






AKILLI AYDINLATMA VE SES SiSTEMLERi
LOOX

Loox ile mobilyalar işlev, mekanlar ise yeni bir atmosfer kazanıyor. 
Üstelik mutfak, banyo, giyinme alanı ve vestiyer gibi farklı mekanlar 
için özel tasarlanmış çözümler evde daha fazla konfor yaratıyor.
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2020 yılı pek çok sektörde olduğu gibi mobilya 
sektöründe de dönemsel ve birbirine zıt farklı 
eğilimler gösterdi. Pandeminin etkileri henüz 
dünyanın diğer bölgelerinde etkisini göster-
mediği yılın ilk çeyreğinde her şey normalken, 
yeni normallerin henüz dilimize girmediği gün-
lerden, agresif pandemi salgınına devşirilerek, 
ekonomilerin altüst olduğu bir son çeyreğe 
ulaştık. Etkilerinin 2021 boyunca süreceği bu 
salgında, dünya genelinde tüm önemli sektör 
fuarları, kongre ve etkinlikler iptal edildi. Defa-
larca tarih değişiklikleri yaşanmasına rağmen, 
hala da netleşmeyen etkinlikler sanal dünyada 
varlık bulmaya çalışıyor. 

Ekim ayından bu yana gerek Avrupa mobilya 
üreticileri, gerekse de Türk üreticileri başta pa-
nel, mdf ve aksesuar ürünleri olmak üzere pek 
çok ürün grubunda tedarik sorunu yaşıyorlar. 

Yaptığımız bölgesel sektör araştırmasına göre 
ürün teslim terminleri 2-3 aya kadar uzuyor. Bu 
durum mobilya sektörünün bulunduğu tüm il 
ve bölgelerde yaşanıyor. İç pazar ağırlıklı yaşa-
nan bu durum, aynı şekilde Avrupa mobilya sa-
nayinde başta Avusturya olmak üzere İngiltere, 
Almanya ve diğer ülkelerde de yaşanmakta. 
Pandemi sürecinde ötelenen ihtiyaçlarıyla eve 
kapanan toplumun, yeni normalde daha çok 
evde yaşaması (evde yaşa) ve dün fazla ihtiyaç 
hissetmediği ihtiyaçlarının önceliklere dönüş-
mesiyle, artan talep patlaması mobilya paza-
rında arzın yetmemesine neden oldu. Şüphesiz 
buna hükümetin uyguladığı çok düşük faiz-
li, uzun vadeli kredilerle konut satışlarının da 
önemli bir etkisi olmuştur. Keza bu süreçte 200 
bini aşkın konutun satılması mutfak, ofis ve ya-
şam mobilyalarının satışlarını arttırmıştır. 

2020 yılını geride bırakacağımız  bu yılın son 
sayısında sizler için yurtiçi ve yurtdışından 
pek çok haber söyleşi ve dosyalar hazırladık.  
Bunları gerek düzenli olarak gönderdiğimiz 
basın bültenleriyle, gerekse de sosyal medya 
hesaplarımızda işleyerek firmalarımızın lehine 
çalışmalarımızla, sadece basılı yayınlarla de-
ğil, dijital mecrada da önemli tanıtımlar yapı-
yoruz.  Tanık olduğumuz diğer bir gerçek de, 
sektör yayınlarının daha da önem kazandığı bir 
gerçeği yaşamamızdı. Pek çok iletişim ve bilgi 
akışının kesildığı pandemi sürecinde, sektörel 
yayınlar sadece basılı yayıncılıkla değil, hemen 
tüm tanıtım mecralarını dijital ve sosyal medya 
kanallarını ve sahip oldukları onbinlerce değerli 
adres ve mail datalarını müşterileri lehine ak-
tif şekilde kullanarak yayıncılık faaliyetlerini üst 
noktalara taşıdılar.

2021 Ocak ayı sayımızda şimdiden birikmiş 
önemli dosyalarımız var. Bunlardan biri Kıbrıs, 
diğer dosyamız ise Afrika mobilya sektör araş-
tırma dosyaları olacak.  Tüm bu bilgi payla-
şımlarının işletmelerinize katkı sağlayacağına, 
farkındalıkların firmaları ileri kulvarlara taşıya-
cağına inanıyoruz. Bunları sizlerle paylaşarak 
işletmelerin hafızalarının ne denli önemli oldu-
ğunu, başarı denen şeyin tesadüf olmadığına 
da tanık oluyoruz.  

Saygılarımla,

Nesip Uzun / Kasım 2020
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

Ahşap ve Mobilya endüstrisi 
Corona’ya meydan okuyor!





oronavirüs pandemisi sonrasında Tüyap çatısı altında yüz
yüze düzenlenen ilk ihtisas fuarı olan WoodTech 2020 33.
Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El
Aletleri Fuarı, büyük bir başarıyla gerçekleşti. Tüyap Fuar-

cılık’ın grup şirketlerinden Reed Tüyap Fuarcılık’ın, Ağaç İşleme
Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) iş birliğiyle
10-14 Ekim tarihlerinde düzenlen fuara yerli ve yabancı firmaların
ilgisi yoğun oldu.

Tüyap’ın ilk yüz yüze fuarında 
5 milyon dolarlık ticaret

K

MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 161 Kasım - Aralık 202012

Yeni dönemin Tüyap çatısı altında ilk yüz
yüze ihtisas fuarı olan 33'üncü Uluslararası
Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El
Aletleri Fuarı WoodTech 2020, yurt içi ve
yurt dışından yatırımcı akınına uğradı.
Reed Tüyap Fuarcılık’ın, Ağaç İşleme
Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları
Derneği (AİMSAD) iş birliği ile düzenlediği
fuar, katılımcılarından tam not aldı.
Pandemi şartlarında nasıl fuar
düzenleneceği konusunda dünyaya örnek
olan WoodTech 2020’yi yurt içi ve yurt
dışından 6 bin 382 iş insanı ziyaret etti.
Ziyaretçilerin büyük bölümü nitelikli
yatırımcılardan oluşurken, fuara katılan
firmaların yarısından fazlası fuar sırasında
sipariş almanın memnuniyetini yaşadılar.

