
kira desteği verilecek
Şirketlerin Türkiye’de üretilen 
ürünlerin pazarlandığı yurt dışı 
birimlerinin kira giderleri ile payla-
şımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri 
her bir birim başına yıllık 2 mil-
yon TL’ye kadar yüzde 50 oranda 
desteklenecek. Şirketler kira gideri 
desteğinden her bir ülke için en 
fazla dört yıl yararlandırılacak. Bir 
şirket en fazla 25 birim için kira 
desteğinden yararlanabilecek. Be-
lirtilen destekten yararlanan şirket-
ler bu maddede yer alan destekten 
yararlandırılmayacak.

Tanıtım desteği 
dört yılı aşmayacak
Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, 
Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili 
yurt dışında gerçekleştirilen tanı-
tım ve pazarlama giderleri, yüzde 
50 oranında ve yurt dışı biriminin 
bulunduğu her bir ülke için yıllık 
2 milyon 500 bin TL’ye kadar des-
teklenecek. Desteklenen yurt dışı 
birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı 
biriminin bulunmadığı ülkelerde 
Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili 
olarak yurt dışında gerçekleştirilen 
tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt 
içi marka tescil belgesi bulunması 
ve tanıtım yapacağı ülkede marka 
tescil belgesine sahip ya da mar-
ka tescili için başvurulmuş olması 
koşuluyla, yüzde 50 oranında ve 
yıllık en fazla 2 milyon 500 bin 
TL TL’ye kadar desteklenecek. 
Yurt dışı birimi bulunmayan ancak 
yurt içi marka tescil belgesi olan 
ve tanıtım yapacağı ülkede marka 
tescil belgesine sahip ya da marka 
tescil başvurusu yapmış şirketlerce 
Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili 
olarak yurt dışında gerçekleştirilen 
tanıtım ve pazarlama giderleri yüz-
de 50 oranında ve yıllık en fazla 4 
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milyon TL’ye kadar desteklenecek. 
Tanıtım desteğinden şirketler en 
fazla dört yıl yararlandırılacak.

EXIMBANK desteği
EXIMBANK tarafından kullandı-
rılan orta ve uzun vadeli yatırım 
malı niteliğindeki mal ihracatı 
alıcı kredilerinde EXIMBANK’ın 
uyguladığı faiz oranı ile CIRR 
arasındaki farka tekabül eden faiz 
giderinin tamamı desteklenecek. 
Bu Karara istinaden, EXIMBANK 
ihracat kredi sigortası program-
ları dahilinde sigorta kapsamına 
alman ve yıllık olarak düzenlenen 
reasürans anlaşması çerçevesinde 
reasüre edilen risklerden doğan 
tazminat ödemeleri neticesinde 
oluşan zarar rasyosunun takvim 
yılı bazında yüzde 60’ın üzerine 
çıkması durumunda, bu oranın 
üzerinde kalan tazminat tutarları-
nın reasürans anlaşmasında belir-
lenen EXIMBANK payına düşen 
giderlerinin yıllık en fazla 20 mil-
yon TL’ye kadar olan kısmı des-
teklenecek. Bu karar kapsamında, 

EXIMBANK ihracat kredi sigorta-
sı programları dahilinde özellikle 
yatırım malı makina, teçhizat gibi 
orta ve uzun vadeli sigortaya konu 
spesifik nitelikteki mal ihracatının 
sigortalanmasına yönelik işlemler-
de, EXIMBANK tarafından her-
hangi bir reasürör bulunamaması 
veya reasürans tutarının yetersiz 
olması durumunda, EXIMBANK 
tarafından yapılan tazminat öde-
melerinin reasüre edilemeyen kıs-
mı yüzde 50 oranında ve yıllık en 
fazla 100 milyon TL’ye kadar des-
teklenecek.

Tasarım ve ürün geliştirme 
proje desteği
Tasarım ve ürün geliştirme proje-
si kapsamında şirketlerin tasarım-
cı, modelist, mühendis istihdamı, 
makine, ekipman, alet, teçhizat, 
malzeme, yazılım ve internet sitesi 
üyeliğine ilişkin giderleri, üç yıl sü-
resince yüzde 50 oranında ve top-
lamda 5 milyon TL’ye kadar des-
teklenecek. Bir şirketin sadece bir 
adet projesi desteklenecek. Proje 

süresi projenin performansına göre 
iki yıl daha uzatılabilecek.

Tasarımcı şirket ve 
tasarım ofisi desteği
Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofis-
lerinin yurt dışında tanınmaları ve 
markalaşmaları amacıyla marka, 
patent, faydalı model, endüstriyel 
tasarım tescili ve marka tescilinin 
yenilenmesi, korunması giderleri, 
yurt dışı birim kira, temel kurulum, 
dekorasyon, konsept mimari çalış-
maları ile birimlerin kiralanmasına 
ilişkin danışmanlık giderleri ile ver-
gi, resim, harç giderleri, istihdam 
giderleri, danışmanlık, fuar ve ta-
nıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri, 
dört yıl süresince yüzde 50 oranın-
da ve yıllık 5 milyon TL’ye kadar 
desteklenecek.

Marka ve TURQUALITY 
desteği
Marka destek programı kapsamı-
na alınan şirketlerin patent, faydalı 
model, endüstriyel tasarım tescili, 
pazara giriş belgesi, ruhsatlandır-
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ma, istihdam, danışmanlık giderleri 
ile destek kapsamına alman markalı 
ürünlerine ilişkin gelişim yol hari-
tası çalışmaları, yurt dışı markates-
cil, yenileme, koruma, pazar araş-
tırması çalışması ve raporları, klinik 
test işlemleri, tanıtım, fuar, depola-
ma hizmeti, birim kira, temel ku-
rulum, konsept mimari çalışma ve 
franchise giderleri dört yıl süresin-
ce yüzde 50 oranında desteklene-
cek. TURQUALITY destek prog-
ramı kapsamına alınan şirketlerin 
patent, faydalı model, endüstriyel 
tasarım tescili, pazara giriş belgesi, 
ruhsatlandırma, istihdam, danış-
manlık giderleri ile destek kapsamı-
na alman markalı ürünlerine ilişkin 
gelişim yol haritası çalışmaları, yurt 
dışı marka tescil, yenileme, koru-
ma, pazar araştırması çalışması ve 
raporları, klinik test işlemleri, ta-
nıtım, fuar, depolama hizmeti ve 
birim kira, temel kurulum, konsept 
mimari çalışma ve franchise gider-
leri yüzde 50 oranında desteklene-
cek. TURQUALITY destek prog-
ramı kapsamına alınan şirketlerin, 
markaların hedef pazarlara yönelik 
faaliyetlerine ilişkin giderleri, her 
bir hedef pazar için beş yıl sürey-
le desteklenecek. TURQUALITY 
destek programı kapsamına alman 
şirketlerin/markaların kurumsal 
altyapı oluşturmaya yönelik faali-

yetlerine ilişkin giderleri ile istih-
dam giderleri, ilk beş yıllık dönemi 
için desteklenecek. Marka destek 
programı kapsamında destekle-
nen şirketlerin, markaların, des-
tek süresi içinde veya bitiminde 
TURQUALITY destek programı 
kapsamına alınmaları halinde, bu 
şirketler, markalar ikinci fıkra kap-
samında belirtilen desteklerden 
Marka Destek Programı kapsa-
mında desteklendikleri toplam 
süre mahsup edilmek suretiyle ya-
rarlanacak.
Program kapsamına girdikten son-
ra çoğunluk hisselerinin satılması 
halinde, TURQUALITY marka 
destek programı çerçevesinde des-
teklenen markanın, program kap-
samındaki kurumsallaşmaya yönelik 
projeleri ile hedef pazarlarda mar-
kalaşmaya yönelik faaliyetlerinin 
sürdürüleceğine ilişkin devir alan 
şirket tarafından devir işlemini mü-
teakip en geç iki ay içerisinde bir 
taahhütname verilecek. Bakanlığın 
aksi yöndeki tespiti veya söz konu-
su taahhütnamenin süresi içerisinde 
verilmemesi halinde ilgili marka 
destek programı kapsamından çıka-
rılır ve sonuçlandırılmamış başvuru-
ları reddedilecek. 32’nci maddede 
yer alan haller hariç olmak üzere, 
Bakanlık tarafından TURQUA-
LITY destek programı kapsamın-
dan çıkarılan veya kendi talepleri ile 
destek programı kapsamından çı-
kan firmalar, kapsamdan çıktıkları/
çıkarıldıkları tarihten itibaren en az 
iki yıl sonra TURQUALITY destek 
programı kapsamına alınmak üzere 
başvuru yapabilecekler. Satın alınan 
yabancı markalar bu madde çerçe-
vesinde desteklenmeyecek.

Çok kanallı zincir mağaza desteği
Çok kanallı zincir mağaza, marka 
sahibi şirketlerin yurt dışı marka 

tescil, yenileme, koruma giderleri 
yıllık 750 bin TL, pazar araştırması 
çalışması ve raporları yıllık 2 mil-
yon TL, tanıtım giderleri ülke ba-
şına beş yıl boyunca yıllık 9 milyon 
TL, birim kira gideri birim başına 
beş yıl, yıllık 2 milyon TL, temel 
kurulum, konsept mimari çalışma, 
dekorasyon giderleri birim başına 
3 milyon TL ve franchise giderleri 
birim başına en fazla iki yıl olmak 
üzere yıllık 2 milyon TL’ye kadar 
yüzde 50 oranında ve toplamda 
yıllık en fazla 20 milyon TL’ye ka-
dar desteklenecek.

Ur-Ge projesi desteği
İş birliği kuruluşlarının Ur-Ge 
projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, 
eğitim, danışmanlık ve tanıtım fa-
aliyetlerine yönelik giderleri yüzde 
75 oranında ve proje bazında 6 
milyon TL’ye kadar desteklenecek. 
Ur-Ge projelerinin kümelenme 
anlayışı temelinde planlanması ve 
proje faaliyetlerinin organizasyonu 
için iş birliği kuruluşları tarafından 
istihdam edilen en fazla iki uzman 
personelin proje süresince yapı-
lacak istihdam giderlerinin yüzde 
75’i desteklenecek. Ur-Ge projele-
ri kapsamında düzenlenecek azami 
10 adet yurt dışı pazarlama faaliye-
tine ilişkin ulaşım, konaklama, tanı-
tım ve organizasyona dair giderler 
faaliyet başına 2 milyon 500 bin 
TL’ye, azami 10 adet alım heyeti 
faaliyetine ilişkin ulaşım, konakla-
ma, tanıtım ve organizasyona dair 
giderler faaliyet başına 1 milyon 
500 bin TL’ye kadar yüzde 75 ora-
nında desteklenecek. Ur-Ge pro-
jeleri kapsamında iş birliği kurulu-
şunca düzenlenecek azami 10 adet 
sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine 
ilişkin giderleri faaliyet başına 800 
bin TL’ye kadar yüzde 75 oranında 
desteklenecek. Ur-Ge projelerinin 



AĞAÇ İŞLEME MAKİNE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

AİMSADDERGİSİ  Eylül - Ekim 2022 111

işleyişinin geliştirilmesine yönelik 
Bakanlıkça faaliyet bazında yetki-
lendirilen iş birliği kuruluşları tara-
fından gerçekleştirilecek faaliyetle-
re ilişkin giderlerin tamamı yıllık en 
fazla 4 milyon TL’ye kadar destek-
lenecek. Ur-Ge projelerinin süresi 
üç yıl olarak belirlendi. Proje süre-
sine projenin performansına göre 
2 yıla kadar ilave süre verilebilecek. 
Bu karar kapsamında bir şirket en 
fazla üç Ur-Ge projesinde katılımcı 
olarak yer alabilecek.

İhracat konsorsiyumu desteği
İhracat konsorsiyumlarının şirket-
ler ile aracılık sözleşmesi imzala-
yarak, sözleşme konusu malları 
küresel pazarlara ihraç etmeleri 
sürecine dair tanıtım, pazarlama, 
pazar araştırması, rapor satın alma, 
danışmanlık ve eğitim faaliyetleri-
ne ilişkin giderleri beş yıl süresince 
yüzde 50 oranında yıllık 10 milyon 
TL’ye kadar desteklenecek.

Pazara giriş rapor desteği
İş birliği kuruluşlarının yurt dışına 
yönelik pazara giriş stratejileri ile 
eylem planlarının oluşturulabilme-
si ve üyesi şirketlerle paylaşılmak 
amacıyla satın alman sektör, ülke, 
yurt dışında yerleşik şirket veya 
marka odaklı rapor giderleri yüz-
de 50 oranında ve yıllık 3 milyon 
TL’ye kadar desteklenecek.

Sanal fuara katılım desteği
Bakanlık tarafından uygun görülen 
uluslararası niteliği haiz sanal fuara 
katılımcıların iştirak etmelerini sağ-
lamak üzere iş birliği kuruluşun-
ca düzenlenen sanal fuara katılım 
organizasyonuna ilişkin giderler 
yüzde 50 oranında ve faaliyet ba-
şına 750 bin TL’ye kadar destek-
lenecek.
Sanal fuar organizasyonu desteği

Bakanlık tarafından uygun görü-
len, iş birliği kuruluşunca düzen-
lenen sanal fuar organizasyonuna 
dair giderler yüzde 50 oranında ve 
faaliyet başına 1 milyon 500 bin 
TL’ye kadar desteklenecek.

Sektörel ticaret heyeti ve 
alım heyeti desteği
İş birliği kuruluşlarınca düzenle-
nen sektörel ticaret heyeti faaliyet-
lerine ilişkin ulaşım, konaklama, 
tanıtım ve organizasyon giderleri 
yüzde 50 oranında ve faaliyet ba-
şına 1 milyon 500 bin TL’ye kadar 
desteklenecek. İş birliği kuruluş-
larınca düzenlenen sektörel alım 
heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, 
konaklama, tanıtım ve organizas-
yon giderleri yüzde 50 oranında 
ve faaliyet başına 1 milyon 250 bin 
TL’ye kadar desteklenecek.

Sanal ticaret heyeti desteği
Bakanlık koordinasyonunda iş 
birliği kuruluşlarınca düzenlenen 
sanal ticaret heyeti faaliyetlerine 
ilişkin giderler yüzde 50 oranında 
ve faaliyet başına 1 milyon TL’ye 
kadar desteklenecek.

Tasarım organizasyonu desteği
İş birliği kuruluşlarının; tasarım 
kültürünün oluşturulması, yaygın-
laştırılması ile Türk tasarımcılarının 
ve ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı 
pazarlarda tanıtılması, pazarlanma-
sı ve markalaşması amacıyla gerçek-
leştirecekleri sergi, bienal, tasarım 
fuarı, tasarım yarışması organizas-
yonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, 
reklam ve pazarlama faaliyetlerine 
ilişkin giderleri yüzde 50 oranında 
ve proje başına 3 milyon TL’ye ka-
dar desteklenecek. İş birliği kuru-
luşları tarafından düzenlenen tasa-
rım yarışmalarında dereceye giren 
yıllık en fazla altmış kişinin yurt 

dışındaki eğitim giderleri ile aylık 
20 bin TL’yi aşmamak kaydıyla 
oluşacak yaşam giderlerine ilişkin iş 
birliği kuruluşlarının gerçekleştire-
cekleri harcamaların tamamı bir yıl 
süresince desteklenecek.

TURQUALITY tanıtım 
projesi desteği
İhracatçı birliklerinin iştigal sa-
hasına giren ürünlerinin yurt dışı 
pazarlarda tanıtılması amacıyla 
Bakanlığa sunacakları proje kapsa-
mında gerçekleştirecekleri tanıtım, 
danışmanlık ile pazar araştırması 
çalışması ve raporlarına ilişkin gi-
derleri, aynı anda en fazla 2 proje 
için, proje başına en az bir en fazla 
dört yıl süresince yıllık 4 milyon 
TL’ye kadar yüzde 75 oranında 
desteklenecek. Tanıtım desteğin-
den ihracatçı birlikleri aynı ülkede 
en fazla iki proje için yararlandırı-
lacak.

Destek programlarının 
yürütülmesi
Bu Kararın uygulanması için 
Türkiye İhracatçılar Meclisinin 
TURQUALITY, marka destek 
programı ile destek yönetim sis-
temlerinin yürütülmesine ilişkin 
istihdam, eğitim, organizasyon, 
tanıtım ve danışmanlık giderlerinin 
tamamı yıllık en fazla 100 milyon 
TL’ye kadar desteklenecek. Proje 
esaslı desteklerde, projelerin de-
ğerlendirilmesi için ve şirket satın 
alma desteğinde ileri teknolojiye 
sahip ve teknoloji transferi sağlaya-
cak şirketleri değerlendirmek için 
kurulacak komisyona teknik boyut 
ile iştirak edecek sektörel teknik 
uzman, öğretim üyelerinden alına-
cak danışmanlık hizmetine ilişkin 
giderlerin tamamı, değerlendirilen 
proje başına bin 500 TL’ye kadar 
desteklenecek.



















Kapak Röportajı 

120 AİMSADDERGİSİ    Eylül - Ekim 2022

Dünyaya çok daha gözlem-
ci bir bakışla bakılması 
gerektiğini ifade eden 

TOSYÖV İstanbul Destekleme 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Süleyman Karadağ; “Ulusla-
rarası pazarların ihtiyaçları, pazar-
daki rakiplerin bu konudaki avan-
tajları ve ülkemiz ihracatçılarının 
gereksinimleri göz önüne alınarak, 
ihracatçı işletmelerin temsilcisi ku-
ruluşlarla daha sıkı diyalog kuru-
larak, ihtiyaçları karşılayan kararlar 
alınıp yürürlüğe konmalı” dedi.

n Cumhurbaşkanı imzasıyla Res-
mi Gazete’de yayımlanan İhra-
cat Destekleri Hakkında Kararı 
genel hatlarıyla değerlendirebilir 
misiniz?
Uzun yıllardan beri, devlet kurum-
ları, ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına 
göre çeşitli konularda çeşitli destek 

mekanizmalarını hayata geçiriyor. 
Genel olarak, işletmelerin iyileştiril-
mesi, büyütülmesi, yurt dışı pazarlara 
hazırlanması ve ihracat potansiyelle-
rinin artırılması açısından bakıldığın-
da, destek mekanizmasının, iki ana 
konuda gruplanabileceğini görebili-
riz. Birinci grup, işletmelerin, verim-
liliğini artırmak, teknolojik düzey-
lerini çağdaş normlara çekebilmek, 
insan kaynaklarını iyileştirebilmek ve 
ürün kalitesinde sürekliği sağlamak 
olarak görülebilir. İkinci grup ise, 
işletmelerin yurt dışı pazarlara açıl-
masını teşvik etmek, rekabet avantaj-
larını sağlamak, ihracat rakamlarının 
artarak devam etmesini sağlamak, 
yurt dışında marka tanıtımını ve tu-
tundurmayı sağlamak olarak değer-
lendirilebilir. 18 Ağustos 2022 tarih 
ve 31927 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan İhracat Destekleri Hak-
kında Karar başlıklı Cumhurbaşkan-

lığı Kararı, saydığımız ikinci grup 
destekleri hedefleyen, önceki tebliğ 
veya kararların uygulama sürecinde 
görülen gelişmelere göre öne çıkan 
olumlu ya da olumsuz özelliklere 
göre aksiyon alınması gereken bir ka-
rardır. Bu açıdan baktığımızda belki 
daha sonra ayrıntılarına girme fırsatı 
bulacağımız birçok destek, geçmişe 
göre hacim olarak daraltılmış gibi 
görünmekte. Kimilerinin destek 
miktarı azalmış, kimilerinin sayısı 
düşürülmüş.

“Beklentilerin karşılanma oranı 
geçmişe göre giderek düşmekte”
n Kararda yer alan maddeler ih-
racatçıların beklentilerini karşıla-
yacak mı?
Kararda yer alan maddeler, ihracat-
çıların ve ihracatçı adayı işletmelerin 
beklentilerini elbette karşılayacaktır. 
Asıl mesele, bu beklentilerinin hangi 

“Yurt dışında yapılacak 
harcamaların TL 
cinsinden desteklenmesi 
destek kelimesinin 
anlamı ile ters düşüyor”
İhracat Destekleri Hakkında Karar ile ilgili önemli değerlendirmelerde 
bulunan TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Süleyman Karadağ; destek miktarlarının hemen 
her destekte azaldığını belirterek, kararın ihracatın artırılması 
çalışmalarına paralel düşmediğini ifade etti. Bu tarz çalışmaların 
karşılıklı fikir alışverişi yapılmadan hayata geçirilmemesi gerektiğine 
değinen Yusuf Süleyman Karadağ; “Yurt dışında yapılacak döviz 
cinsinden harcamaların TL cinsinden desteklenmesi, kanımca 
destek kelimesinin anlamı ile ters düşen bir durum arz ediyor” 
diye konuştu.
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oranda karşılanacağıdır. Bu konuda 
çok olumlu bir görüş bildirme ola-
nağım ne yazık ki yok. Genel olarak 
bakıldığında, önceki dönemlere göre 
ihracatçı işletmelerin ve ihracatçı 
adayı işletmelerin beklentilerinin kar-
şılanma oranı geçmişe göre giderek 
düşmekte, bu da ihracat potansiye-
lini zorlamakta. İhracatçı ne ister? 
Ürününü yurt dışı pazarlarda tercih 
edilecek kalitede üretmek, yurt dı-
şında ürünü daha iyi ve geniş çevreye 
tanıtmak, ürününü olabilecek en iyi 
fiyata satabilmek, özellikle zengin 
pazarlara girebilmek ister. Bu pa-
zarlara girmenin yolu, teknik, kalite, 
çevre ve uluslararası çalışma standart-
larına sahip olmaktan geçer. Özellik-
le çevreye zarar veren ve çocuk işçi 
çalıştıran işletmeler, karlı pazarlara 
giremezler. Bu çerçevede, dünyaya 
çok daha gözlemci bir bakışla bakıl-
malı, uluslararası pazarların ihtiyaçla-
rı, pazardaki rakiplerin bu konudaki 
avantajları ve ülkemiz ihracatçılarının 
gereksinimleri göz önüne alınarak, 
ihracatçı işletmelerin temsilcisi kuru-
luşlarla daha sıkı diyalog kurularak, 
ihtiyaçları karşılayan kararlar alınıp 
yürürlüğe konmalıdır.

n Söz konusu destekler meblağ 
olarak yeterli mi? TL cinsinden 
verilen destekler döviz kuruna 
çevrildiğinde ihracatçının yurt 
dışı faaliyetlerine katkı sağlayabi-
lecek mi?
Yurt dışı piyasalar söz konusu ol-
duğunda, bu alanda yapacağınız 
harcamaları, bildiğim kadarıyla he-
men hiçbir ülkede TL olarak yapa-
mıyoruz. Bu nedenle yurt dışında 
yapılacak döviz cinsinden harcama-
ların TL cinsinden desteklenmesi, 
kanımca destek kelimesinin anlamı 
ile ters düşen bir durum arz ediyor. 
Daha önce ihracatçı işletmelerimizin 
yurt dışında bu çerçevede yapmış 
oldukları harcamalar döviz bazında 
destekleniyor ve bu da beklentileri 
daha fazla karşılayabiliyordu. Harca-
maların döviz bazında desteklendiği 
dönemlerde, ihracatçı işletme çevre-
lerinde devlet desteklerinin iyileştiril-
mesi gerektiği konusunda yaygın bir 
görüş oluşmuştu. Destekler döviz 
bazında ödenirken iyileştirme talep-
leri varken, geri ödemeleri dövizden 
TL’ye çevirmenin, beklentileri karşı-
lamaktan çok uzak olacağını düşü-
nüyorum.

“Karar vericiler, haklarında karar 
verilecek toplum ile iş birliğinde 
bulunurlarsa verimli sonuçlar 
alınır”
n Bu karar, gerçekten ihracatçı 
firmaların yurt dışı pazarlarını 
çeşitlendirmede ellerini güçlendi-
recek mi?
Yukarıda belirtmeye çalıştığım gibi, 
yönetimler, yönettikleri ülkelerin 
ekonomisini canlandırmak, ekono-
minin aktörlerini iyileştirerek çeşit-
lendirmek, yatırımcının, iş verenin, 
çalışanın ve tüm halkın refah düze-
yini artırmak için çeşitli önlemler 
alır ve uygularlar. Bu süreçte, karar 
vericiler, haklarında karar verilecek 
toplum kesimleri ile sıkı bir iş birli-
ği ve görüş alışverişinde bulunurlar 
ise verimli sonuçlar alınabilir. Saha-
dan doğru veri toplamak önemlidir. 
Muhatapları dinlemek, taleplerini 
öğrenmek önemlidir. İşleyen süreç-
te karşılaşılan durumu analiz edip, 
yararlı-yararsız, gerekli-gereksiz ön-
lemleri ortaya çıkartmak önemlidir. 
Ancak bu ve benzeri yöntemlerle ge-
liştirilen programlar başarı kazanabi-
lir. Girişimcilerin ve iş dünyasının bu 
ve benzeri diyaloglara sonuna kadar 
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açık ve istekli olduğuna inanıyorum. 
İhracatçı işletmelerin ellerini güçlen-
dirmek, karşılıklı diyalog ve iş birliği 
ile oluşturulacak platformlardan ve 
bu platformların derinlemesine çalı-
şarak en yararlı sonucu ortaya koy-
masıyla mümkün olabilir. Bu süreçte 
ve bu kararın kaleme alınmasında, bi-
raz önce değindiğim süreçlerin tam 
anlamıyla yürütülemediği kanısını 
taşıyorum. Bu nedenle, bu kararın 
hedefine tam olarak ulaşmada zorluk 
çekeceğini düşünüyorum.

n Şu an itibariyle ihracatçılar han-
gi desteklerden nasıl yararlanabi-
lirler?
Her ne kadar beklentilerin altında 
kalsa da destek her zaman destektir. 
Bu nedenle ihracatçı işletmelerimi-

zin ne olursa olsun devlet yardım-
larını öğrenmeye, içselleştirmeye 
ve bu desteklerden yararlanmaya 
ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Röportajın girişinde açıklamaya 
çalıştığım gibi destekler hedeflere 
göre gruplara ayrılıyor. Bu arada 
söylemeliyim ki, bu haliyle bile en 
yüksek destek miktarı ihracat des-
tekleri grubunda yer alıyor. Bu da 
yönetimin ihracatın desteklenmesi 
konusundaki iyi niyetini gösteriyor. 
İhracatçı işletmeler ve ihracatı he-
defleyen işletmeler, bu hedeflerine 
ulaşabilmek için Ticaret Bakanlı-
ğı’nın ihracat desteklerinden yarar-
lanabilirler. Hedef pazarı tanıma, 
pazardaki potansiyel alıcıları belirle-
me, potansiyel alıcılarla görüşmeye 
gidip tanıtım yapma, hedef pazar-

daki fuarlara katılma, hedef pazarda 
marka oluşturma, yurt dışında ofis, 
depo, mağaza, showroom açma gibi 
izlenecek genel bir yol önerilebilir. 
Bu sürecin her aşamasına ait destek-
ler söz konusudur. TOSYÖV İstan-
bul Destekleme Derneği, ihracatçı 
işletmelere ve ihracatı hedefleyen 
işletmelere devlet desteklerinden 
yararlanma ve bu konuda izlenecek 
yolun belirlenmesi hakkında ücret-
siz eğitim vermektedir. Ayrıca bu 
konudaki sorulara 48 saat içerisinde 
yanıt verilmektedir. Bu çerçevede 
bilgi@istanbultosyov.org adresine 
başvurulabilir. Beklentilerin ne ka-
dar altında kalırsa kalsın, en küçük 
bir devlet desteğinin, hiç destek ol-
mamasından daha iyi olduğunu sa-
nırım söylemeye gerek yoktur.

“Yeni kararla özellikle daha fazla tercih edilen destek alanlarında daha az destek veriliyor”
Oldukça geniş kapsamlı bir karardan söz ediyoruz. Buradaki en dikkat çeken maddeler hangisi? Neden?
Belirttiğiniz gibi oldukça geniş kapsamlı bir karar var önümüzde. İhracatçı işletmelerin karşılaşacakları hemen her so-
runla ilgili çözümler üretilmeye çalışılmış. Kuşkusuz iyi niyetle ve ihracatçı işletmeler ile ihracatı hedefleyen işletmelere 
yönelik iyileştirme çabası ile hazırlanmış olduğuna inandığım bir doküman. Bununla beraber en çok dikkat çeken 
konu, yararlanıcı işletmelerin bir önceki destek mevzuatından, rakamsal ve sayısal olarak daha az yararlanıyor hale gel-
mesi. Yani bu karar ile devlet özellikle daha fazla tercih edilen destek alanlarında daha az destek verir hale getiriliyor. Bu 
görebildiğim en olumsuz durum. En çok dikkat çeken madde ise yurt dışı pazar araştırma desteği ile ilgili maddelerde 
yapılan azaltmalar olarak göze çarpıyor.

Birkaç örnekle devam edelim:
1- Pazara Giriş Belgesi desteği:
Önceki: 250.222 USD/yıl Destek oranı %50
Şimdiki: 4.000.000TL/yıl (18TL dolar kuru: 222.000 USD) Destek oranı %50
2- Yurt Dışı Marka Tescil Desteği
Önceki: 50.000 USD/yıl Destek Oranı %50
Şimdiki: 750.000TL/yıl (18TL dolar kuru: 41.666 USD) Destek oranı %50
3- Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği
Önceki:200.000 USD/yıl Destek oranı %60
Şimdiki: 400.000TL (18TL dolar kuru: 22.222 USD) Destek oranı %50
4- Yurt Dışı Pazar Araştırma Gezisi Desteği (Ulaşım Konaklama)
Önceki: 5.000 USD/yıl Destek oranı %70, Seyahat sayısı 10/yıl (Yıl limiti yok)
Şimdiki: 500.000TL/ yıl (18TL dolar kuru: 27.777 USD)  Destek oranı %50, yılda en fazla 5 seyahat. 
Toplam seyahat limiti: 20. Bir işletme hayatında en fazla 20 kez yararlanabilir. 
Önceki sınırsızdı
Örnekleri çoğaltabiliriz. Görüldüğü üzere destek miktarları hemen her destekte azalmış, daralmış ve ihracatımızın 
artırılması çalışmalarına paralel bir durum arz etmemekte. Kanımızca en çok dikkat çeken durum budur.
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“18 TL’nin üzerinde seyreden piyasada 
verilen rakamların ihracatçının 
beklentilerini karşılaması zor görünüyor”
Markam Sen Kurucu ve Genel Koordinatörü Nagihan Ünüvar, ağustos ayında Cumhurbaşkanı imzasıyla 
Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Destekleri Hakkında Kararı, AİMSAD Dergisi’ne değerlendirdi. 
Güncellenen destek maddelerinde anlamlı bir fark göremediğini belirten Nagihan Ünüvar; “Benim 
hesaplamalarıma göre, TL olarak güncellenen destek miktarlarında dolar kuru ortalama 17 TL’ye denk 
geliyor. Şu anda 18 TL’nin üzerinde seyreden piyasada, verilen rakamların ihracatçının beklentilerini 
karşılaması zor görünüyor” diye konuştu. 

İhracatçıya verilen destek mik-
tarının yeterli olmadığına de-
ğinen Markam Sen Kurucu 

ve Genel Koordinatörü Nagihan 
Ünüvar; “Ülkemiz ihracatçıları zor 
koşullarda mücadele eden, dinamik 

bir yapıya sahipler. Pazar çeşitlen-
dirmesi için devlet destekleri katkı-
da bulunur ancak ellerini güçlendir-
mek için talebin çok, rekabetin az 
olduğu pazarlara yönelmeleri gere-
kir” ifadelerini kullandı.

n Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi 
Gazete’de yayımlanan İhracat Des-
tekleri Hakkında Kararı genel hat-
larıyla değerlendirebilir misiniz?
Küresel konjonktür, teknolojik ge-
lişmeler ile marka temsil alanları-
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nın genişlemesi, destek kapsamının 
değişen koşullara göre düzenlene-
rek, göreceli olarak genişletildiğini, 
destek oranlarının daha önceki gibi 
devam ettiğini, güncellemede öne 
çıkan durumun desteğe konu para 
biriminin TL cinsi olarak belirlen-
miş olması olduğunu görüyorum. 
Destek kapsamı madde sayısı art-
makla birlikte, daha önceki karar ve 
uygulama tebliğlerinde aynı madde 
altında toplanan bazı destekler, ilave 
destek konusu ve isim değişikliği ile 
ayrı maddeler altında yer alıyor.  Çok 
kanallı zincir mağaza desteğinin yeni 
bir destek olarak ihracat destekleri 
kapsamına alındığı görülüyor. Bu 
desteğe hak kazanan firmaların, yurt 
içinde en az 100 fiziksel perakende 
mağazası (gıda hariç) olması şartı 
var. Bu şarta uyan firmalar yurt dı-
şında pazarlama, tanıtım ve mağaza 
faaliyetlerinde iki ve beş yıllık destek-
lerden faydalanabileceklerdir.   

n Kararda yer alan maddeler ih-
racatçıların beklentilerini karşıla-
yacak mı?
Güncellenen destek maddelerinde 
anlamlı bir fark göremedim. İlave 
olarak çok kanallı zincir mağaza des-
teği dikkatimi çekti. Bu destekten 
faydalanabilecek bir firmanın yurt 
içinde 100 fiziksel mağazaya ulaş-
mış olması gerekiyor. Verilen destek 

miktarlarının, böyle bir firmanın 
yurt dışında pazara giriş, tanıtım, 
konsept, kira maliyetine katkıda ola-
cak miktarlar olduğunu söylemek 
çok gerçekçi olmaz. Benim hesapla-
malarıma göre, TL olarak güncelle-
nen destek miktarlarında dolar kuru 
ortalama 17 TL’ye denk geliyor. Şu 
anda 18 TL’nin üzerinde seyreden 
piyasada, verilen rakamların ihracat-
çının beklentilerini karşılaması zor 
görünüyor. 