FUARLARDAN
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5 milyon dolarlık iş yapıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbirlerle gerçek-
leştirilen WoodTech 2020’de; 8 ülkeden 79 firma ve firma
temsilciliğinin ürünleri sergilendi. Ağaç işleme sektöründe
faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle yerli ve yabancı pro-
fesyonelleri buluşturan fuara bu yıl 60 ülkeden 6 bin 382 
ziyaretçi katılırken, katılımcıların bine yakını yabancı 
ziyaretçiydi. 

Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Kosova, Makedonya,
Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya, Sırbistan ve Ukray-
na’nın da dahil olduğu 11 ülkeden alım heyetlerinin geldiği
fuara, yatırım yapmak isteyen iş insanları büyük ilgi gösterdi. 

5 milyon dolarlık ticaret, katılımcıları
memnun etti 

Yeni normalin ilk fiziki fuarı, katılımcılarından da tam not aldı.
WoodTech 2020 Fuarı ile ilgili yapılan ankete göre tamamı ge-
lecek sene fuara yeniden katılacaklarını belirttiler. Fuara ka-
tılan her iki firmadan biri fuar sırasında sipariş alırken, fuar
sonrasında sipariş alanlarının oranı ise yüzde 60’ın üzerinde.
Fuarda 5 milyon dolar civarında iş bağlantısının kurulması
sektör profesyonellerinin yüzünü güldürdü. ▲ ▲

MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 161 Kasım - Aralık 2020
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▲ ▲

’Temassız Fuar’ ilk kez deneyimlendi
Koronavirüs pandemisi nedeniyle iyice daralan dünya ticare-
tine yeniden nefes aldıracak ‘öncü’ fuarlardan biri olan Wood-
Tech Fuarı’na katılanlar ve ziyaretçiler ilk kez ‘temassız fuar’
deneyimini yaşadılar. TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi al-
maya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık şirketi Tüyap’ın 15 bin
metrekare alan üzerinde düzenlediği fuarda, yeni dönemin
hijyen uygulamaları, ateş ölçümü, sosyal mesafeye uygun or-
tak alanlar, havalandırma sistemlerindeki iyileştirmeler ve
HES kodu ile katılımcı ve ziyaretçi kabulü gibi birçok tedbir
alınmıştı.  

“Daralan ticarete fuarlarla nefes aldıracağız”
“Ticaret için önce sağlık” mottosuyla yeni dönemde fuarlarını
gerçekleştireceklerini belirten Tüyap Yönetim Kurulu Üyesi
ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Ünal
Öztop, “WoodTech 2020’yi Sağlık Bakanlığı’nın yönergelerine
uygun bir biçimde gerçekleştirdik. TSE COVID-19 Güvenli Hiz-
met Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık şirketi
olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz.  Daralan ticarete fu-
arlarla yeniden nefes aldırmayı hedeflerken, paydaşlarımızın
sağlığını da önemsiyoruz. Fuarlarımıza yurt içinden ve yurt dı-
şından ilgi olması bizi memnun ediyor” dedi. 



• • 

YARATICI TASARIMLAR iÇiN 
... .. .. 

SAGLIKLI ÇOZUMLER 
Ar-Ge çalışmalarıyla sağlıklı ve estetik yaşam alanlarına katkıda bulunan 

Kastamonu Entegre, Hijyen+ özellikli panel ve parke ürünleri ile 
yaşam alanlarında ekstra hijyen sağlıyor. 

@ı www.keas.com.tr O KastamonuEntegre.A.S 

O KastamonuKurumsal 
@kastamonu 



“Dünyaya örnek olduk”
WoodTech 2020, 33. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri,

Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı’nın katılımcıları, fuarla ilgili
değerlendirmelerde de bulundular. Fuarın en büyük destekçi-
si olan Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derne-
ği’nin (AİMSAD) Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak,  son 5 yıldır
cari açık vermeyen ağaç işleme makinesi sektörünün en bü-
yük buluşması olan WoodTech Fuarı’nın 33’üncü kez pande-
mi şartlarında beklentilerin çok üzerinde ilgiyle gerçekleştiği-
ni belirtti. “Fuarımıza yıllardır özlemini duyduğumuz,  yatırım
yapmak isteyen yurt içi ve yurt dışından nitelikli ziyaretçilerin
katılması bizi memnun etti” diyen Kaçak, şu değerlendirmeyi
yaptı: “WoodTech 2020 bizi sektör olarak memnun ederken,
Türkiye’de pandemi koşullarında nasıl fuar yapılacağına dair
de güzel bir örnek oldu. Umuyorum ki, tedbiri elden bırakma-
dan birçok ticari fuar yeniden yapılmaya başlanacak ve eko-
nomiye büyük katkılar sunacak.”

Beklentilerimizin üzerinde…
Kuruluşundan beri 33 yıldır WoodTech Fuarı’na katıldıklarını
söyleyen Unimak Genel Müdürü Nizamettin Coşkun,  “Fuarın
düzenleneceği kesinleşince katılma kararı aldık. Aslında fir-
mamızın prestiji açısından fuara katılmaya karar vermiştik ve
bu yıl beklentilerimizi düşük tutmuştuk. Ancak fuarı tamam-
ladığımızda beklentimizin üzerinde sonuç aldığımızı gördük.
Gelen ziyaretçi oldukça profesyoneldi. Yatırım yapma, satın
alma ihtiyacı olan ziyaretçiler vardı. Ayrıca pandemiyle ilgili
tüm tedbirler gayet iyi şekilde alınmıştı” diye konuştu. 
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“Yüzde 90’ı makine almaya gelmişti”
Biesse Türkiye Operasyon Direktörü Yelda Akıncı ise fuar öncesinde
kafalarında soru işaretleri olduğunu ancak fuar sonuçlarının kendileri-
ni memnun ettiğini söyledi. Mobilya sektöründe Haziran ayından itiba-
ren artan iç ve dış talebin fuardaki iş bağlantılarına olumlu yansıdığını
vurgulayan Akıncı, “Fuar hafta sonu oldukça yoğundu. Fuar süresince
gelen ziyaretçilerin neredeyse yüzde 90’ı makine yatırımı yapmaya ge-
len müşterilerdi. Biesse Türkiye olarak hedeflerimizin üstünde satış
yaptık. Yaptığımız bağlantıların birçoğu fuar sürecinde sonuçlanan, si-
parişi onaylanan ve peşinatı verilen sıcak satışlar oldu” değerlendirme-
sini yaptı.