 “Talebin çok rekabetin az olduğu 
pazarlara yönelmeliler”
n Bu karar, gerçekten ihracatçı 
firmaların yurt dışı pazarlarını 
çeşitlendirmede ellerini güçlendi-
recek mi?
Rekabetin yoğun olduğu dış pazar-
larda, ihracatçıya verilen destek mik-
tarının yeterli olduğunu söylemek 
zor. Ancak, ülkemiz ihracatçıları zor 
koşullarda mücadele eden, dinamik 
bir yapıya sahipler. Pazar çeşitlendir-
mesi için devlet destekleri katkıda 
bulunur ancak ellerini güçlendirmek 
için talebin çok rekabetin az olduğu 
pazarlara yönelmeleri gerekir. 

“Desteklerin TL olarak verilmesi 
ihracatçı için zorlayıcı olacaktır”
n Söz konusu destekler meblağ 
olarak yeterli mi? TL cinsinden 
verilen destekler döviz kuruna 

çevrildiğinde ihracatçının yurt 
dışı faaliyetlerine katkı sağlayabi-
lecek mi?
Daha önce ABD doları olarak veri-
len desteklerin, aynı oranlarda TL 
olarak verilmesi ihracatçı için zor-
layıcı olacaktır. Yukarıda belirttiğim 
gibi, belirlenen TL tutarlarda kur 
ortalama 17 TL’ye tekabül ediyor. 
Oynak piyasa şartlarında, bu miktar-
larla yurt dışında avantajlı konuma 
geçmek zorlayıcı görünüyor.

n Şu an itibariyle ihracatçılar han-
gi desteklerden nasıl yararlanabi-
lirler?
Pazara giriş, pazara giriş projesi, pa-
zar araştırma, marka tescil, yurt içi 
ve yurt dışı sektörel fuar katılımları, 
teknoloji odaklı marka alımı, küresel 
tedarik zinciri, ofis ve mağaza kira 
desteği, endüstriyel tasarım ve ürün 
geliştirme, gemi ve yat sektörü için 
tasarım desteği, TURQUALITY® 
ve çok kanallı zincir mağaza des-
teklerinden yararlanabilirler. Bu 
desteklerden yararlanmak için, 
kayıtlı oldukları ihracatçılar birli-
ğinin ilgili bölümlerine, uygulama 
tebliğinde yer alan evraklar ile baş-
vurmaları gerekiyor. İhracata yeni 
başlayacak firmaların ise öncelikle 
faaliyet gösterdikleri alanda ilgili 
ihracatçılar birliğine üye olmaları 
gerekiyor  

“KOBİ’lerin dış pazarda rekabet gücünü artırmak için, destek kapsam ve tutarları çeşitlendirilmeli”
Oldukça geniş kapsamlı bir karardan söz ediyoruz. Buradaki en dikkat çeken maddeler hangisi? Neden?
Tasarım ve teknoloji odaklı desteklere hem şirketler nezdinde hem de iş birliği kuruluşları nezdinde önem verildiğini 
görüyoruz. Yeni dünya düzeni teknoloji odaklı ve teknoloji yatırımı için de know-how gerekli. Bu kapsamda, ülkemiz 
firmalarının teknoloji yatırımlarına ve ürün geliştirmeye teşvik edilmesini önemli buluyorum. Destekler kapsamında, 
tasarım ve ürün geliştirme proje desteği, tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteğinin firmalara katkı sağlayacağını düşünü-
yorum. Diğer yandan TURQUALITY® projesi, 2004 yılında yürürlüğe girmişti. Ülkemizin markalaşması için önemli 
bulduğum bir proje. Bu bağlamda, bu projenin faaliyetlerine hız kesmeden devam etmesi ve proje kapsamına alınan 
firma sayısının artması oldukça sevindirici. Tabi, pazara giriş, tanıtım, fuar destekleri, Ur-Ge, özellikle ihracata yeni baş-
layacak firmalar için önemli çözümler olarak karşımıza çıkıyor. Bu desteklerin devam etmesini de olumlu buluyorum. 
Temennim, ülkemizin belkemiği olan KOBİ’lerin, zorlu dış pazarda rekabet gücünü artırmak için, destek kapsam ve 
tutarların daha da çeşitlendirilmesi yönünde.
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“Destekler 
daha hızlı ve 
daha rekabetçi 
ürünlerle 
global pazarda 
olmamızı 
sağlayacak”

Belga Yatırım Sahibi Fatih Alp Yıldırım, İhracat Destekleri Hakkında Kararı’nda yapılan değişiklikler 
ve eklenen yeni maddeler hakkında bilgi verdi. İhracatın sürdürülebilir artışının sağlanması için 
gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesi amacına yönelik güncellemeler yapıldığına 
değinen Fatih Alp Yıldırım, “Bu desteklerle var olan imalat gücümüz artacak. Ayrıca destekler 
daha hızlı ve daha rekabetçi ürünlerle global pazarda olmamızı sağlayacak” diye konuştu. 

İhracatçılar için büyük önem 
arz eden İhracat Destekleri 
Hakkında Kararı hakkında-

ki sorularımızı yanıtlayan Belga 
Yatırım Sahibi Fatih Alp Yıldırım 
önemli değerlendirmelerde bu-
lundu. Kararda yer alan birçok 
maddeyi tek tek ele alan Yıldırım; 
“Güncellenen destekler, şirketle-
rin ihracata hazırlanması ve ulus-
lararası pazarlarda rekabet avantajı 
kazandırılması amacıyla tasarım ve 

kurumsal kapasitelerinin güçlen-
dirilmesi, ürünlerinin yurt dışında 
tanıtımı, pazarlanması, tutundu-
rulması ve markalaşmasına yönelik 
giderleri kapsamakta” diye konuştu.  
Yeni düzenlemeler ile desteklerin 
TL bazında verilecek olmasını da 
değerlendiren Yıldırım, “Önem-
li olan ihracat desteklerinin USD 
veya TL bazlı olması değil, firmala-
rımız tarafından ne kadar kullanıla-
bildiğidir” ifadelerini kullandı. 

n Cumhurbaşkanı imzasıyla 
Resmi Gazete’de yayımlanan İh-
racat Destekleri Hakkında Kara-
rı genel hatlarıyla değerlendire-
bilir misiniz?
İhracatın sürdürülebilir artışının sağ-
lanması, firmaların ihracata hazırlan-
ması ve uluslararası pazarlarda reka-
bet avantajının kazandırılması için 
sadeleştirilerek yeni ilave destekler 
eklenmiş ve   Cumhurbaşkanı Kararı 
ile yeni  düzenlemeler yapılmıştır.
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Genel düzenlemeler:
1- Destek unsurları şirketlere ve iş-
birliği kuruluşlarına yönelik olarak 
bölümlendirilmiştir.
2- Yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60, 
yüzde 70, yüzde 75 gibi çeşitli destek 
oranları yeni dönemde yüzde 50 ya 
da yüzde 75 olarak düzenlenmiştir.
3- Dolar olarak belirlenen tüm 
destek üst limitleri Türk Lirasına 
çevrilmek suretiyle bazılarında des-
tek üst limiti düşürülmüştür.
4- İhracatçı sayımızın artırılması ve 
ihracatın tabana yayılması hedefiyle 
Yeni Nesil Destekler tasarlanmıştır.
5- Karar doğrultusundaki uygu-
lamalar kapsamında hukuka aykırı 
iş ve işlemlerin gerçekleştiğinin 
tespiti halinde destek başvuru 
dosyasını askıya alma, yasal işlem 
başlatma, yasal işlem sonucunda 
başvuru dosyasın reddetme veya 
destek kapsamından çıkartma gibi 
olayın koşullarına uygun farklı 
yaptırımlar  düzenlenmektedir.
6- Karar, uygulamaya ilişkin tüm 
usul ve esasları belirleme, mücbir 
sebep durumları veya  performans 
değerlendirmesi ile hedef ülke 
stratejileri doğrultusunda ilave 
destek oranı vermeye ve koşul-
larına uygun uyarlamalar yapma 

konusunda Bakanlığa yetki ver-
mektedir.

Destek programı bazında yapı-
lan düzenlemeler:
1- Pazara giriş belgeleri desteği: 
Tüm sektörlerden ihracatçı firma-
larımızın değişen koşullar ve zaman 
içinde oluşan taleplerine karşılık ver-
mek üzere şirketlerin ilgili ülkelerin 
ulusal mevzuatı veya uluslararası 
mevzuat çerçevesinde resmi kurum 
ve kuruluşlara yurt dışı pazarlara gi-
rişte zorunlu olarak yapılan kayıt, 
izin ve ruhsatlandırma işlemlerine 
ilişkin harcamaları da eklendi.
2- Yurt dışı fuar desteği: İhra-
catın tabana yayılması hedefine 
yönelik olarak KOBİ niteliğinde 
firmaların daha yüksek oranda ve 
yıllık bazda daha fazla sayıda fuara 
katılımlarına destek sağlanması su-
retiyle fuarlara katılımlarının teşvik 
edilmesi amaçlanmış. Ayrıca, orga-
nizatör tanıtım faaliyetlerinin daha 
da etkin hale getirilmesi amacıyla 
Bakanlıkça belirlenen potansiyeli 
yüksek fuarlarda tanıtım faaliyetleri 
daha yüksek oranda desteklenmesi 
öngörülmekte, ikili iş görüşmesi 
faaliyetleri organizatör tanıtım des-
teği kapsamına alınmakta, böylece 

daha etkin fuar organizasyonlarının 
düzenlenmesi hedefleniyor.
3- Yurt içi fuar desteği: Daha 
nitelikli yurt içi fuarların kapsama 
alınması amacıyla desteklenecek 
yurt içi fuarların kriterleri güçlen-
diriliyor.
4- Pazar araştırması desteği: 
Şirketlerin tüm destek program-
larından yararlandırılması ve yeni 
desteklere yönlendirilebilmesi ama-
cıyla destek programı sayısına sınır-
lama getirildi.
5-Birim kira desteği: Şirketlerin 
değişen ihtiyaçlarına uyum sağla-
mak adına paylaşımlı ofisler birim 
tanımına eklenmek suretiyle bun-
lara ilişkin üyelik aidatı da destek 
kapsamına alındı.
6- TURQUALITY/Marka des-
teği: Program kapsamına girdikten 
sonra satılan markalara ilişkin mar-
kayı geliştireceği ve program kap-
samında gerçekleştireceği projeleri 
tamamlayacağına ilişkin taahhüt 
alınması, takip edilmesi, aksi du-
rumda çıkarılması ile satın alınmış 
olan yabancı markaların program 
kapsamında desteklenmemesi ile 
destek kapsamına alınmış olanların 
kapsamdan çıkarılmasına yönelik 
düzenleme yapıldı.



Kapak Röportajı

138 AİMSADDERGİSİ  Eylül - Ekim 2022

Yeni destekler:
1- Pazara giriş projesi hazırla-
ma desteği: Hedef pazar, yurt dışı 
pazarlara yönelik finansman ve fi-
yatlandırma stratejisi, pazarlama ve 
kanal stratejisi ve bunlara dair aksi-
yon planı ve bütçelerini içeren bir 
ihracat yol haritası hazırlık sürecine 
dair alacakları danışmanlık hizmet-
lerinin desteklenmesi öngörülüyor.
2- Çok kanallı zincir mağaza 
desteği: Müşteri, marka, peraken-
de kanalı etkileşimini sağlamak 
üzere, fiziksel perakende mağaza-
sı, dijital ağ, cihaz, platformlar ile 
birden fazla temas noktası üze-
rinden müşteriye ulaşan, gıda dışı 
sektörlerde faaliyet gösteren, aynı 
tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze 
bağlı olarak faaliyet gösteren; yurt 
içinde en az 100 fiziksel peraken-
de mağazası bulunan şirketlere 
yönelik marka tescili/yenileme/
koruma pazar araştırması çalışma-
sı ve raporları, tanıtım, birim kira, 
kurulum/dekorasyon ile franchise 
giderleri desteği sağlanmasını te-
minen yeni bir destek mekanizması 
geliştirildi.

3- İhracat konsorsiyumları des-
teği: Özel sektörde bulunan kısıt-
lı yetişmiş insan kaynağının ülke 
sathındaki ihracatçılarımıza destek 
sağlamasıyla sürdürülebilir ihracat 
artışı ve ihracatın tabana yayılması 
hedeflerine ulaşmak amacıyla ihra-
cat konsorsiyumlarının desteklen-
mesi öngörülüyor.

“İhracatımızın sürdürülebilir 
artışının sağlanması için 
güncellemeler yapılmış”
n Kararda yer alan maddeler ih-
racatçıların beklentilerini karşı-
layacak mı?
Güncellenen destekler, şirketlerin 
ihracata hazırlanması ve ulusla-
rarası pazarlarda rekabet avantajı 
kazandırılması amacıyla tasarım ve 
kurumsal kapasitelerinin güçlen-
dirilmesi, ürünlerinin yurt dışında 
tanıtımı, pazarlanması, tutundu-
rulması ve markalaşmasına yönelik 
giderleri kapsamakta. İhracatımı-
zın sürdürülebilir artışının sağlan-
ması için gerekli faaliyetlere ilişkin 
giderlerin desteklenmesi amacına 
yönelik güncellemeler yapılmış.

“Küresel tedarik zinciri konusu  
oldukça önemli”
n Oldukça geniş kapsamlı bir 
karardan söz ediyoruz. Buradaki 
en dikkat çeken maddeler hangi-
si? Neden?
Küresel tedarik zinciri konusu; son 
dönemdeki siyasal, ekonomik vb. 
koşullar nedeniyle ve özellikle coğ-
rafi konumu nedeniyle Türkiye’yi en 
iyi alternatif tedarik pazarı olarak ko-
numlandırmış. Küresel tedarik zin-
ciri yetkinlik projesi kapsamında şir-
ketlerin makine, ekipman, donanım, 
yazılım alımı, eğitim, danışmanlık ile 
sertifikasyon, test, analiz, ürün doğ-
rulama giderleri iki yıl süresince yüz-
de 50 oranında ve şirket başına 15 
milyon TL’ye kadar desteklenecek. 

Küresel tedarik zincirine yönelik 
olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal 
parça üreten veya tedarik eden şir-
ketlerin Türkiye’de üretilen ürünle-
rinin pazarlandığı yurt dışı depo kira 
gideri ile depolama hizmetlerine 
ilişkin giderleri yüzde 50 oranında 
ve yıllık en fazla 4 milyon TL’ye ka-
dar desteklenecek. Şirketler küresel 
tedarik zincirine yönelik depo kira 
ile depolama hizmetlerine yönelik 
gider desteğinden her bir ülke için 
en fazla 4 yıl yararlandırılacak.

“Bu desteklerle var olan 
imalat gücümüz artacak”
n Bu karar, gerçekten ihracatçı 
firmaların yurt dışı pazarlarını 
çeşitlendirmede ellerini güçlendi-
recek mi?
Bu desteklerle var olan imalat gücü-
müz artacak. Ayrıca destekler daha 
hızlı ve daha rekabetçi ürünlerle glo-
bal pazarda olmamızı sağlayacak.

“İhracat desteklerinin 
USD veya TL bazlı olması değil 
firmalarımız tarafından ne kadar 
kullanılabildiği önemli”
n Söz konusu destekler meblağ 
olarak yeterli mi? TL cinsinden 
verilen destekler döviz kuruna 
çevrildiğinde ihracatçının yurt 
dışı faaliyetlerine katkı sağlayabi-
lecek mi?
İhracat desteklerinin USD veya 
TL bazlı olması değil firmalarımız 
tarafından ne kadar kullanılabildiği 
önemli. Geçen dönemlere baktı-
ğımız zaman çok başarılı örnekler 
olmasına rağmen genel olarak des-
teklerin yeterli düzeyde kullanıl-
madığını görüyoruz. Asıl, konu 
ihracat destekleri konusunda fir-
malarımızın ve özellikle imalatçı 
KOBİ’lerimizin ihracat standartla-
rında üretim yapmalarının sağlan-
ması konusunda bilinçlendirilmesi 
ve yönlendirilmesi.
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Balkan yarımadasındaki ticari 
ortak: Sırbistan
Balkan yarımadasının ortasında yer alan Sırbistan, sahip olduğu etnik çeşitlilik ve kültürel 
yapısı ile dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor. Hem mobilya sektöründe hem de ağaç 
işleme makine sektöründe Türkiye’nin önemli ticari ortaklarından biri olan Sırbistan’ın 
her iki sektördeki büyüme oranının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. 