“Hedefimiz, bayrağı göklerde tutmak”
As Metal Genel Müdür Yardımcısı Gürkan Necipoğlu, pandemi şartların-
da yapılan WoodTech 2020’ye katılımlarının yalnızca maddi olmadığı-
nın altını çizdi. Necipoğlu, şöyle konuştu: “Bu sene her zamanki fuarlar-
dan daha farklı bir fuar yaşadık. Yönetim ve katılımcılar pandemiyle ilgi-
li olarak tüm tedbirlerini aldılar. ‘Önce sağlık, sonra ticaret’ anlayışıyla
fuar gerçekleştirildi.  Kazançtan kastımız maddiyat değil. Önemli olan
33 senelik bayrağımızı inmeden göklerde tutmak. Türk ağaç işleme
makineleri imalatçıları olarak, Türk sanayisine elimizden gelen desteği
vermek için fuara katıldık.”

“WoodTech önlemleriyle güven tazeledi”
Alınan tedbirlerle güven tazeleyen WoodTech Fuarı’nın öneminin sek-
tör için büyük olduğunu ifade eden AES Yönetim Kurulu Başkanı İsmet
Toktaş, şu açıklamalarda bulundu: “Tüm dünyada koronavirüsün etki-
leri sürerken normal hayatımıza dönmeye çalıştığımız bugünlerde ger-
çekleştirdiğimiz WoodTech 2020 fuarı hem fuarcılık sektörü hem de
ülkemizdeki en büyük fuarımız olması açısından biz sanayiciler için bü-
yük önem taşıyordu. Yeni normaller dikkate alınarak gerçekleştirilen
bu fuarda, alana attığımız ilk adımdan son ana kadar tüm önlemlerin
alınmış olması katılımcılar ve ziyaretçiler açısından büyük güven sağ-
ladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da satışlar ve yeni iş bağlantıları gerçek-
leştirdiğimiz WoodTech Fuarı’nın önümüzdeki yıl artık pandeminin etki-
lerinden kurtulmuş bir şekilde huzurlu ve satış dolu geçmesini dilerim.”
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Moskova Mebel 2020
32. Mobilya Bağlantı Elemanları ve 
Aksesuarları Fuarı
11. 23. 2020 / Moskova

Maison & Objet
32. Mobilya Bağlantı Elemanları ve 
Aksesuarları Fuarı
22. 01. 2021 / Paris

Asia Pacific Sourcing 
Ev ve Bahçe Ürünler Fuari
2. 3. 2021 Köln

MIFF 2020
Malezya Uluslararası Mobilya Fuarı
8. 3. 2021 / Kuala Lumpur

Vifa Expo
Vietnam Uluslararasi Mobilya ve Ev 
Aksesuarlari Fuari
10. 3. 2021 / Ho Chi Minh

IFEX 2021
Endenozya Uluslararası Mobilya Fuarı
11. 3. 2021 / Jakarta

Domotex Shanghai
Yer döşeme ve Halı Fuarı
24. 3. 2021 / Sangay-Çin

Interzum Guangzhou
Uluslararası Mobilya Uretim ve 
Teknoloji Fuarı
28. 3. 2021 / Guangzhou-Çin

I Saloni Milano Mobilya 
Fuarı
Uluslararasi Mobilya Fuarı
13. 4. 2021 / Milano-İtalya

Salone del Mobile
Mobilya Aksesuarları Fuarı
Ofis Mobilyalari Fuari
Aydınlatma Fuari
Banyo Mobilyalari Fuarı
Mutfak Mobilyaları Fuarı
Tasarim Fuarı
Bir arada tek seferlik bir etkinlik
18. 4. 2021 / Milano - İtalya

Salone Del 
Complemento Darredo
Uluslararasi Mobilya Aksesuarlari Fuarı
13. 4. 2021 / Milano-İtalya

Interzum Koln
Mobilya üretimi ve Ahşap işçiliği Fuarı
4. 5. 2021 / Köln-Almanya

Kitchen & Bath China
Mutfak ve Banyo Fuarı
26. 5. 2021 / Shanghai-Çin

DUBAI INDEX 2021
Ev Dekorasyon Fuarı
31. 5. 2021 / Dubai

Meble Polska-Home 
Decor 
25. 5. 2021 / Poznan - Polska

LignaPLUS
Orman Urünleri ve Ağaç Işleme  
Makinaları Fuarı
27. 8. 2021 / Hannover-Almanya

İntermob / Woodtech
Mobilya yan sanayi
9. 10.2021 / Tüyap Türkiye

Sicam Pordenone
Uluslararası Ağaç işleri Ve Mobilya  
Üretimi Fuarı
12. 10. 2021 / Pordenone

ORGATEC
Uluslararasi Ofis Yönetim 
25. 10. 2022 / Köln - Almanya

Uluslararası Mobilya Fuarları Listesi





eğerli Mobilya Dergisi izleyicileri bildiğiniz gibi Wood-
Tech Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Ta-
kımlar, El Aletleri Fuarı gerçekleşti. Pandemi sürecinde
6-7 aydır gerek dünya çapında, gerekse ülkemiz içinde

yaşamsal ve gerek ekonomik olarak çok ciddi bir süreç yaşa-
dık.  Bu süreç sağlığımız açısından riskli olduğu kadar, ekono-
mimizi çok derinden etkileyen bir süreç oldu. Fuarcılık ekono-
minin çok önemli dinamiklerinden biri. Bizim sektörümüz açı-
sından düşündüğümüzde, mobilya ve orman ürünleri sektö-
rünün bu günlere gelmesinde, fuarcılık denilen ekonomi sis-
temin çok daha önemli bir yeri olduğunu hepimiz biliyoruz.
Türkiye’de İntermob - WoodTech fuarı sadece Türkiye açısın-
dan değil, Ortadoğu, Avrasya, Avrupa ve dünya islam çevresi
açısından da oldukça önemli bir fuar. Zamanla  dünya çapında
bir fuar konumuna geldi. Pandemi  boyunca bu süreçten çok
etkilenen sektör son 3-4 ayda belli bir ilerleme kaydetti ve bu
süreçte alınan önlemler sonucunda, Türkiye ‘de pandeminin
nisbetten düşüşü,  ekonominin bir çok alanda açılması ile bir-
likte, fuarcılık alanında da özellikle Tüyap’ın önderliğinde bu
fuar bir başlangıç oldu. Woodtech ve İntermob eşzamanlı
gerçekleştirilen ve her yıl tüm salonları dolduran lokomotif
fuarlardan biridir. Genelde 14 Salonda yapılır.  Bu yıl gerçekle-
şen fuar için, aylar öncesi yapılan çalışmalarla, uluslararası

Ali Muharremoğlu ile
WOODTECH 2020 üzerine

Reed Fuarcılık Gn. Müdürü

Söyleşi: Nesip Uzun - Editör
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çapta çok sıkı önlemler alındı. Sağlık Bakanlığı’nın bütün tali-
matları inceden inceye yerine getirildi. Fuar alanını baştan
sona inceleme imkanı buldum. İlgili kurumların çok sıkı dene-
timleri mevcuttu. Fuar yöneticileri ,fuar süresince bu kurum-
larla sürekli temas halindeydi. Katılımcı firmalar katı önlem-
lerle kendi standlarında hijjenik koşullara, mesafe-maske gi-
bi artık klasikleşmiş uygulamalara çok önem veriyorlar. Bütün
bunları değerlendirirken, fuarın gerçekleşmesinde çok büyük
çabaları olan Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharre-
moğlu ile standımızda sizler için bir söyleşi yaptık.

Nesip Uzun: Öncelikle Fuarınız hayırlı olsun. Uzun bir aradan
sonra, sizler açısından da bir başlangıç olacak. Türkiye’de
pandemi koşullarındaki ilk fuarı yapıyoruz. Bu anlamda ge-
rek sizin için gerekse  de sektör için çok değerli önemli ip
uçlarının bu fuarda başlangıç olacağını düşünüyorum. Neler
yaptınız? Beklentileriniz neler? Firmalarımız nasıl hazırlan-
dı bu sürece ? 

“Önlemler Konusunda Katılımcılarımızdan
Büyük Destek Gördük”
Ali Muharremoğlu: Çok Teşekkür ediyorum Nesip bey. Herhal-
de bu şartlar altında şu ana yaptığımız en zor fuar oldu. 33.
Ağaç işleme Makinaları fuarımızın 33’den en zoru bu seneki
fuarımız oldu. Biz bunu yaparken birinci önceliğimiz şu oldu:
‘Herşeyden önce sağlık’ dedik ve Sağlık Bakanlığımızın da
versiyonu bu oldu.  Gerek Sağlık Bakanlığımızın gerekse de Ti-
caret Bakanlığımızın çok kapsamlı ve çok detaylı genelgeleri
vardı. Bunların üstüne hem Uluslar arası fuarcılar derneği
hem de bağlı olduğumuz Reed Grubunun standartlarını da ek-
leyerekten sağlıklı fuar konseptiyle nasıl yaparız diye çok cid-
di bir çalışma gerçekleştirdik. Ve şimdi bunları hayata geçir-
dik, aşağı yukarı 4 aydır bu konu için çalışıyorduk, tabi bu ko-
nuda sadece bizim aldığımız önlemler yeterli olmuyor ,katı-
lımcılarımızın, ziyaretçilerimizin hepsinin de bu önlemlere uy-
ması gerekiyor ve hakiketten gördük ve katılımcılarımızla tek
tek konuştuk, bütün ziyaretçilerimizle iletişime geçtik. Şunu
görmek beni çok mutlu ediyor, çok büyük bir oranda katılımcı-
larımız ve ziyaretçilerimiz bütün sağlık koşullarına gayet gü-
zel uyuyorlar.  Hani bazen farkında olmadan maskesini düşür-
müş olan varsa bile uyardığımız anda hemen yerine takıyor,
bu anlamda oldukça güvenli bir şekilde herkes sağlık kuralla-
rını ,gerekli maske,mesafe,hijjen diye özetleyebileceğimiz
sağlık kurallarına çok çok iyi uyuyor

Nesip Uzun : Kadrolarınızı da bu konu da çok iyi  eğitmişsiniz
Ali bey, dün ben fuara ilk geldiğimde kataloğu doldurmuş-
tum ancak katılımcı olmama rağmen sadece bir  formu
doldurmamışım. Beni içeri almadılar ve HES kodumu istedi-
ler verdim ama kesinlikle formları doldurmadan içeri gire-
mezsiniz dediler.   Formları doldurdum ve belli bir kontrol-
den sonra içeri girdik, kurallara uymayı mutlulukla yerine
getirdim çünkü bu bir vatandaşlık ve sosyal, toplumsal bir
görevdi. O anlamda personelinizin de böyle eğitimli ve dik-
katli  olması çok sevindirici gerçekten.