Güneydoğu Avrupa’da Pa-
nonya Ovası ile Balkanla-
rın kesişiminde bulunan 

Sırbistan, kuzeyde Macaristan, ba-
tıda Hırvatistan ve Bosna-Hersek, 
güneybatıda Karadağ, güneyde 
Kuzey Makedonya, doğuda Ro-
manya ve Bulgaristan ile komşu. 
7 milyon nüfusa sahip olan ülkenin 
başkenti ve aynı zamanda en büyük 
şehri ise Belgrad. Enerji, otomotiv 
endüstrisi, makine, madencilik ve 
tarım Sırbistan ekonomisinin en 
güçlü sektörleri arasında yer alıyor. 
Başlıca sanayi ihracatını ise otomo-
bil, mobilya, gıda işleme, makine, 
kimyasallar, şeker, lastik, kıyafet 
ve ilaç oluşturuyor. Ekonomik fa-
aliyetlerde ticaretin büyük önem 
taşıdığı Sırbistan’ın ana ticaret or-

takları Almanya, İtalya, Rusya, Çin 
ve komşu Balkan ülkeleri.
Sırbistan’ın idari sistemi istatistik-
sel bölgeler, ilçeler ve belediyeler-
den oluşuyor. Kosova ve Metohiya 
Özerk Bölgesi, 1998 yılında baş-
layan çatışmalar sonucunda 1999 
yılından itibaren fiilen Sırbistan 
idari yapısından koptu ve 2008 
yılında tek taraflı bağımsızlığını 
ilan ederek, uluslararası tanınma 
süreci devam eden ayrı bir devlet 
statüsü kazandı. Dolayısıyla Koso-
va ve Metohiya’daki idari birimler 
fiilen yoklar. Sırbistan’ın en üst 
idari düzeyini istatistiksel bölgeler 
oluşturuyor. 2009 yılında Sırbistan 
Milli Meclisi ülkeyi yedi istatistik-
sel bölgeye ayıran “Eşit Bölgesel 
Kalkınma Kanunu” çıkardı. Ancak 
7 Nisan 2010 tarihinde kanun de-
ğiştirildi ve bölge sayısı beş olarak 
yeniden düzenlendi.
Sırbistan’ın idari sisteminde istatis-
tiksel bölgelerin içinde ilçeler yer 
alıyor. Ülkenin idari dağılımında 
29 ilçe bulunuyor. Bunlardan ye-
disi Voyvodina’da, sekizi Şuma-

diya ve Batı Sırbistan’da, dokuzu 
Güney ve Doğu Sırbistan’da, beşi 
fiilen Sırbistan’da yer almayan Ko-
sova ve Metohiya Özerk Bölgesi’n-
de yer alıyor. Ayrıca ülkenin idari 
dağılımında 150 adet de belediye 
bulunuyor.

Mobilya ihracatında 47’nci ülke
Centre for Industrial Studies (CSIL) 
tarafından hazırlanan CSIL Mobilya 
Sektör Raporu ön verilerine göre; 
Sırbistan geçtiğimiz yıl rapora 
konu olan 100 ülke arasında mo-
bilya üretiminde 47’nci, ihracatta 
33’üncü, ithalatta 63’üncü ve yurt 
içi satışlarda 77’nci sırada yer aldı. 
2021 yılı sonunda 677 milyon 
dolarlık mobilya üretimi yapan 
Sırbistan, 2020 yılında 569 mil-
yon dolarlık, 2019’da 597 milyon 
dolarlık, 2018 yılında 570 milyon 
dolarlık üretim gerçekleştirdi. Ra-
pora konu olan üretim rakamları-
na bakıldığında, Sırbistan’ın 2012 
yılından 2021 yılına kadar her yıl 
üretim rakamlarını artırmayı başar-
dığı görülüyor.
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643 milyon dolarlık 
mobilya ihracatı
İhracat verilerine bakıldığında ise 
Sırbistan’ın 643 milyon dolarlık mo-
bilya ihracatı gerçekleştirdiği görü-
lüyor. 2020 yılında 537 milyon do-
larlık ihracat yapan Sırbistan, 2019 
yılında 556 milyon dolarlık, 2018 
yılında ise 522 milyon dolarlık ihra-
cat gerçekleştirmiş. Sırbistan’ın ihra-
cat oranları da üretim oranları gibi 
her yıl artış göstermiş. Önümüzdeki 
yıllarda artış trendinin yükselerek 
devam etmesi bekleniyor. 

Yurt içi satışlarda yüzde üçlük 
büyüme bekleniyor
CSIL Mobilya Sektör Raporuna 
göre; Sırbistan 2021 yılı sonunda 
198 milyon dolarlık mobilya itha-
latı gerçekleştirirken, 232 milyon 
dolarlık da yurt içi satışa imza attı. 
Dünya mobilya sektöründe yerini 
sağlamlaştırmaya çalışan Sırbis-
tan’ın yurt içi satışlarında 2022 ve 
2023 yılında yüzde üçlük büyüme 
kaydetmesi bekleniyor. 

En çok mobilya ithalatı gerçek-
leştirdiği beşinci ülke Türkiye 
Farklı ülkelerden mobilya ithalatı 
gerçekleştiren Sırbistan 2021 yılı 
sonunda yüzde 17,6 oran ile en 

fazla ithalatı Çin’den gerçekleştir-
di. Çin’den sonra en çok mobilya 
ithalatı gerçekleştirilen ülkeler ise 
yüzde 14 ile İtalya, yüzde 13,8 ile 
Polonya, yüzde 9,2 ile Almanya, 
yüzde 7,2 ile Türkiye, yüzde 6,2 ile 
Bosna Hersek, yüzde 6,4 ile Bosna 
Hersek, yüzde 4,1 ile Macaristan 
oldu. 

En önemli ihracat pazarı 
Çek Cumhuriyeti
Söz konusu rapordaki ihracat veri-
lerine bakıldığında ise, Sırbistan’ın 
en önemli ihracat pazarının yüzde 
20,8 ile Çek Cumhuriyeti olduğu 
görüldü. Çek Cumhuriyeti’ni ise 
sırasıyla yüzde 8,2 ile Almanya, 
yüzde 7,4 ile Romanya, yüzde 6,6 
ile İtalya, yüzde 6,1 ile Fransa, yüz-
de 5,1 ile Hırvatistan takip etti.

2021 yılında yaklaşık 
30 milyon dolarlık makine 
ithalat gerçekleştirdi
Sırbistan’ın ağaç işleme makine it-
halatına ait verileri incelendiğinde, 
ülkenin 2021 yılında toplam 29 
milyon 463 bin dolarlık makine 
ithalatı gerçekleştirdiği görüldü. 
Sırbistan 2020 yılında 17 milyon 
589 bin dolarlık, 2019 yılında ise 
23 milyon 931 bin dolarlık ağaç 

işleme makine ithalatı yaptı. Sır-
bistan 2021 yılında 7 milyon 522 
bin dolar ile tüm dünyadan en faz-
la testere makineleri gerçekleştir-
di. Testere makinelerinden sonra 
ise en fazla ithalatını yaptığı ürün 
grupları sırasıyla şöyle oldu; diğer-
leri grubunda yer alan makineler, 
çeşitli makine işlemlerini bu işlem-
ler arasında alet değiştirmeden ya-
pan makineler, bükme veya birleş-
tirme makineleri, planya, freze veya 
keserek kalıplama makineleri.

Türkiye’den Sırbistan’a 6 milyon 
dolarlık makine ihracatı yapıldı
2021 yılında Türkiye’nin Sırbis-
tan’a toplam ağaç işleme makine 
ihracatı 6 milyon 678 bin dolar 
oldu. Türkiye, Sırbistan’a 2020 
yılında 4 milyon 223 bin dolarlık, 
2019 yılında ise toplam 4 milyon 
290 bin dolarlık makine ihracatı 
gerçekleştirdi. Sırbistan, 2021 yı-
lında Türkiye’den 2 milyon 678 
bin dolar ile en fazla diğerleri 
grubunda yer alan makinelerin it-
halatını yaptı. Bunu 1 milyon 575 
bin dolar ile delik açma veya zıva-
nalama makineleri, 889 bin dolar 
ile çeşitli makine işlemlerini bu iş-
lemler arasında alet değiştirmeden 
yapan makineler takip etti.

GTIP KODU ÜRÜN AÇIKLAMASI              TÜRKIYE’NIN SIRBİSTAN’A          SIRBİSTAN’IN TOPLAM         TÜRKIYE’NIN TOPLAM
            AİM İHRACATI                 AİM İTHALATI                 AİM İHRACATI

             2019               2020                2021                2019                      2020                   2022        2019                          2020                     2021

    

846510 Çeşitli Makine İşlemlerini 
 Bu İşlemler Arasında Alet 
 Değiştirmeden Yapan  485.000 481.000 889.000 2.742.000 2.687.000 3.623.000 12.258.000 23.463.000 15.353.000 
 Makineler
846520 İşleme Merkezleri 116.000 79.000 109.000 2.054.000 2.000.000 1.538.000 1.919.000 2.415.000 3.326.000
846591 Testere Makineleri 1.030.000 976.000 1.512.000 6.107.000 4.912.000 7.522.000 29.471.000 31.929.000 35.118.000
846592 Planya, Freze veya Keserek 
 Kalıplama Makineleri  

320.000 245.000 506.000 1.932.000 855.000 3.119.000 11.741.000 10.672.000 11.259.000

846593 Taşlama, Zımparalama veya   
 Parlatma Makineleri  

129.000 98.000 376.000 949.000 769.000 1.389.000 4.309.000 4.063.000 5.035.000 

846594 Bükme veya Birleştirme  
 Makineleri 

419.000 198.000 173.000 2.704.000 1.689.000 3.477.000 7.811.000 5.486.000 9.990.000

846595 Delik Açma Veya  
 Zıvanalama Makineleri 

206.000 290.000 360.000 1.575.000 1.579.000 2.382.000 4.191.000 3.680.000 5.242.000

846596 Yarma, Dilme veya Soyarak 
 Yaprak Halinde Açma Makineleri 

49.000 11.000 9.000 976.000 484.000 519.000 1.297.000 1.270.000 1.863.000

846599 Diğerleri 1.536.000 1.845.000 2.678.000 4.892.000 2.614.000 5.894.000 25.911.000 27.962.000 40.762.000 
 TOPLAM 4.290.000 4.223.000 6.612.000 23.931.000 17.589.000 29.463.000 98.908.000 110.940.000 127.948.000
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“Önce dinle, sonra düşün ve en son konuş”

Zamanda yol-
culuk yapma 
şansı olsa, İs-

tanbul’un savaş sonra-
sı gelişimini insanların 
davranışlarını, genel 
kültürünü birebir dene-
yimlemek için 1930’lara 
gitmek istediğini ifa-
de eden UVtek Genel 
Müdürü Metin Ars-
lan’ın kendisine verilen 
en iyi tavsiye ise; önce 
dinle, sonra düşün ve 
en son konuş…

n Şimdiye kadar size verilen en iyi tavsiye nedir? 
Yaklaşık 35 yıllık çalışma hayatımda, çok insan tanıdım, 
çok iş yaptım, iş birliğinde olduğum markalara değer 
katarken, bu zaman içinde çok şey öğrendim. Birbi-
rinden değerli tavsiyeler aldım, çok kıymetli öğretiler 
edindim. Ama bütün bu yıllar, bütün bu deneyimi 
düşündüğüm zaman, sanırım benim için en değerlisi: 
“Önce dinle, sonra düşün ve en son konuş” olmuştur. 
Bu tavsiyeyi hayatımın her alanına entegre edebildim 
hem iş hem de özel hayatımda çok daha net olmama 
ve doğru kararlar vermeme yardımcı oldu.

n En sevdiğiniz yemek nedir, en çok nerede yemek 
yemeyi tercih edersiniz?
İşim gereği fazlasıyla seyahat edebiliyorum. Hem yurt 
içi hem de yurt dışında birçok yere gittim, birçok mut-
fak denedim. Birbirinden değerli ustaların elinden çık-
mış, birbirinden lezzetli tatlar denedim. Ancak evimde 
yapılmış kuru fasulye ve pilav ikilisinin yeri çok ayrı. 
Özellikle uzun seyahatlerin sonunda, bir de havalar 
soğuksa asla değişmeyeceğim lezzettir. Yanında cacık 
veya turşu da olursa değmeyin keyfime.

n Sosyal Medya uygulamaları dışında, favori mobil 
uygulamanız hangisi?
Bunca senelik çalışma hayatı sonucunda hem benim 

markamın yaptığı iletişim çalışmalarını hem de bütün 
dünyada olanı biteni takip ettiğim sosyal medya hesapları 
var. Ancak mesleki ihtiyaç olarak, yurt dışıyla da sürekli 
var olan iş ortaklıklarımız nedeniyle döviz takip uygula-
malarını yoğun bir şekilde takip ediyorum.

n Zamanda yolculuk yapabilseydiniz, nereye gitmek 
isterdiniz?
Yaşadığımız her zaman dilimi kendi içinde güzel. Bunu 
değerli, verimli ve daha güzel yapmak aslında kendi eli-
mizde. Ancak düşündüğüm zaman, bugünün koşturma-
sından biraz uzak her şeyin daha rafine olduğu, hayatın 
daha anlaşılır yaşanır olduğunu tahmin ettiğim 1930’lu 
yıllar İstanbul’una gitmeyi isterdim. İstanbul’un savaş 
sonrası gelişimini insanların davranışlarını, genel kültürü-
nü birebir deneyimlemek isterdim.

“Müşterilerimizin güvenle ürünlerimizi satın 
almaları tarif edilemez bir başarı motivasyonu”
n İş hayatındaki en büyük motivasyonunuz nedir?
İş ortaklarımdan çalışma arkadaşlarıma, ürünlerimizin 
Ar-Ge sürecinden başlayıp bitimine kadar her şey beni 
motive edebiliyor. Ancak en çok öne çıkan, bazen aylarca 
emek verdiğimiz, fabrikamızdaki herkesin alın teri olan 
ürünlerimizin müşterilerimiz tarafından beğenilip işleri-
ni geliştirmeleri için aldıkları ürünlerin satışıdır. Dediğim 
gibi, yoğun bir emek sonrası müşterimizin ihtiyaçlarını 
karşılıyor olmak, onları mutlu etmek ve onların da mut-
luluk ve güvenle ürünlerimizi satın almaları gerçekten 
tarif edilemez bir başarı motivasyonu sağlıyor.

n Şu anda karşılaştığınız en büyük iş zorluğu nedir?
Günümüz şartlarını herkes biliyor. Aşırı hızlı tüketilen bir 
zaman içindeyiz. Herkesin kendine göre bazı ihtiyaçları, 
çözmesi gereken sorunları var. Aynı durum bizim için de 
geçerli. Gerçekten yetenekli, başarılı ve sonuç odaklı bir 
kadromuz var. Fakat günden güne büyüyen gelişen, yurt 
dışı iş anlaşmaları fazlasıyla artan bir durumdayız ve ha-
liyle nitelikli insan kaynağına ulaşabilmek bizim için şu 
an zaruri bir ihtiyaç. Yeterli eğitim al yapısı olmuş olsa 
nitelikli kaynaklara biraz daha kolay ulaşabiliriz diye dü-
şünmekteyim. 

35 yıllık çalışma hayatına sahip olan UVtek Genel Müdürü Metin Arslan ile sıklıkla kullandığı mobil 
uygulamaları, kendisine verilen en iyi tavsiyeyi, iş hayatındaki en büyük motivasyonu üzerine 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 
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Uzun yıllar kurumsal şirketlerde çalıştıktan sonra, edindiği tecrübeyi kendi markalarını kurmak 
için başarılı bir şekilde kullanan Özgecan Üstgül ile kurucu ortağı olduğu Myth Yapay Zeka ve 
Women&Women markalarını, hem iş veren hem de çalışan olarak iş dünyasında yer edinmenin 
zorluklarını, kadın olmanın sağladığı avantajları konuştuk. 

“Ben hak edenin, hak ettiği 
için o pozisyonu doldurması 
gerektiğine inanıyorum”



AĞAÇ İŞLEME MAKİNE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
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2015 yılında annesi ve 
kız kardeşi ile birlikte 
Women&Women marka-

sını kuran ve birçok kadına istih-
dam sağlayan Özgecan Üstgül, iş 
sırasında karşılaştıkları sorunları 
çözüme ulaştırmak için de Myth 
Yapay Zeka’yı hayata geçirdi. Ya-
kın zamanda dünyaca ünlü bir 
tekstil firmasıyla ilk anlaşmasını 
yapan Özgecan Üstgül, iş dün-
yasında cinsiyetten bağımsız gö-
revlendirmelerin yapılması gerek-
tiğini düşünüyor. Üstgül; “Çok 
büyük kurumsal şirketlerde kadın 
yöneticilerimiz var. Ancak birço-
ğunda globalden gelen baskılar-
la, kadın yönetici sayısını artırdık 
demek için birtakım isimler bazı 
görevlere getiriliyor. Bir kadın 
yönetici ve bir kadın girişimci 
olarak buna da karşıyım. Ben hak 
edenin, hak ettiği için o pozisyo-
nu doldurması gerektiğine ina-
nan biriyim” dedi.

n Öncelikle hem sizi hem de 
kurucu ortağı olduğunuz Myth 
Yapay Zeka ve Women&Wo-
men markalarını tanımak iste-
riz. Neler yapıyorsunuz bu iki 
firmada?
Aslında sorduğunuz soru benim 
hayat hikayemin yüzde 90’ını 
oluşturuyor. Ben işletme yüksek 
lisansına sahip bir kadın girişimci-
yim, işletme mühendisiyim aslın-
da. Hep İzmir’de okudum, hep 
İzmir’de yaşadım, ta ki iki yıl ön-
cesine kadar. İş hayatıma kurum-
sal şirketlerde başladım ve hep bir 
marka yöneticisi olacağımı hayal 
ederek okuldan mezun oldum. 
Lisedeyken marka yöneticisi 
olacağım diyordum ve o zaman 
Türkiye’de marka yöneticiliği ne 
demek bilinmiyordu. Bunun ne 
lisansı, ne de yüksek lisansı vardı. 