“Yeni Normal’e Hep Birlikte Alışacağız”
Ali Muharremoğlu : Başta kendimiz de dedik ben de dahil 2
gündür önce sabahları HES kodumu vererek kontrol ettiriyo-
rum riskli miyim değil miyim diye,  eğer riskli kategorisindey-
sem ben de buraya girmeyeceğim ve  bende kendime tedbir
alacağım. Çalışanlarımız da dahil  herkesin Hes kodunu isti-
nasız kontrol ediyoruz ve o kontrol neticesinde içeri alıyoruz.
Bu hepimizin sağlığı için gerekli bir şey. Yeni Normale büyük
bir ihtimalle alışmamız gerekecek, bu süreçte  artık HES kodu
hayatımızın her yerinde uygulanacak, yarın toplu taşımaya da
HES kodsuz binemeyeceğiz  devlet dairelerine de. Bundan
sonra hayatımızdaki en önemli şeylerden biri bu olacak gibi
görünüyor. Yeni normalde Hijjen kuralları öne çıkacak ben bu-
na Bio güvenlik  diyorum.  Bu Bio güvenlik  kuralları bizim fuar-
larımızı daha doğrusu hayatımızın her alanını, alışveriş mer-
kezlerini, toplu taşıma, kamu kurumlarını her yeri içeriyor.
Hepimizin bu Bio güvenlik önlemleri ile beraber işlerimizi de-
vam ettiriyor olmamız gerekiyor.

Nesip Uzun : Ali bey bu bir başlangıç tabi uzun bir aradan
sonra ilk defa böyle bir fuar Türkiye de gerçekleşiyor, Türki-
ye gibi hala risk faktörü içersindeki bir ülkede ekonominin
bir çok alanında yaşam sürerken, bu alanda çalışmaların ol-
maması düşünülemezdi , biz 14 holde ve çadırlara sığılma-
yan Tüyap fuarlarına  alışmıştık bugün sizlerde her şeye
dikkat ederek aslında yeni normale geçiş süreci diye algıla-
yabileceğimiz mini bir fuar gerçekleştirdiniz. Bu bize de Tür-
kiye’ye de Fuarcılığa da bir bakıma bir çok şeyi öğretecek,
sizlerde bu süreci çok iyi deneyimlerle sorgulayacaksınız,
Bu gün fuarın 2.günü ve bakıyorum ona rağmen gerek yurt
dışından gerek yurt içinden tabi İntermob eksikliğindeki ha-
yal kırıklıklarını da yaşayarak ziyaretçiler buraya geliyorlar.



insanlar  alışmışlar bu fuara,  Tüyap fuarı onların yaşam
Ekonomilerinin ve yenilikleri yakalamalarının   asıl dinamit-
leri oluyor. Makinacılar için bu fuar çok önemli çünkü en iyi
siparişlerini yıllardır fuarlarda alıyorlar.  benim 30 yıldır sek-
tör deneyimlerimle de gördüğüm kadarıyla Makinacılar bu
fuara çok hevesliydi tabiki her zamanki gibi 5-6 holde ma-
kine fuarı yapılmadı, Haziran sonunda
sektörün diğer birimlerinde çok ciddi bir
hareket olmasına rağmen Makinacılar da
aynı hareketlilik sağlanamadı,  onlar he-
pimizin de bildiği gibi asıl müşterilerini fu-
arlarda yakalıyorlardı, onlar için fuar ol-
mazsa olmaz gibi bir şey.  Yurt dışı fuarla-
rı çok zahmetli maliyetleri çok yüksek bu
nedenle de bu gün artık uluslararasılaş-
mış ve global bir marka haline gelmiş Tü-
yap-WoodTech  fuarı onlar için çok önem-
li bir noktaydı ve her şeye rağmen onlar
geldiler. Ktılımcıların genel memnuniyet-
leri için siz  ne düşünüyorsunuz?
Ali Muharremoğlu : Bizde  aslında çok para-
lel geri bildirimler aldık katılımcı firmaları-
mızdan genelde gelen firmalarımız şu anda
beklentilerinin üstünde bir ziyaretçi yo-
ğunluğuyla hem yurt içi, hem yurt dışından  karşılaştıklarını
belirtiyorlar.  Hatta ve hatta bazı firmalarımıza gelen ziyaret-
çinin hepsi etkin ziyaretçi, işi olmayan ziyaretçi profili yok gibi
gelen kişi iş yapma amaçlı geldi ve iş yapma amaçlı gelenlerle
de işi bir şekilde bağlayıp satışı yaptılar

Nesip Uzun : Aslında Reed - Tüyap olarak çok  ciddi bir riski
de göze aldınız  şöyle ki yani bu fuarın para kazanmadığı her
şeyden belli zaten çok ciddi tanıtımlar ve yatırımlar yapıldı,
hazırlıklar yapıldı ciddi bir personel istihdam edilmiş du-
rumda hizmet üretiliyor burada bu 2 salonla bu hizmetin

karşılığını almanın mümkün olmadığını bizlerde dışarıdan
görüyoruz, burada gerçekten bir fedakarlıkta var ve Türkiye
de fuarcılığı adına pandemi sürecinde önemli bir ilki başar-
dınız diye düşünüyorum. Bu anlamda da ben gerçekten bu
kadar riskli bir süreçte bunu yapmanızdan dolayı sizi tebrik
ediyorum, sektöre de bir bakıma moral verdiniz bunlara ih-
tiyaç vardı, Tüyap bu süreci bütün yönleriyle mutlaka  de-
ğerlendirecektir  önümüzdeki dönemde yine fuarlarımız var
bu fuarlar inşallah Pandemi çok yükselmez ve devam eder,
bu konu da siz neler söylemek istersiniz ?

“Hibrit Fuar Modeli Bize yeni Fırsatlar
Sunuyor”
Ali Muharremoğlu : Söylediğim gibi yeni normalde fuar yapma-
ya alışmaya çalışmalıyız.  fuar anlamında organizasyonlar da
oldu ama Tüyap fuar merkezinde ilk etkinlik WoodTech  fuarı
oldu.  Bu bizim sektörümüz açısından ilk etkinlikti.   Bunu ba-
şarabildiğimiz için hakikaten çok mutluyuz.  Görebildiğimiz
kadarıyla ülkemizin İhracatına da ciddi katkı  yaptık, yerli
müşterilerimizin iş yapma potansiyeline katabileceğimiz bir
ziyaretçi profilini de yakaladık. İş burada da bitmiyor fuar bit-
tikten sonra da gelemeyen ülkelerden ziyaretçilerimizle katı-
lımcılarımızı dijital ortamda da buluşturacağız. Şu anda ağır-
lıklı Balkan ülkeleri,Rusya , Ukrayna gibi ve Libya, Lübnan gibi
daha yakın coğrafyadan ziyaretçiler geliyor ama pandemiden

dolayı gelemeyen İran, Irak gibi ülkeler
bizim biraz daha ilgilendiğimiz  yerler
olacak. Fuar sonrası katılımcılarımızı ve
ziyaretçilerimizi buluşturacağımız bir
ortam olacak. Bundan  sonra sağlık
fuarımız olacak önümüzdeki 2-3 hafta
içersinde o fuarda gelen ziyaretçileri-
mizle gelen katılımcılarımız ister yüz
yüze ister online olarak hem fuar ala-
nında hem fuar alanı dışında görüşebi-
lecekler, Hibrit  fuar modeli geliştirdik
ve bu Hibrit fuar modeli ile de önümüz-
deki dönemde devam ediyor olacağız.
Çünkü Hibrit fuar modeli bize çok yeni
fırsatlar, yeni kapılar yeni ziyaretçiler
yaratacak bu da Ticaretimizi bi nokta
daha ileri götürmek anlamında fırsatlar
yaratıyor.

Nesip Uzun : Sizleri, tüm Tüyap ve Reed yönetimini, persone-
lini ve katılımcıları kutluyorum.
Ali Muharremoğlu : Teşekkür ediyorum, bundan sonra Yeni
normalin fuarlarının ilk testi oldu bu ve iyi de geçiyor bir çok
anlamda ve bunların üstüne biraz daha ekleyerek daha iyi fu-
arlar yapacağız gibi görünüyor ve Pandemi süreci kontrol altı-
na alınır da Dünya çapında hepimiz eski günlerimize döneriz
ama bu durum  bir süre daha devam edecek gibi görünüyor,o
dönem içersinde bizde kendimizi adapte edeceğiz. Sizlere de
burada bulunmanız sektöre destek vermeniz ve katkılarınız
için teşekkür ederim.
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ürkiye’nin en büyük uluslararası mobilya fuar or-
ganizasyonu olarak bu yıl tek çatı altında birleşen
Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 26-31 Ocak
2021 tarihleri arasında eş zamanlı olarak Tüyap

Fuar ve Kongre Merkezi ile Yeşilköy Fuar Merkezi’nde
aynı anda gerçekleşecek.

Türkiye Mobilya Dernekleri Federasyonu ve (MOSDER)
de katkılarıyla MOS Fuarcılık tarafından düzenlenecek
organizasyon, 120 bin metrekare alanda hayata geçiri-
lecek ve 500’den fazla katılımcı firmaya da ev sahipliği
yapacak.

Pandemi nedeniyle geçirdiği zor günlerin üstesinden
gelmeyi hızla başaran Türkiye mobilya sektörünün
dünya pazarına açılan vitrini olacak bu önemli fuarla il-
gili gerek Tüyap fuarcılık kanalında gerekse de Mosfed
tarafında önemli çalışmalar gerçekleşiyor. 2021 Ocak
ayında gerçekleşecek büyük buluşma için katılımcı
markalar şimdiden hummalı bir çalışma içerisinde ha-
zırlıklarını sürdürüyorlar. 
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Türk mobilya sektörü İstanbul
Mobilya Fuarı’nda tek güç olacak
Türkiye’nin en büyük uluslararası mobilya fuar organizasyonu olan Uluslararası
İstanbul Mobilya Fuarı, 26-31 Ocak 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.



Kovid 19 salgını nedeniyle yaşadığı durgunluktan kurtulan
mobilya sektörü,  hedefleri çalışmalarını sürdürüyor.  Bu sene
MOS Fuarcılık organizasyonu ile tüm mobilya sektörünü tek
çatı altında toplayacak olan Uluslararası İstanbul Mobilya
Fuarı, Türk mobilya sanayisine dünya pazarlarında, yeni pa-
zarlara ulaşmak ve ihracat beklentilerini gerçekleştirmeyi
hedefliyor. Üretim gücü çok yüksek olan mobilya sanayimiz
bugün dünyanın en iyi 13. üretici ülkesi konumunda yer alır-
ken, en çok ihracat yapan 12. ülke olarak da dünyadaki pek
çok rakibinin önüne geçiyor.  

Türkiyenin en büyük alanlı fuarlarına ev sahipliği yapacak
Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı   katılımcıları dünyanın
dört bir yanından gelen alıcılarla buluşturacak. Uluslararası
İstanbul Mobilya Fuarı’nda bu sene de en zarif ev mobilyala-
rından, iç mekan tasarımlarına ve global mobilya trendlerine
kadar bir çok ürün  hem B2B hem B2C alıcılarla buluşacak. 
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u yıl 46.sı gerçekleşen Ciff shanghai 2020  öncekilerine
nazaran rutin geçmesi bekleniyordu.   Sanghay'da 7'ey-
lül’den 10 eylül’e kadar süren ve Çin dış ticaret merkezi
(grup) tarafından düzenlenen  fuarın ana hedefi, üst dü-

zey Çin iç pazarı ile uluslararası pazarlar arasında çok güçlü
bir entegrasyon yaratmak amacıyla, şirketlerin hızla gelişen
bir durumu etkin bir şekilde ele almalarını desteklemek ve on-
lara yardımcı olmak.