Ama benim böyle bir vizyonum 
vardı. Yabancı filmlerde markaları 
temsil eden kişileri görüp, ilham 
almıştım. Bu nedenle büyük ku-
rumsal şirketlerde pazarlama, 
satış, iş geliştirme yöneticiliği 
pozisyonlarında sekiz yıl çalıştım. 
Bunlar dünyanın en büyük firma-
ları Philip Morris International, 
AkzoNobel gibi firmalardı. Dört 
yıl birinde, dört yıl birinde piştim 
Ancak ben kurumsal şirketlerde 
çalışırken “Acaba sekiz yıldır ça-
lışıyorum da gerçekten bir şeyleri 
biliyor muyum? Yoksa ben ku-
rumsal şirketlerin bana öğrettiği 
şeyleri sadece özümseyip, yöneti-
cilik mi yapıyorum?” gibi sorular 
soruyordum. Kendimi sorgula-
maya başladığım bir süreçte “Ben 
bir marka çıkarsam nasıl olur?” 
diye düşündüm. Bir şey üretmeyi 
bilmiyorum ama bir şey satmayı 
ve pazarlamayı, işi geliştirmeyi bi-
liyorum. Bu nedenle üretilen bir 
şey üzerinden gitmem gerekiyor-
du ve bu doğrultuda fizibilite ça-
lışmalarına başladım. Önce fikrin 
fizibilitesini yaptım. Türkiye’de 
ne yapabilirim? Ne satabilirim? 
Ne pazarlayabilirim? diye düşün-
düm. Çünkü bunu doğru bir şe-
kilde analiz ettiğiniz zaman, hem 
güçlü hem de zayıf yönlerinizi 
buluyorsunuz. Annem tekstil işi 
biliyor, kız kardeşim tasarımcı… 
Biz buna hobi olarak başlasak ve 
sektörde yer edinebiliyor miyiz? 
diye düşündük ve başladık. İlk 
üretimlerimizi evde, evdeki atık 
kumaşlardan bir şeyler tasarlaya-
rak başladık. Ortada bir marka 
yoktu, sadece birkaç parça ürün 
ürettik. Böylece Women&Wo-
men markası 2015 yılı Nisan ayın-
da kuruldu. İsim annesi de an-
nem. Biz üç kadından oluşuyoruz 
ve biz kadınlarız. Neden kadınlar 

için bir marka kurmuyoruz, zaten 
onlar için üretiyoruz mantığıyla 
yola çıktık ve Women&Women 
bu hikayeyle kuruldu. Satış ka-
nallarını ise benim kurumsal ha-
yattaki networklerim ve okulda 
edindiğim çevrelerle sağladık. 
Biri Çeşme’de, biri Bodrum’da 
iki mağazaya koyduk ürünleri. 
Büyük firmaların ulaşmak isteyip 
de ulaşamadığı plajlarda mağaza 
açtık. Ürettiğimiz ürünlerin bir 
hafta içinde satıldığını görünce 
şok geçirdik. Daha yoğun çalış-
maya başladık. Sonrasında fason 
üretim yaptırarak, daha da son-
rasında büyük atölyelerle üretim 
yaptırarak yola devam ettik ve 
Women&Women yedi yaşana geldi. 
Men&Men erkek markasını kurdu. 
Şu an Kid&Kid diye çocuk marka-
sını kuruyor. Artık ihracat yapan, 
50’ye yakın satış mağazası olan 
büyük bir marka haline geldi. 
Myth’e gelecek olursak, aslında 
Women&Women, Myth’i doğur-
muş oldu. Ben bir iş geliştirme 
yöneticisi, hayatı boyunca strateji 
üzerine çalışmış bir insan olarak 
tekstil üretimini oldum olası an-
lamadım. Tamamen insana bağlı 
ve bu alanda doğru düzgün bir 
teknoloji yok. Örneğin; benim 
gibi bir insan bir desen tasarla-
mak istediğinde tasarlayamaya-
cağı ile yüzleşiyor. Ya çok büyük 
meblağlarda deseni satın almanız 
gerekiyor ya da bir tasarımcıyla 
anlaşmanız gerekiyor, ki benim 
kız kardeşim tasarımcı olmasına 
rağmen, desenlerimizi o tasarlı-
yor olmasına rağmen sorun yaşı-
yorduk çünkü pandemi dönemiy-
di, evlerde kapalıydık ve model 
yaratacak ilhamı bulamadığını 
söylüyordu. Durum böyle olun-
ca neden desen üretecek bir tek-
noloji olmadığını merak ettim.      
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Ve gördük ki bu alanda gerçekten 
hayata geçmiş bir teknoloji yok. 
Sonrasında ben İzmir’den İstan-
bul’a geldim, Galatasaray Üni-
versitesi’nde girişimcilik eğitimi 
aldım. Eğitimden sonra Myth’i 
TÜBİTAK 1512 projesiyle devlet 
desteğiyle İTÜ’de Teknokent’te 
2020 Kasım ayında kurduk. Pan-
deminin olduğu dönemde, her-
kesin sıkılıp evde ekmek yaptığı o 
dönemde, ben şirket kurdum ve 
online çalışmaya başladık. Böyle 
bir dönemde kurduğum şirketi-
min ilk anlaşmasını ise çok kısa 
bir süre önce imzaladık. Artık 
Zara’nın koleksiyonlarını yapay 
zekayla üretmeye başlıyoruz.

“Tekstilde kadınların istihdamı 
çok kolay ancak teknolojide
 kadın çalışan çok az”
n Myth Yapay Zeka ve Women
&Women firmalarında nasıl bir 
kadın istihdamı söz konusu? 
Üç kurucu ortağız biz; kardeşim 
annem ve ben. Women&Women 
tarafı için konuşuyorum; muha-
sebecimiz kadın, sosyal medya 
uzmanlarımız kadın satış perso-
nellerimiz kadın, açtığımız ma-
ğazaların çalışanlarının neredeyse 
yüzde doksanı kadın. Kadınlarla 
çalışmak bizim işimizi çok ko-
laylaştırıyor. Women&Women 
da çalışanlarımızın yüzde 97’si 
kadın. Bu yıl kadın kooperatifleri 
ile çalışmaya da başladık. Onla-
rı fason üretim süreçlerine dahil 
etmiyoruz, doğrudan evlerinden 
çalışabileceği bir ortam sağlaya-
rak evden para kazanmalarına 
olanak sağlıyoruz. Women&Wo-
men da sadece SEO görevini üst-
lenen bir erkek çalışanımız var. 
Ancak teknolojik kısımda erkek 
egemen olduğunu söyleyebili-
rim. Teknoloji tarafında bizim 

desen tasarımcımız ve ben hariç 
ekibin yüzde 85’i erkek. Moda 
ve tekstilde kadınların istihdamı 
çok daha kolay. Ancak teknoloji, 
teknoloji girişimleri, iş yönetimi, 
strateji yönetimi gibi konularda, 
çok büyük networklerin, yatırım-
ların ve finansal kaynakların dön-
düğü bu ekosistemde kadınların 
çok az olduğunu söyleyebilirim.

n İş dünyasında kadın olmanın 
avantajları ve dezavantajları 
sizce nelerdir?
Şimdiye kadar kurumsal şirketler-
de çalıştım, iki farklı firmam var 
ve bununla beraber danışmanlık 
veriyorum. Yani üç farklı iş ko-
lunda çalışıyorum ve en fazla zor-
luğu kendi kurucusu olduğum 
şirketlerde yaşıyorum. Çünkü 
kadın olduğunuzda, birçok ya-
kıştırmayla karşı karşıya kalıyor-
sunuz. Güzelseniz akılsızsınızdır 
ya da akıllıysanız çirkinsinizdir 
gibi tanımlamalarla maalesef karşı 
karşıya kalıyoruz ve bu tabuları 
yıkmak için çok fazla emek sarf 
ediyoruz. Devlet kurumlarından 
tedarikçilerinize, tedarikçileriniz-
den iş birlikçilerinize veya sizi de-
netleyen mentorlerinize kadar 
birçok kişinin size kadın oldu-
ğunuz için inanmadığını göre-
bilirsiniz. Hatta sürdürülebilirlik 
ve sosyal çalışmalar kapsamında 
kadın istihdamına önem verdikle-
rini ve kadın girişimcileri destek-
lediklerini söylerken, arka tarafta-
ki işleyişte ve pratik dünyada tam 
tersi ile karşılaşıyoruz.

“En büyük motivasyonum, 
bana yapamazsın denmesi”
n Çalışma hayatınızdaki en bü-
yük motivasyonunuz nedir?
Alaçatı’da, Bodrum’da, İstan-
bul’da ya da Nişantaşı’nda bir 

yerlerde gezerken üzerinde Wo-
men&Women markası ürünler-
le sosyalleşen kadınları gördü-
ğümde çok mutlu oluyorum. Bu 
benim için dünyanın en büyük 
motivasyonu. Bir de bu kadınla-
rın fotoğraf çekilip bizim sosyal 
medya sayfalarımızda yer almak 
istediklerini söylemeleri, bunları 
paylaşmaları yani bu ekosistemin 
içerisinde olup, bu marka değe-
rini kendileriyle bağdaştırmaları 
benim için çok çok değerli. Çün-
kü bir marka temsilcisi olarak 
bu markanın kadınlara ulaştığı-
nı görmek, bunu pazarda doğ-
rulamak, bu ürünlerin kadınlar 
tarafından sevilerek giyildiğini 
görmek ve bir arzu nesnesi ol-
duğunu bilmek benim için ina-
nılmaz keyifli. Bu söylediklerim 
Women&Women tarafı için. My-
th’de ise bu işe ilk başladığımda 
sektörün en saygın isimlerinden 
bir tanesine yaptığım sunum-
da fikrimi, yapmak istediklerimi 
anlatıp, buna ihtiyaçları olup ol-
madığını sormuştum Onlar da; 
“Böyle bir şeye çok ihtiyaç var. 
Keşke bunu yapsanız. Şu anda 
tasarımcı çalıştıramıyoruz, hepsi 
pandemiden dolayı evde ve üre-
temiyorlar, ilham alamıyorlar. 
En büyük problemimiz bu zaten 
sürekli eleman kaybediyoruz. Siz 
bunu yapamazsınız çünkü bu 
daha önce yapılmaya çalışıldı ve 
yapamayacaksınız zaten bunun 
için çok büyük devler var onlar 
zaten bunun için çalışıyorlar” 
dediler. Ancak düşünüldüğü gibi 
olmadı ve biz bunu yaptık ve ilk 
anlaşmamızı imzaladık. Şu anda 
en büyük destekçimiz onlar artık 
size yapamazsınız demeyeceğiz 
diyorlar. Benim en büyük moti-
vasyonum bana “bunu yapamaz-
sın” denmesi.
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“Görevlendirmelerin cinsiyet-
ten bağımsız olarak yapılması 
gerektiğini düşünüyorum”
n Geçmiş yıllarda iş dünyası 
erkek egemenliği altındaydı. 
Ancak artık alışkın olunan dü-
zen hızlı bir değişim geçiriyor 
ve kartlar yeniden dağıtılıyor. 
Siz bu dönüşümü nasıl değer-
lendirirsiniz?
Masanın her iki tarafında olan 
biri olarak durumu şöyle değer-
lendirebilirim; çok büyük ku-
rumsal şirketlerde kadın yöneti-
cilerimiz var. Ancak birçoğunda 
globalden gelen baskılarla, kadın 
yönetici sayısını artırdık demek 
için birtakım isimler bazı görev-
lere getiriliyor. Bir kadın yönetici 
ve bir kadın girişimci olarak buna 
da karşıyım. Ben hak edenin, hak 
ettiği için o pozisyonu doldur-
ması gerektiğine inanan biriyim. 
Yani görevlendirmelerin cinsi-
yetten bağımsız olarak yapılması 
gerektiğini düşünüyorum. Aksi 
takdirde bunun bedelleri ileride 
daha büyük olabiliyor. Sırf siz 
şirketin ana merkezinden gelen 
yönergeyi uygulayacaksınız diye 
karşı cinsiyetten birinin hak etti-
ği koltuğu, bir kadının almasına 
olanak sağlıyorsunuz. Çok farklı 
yetkinliklerde, çok farklı bakış 
açılarına sahip, pratik ve analitik 
zekada çok başarılı kadınlar var. 
Bunların da normal yerel yö-
netim mantığıyla sen kadınsın, 
yönetemezsiniz bakış açısıyla o 
koltuğu hak ettiği halde alama-
masına da karşıyım.

n Yeni mezun ya da iş hayatına 
yeni atılacak kadınlara tavsiye-
leriniz nelerdir?
Önce genele sesleneyim. Ön-
celikle enflasyonun en yüksek 
olduğu, dünyanın gerilediği 

ekonomik resesyonun okyanus-
lardan bile hissedildiği bir ekosis-
temde yaşıyoruz ve önümüzdeki 
10 yılda böyle geçecek. Buna biz 
savaş ekonomisi diyoruz ve savaş 
ekonomisinde yapılması gere-
kenler bellidir. Bizim okuyarak 
öğrenebileceğimiz ya da en azın-
dan tahmin yürütebileceğimiz 
bir sistem buradaki. İyi yetmez 
daha iyi olmanız gerekir. Peki 
ama daha iyi nasıl onu olunur? 
Evde oturup Netflix’ten dizi iz-
leyerek maalesef olmaz. Şu anda 
dünyanın sunduğu bir avantaj 
var. Eğer bir şeyi iyi yapıyorsanız 
onu online yapabileceğiniz bir 
platforma girin ve orada çalışarak 
para kazanmaya başlayın. Sonra 
bir kurumda muhakkak yer alın. 
Çay taşıyın, telefonlara bakın ya 

da bir insanın yanında oturup 
onun iş yapış şeklini izleyin. Üni-
versite dönemini böyle geçirin. 
Artık herkes eğitimli. Artık en iyi 
olmak gerekiyor. İçinde bulun-
duğumuz dönemin şartlarından 
dolayı tersine göç başladı. Ar-
tık birçok kişi yaşadığı şehirdeki 
üniversiteyi tercih ediyor. Ama 
eğer en iyisini olmak istiyorsanız. 
Boğaziçi’ne, ODTÜ’ye, Koç’a 
gitmeniz gerekiyor. En iyi üni-
versitelere gidebilmek için çok 
çalışmak, kendini çok daha fazla 
geliştirmek, dünya standartla-
rında olmak gerekiyor. O vizyo-
nerlikte olmanız gerekiyor. Artık 
kurumsal şirketlerin iyi eğitimli 
gençleri işe alma konusunda bir 
motivasyonları kalmadı çünkü 
herkes iyi eğitim alıyor.
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“Kurumsallaşma beraberinde 
profesyonelliği, itibarı ve 
şeffaflığı getiriyor”

Fimaksan Genel Müdürü Ali 
Fidancı ve Uluslararası Satış 
ve Pazarlama Müdürü İrem 

Fidancı ile şirket yapılarını, şirket 
yönetiminde nelere dikkat ettik-
lerini, farklı kuşakların bir arada 
çalışmasının getirdiği avantajları 
konuştuk. Aile şirketlerinin sür-
dürülebilir başarıya sahip olmaları 
için aile anayasasının çok önemli 
olduğuna değinen şirket yönetici-
leri, krizlerle başa çıkabilmek için 
daima şirket gerçekleriyle hareket 
etmek gerektiğine ve eğer müm-

künse öz sermayeyle hareket etme-
nin çok daha avantajlı olduğuna 
değindiler.

n Türk reel sektörünün gerçeği 
KOBİ’ler onun da özelliği aile 
şirketleri… Peki aile şirketi olma-
yı siz nasıl tarif ediyorsunuz?
Ali Fidancı: Aile şirketlerindeki en 
önemli faktör güven faktörüdür, 
güvene dayalı olan bir aile şirketi 
uzun yıllar ticari hayatını sürdüre-
bilirler. Şirket büyüklerinin edindiği 
tecrübeyi sonradan gelen aile birey-

lerine aktarması ile hayatlarına ba-
şarılı bir şekilde devam edebilirler. 
Şirket değerinin önemi aile bireyleri 
tarafından anlaşıldıkça ve ortak he-
def doğrultusunda entegre çalışıl-
dığında aile şirketinin devamlılığı 
uzun yıllar sürer gider.