CIFF, katılımcılarının ve alıcılarının hem çevrimdışı hem de
çevrimiçi işlerini yeterince desteklemek ve bunu yenilikçi
bir şekilde uygulamak için bir kaç ortakla işbirliği
yapıyor . Özellikle B2B Giga Cloud Logistics ticaret platfor-
muyla yapılan işbirliği, ihracat odaklı şirketlere yeni olağan-
üstü fırsatlar sundu. 

46 th 2020 cıff şangay 2020'nin ikinci yarısında guangz-
hou’dan sonra shanghai’de gerçekleşen iki kademeli bir fuar-
dır.  Aynı çatı altında ulusal sergi ve kongre merkezi'nde
(shanghai), 1000 den fazla katılımcı yer aldı. Fuar alanı
400.000 metrekarede gerçekleşti.  Tüm mobilya tedarik zin-
ciri : ev, dış mekan ve eğlence mobilya, ev dekorasyonu ve ev
tekstili, ofis, otel ve ticari mobilya, mobilya endüstrisi makine
ve malzemeleri bu fuarda  temsil ediliyor. 

Mobilya endüstrisinin artık tasarıma ve yaratıcı çözümlere
her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu nedenle tasarım
salonu daha da genişletildi. Çağdaş tasarım (salon 4.1) mer-
kezli, modern tasarım (salon 3) ve modaya uygun tasarım
(salon 5.1) olarak geliştirildi. iyi tasarım ve iyi yaşam kültürü-
nü oluşturmak için organizatörlerin arzuları yansıtılıyor.
46. cıff şangay 2020’de iyi markaların katılımı gerçekleşti  ve
etkinlikler ve sergiler özellikle zengin aktivitelerle sürdü

Bu panoramada artık alışılmış olan doğu tasarım şovu öne çı-
kıyor ve “sıfıra dönüş” teması altında 50'den fazla asyalı ta-
sarım markasına, akademiye, tasarım stüdyosuna ve medya-
ya ev sahipliği yapıyor ve aşağıdaki gibi önemli konulara ışık
tutuyor: mimari nedir; iç tasarım nedir; mobilya gerçekte ne-
dir; bugün ev nasıl görünüyor? tasarım rüya gibidir. Red star
macalline ve yenilik design alliance işbirliğiyle Ciff tarafından
düzenlenen, eğlenceli ve büyüleyici bir şekilde ev ortamına
yaşam tarzı, moda, gıda ve seyahat elemanlarını entegre mo-
da city için şanghay etüd merkezi ile birlikte çalışılıyor. E

Etkileyici bir deneyim olarak da   daguan çay töreni düzenleni-
yor. Ana Çin hanedanlarında kullanılan çay seremonisini kar-
şılaştıracak ve böylece Çin geleneğini ve Zen çay kültürünü
modern yaşam tarzıyla bütünleştirecek.
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CIFF SHANGHAI 2020
Güven Tazelemesi Yarattı





ğaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu
Entegre, yenilikçi ürünleri ile sektöre ilkleri kazandır-
mayı sürdürüyor. Hijyen+ özellikli laminat parkeleri ile
dünyanın dört bir yanında sağlıklı yaşam alanlarının

oluşturulmasına katkıda bulunan firma, yoğun bir Ar-Ge ça-
lışmasının ardından piyasaya sunduğu yeni panel ürünleri ile
hijyenik ürün ailesini genişletirken, toplum sağlığını güvence
altına almanın hayati önem taşıdığı bu dönemde, kullanıcılara
ekstra hijyen garantisi sunuyor.

Riskli bölgeler ve kapalı alanlarda etkili
sonuç
Hijyene duyarlı yaşam alanları için üstün bir teknolojiyle üreti-
len Hijyen+ özellikli paneller, zararlı mikroorganizmaların ya-
pısında bozulmaya neden olarak çoğalmalarını önlüyor ve yok
olmalarını sağlıyor. Hijyen+ teknolojisinin, 24 saat içerisinde
yüzeyde oluşması beklenen mikrop ve bakterilerin %99,9’un-
dan fazlasını kalıcı olarak azalttığı, bağımsız test kuruluşu
Saniter Laboratuvarı’nda yapılan testlerle kanıtlandı. 

Covid-19 pandemisi ile birlikte aciliyet kazanan hijyenik yüzey
ihtiyacını etkili bir şekilde karşılayan bu yeni nesil paneller,
bakterilere karşı yoğun koruma sağlarken insan sağlığına za-
rar vermiyor. 

Hijyen+ teknolojisine sahip paneller; mobilyalar, mutfak ve
banyolar gibi ana kullanım alanlarının yanı sıra hastaneler,
okullar, oteller, AVM’ler, restoran ve kafeler, spor merkezleri,
havaalanları ve ulaşım araçları gibi insan trafiğinin yüksek ol-
duğu, kapalı alanlarda da güvenle kullanılabiliyor. 

Yaratıcı tasarımlar için en sağlıklı çözüm
Melamin kaplı MDF ve Yonga Levha, Melamin Kaplı Parlak Pa-
nel ve Melamin Kaplı Mat Panel ürünlerinin yer aldığı hijyenik
panel serisi, farklı dekor seçenekleri ile tasarımcıların ve tüm
dekorasyon meraklılarının yaratıcı kombinasyonlar oluştur-
masına olanak sağlıyor. Ürünle ilgili sertifikalara
http://www.keas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Kastamonu Entegre Hijyenik Ürün Ailesine Yeni Üye:

Hijyen+ Özellikli Panel Serisi
A
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GGER, mobilya parçaları segmentinde bayi-
lerin ve marangozların güvenilir iş ortağıdır.
Bu konumunu güçlendirmek isteyen ahşap
bazlı malzeme uzmanı, sahip olduğu mobil-

ya parçası fabrikaları ve ortağı Horatec arasında-
ki süreçleri sürekli olarak optimize ediyor.