İrem Fidancı: Aile şirketleri sadece 
Türkiye ekonomisinde değil dünya 
ekonomisinde de her geçen gün 
daha da önemli hale geliyor. Aile 
şirketlerinin ortak hedefleri vardır. 
Uzun vadeli hedeflere odaklanılır, 

Üç kuşaktır ticari faaliyetlerine ara vermeden devam eden Fimaksan Genel Müdürü Ali 
Fidancı ve Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü İrem Fidancı “Babalar ve Çocukları”nın 
yeni konukları oldu. Aile şirketlerinin kurumsallaşmasının büyük önem arz ettiği konusunda 
ortak fikre sahip olan baba-kız, ekip olarak ortak hedef için çalışmanın motivasyonu ciddi 
derecede yükselttiğine, kurumsallaşmanın aynı zamanda profesyonelliği, itibarı ve şeffaflığı 
da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.



kısa vadede yalnızca finansal getiri 
düşünmezler. Ortak hedef doğrul-
tusunda çalışan aile şirketlerinin 
rekabet avantajları diğer şirketlere 
nazaran çok daha yüksek. Aile şir-
ketleri müşteriye güven verir, müş-
teri bir zaman sonra herhangi bir 
şeye ihtiyaç duyduğunda muhatap 
olduğu kişiyi yerinde bulabilir ve 
o kişiden destek alabilir. Kendi aile 
şirketimizin olması benim için çok 
büyük bir şans, aile şirketimiz olan 
Fimaksan’da çalışmak beni ciddi 
derecede motive ediyor ve yenilikçi 
olmamı sağlıyor.

“Şirket işleyişinin gelecek nesillere 
doğru aktarılması için şirket 
anayasası hazırlamak çok önemli”
n Kurumsallaşmanın bu kadar 
konuşulduğu bir yerde aile şirke-
ti olmak, buna hep tezat gibi an-
latıldı. Oysa Avrupa’da kurum-
sallaşmış aile şirketleri var. Sizce 
bu denge nerede yakalanabilir?
Ali Fidancı: Aile şirketi çatısı liya-
katli şirket yöneticileriyle oluşturu-
lursa o aile şirketi gerçek manada 
kurumsal bir şirket olabilir. Aile 
şirketinin kurumsallaşması için ön-
cellikle şirketin emektarları olan 
büyükler ile çocukların kesinlikle 
entegre olmaları gerekiyor. Bu ger-
çekleştiğinde şirketin kurumsallaş-
madan önceki durumunda mutlaka 
marka olması, markayı meydana 
getirmesi şat. Bence marka değeri 
çok çok önemli bir faktör. Sonra-
sında kurumsal bir kimliğe bürün-
menin kaçınılmaz olduğunu zaten 
bütün şirket büyükleri ve çocuk-
ları göreceklerdir. Marka değeri 
oluşturduktan sonra büyükler ve 
çocukların birbirlerine güven duy-
maları ise ikinci önemli faktör. Bu 
faktörler bir araya geldiğinde ku-
rumsal bir firma olmak ve kurumsal 
bir şekilde yürümek kendiliğinden 
meydana gelmiş olur. 

İrem Fidancı: Aile şirketlerinin 
kurumsallaşması yeniliklere ayak 
uydurmaları ve dünyayla entegre 
çalışmaları açısından çok önem-
li. Kurumsallaşmak aile üyelerinin 
profesyonellerle çalışmasıdır, aile 
üyelerinin işi profesyonellere bı-
rakıp kenara çekilmesi değil. Aile 
şirketlerinin sürdürülebilir başarı-
ya sahip olmaları için aile anayasa-
sı önemli. Bence şirket işleyişinin 
gelecek nesillere doğru aktarılma-
sı için şirket anayasası hazırlamak 
önemli bir adım.
  
“Aile şirketlerinde kilit 
nokta kurumsallaşma”
n Her aile şirketi kurumsallaş-
malı mıdır?
Ali Fidancı:  Günümüzde birçok 
büyük firma aile şirketi. Kurumsallaş-
mak için dünyayla entegre çalışmak 
çok önemli. İhracat önemli. Her aile 
şirketi mümkünse şartlar yerine geti-
rildiğinde kurumsallaşmalı ve kurum-
sallaşmış KOBİ olmalı. Bence bu fay-
dalı bir olay. Türkiye’de bakıldığında 
çok uzun yıllara dayanan şirket sayısı 
fazla yok. Bundan sonra Türkiye’nin 
kalkınması ve hızlı yol alması için ku-
rumsallaşmış KOBİ şirket sayılarının 
artması çok önemli. Özetlersek aile 
şirketleri kurumsallaşmalıdır. 

İrem Fidancı:  Evet, her aile şirketi 
kurumsallaşmalı çünkü aile şirketle-
rinde kilit noktanın kurumsallaşmak 
olduğunu düşünüyorum. Kuşaklarca 
yaşayan aile şirketlerinin sırrı kurum-
sallaşmaktan geçiyor. Dünyada en 
başarılı şirketlerin yüzde 40’ından 
fazlasını kurumsal aile şirketleri oluş-
turuyor. Aynı vizyon doğrultusunda 
çalışmak şirketin başarılı olmasında 
çok büyük etken. Ekip olarak ortak 
hedef için çalışmak motivasyonu 
ciddi derecede yükseltiyor, bu da 
işlerin gidişatını iyi yönde etkiliyor. 
Kurumsallaşma beraberinde profes-

yonelliği, itibarı ve şeffaflığı getiriyor. 
Sürekliliğin sağlanması için sürekli 
iyileştirmek gerekir. Kurumsallaşmış 
şirketlerde süreçler tutarlı bir şekil-
de devam eder. Kurumsallaşamayan 
şirketler rekabette kolaylıkla geride 
kalabilir.

“Büyüklerin görevlerini, genç 
kuşağın alması bazı sıkıntıları 
beraberinde getirebiliyor”
n Şu an Türk işletmelerine baktı-
ğımızda büyük ölçüde kuşak de-
ğişimi yaşandığını görüyoruz. Siz 
kuşak çatışması yaşadınız mı? 
Ali Fidancı: Aile şirketlerinde ka-
çınılmaz olan kuşak değişimi, yani 
büyüklerin görevlerini genç kuşağın 
alması doğal olarak bazı sıkıntıları 
da beraberinde getirebiliyor. Şirketin 
oluşmasını sağlayan büyükler çeşitli 
fedakarlıklar yaparak şirketi meydana 
getirmiş oluyor ve her şeyin kıymeti-
ni, değerini çok iyi biliyor. Sonradan 
şirkete katılan genç nesil bu sıkıntı-
lardan uzak bir ortamda şirkete dahil 
oluyor. Dolayısıyla genç kuşak, bu 
şirket bu seviyeye kendiliğinden geldi 
ya da başından beri şirket bu seviye-
deydi gibi düşünüyor. Şirket içindeki 
büyükler ve gençlerin mümkün ol-
duğunca birbirine anlayışla yaklaş-
maları önemli. Günümüzde bilişim 
çağı yaşanıyor, bu da bazen kuşaklar 
arasında tartışmalara sebep olabiliyor. 
Tartışmaların yaşanmaması için bü-
yükler ve gençlerin birbirine anlayışla 
yaklaşmaları gerekiyor. 

İrem Fidancı: Zaman zaman illaki 
kuşak çatışmaları oluyor ancak ortak 
hedef doğrultusunda çalıştığımız için 
tutumumuz çözüm odaklı oluyor. 
Biz Fimaksan olarak üç kuşaktır ticari 
faaliyetlerine devam etmekte olan bir 
firmayız, bu nadir görülen bir tablo.  
Bu yüzden bu tabloyu bozmamak 
için elimizden geleni yaparak güç 
birliği yapıyoruz.

AĞAÇ İŞLEME MAKİNE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
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“Gençlere üretimi iyi analiz 
etmeleri gerektiğini anlattık”
n Yeni kuşağı şirket içinde görev-
lendirirken nelere dikkat ettiniz?
Ali Fidancı: Yeni kuşak şirket için-
de görev almadan önce büyükler 
olarak çocukların eğitimlerini bi-
tirmelerini evvela bekledik. Eğitim 
hayatı bittikten sonra şirkette görev 
almaya başlarken gençlere ilk önce 
üretimin nasıl yapıldığını, hangi 
evrelerden sonra makinelerin mey-
dana geldiğini bilmeleri gerektiğini 
söyledik ve üretimi iyi analiz etme-
lerini bildirdik. Çünkü genç kuşak 
tecrübesiz ve deneyimsiz, belli bir 
tecrübeye sahip olmak için üretimin 
aşamalarını bilmeleri gerekiyor. Bu 
süreçten geçtikten sonra, gençlerin 
yeteneklerine göre şirkette göreve 
başlamaları daha doğru. Sonrasında 
da piyasa gerçekleri, müşteri ilişkile-
ri, işçi işveren ilişkileri, şirket içinde 
hep birlikte yaşanmaya başlıyor. Bu 
süreç genç nesilleri olgunlaştırma-
ya yetiyor ve şirkette büyükler ve 
gençler şirketi birlikte idare etmeye 
devam edebiliyorlar. Tabii ki genç-
lere de güvenmek zorundayız. 

n Yeni bir ekonomi, yeni şartlar, 
farklılaşan bir yaklaşım. Sizce 
firmalar bu dönüşümü nasıl yö-
netmeli?
İrem Fidancı: Dünyada artık her 
şey çok hızlı değişiyor. Hızlı değişen 

ekonomide uzun vadeli hedef koya-
mazsınız ancak uzun vadeli planla-
ma yapabilirsiniz. O yüzden iş po-
tansiyeliniz varsa onu çok iyi şekilde 
değerlendirerek hesaplı bir şekilde 
büyümeye gidilmesi gerekir çünkü 
fırsatlar her zaman olmaz. 

n Yönetim biçimleri de değişiyor. 
Eskinin sert yönetici tipi, şimdi 
iletişimi yüksek, ortak karar ala-
bilen bir özelliğe dönüştü. Aile 
işletmesi olarak bu dengeyi ku-
rarken, yol haritanız ne oldu ya 
da olacak?
Ali Fidancı: Günümüzde bilişim 
çağı yaşanıyor, bu çağda müşteri iliş-
kileri eski piyasa ortamına göre çok 
fazla şekil değiştirdi. Günümüzde 
iletişim çok çok önemli. Müşteri 
mantalitesi de değişti, doğal olarak 
bu dengeyi iyi kurmak gerekiyor. 
Türkiye piyasa şartları da çok reka-
bete dayalı bir hal aldı, üretici sayı-
ları çoğaldı, kalite ön plana çıkmaya 
başladı, yeni nesil müşterileri de ikna 
etmek çok kolay olmuyor. Yani eskisi 
gibi çok katı davranamazsınız çünkü 
alternatifi çok olan bir Türk piyasası 
oluşmuş durumda. Üretim alanında 
da ortam eskiye göre çok değişti. 
Aslında piyasada ahlaken de bir yoz-
laşma yaşıyoruz, insanlar menfaatleri 
gereği çok saygısız davranabiliyorlar. 
Eskiden bunlar çok olmazdı. Benim 
isteğim gençlerin güler yüzlü, ileti-

şimi sanal olarak değil yüz yüze ola-
cak şekilde yapabilmeleri. Şu an çok 
ihtiyaç duyulan bir uygulama. Yani 
ikili ilişkiler bence çok mühim bir 
durum, ikili ilişkileri iyi olan gençler 
için sonrası da zaten kendiliğinden 
gelişiyor. 

İrem Fidancı: Genellikle ortak ka-
rarlar alan bir firmayız. Aile toplantı-
larımız sık oluyor birbirimizle sık sık 
fikir alışverişi yapıyoruz, şirketimiz 
için en mantıklı olan kararı almaya 
çalışıyoruz. Aile toplantılarının sık 
olması şirket içindeki iletişimimizi 
artırdığı gibi herhangi bir sorun ol-
duğunda da sorun büyümeden mü-
dahale etmemizi sağlıyor. 

“Bankalar günümüzde bütün 
sanayi ve ticaret hayatının 
içine girmiş durumda”
n Sözün senet olduğu yıllardan, 
çekin ödenmediği yıllara geldik. 
Dünden bugüne bu bozulmayı 
okurken yeni kuşaklara tavsiyele-
riniz neler?
Ali Fidancı: Maalesef günümüz-
de çok güvene dayalı ticaret hayatı 
yapılamıyor. Bankalar günümüzde 
bütün sanayi ve ticaret hayatının içi-
ne girmiş durumda. Güvene dayalı, 
söze dayalı ticaret bitmiş durumda, 
bu bana göre çok üzücü bir durum 
çünkü faiz ekonomisi piyasamızda, 
bu da yardımlaşmayı, dayanışmayı ve 
güveni ortadan kaldırdı. Yeni kuşağa 
tavsiyem mümkünse faiz ekonomi-
sinden uzak durmaları, öz sermayey-
le çalışmaları ve daima yardımlaşma-
yı ellerinden geldiğince yapmaları. 
Dünden bugüne yaşanan bu bozul-
manın insanların plansız hareket et-
melerinden ve gösteriş merakların-
dan kaynaklandığını düşünüyorum. 
Herkes kendi bütçesine göre hareket 
etsin, faiz ekonomisinden medet 
ummasın ve öz sermayesiyle çalışma-
ya devam etsin. 
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“Düzenli bir üretim sahası demek daha hızlı 
bir üretim demek”
n Eski kuşaktan farklı olarak hayata geçirdi-
ğiniz ya da geçirmeyi planladığınız yenilikler 
var mı?
İrem Fidancı: Ben Amerika’da okuyan biri ola-
rak üretimde ya da şirket içerisindeki en küçük 
düzensizlik bile beni ciddi derecede rahatsız 
ediyor. Bu yüzden üretim sahasını daha da dü-
zenli hale getirmeye çalışıyorum. Daha düzenli 
bir üretim sahası demek, daha hızlı bir üretim 
demek. 

“AİMSAD, Türkiye ekonomisinin büyümesi 
için çok faydalı bir kuruluş”
n AİMSAD’ın çalışmaları hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Ali Fidancı: Gördüğümüz kadarıyla AİMSAD 
faydalı işler yapmaya çalışan ve ülkemizi, dünya-
ya tanıtmaya çalışan önemli bir kuruluş. Bu der-
nekte görev yapan bütün çalışanları kutluyorum, 
doğru yoldalar. Başarılarının devamını temenni 
ediyorum. 

İrem Fidancı: AİMSAD’ın çalışmalarını başa-
rılı ve güncel buluyorum. Özellikle uluslararası 
fuarlarda aktif olarak çalışmalarını çok beğeniyo-
rum. Türkiye ekonomisinin büyümesi için çok 
faydalı bir kuruluş olduğunu düşünüyorum.

n Son olarak, birbirinizin rollerini değiştir-
seniz, diğer kuşağa tavsiyeniz ne olur?
Ali Fidancı: Sanırım iki tarafta baya zorlanır 
onun için bu konuda çok yorum yapmıyorum 
ama gençlere tavsiyem çok çalışmalı, üretmeli, ih-
racata önem vermeliler ve cesur olmalılar. 

İrem Fidancı: Dijitalleşme olabilir. Dijital-
leşmenin şirketler için birçok avantajı var. 
Günümüzde artık çoğu iş dijital olarak ya-
pılıyor. Amerika’da çok meşhur bir laf vardır 
“time is money” yani vakit nakittir, dijital 
olarak yapılan işler ciddi derecede zaman ta-
sarrufu yaptırır. Dijitalleşme maliyetleri ciddi 
derecede düşürerek çok daha hızlı çalışma 
imkânı sağlar. Dijitalleşmiş şirketler istenilen 
bilgiye anında ulaşma şansına sahiplerdir, bu 
da şirket içinde organize çalışmayı sağlayarak 
verimliliği artırır. 

“Üretime dayalı yatırımlar yapılmalı ve 
en önemlisi öz sermaye ile hareket edilmeli”

n Değişen bir ekonomiden ve onun yarattığı krizden söz 
ediliyor? Yıllarca krizlerle boğuşmuş bir firma olarak gemi-
nizi bu zamana nasıl getirdiniz? 
Ali Fidancı: Piyasada olursan krizler hep oluyor, geçmişte de 
vardı, günümüzde de zaman zaman oluyor. Krizlerden etkilen-
mek istemiyorsanız benim tavsiyem daima şirket gerçekleriyle 
hareket etmenizdir, eğer mümkünse öz sermayeyle hareket 
etmelisiniz. KOBİ’lerin ya da aile şirketlerinin krizde ayakta 
kalabilmeleri için üretim ekonomisine önem vermeleri gerek-
mekte. Yani sürekli üretim yapılmalı, sonrasında ihracata önem 
verilmeli. Çünkü ihracat yapmak şirket ekonomisini daha güçlü 
ayakta tutar. Ayrıca ihracat yapmak Türkiye ekonomisine de 
katkı sağlar. Üretime dayalı yatırımlar yapılmalı ve en önemlisi 
öz sermaye ile hareket edilmeli çünkü öz sermaye olası krizler-
de şirketi daima ayakta tutar. 

İrem Fidancı: İhracat ve fuarlara katılarak kriz ortamlarını 
atlattık diyebilirim. Ben müteşebbisliğin ne kadar önemli ol-
duğunu Amerika’da üniversite yıllarımda gördüm. Babamın 
müteşebbis biri olması şirketimiz için çok büyük bir avantaj. 
Şirketimizin zaman içindeki gelişimi yaptığımız ihracatlar sa-
yesinde oldu. İhracat şirketimiz için önemli gelir kaynağı oldu 
ve bu sayede üretim için yatırım yapabildik, bu da üretimimizi 
ciddi derecede artırdı. 
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Cumhuriyetin temellerinin 
atıldığı şehir: Sivas 
Hititlere kadar dayanan sırlı tarihi ile Türkiye’nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Sivas 
kendine has bir ruh taşıyan şehirlerden. Tarihin ilk dönemlerinden itibaren yerleşim birimi ve 
şehir merkezi olan Sivas, Milli Mücadele döneminde, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir-
lerden biri olması nedeniyle de kritik bir öneme sahip. Çifte Minareli Medrese, Gök Medrese, 
Sivas Ulu Camii gibi yapılarıyla UNESCO’nun dahi dikkatini çeken Sivas, güneydeki taş ustaları-
nın ince işçiliklerini bugün görmenizi sağlayan eserlerle donatılmış olan bir kültür mirası.

Köklü bir tarihe sahip ol-
masının yanında Milli 
Mücadele’nin kazanıl-

masında önemli bir yeri olan Si-
vas doğusunda Hafik, güneyinde 
Ulaş ve Altınyayla, güneybatısında 
Şarkışla, batısında Yıldızeli ilçeleri; 
kuzeyden Tokat, Ordu, Giresun; 
doğudan Erzincan, güneyden Ma-
latya, Kahramanmaraş ve Kayseri, 
batıdan da Yozgat illeriyle komşu. 
Eski adı, Sebastia, Sebasteia veya 
Samassia olan Sivas, Anadolu’nun 
en eski yerleşim merkezlerinden 
biri konumunda. Bölgede yapılan 
kazı ve araştırmalarda ele geçirilen 
buluntular, yörede ilk yerleşimin 
Cilalı Taş Devri’ne kadar uzadığını 
gösteriyor. 

M.Ö. 17. yüzyılda Hitit sınırları 
içinde yer alan kentin güney kesi-
mi Geç Hitit devletleri dönemin-
de Tilgarimmu adıyla anılmaya 
başladı. M.Ö. 8. yüzyılda Kim-
mer ve İskit istilalarına uğrayan 
şehir M.Ö. 6. yüzyıl başlarında 
Medlerin, aynı yüzyılın ortala-
rında da Perslerin egemenliğine 
girdi. M.S. 17’de bütün Kapa-
dokya ile birlikte Roma İmpara-
torluğu’nun egemenliğine giren 
Sivas bu dönemde kısa sürelerle 
Partların ve Sasanilerin eline geç-
ti. Bölge Bizans döneminde önce 
Armeniakon Theması’nın sınırla-
rı içindeydi.  Sonrasında ise 12. 
yüzyılda Sebasteia Theması’na 
bağlandı.

Malazgirt Zaferi’nden sonra 
Türk egemenliğine girdi
Bölgenin kesin olarak Türk ege-
menliğine girmesi ise Malazgirt 
Zaferi’nden kısa bir süre sonra ger-
çekleşti. Kutalmışoğlu Süleyman 
Şah’ın kumandanlarından Emir Da-
nişment’in ele geçirdiği kent uzun 
bir süre Danişmentliler’in elinde kal-
dıktan sonra 1174’te II. Kılıç Arslan 
tarafından Selçuklu Devleti sınırları 
içine alındı. Selçuklular dönemin-
de yeniden gelişen kentin surları 
1221’de, Sultan I. Alaeddin Keyku-
bad tarafından onartıldı. Ancak kısa 
bir süre sonra Moğolların saldırıları 
başladı ve Kösedağ Savaşı’ndan sonra 
Selçuklu topraklarıyla birlikte Sivas da 
Moğolların eline geçti. Kentteki anıt-
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ların en önemlileri 13. yüzyılın ikinci 
yarısındaki İlhanlılar döneminde ya-
pıldı. Aynı dönemde. Sivas, Kayseri 
ile birlikte İlhanlılar’ın Anadolu’ya 
gönderdikleri valiler tarafından mer-
kez olarak kullanıldı ve 14. yüzyılın ilk 
yarısında Sivas’a gelen İbn-i Batuta, 
burayı İlhanlıların Anadolu’daki en 
büyük şehri olarak tanımladı. İlhan-
lı valilerinden Alaeddin Eratna Bey, 
1345’te bağımsızlığını ilan ederek 
önce devletine merkez olarak Sivas’ı 
seçti. Eretna’nın 1353’te ölümünden 
sonra Kadı Burhanettin onun yerini 
aldı ancak Akkoyunlu Beyi Karayülük 
Osman ile yaptığı bir savaşta öldü ve 
bunun üzerine Sivaslılar topraklarını 
Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıd’a 
teslim ettiler. Ancak 1400 yılında Ti-
mur Sivas’ı ele geçirdi, şehri savunan 
askerleri öldürttü, halkı kılıçtan ge-
çirtti, şehri yağmalattı ve surları yık-
tırttı. Timur istilasından sonra şehir 
bir süre Kadı Burhaneddin’in dama-
dı Mezid Bey’in elinde kaldı. 1403-
1408 arasında yeniden Osmanlı ha-
kimiyetine geçti ve bir eyalet merkezi 
oldu.

Türk Kurtuluş Savaşı öncesi 
toplanan en önemli kongre
Tarih boyunca birçok medeni-
yete ev sahipliği yapmış olan Si-
vas özellikle Milli Mücadele’nin 
kazanılmasında büyük öneme 
sahip şehirlerden biriyi. Ata-
türk’ün “Cumhuriyetin temelle-
rini burada attık” dediği Sivas’ta 
4 Eylül 1919’da Sivas Erkek Li-
sesinde toplanan Sivas Kongresi, 
alınan kararlar bakımından Türk 
Kurtuluş Savaşı öncesi toplanan 
en önemli kongre. Hiçbir ülke-
nin manda ve himayesinin kabul 
olunmayacağı ve milletin istikbali-
nin yine milletin azim ve kararıyla 
kurtulacağı yönündeki kararlar bu 
kongrede alındı.

Cumhuriyet tarihinin 
ilk vagon ve lokomotif 
fabrikası Sivas’ta kuruldu
Milli Mücadele’deki öneminin yanı 
sıra Sultan II. Abdülhamid döne-
minden beri var olan demiryolu ne-
deniyle bugün birçok ilin demiryolu 
bağlantısı direkt olarak Sivas üzerine 
kurulu. Cumhuriyet tarihinin de ilk 
vagon ve lokomotif fabrikası ve Cer 
atölyesi TÜDEMSAŞ da 1939’da 
Sivas’ta kuruldu. TÜDEMSAŞ ku-
rulduğunda dünyanın en ileri tesis-
lerinden biriydi. 2003 yılında Irak 
Savaşı’nın başlarında TÜDEMSAŞ, 
Saddam yönetiminin başında bu-
lunduğu Irak’a 300 vagonluk ih-
racat yaptı. Bugün hala dünyanın 
değişik yerlerinden TÜDEMSAŞ’a 
gelen siparişler değerlendirilip, ih-

racatlar devam ediyor. Günümüz-
de de TÜDEMSAŞ, Sivas’ın geçim 
kaynağı ve bel kemiği görevini koruyor.

Şehir kışları dört-beş ay 
karla örtülü kalıyor
Sivas topraklarının Kızılırmak Hav-
zası’na giren bölümünde karasal 
iklim, Yeşilırmak Havzası’na giren 
bölümünde Karadeniz ardı geçiş 
iklimi, Fırat Havzası’na giren bölü-
münde ise, Doğu Anadolu karasal 
iklimi egemen. Sivas’ta kışlar soğuk 
ve sert geçiyor. Kış aylarında bol kar 
yağışı görülen şehir ortalama dört-
beş ay karla örtülü kalıyor. Yazları sı-
cak kurak ve kısa süreli, bahar ve güz 
mevsimleri ise yağmurlu geçiyor. İl 
alanı kuzeyden Kelkit Vadisi, doğu-
dan Köse Dağı’nın uzantıları, Kuru 
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çay Vadisi ve Yama Dağı, güneyde 
Kul maç Dağları, Tahtalı Dağları’nın 
uzantıları ve Hezanlı Dağı, batıdan 
Karababa, Akdağlar ve İncebel Dağ-
ları gibi doğal sınırlarla çevrili. 
İç Anadolu’nun yüksek platoları 
üzerinde başlayan ve doğuya doğru 
yükselen il toprakları, kuzey, doğu 
ve güneydoğuda dağlık ve sarp bir 
kesimle son buluyor. Sivas’ta orta-
lama yükselti 1000 metrenin üs-
tünde. Dağlar, bu dağlar arasında 
uzanan vadiler çukurlarda oluşmuş 
ovalar ve yüksek platolar Sivas’taki 
başlıca yeryüzü şekillerini oluşturu-
yor. Şehrin batısında kalan Geme-
rek, Şarkışla ve Yıldızeli çevreleri 
ile orta kesimdeki Merkez ve Kan-
gal ilçeleri, aşınmayla yükseltileri 
önemli ölçüde kaybetmiş dağlarla 
ve geniş platolarla kaplı. Aşınmış 
dağlarla platolarda yükselti yavaş 
yavaş azaldığından, yüzey sularının 
akış hızları düşük. Bu nedenle vadi-
ler genellikle pek derin değil.

Çifte Minareli Medrese
Sivas’ta gezilip görülmesi gereken 
yerlerin başında Çifte Minareli Med-
rese geliyor. Taç kapı üzerinde yer 

alan kitabesine göre 1271 yılında 
İlhanlılar Veziri Şemseddin Cüveyni 
tarafından yaptırılan Medrese, süsle-
meli taç kapısı ve tuğla-çini örgülü 
iki minaresi ile dikkati çekiyor.

İlmiye çalışmaları için 
yapılan medrese
1271 yılında Anadolu Selçuklu Sul-
tanlarından III. Gıyasettin Keyhüs-
rev zamanında Hibetullah Buru-
cerdioğlu Muzaffer Bey tarafından 
yaptırılan Buruciye (Şifaiye) Medre-
sesi günümüze kadar gelen eşsiz ya-
pılardan biri. İlmiye çalışmaları için 
yapılan medrese Selçuklu taş oyma-
cılığının en güzel örneklerinden biri.

Sivas Kongre Müzesi
Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i 
Temsiliye tarafından 2 Eylül-18 Ara-
lık 1919 tarihleri arasında Milli Mü-
cadele Karargahı olarak kullanılan 
bina Cumhuriyet tarihimizde çok 
önemli bir yer tutuyor. Sivas Mü-
zesi’nde bulunan kitabesine göre 
bina 5 Ekim 1892 tarihinde Sivas 
Valisi Mazlum Paşazade Mehmet 
Memduh Bey tarafından Mülki İdadi 
Binası olarak yaptırıldı. Geç Osmanlı 
Dönemi sivil mimarisinin güzel ör-
neklerinden biri olan yapı üç katlı. 

Süsleme sanatının 
en önemli yapılarından
Türk mimarisinin ve süsleme sanatı-
nın birlikte görülebildiği en önemli 
yapılardan olan Gök Medrese’nin 
çeşitli bölümlerindeki yazıtlardan IV. 
Kılıçaraslan’ın oğlu III. Gıyaseddin 
Keyhüsrev döneminde Vezir Sahip 
Ata Fahreddin Ali tarafından, 1271 
yılında yaptırıldığı anlaşılıyor. Gök 
Medrese’nin, mermer taş kapısı, 
ışık-gölge oyununu yaşatacak den-
li zengin bir görünüme sahip. Yapı, 
açık avlulu, dört eyvanlı, iki katlı plan 
özelliğine sahip. Yapıldığı tarihten 

itibaren dini ilimlerin tahsil edildiği 
medrese olarak hizmet verdiği bili-
nen bina 1926 yılında müzeye dö-
nüştürüldü.

Güneşin açısına göre 
ton değiştiren göl
Gökpınar Gölü tabii güzelliği bakı-
mından ülkemizin nadide yerlerin-
den biri. İlçe merkezine 10 kilomet-
re uzaklıktaki gölün suyu tatlı, berrak 
ve temiz. Öyle ki bazı kısımların de-
rinliği 17-20 metreyi bulduğu halde 
içine atılan küçük bir cismin tabana 
kadar çöküşü ve tabandaki duruşu, 
net olarak izlenebiliyor. Gölün diğer 
bir özelliği, güneşin açısına göre ton 
değiştirmesi.

Deneyen herkesi mest eden 
mutfak
Türkiye’nin en geleneksel tatlarını 
barındıran Sivas lezzetine doyum 
olmayan geniş bir mutfağa sahip. Et 
ve döner ağırlıklı olan Sivas mutfağı 
deneyen herkesi mest ediyor. Kesme 
aşı, bavik, kelle tatlısı, sirok, merci-
mek badı, peskütan çorbası, hingel, 
Sivas ketesi ve katmeri, Madımak ye-
meği Sivas mutfağına ait lezzetlerin 
başında geliyor. 

















“Kaliteli üretime devam edebilmek 
 için yatırımların eş zamanlı olarak 
büyümesi gerekiyor”
Fokus Röportajı için bir araya geldiğimiz Ünalsan Yurt Dışı Satış Pazarlama Müdürü Hüseyin Parsak 
ağaç işleme makine sektörüne ilişkin değerlendirmelerini bizimle paylaştı. Sektörün üretim 
faaliyetleri, ihracata yönelik çalışmaları başta olmak üzere önemli birçok konuya değinen 
Hüseyin Parsak; “İhracatı artırmak oldukça önemli ama aynı oranda da üretim kapasitelerimizi 
artırmamız gerekiyor. Kaliteli üretime devam edebilmek açısından yatırımların da eş zamanlı 
olarak yürümesi ve büyümesi gerekiyor” diye konuştu.

Fokus
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Ağaç işleme makine sek-
törünün teknoloji odaklı 
faaliyetleri ile ilgili görüş-

lerini paylaşan Ünalsan Yurt Dışı 
Satış Pazarlama Müdürü Hüseyin 
Parsak; “Baktığımızda bugün ihra-
cat kapasitelerimiz arttı ama bunun 
yanında bizim teknoloji de ürete-
biliyor olmamız lazım ki bu girdi 
maliyetlerini düşürebilelim. Dola-
yısıyla bizim katma değerli, kilog-

ram maliyetimizi düşürüp, daha 
karakterli ürünleri piyasaya sunma-
mız için teknolojik anlamda üretim 
yapmamız lazım” dedi.

n Sektörün üretim faaliyetlerini 
genel olarak nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Neler yapılmasını ön-
görüyorsunuz?
Sektörümüzde aile şirketi kültürün-
den gelen çok deneyimli firmalar 

var. Biz de bu firmalardan biriyiz. 
Özellikle son 10 yıla baktığımızda 
sektörümüzde ciddi bir ivmelenme 
görüyoruz. Ağaç işleme makine 
sektöründeki firmalar kendilerini bu 
süreç içinde çok geliştirdiler. Bu ge-
lişim devam ediyor. Bu süreçte bazı 
sorunlarla da karşı karşıya kaldık. Bu 
gelişim sürecinin son 3 yılı maalesef 
pandemiye denk geldi. Ancak diğer 
birçok sektöre göre, bu süreç bizim 
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için şans da oldu. Türkiye’nin sos-
yo-kültürel yapısı gereği krize açık 
olduğu için duruma çabuk adapte 
olduk ve faaliyetlerimize dönmemiz 
kolay oldu. Bunun yanında Çin ka-
nalının kapanmasıyla birlikte Türki-
ye’ye rağbetin artması, üretim faa-
liyetlerinin artmasına neden oldu. 
Sanırım sektörde yer alan firmaların 
birçoğu ihracatlarını ciddi oranda 
artırdılar. İhracatı artırmak oldukça 
önemli ama aynı oranda da üretim 
kapasitelerimizi artırmamız gere-
kiyor. Kaliteli üretime devam ede-
bilmek açısından yatırımların da eş 
zamanlı olarak yürümesi ve büyü-
mesi gerekiyor. Yoksa başka şeyler-
den ödün vermeniz gerekiyor. Do-
layısıyla kaliteden ödün verdiğiniz 
noktada belki bugün yüksek oranda 
ihracat yapabilirsiniz ama 3-5 sene 
sonra işlerin istediğiniz gibi git-
mediğini görmeye başlarsınız. O 
nedenle kaliteden taviz vermeden 
üretimi mantıklı bir şekilde artırarak 
satışlarımızı devam ettirmeye çalış-
malıyız. 

“Teknoloji üretebiliyor olmamız 
lazım ki bu girdi maliyetlerini 
düşürebilelim”
n Sektörün teknoloji odaklı fa-
aliyetleri hakkında ne düşünü-
yorsunuz? Dijital dünyaya ayak 
uydurmak anlamında neler ya-
pılmalı?
Pandemi öncesi firmalar bu konu-
lara çok eğilmiyorlardı ama özel-
likle pandemi sonrası tüketici top-
lum eve kapandığı için teknolojik 
yeniliklerden ve dijital dünyadan 
ayrı kalınamayacağını herkes gör-
dü. Elbette bu konuda çalışmalar 
yapıldığını görüyoruz ama bence 
dünyada yapılan işlerin gerisinde-
yiz hala. Bu konuda bilgi olarak 
daha yeniyiz. Yeni yeni tecrübe 
ediyoruz. İleriki süreçte daha ve-

rimli çalışmalar olacağını düşünü-
yorum ama Türkiye’nin bu konuda 
şu anda çok başarılı olduğunu dü-
şünmüyorum. Teknoloji çok farklı 
değerlendirilecek unsurlara sahip. 
Önemli olan teknolojiyi verimli 
kullanabilmek. Bir makineye wi-fi 
bağlayıp biz bu makineye uzaktan 
bağlanabiliyoruz demek artık çok 
teknolojik bir gelişme değil. Do-
layısıyla makine verimliliğini ger-
çekten artırabilecek teknolojilerin 
kullanılması gerekiyor. Temel eksi-
ğimiz de bu. Baktığımızda bugün 
ihracat kapasitelerimiz arttı ama 
bunun yanında bizim teknoloji de 
üretebiliyor olmamız lazım ki bu 
girdi maliyetlerini düşürebilelim. 
İthalat-ihracat dengesini optimum 
bir seviyeye çekebilelim. Bunu 
yapmadığımız sürece biz sadece 
Avrupa’nın üreticisi konumunda 
kalıyoruz. Yani bizim katma değer-
li, kilogram maliyetimizi düşürüp, 
daha karakterli ürünleri piyasaya 
sunmamız için teknolojik anlam-
da üretim yapmamız lazım. Çin’i 
üstün kılan özellikte bu. İthalata 
nerdeyse tamamen kapalı. Bugün 
bir makine yapmak istediğinde, o 
makineyi oluşturacak bütün un-
surların tamamını kendi pazarında 
bulabiliyor. Dolayısıyla dışarıya bir 
bağımlılığı yok.

“Hepimiz tecrübelerimizi 
iç pazarda edindik”
n Sizce sektör bu dönemde iç pa-
zara mı, ihracata mı, yoksa her 
ikisine de mi odaklanmalı? Ne-
den? En önemlisi sizce hangisi?
Bunlar birbirinden ayrılabilecek 
unsurlar değil diye düşünüyorum. 
Sonuçta iç pazarı ihmal etme gibi 
bir lüksümüz yok çünkü iç pazar 
bizim var oluşumuz. İhracat oran-
larımız yüksek oluyor olabilir ama 
iç pazardan aldığımız feedbackler 

sayesinde biz ihracat yapabiliyoruz. 
Hepimiz tecrübelerimizi iç pazarda 
edindik. Dolayısıyla bu bir zincir. 
Biz iç pazarı desteklemeliyiz ki iç 
pazar büyüsün ve bize artı değer 
sağlasın. Tabi ki ihracatın artması 
istenilen, arzu edilen bir şey ama iç 
pazar da ihmal edilmemeli. 

“Verilen teşviklerin çok iyi 
denetlenmesi gerekiyor”
n Ticari faaliyetlerinizi yürütür-
ken farklı birçok sorunla da başa 
çıkmanız gerekiyor. Bu doğ-
rultuda sektör olarak devletten 
beklentileriniz nelerdir?
İçinde bulunduğumuz dönem iti-
bari ile enflasyonun serbest bırakı-
larak üretim ve istihdam artışının 
temel hedef alındığı bir ekonomi 
yönetim modeliyle karşı karşıyayız. 
Ancak bu metodun üreticiye uzun 
vade getirisi hakkında temkinli ol-

“WoodTech bizim için 
prestij fuarı”
n WoodTech Fuarı ile ilgili neler 
söylemek istersiniz? Fuarla ilgili 
değerlendirmeleriniz neler?
WoodTech bizim için çok eğlenceli, 
her sene katılmaktan keyif aldığımız 
bir fuar. Çok verimli geçen bir fuar 
WoodTech. Biz firma olarak son dö-
nemlerde çok fazla yurt dışında orga-
nize edilen fuara katılmaya başladık. 
Ancak bu fuarların arasında en verim-
li geçeni WoodTech oluyor. Oldukça 
heyecanlıyız, fuarda sergileyeceğimiz 
yeni ürünlerimiz var. Umarım katılım 
da yüksek olur. WoodTech ile ilgili bir 
marka değeri oluştu ve bu gerçekten 
bizler için de çok önemli. Diğer ta-
raftan organizatörler de çok iyi çalışı-
yorlar. AİMSAD da yine bu konu da 
çok tecrübeli ve çok güzel işlere imza 
atıyorlar. O yüzden WoodTech bizim 
için prestij fuarı. Firma olarak bu fu-
arda olmaktan çok memnunuz. 
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mak gerekiyor. Çünkü bu politi-
kadan vazgeçildiği durumda  karşı 
karşıya kalacağımız resesyon orta-
mı şu an özellikle yüksek taleplere 
cevap vermek adına yatırım yap-
mak durumunda kalan sektörleri 
zorlayacaktır. Burada beklenti bu-
günden yarına değişen ekonomik 
modeller yerine sürdürülebilir para 
politikalarının hayata geçirilmesi-
dir. Bu aslında sektörel beklentinin 
ötesinde toplumsan bir beklenti-
dir. Bu istikrara kavuştuğumuzda 
zaten yeterli bilgi ve tecrübeye sa-
hip üreticilerimizin önünde kimse 
duramaz. İkincil olarak Devletin 
sağladığı teşviklerin odak nokta-
sının, sektörel eksiklilere yönelik 
hazırlanan projeler olması gerekti-

ğini düşünüyorum. Devletin teşvik 
sistemini bilimsel ve inovatif proje-
lere zorlayıcı bir temel üzerinden 
belirlemesi , yenilikçi teknolojilerin 
hızla gelişimine daha verimli bir şe-
kilde katkı sağlayacak, bu durumda  
dışa bağımlılık azalacağından biz 
üreticilerin eli daha da güçlenecek-
tir diye düşünüyorum.

“Stajyerlik sistemi Türkiye’de 
çalışmıyor”
n AİM üreticileri için son derece 
önemli olan kalifiye eleman soru-
nu için düşünceleriniz nelerdir?
Elbette firma olarak biz de bu so-
runla karşı karşıya kalıyoruz, kal-
mamak gibi bir şansımız yok. Ül-
kemizde ebeveynlerin çocuklara 

dayattığı iki meslek var, ya doktor 
olacaksın ya mühendis olacaksın. 
Ama çocuklar belli bir erişkinlik 
düzeyine geldiklerinde bu dayatılan 
iş kollarından herhangi birine eriş-
medikleri zaman bir hayal kırıklığı-
na uğruyorlar. Genç nesil şu anda 
tulum giymekten utanıyor. Bundan 
utanan bir bireye işi sevdirmek çok 
zor. Aslında bu milli bir sorun, her-
kes kolay para peşinde, gençler ça-
lışmak istemiyorlar. Şu anda meslek 
liselerinin verdiği eğitimler geçmi-
şe göre düşmüş durumda, nitekim 
okulların başarı oranları da çok dü-
şük. Onun dışında meslek liseleri ile 
sanayi kuruluşlarının arasında da bir 
bağlantı kopukluğu var. Yani mes-
lek liseleri sadece sanayi kuruluşları-
na stajyer göndererek bu soruna bir 
çözüm yaratmış olmuyorlar. Staj-
yerlik sistemi Türkiye’de çalışmıyor 
şu an. Dolayısıyla iyi bir rehberlik 
hizmetiyle çocukluk yaşından iti-
baren hayatta sadece belirli meslek-
lerin olmadığını, üretim yaparak, 
emek harcayarak çok başarılı oluna-
bileceğini anlatmak lazım.
Türkiye’de şu anda 81 ilde üni-
versite var, bu kadar çok üniversite 
olması da üniversite mezunlarını 
beklentiye sokuyor. Ama aldıkları 
eğitim bir üniversite lisans eğiti-
minden çok uzak. Her üniversite 
mezunu beyaz yakalı olarak çalış-
mak durumunda kalacaksa diğer 
işleri kim yapacak.

“AİMSAD ile birlikte çalışmaktan 
mutluluk duyuyoruz”
n AİMSAD’a önerileriniz var mı?
AİMSAD ile birlikte çalışmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Derneğimiz 
güzel ve başarılı işlere imza atıyor. 
Özellikle yıllık faaliyet raporla-
rı çok faydalı oluyor bizim için. 
Başarılı çalışmalarının devamını 
diliyoruz.
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5 milyon yıllık doğa harikası: 
Munzur Dağları
Yaklaşık 5 milyon yaşında olan Munzur Dağları, sahip olduğu nadir endemik bitkileri, ulusla-
rarası öneme sahip hayvanlara ev sahipliği yapması, yüksek turizm potansiyeli ile her geçen 
yıl Türkiye’nin cazibe merkezlerinden biri haline geliyor. Türkiye’nin en büyük milli parkların-
dan biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı’nı da içinde bulunduran Munzur Dağları’nda keyifli 
vakit geçirmek için en doğru zaman haziran ve eylül arasındaki dönemler.

Orta Toros Dağları’nın Kuzey Ana-
dolu Dağları ile Güney Doğu To-
roslar civarında Tunceli ve Erzin-
can illeri arasında yükselen Munzur 
diğer adıyla Mercan Sıradağlarına 
engebeli arazi nedeniyle ulaşım sı-
nırlı olsa da bölgeye karayolları ile 
ulaşım sağlamak mümkün. Kireçtaşı 
ve volkanik kayalardan oluşan Mun-
zur Dağları 3 bin metreyi aşan 10 
ayrı zirvesiyle Doğu Anadolu Böl-
gesi’nin batı yarısındaki en yüksek 
yükseltileri içeriyor. 
Tunceli ile Erzincan arasındaki pla-

toda 130 kilometre boyunca batı-
dan doğuya Avcı Dağları’na uzanan 
Munzur Dağları’nın yüksekliği 3 
bin 300 metreyi geçiyor. Yaklaşık 5 
milyon yaşında olan Munzur Dağ-
ları’nın üzerinde meşe ormanları, 
yabani türde çeşitli hayvanlar, sayı-
sız bitki ve çiçek türleri, akarsular, 
dereler, yaylalar, alabalık gölleri bu-
lunuyor. Zengin yaşam ortamları 
nedeniyle Türkiye’nin önemli doğal 
alanlarından biri olan Munzur Dağ-
ları’nın yüksek rakımlarında ayrıca 
moren ve buzul gölleri bulunuyor. 

Topografik çeşitlilik farklı
çeşitlerde bitki türlerinin 
yetişmesine olanak sağlıyor
Bölgenin çeşitli topografik yapıya 
sahip olması, farklı çeşitlerde bitki 
türlerinin yetişmesine de olanak sağ-
lıyor. Yüksek irtifadaki bölgeler, yılın 
büyük kısmında kar altında oldu-
ğundan veya yağış aldığından yüksek 
dağ çayırlarına ev sahipliği yapıyor. 
Bu bölgedeki sarp kayalıklar ise ge-
nelde ağaçsı bitki örtüsünden yok-
sun olduğundan kendine özgü kaya 
bitki topluluklarına sahip durumda. 
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Daha alçak irtifalarda ise çeşitli meşe 
türlerinden oluşmuş orman örtüsü 
bulunuyor. Nemli vadi boylarında, 
içerisinde akçaağaç, ceviz ve huş tür-
lerinin de yer aldığı galeri ormanları 
mevcut. Bunun en güzel örneği ise 
Munzur Suyu Vadisi olarak biliniyor. 
Ovacık ilçesi yakınlarında bulunan 
kalıntı sarıçam toplulukları da yine 
alanın sahip olduğu zenginliklerden. 
Orman dışında kalan geniş alanlarda 
dağ bozkırı bitki örtüsünün hakim 
olduğu Munzur Dağları’nın bu böl-
geleri nadir endemik bitkiler açısın-
dan büyük önem taşıyor.

11 kelebek türü açısından 
uluslararası öneme sahip
Birçok hayvana yaşam alanı olması 
açısından da kritik öneme sahip olan 
Munzur Dağları 11 kelebek türü açı-
sından uluslararası öneme sahip. Kü-
çük yalancı apollo, büyük koru beni, 
çok gözlü poseydon ve bavius bölge-
deki önemli kelebek türleri arasında 
yer alıyor. Kuş türleri bakımından 
da oldukça zengin olan bölge yırtıcı 
kuşlardan kartal, akbaba, doğan, şa-
hin, atmaca, kerkenez, delice, çaylak 
nadir türlerden ise kaya kartalı bu-
lunuyor. Gece yırtıcılarından puhu, 
baykuş ve yarasa yaygın türlerden. 
Milli parkta bulunan diğer kuş türleri 
arasında keklik, çil keklik, toy, mez-
geldek, turna, bıldırcın, çulluk, üve-
yik, tahtalı ve kaya güvercinleri, bazı 
ördek türleri ve ender olarak da kaz 
bulunuyor. Ayrıca Munzur Suyu Va-
disi’nde çeşitli av hayvanları için bir 
koruma ve üretme alanı da mevcut. 
Sahip olduğu doğal çevre ile hay-

vanlar için elverişli bir ortam sunan 
Munzur Dağları’nda yabani hayvan 
popülasyonu da oldukça yüksek. 
Çengel boynuzlu keçi ve bezuvar 
isimli iki tür dağ keçisi ile av kuşların-
dan ur kekliği gibi yaban hayvanları 
bu yöreye özgü ilginç ve nadir tür-
lerden. Milli parkta kurt, tilki, sansar, 
ayı, vaşak, su samuru, porsuk, sincap, 
tavşan, yaban domuzu ve yaban ke-
çisi bulunuyor. Mağaralarda ve kaya 
kovuklarında yaşayan boz ayı, Mun-
zur yaban hayatının önemli büyük 
memelilerinden biri. 

Türkiye’nin en büyük 
milli parklarından biri
Tunceli-Ovacık arasında uzanan 
Munzur Vadisi’nde, 42 bin hektar-
lık bir alan 1971 yılında milli park 
olarak ilan edildi. Türkiye’nin en 
büyük milli parklarından biri olan 
Munzur Vadisi Milli Parkı, Tunceli 
kent merkezine 8 kilometre uzak-
lıkta başlayıp, vadi boyunca Munzur 
Dağları’na kadar uzanıyor. Akarsu 
kaynakları, zengin doğal veriler, en-
demik bitki türleri, yöreye özgü hay-
van türleri bitki örtüsü ve yaban hay-
van varlığı bölgenin milli park ilan 
edilmesindeki en önemli etkenler. 

Turizme yönelik çok önemli 
bir potansiyel taşıyor
Milli parkın kuzeyinde, Munzur 
Dağları’nın üzerinde 2 bin – 3 bin 
metrelik zirvelerde yer alan krater 
gölleri, Ovacık düzlüğünde kayna-
yan gözeler ve kanyonlar ile vadi 
boyunca dökülen şelaleler parkın 
doğal değerlerini zenginleştiriyor. 
Milli parkın her köşesinden eşsiz do-
ğal görünüm ve tüm yabanıl yaşam 
kolaylıkla izleniyor. Bu özellikleriyle 
Munzur Vadisi, gerek rekreasyonel 
etkinlikler, gerekse doğa araştırma-
ları için turizme yönelik çok önemli 
bir potansiyel taşıyor. 

Munzur Dağı endemiği 
43 çeşit bitki bulunuyor
Bitki örtüsü bakımından çok zen-
gin olan Munzur Vadisi Milli Parkı 
florasında, 1.518 çeşitli bitki kayıtlı. 
Bu bitki türlerinin 43 çeşidi Munzur 
Dağları’na, 227 çeşidi Türkiye’ye en-
demik türlerden oluşuyor. Munzur 
Dağları’ndan başka hiçbir yerde bu-
lunmayan endemik bitkiler arasında 
çan çiçeği, Erzincan kirazı, bindebir-
delik otu, Munzur kekliği, Munzur 
düğün çiçeği, dağ çayı, Munzur dağı 
oltu otu ve Menekşe bulunuyor.

Bölgede sert karasal iklim hüküm 
sürdüğü için milli parktan faydalan-
mak için en uygun zaman haziran 
ve eylül arasındaki dönemler. Milli 
park alanındaki doğal veriler, kamp 
kurma, piknik yapma, sportif balık-
çılık ve doğa yürüyüşleri gibi günü-
birlik etkinliklerin yanı sıra çeşitli su 
ve doğa sporları için de elverişli bir 
potansiyele sahip.
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