EGGER’in bu ürün segmentindeki en son yatırımı
Bünde’deki (DE) fabrikasında yapıldı. 1994 yılın-
dan beri bu fabrikada mobilya sektörü için orta ve
büyük hacimlerde ön cephe bileşenleri üretiliyor.
Yeni ve tam otomatik ön cephe sistemi sayesinde
artık küçük miktarlardaki siparişler bile verimli
şekilde üretilebiliyor ve teslimat süreleri kısalıyor.
Üretim verileri ağırlıklı olarak EDI bağlantısı aracı-
lığıyla doğrudan müşterilerden alınıyor. Böylece,
manuel aktarımların yol açtığı hatalar önlenmiş
oluyor. Mobilya parçaları ürün segmenti Satış Di-
rektörü Georg Stolzlechner, "Yeni sistemlerin 

Bünde'deki (DE) EGGER fabrikasında küçük siparişler için geliştirilen yeni ön cephe sistemleri, mobilya
parçalarına yönelik ürün portföyünü tamamlıyor.
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EGGER’den Tam otomasyon
ve bağlantı yatırımı

E

Bünde'deki (DE) EGGER prefabrik
parça fabrikasında yeni ön cephe
sistemi: Odak noktamız, tam
otomatik ve birbiriyle bağlantılı üretim
süreçlerinin yanı sıra her zaman
yüksek kaliteli ürünler sunmak.

Yeni ön cephe sisteminin depo alanı, toplamda 6.000 yarım
format malzemenin 63 depolama konumunda, türüne göre
veya düzensiz olarak depolanmasına olanak tanıyor.
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geliştirilmesindeki odak noktamız, tam otomatik ve birbiriyle
bağlantılı üretim süreçlerinin yanı sıra her zaman yüksek kali-
teli ürünler sunmak," diye vurguluyor.

Öne çıkan kalite
Bünde'deki yeni sisteminde melamin kaplı yonga levhalardan
kolayca mobilya ön cephesi üreten EGGER, artık bu işlemi Per-
fectSense laklı levhalarla da gerçekleştirebiliyor. 2015 yılında
piyasaya sunulduklarından beri, parlak ve mat yüzeyler gerçek
birer başarı hikayesi olmaya devam ediyor.

Mat yüzeyler hoş bir doku ve parmak izi tutmama özelliği su-
narken parlak yüzeyler göz alıcı bir yansıtıcılık sağlıyor. Bu et-
kileyici özellikler, parlak ve mat yüzeylere mobilya parçalarında
da büyük bir talep olmasına yol açıyor. Stolzlechner, "Müşteri-
lerimiz, kullanılan ana malzemeye ek olarak mobilya parçala-
rındaki kenarbantlarının ve finisajların da tek bir üreticiden ge-
liyor olmasını takdir ediyor. Buna bir de teknik konularda, mo-
bilya yapımında ve dekor seçiminde uzman desteğimiz eklen-
diğinde, gerekli olan tüm ürünleri bünyesinde barındıran bir te-
darikçi olarak hizmet veriyoruz," diyor.

İdeal konum
EGGER; St. Johann, Tirol (AT), Bünde (DE), Rambervillers (FR)
ve ortak şirketi Horatec'teki fabrikalarında her yıl yaklaşık on
milyon metrekare mobilya parçası üretiyor. Georg Stolzlech-
ner, "Birçok marangoz, prefabrik bileşenlerin satın alınması-
na stratejik olarak uyum sağladı. Bununla beraber, her geçen
gün mobilya sektöründen daha fazla şirketin parça satın al-
maya karar verdiğini görüyoruz," diye belirtiyor. EGGER, üre-
tim süreciyle müşterilerine hem tam kapasite çalıştıkları
dönemlerde hem de serilerin ve proje siparişlerinin üretimin-
de destek vermek için ideal konumda. Prefabrike parça sis-
temlerinin birbirine bağlanmasıyla, ilgili konumlardaki kuru-
luşların siparişlerindeki dalgalanmalar dengeleniyor. Bu da
teslimatların güvenilirliğini en üst seviyeye taşıyıp sürekli

hale getiriyor. Georg Stolzlechner, "Özel oluşturulmuş fabri-
kalar arası satış organizasyonumuz ve ilgili konumlardaki
uzmanlığımız sayesinde çok daha esnek bir yapı haline gel-
dik. Hızlı karar verme kanallarımızla müşterilerimizin istekle-
rine daha odaklı ve daha çabuk yanıt verebiliyoruz," açıkla-
masını yapıyor.

Tam otomasyon ve bağlantı yatırımı
• Bünde’deki EGGER prefabrik parça fabrikasında yeni ön

cephe sistemi yatırımı.•

• Tam otomatik ve birbiriyle bağlantılı üretim süreçleri.

• Üretim verilerinin EDI bağlantısı aracılığıyla doğrudan
müşterilerden aktarılması, manuel aktarımın yol açtığı ha-
taları önler.

• Küçük miktarlardaki siparişler en verimli şekilde tamamla-
nır: Seri ön cephelerden özel formatlara kadar her alanda
müşteriler için esneklik.

• PerfectSense parlak ve mat laklı levhalarda cephe üretimi.

Bünde'deki (DE) EGGER prefabrik
parça fabrikasında yeni ön cephe
sistemi: Odak noktamız, tam
otomatik ve birbiriyle bağlantılı üretim
süreçlerinin yanı sıra her zaman
yüksek kaliteli ürünler sunmak.

Küçük miktarlardaki siparişler en verimli şekilde
tamamlanır: Seri ön cephelerden özel formatlara kadar

her alanda müşteriler için esneklik.



enilikçi hizmetleriyle, sektördeki rekabet ortamında
avantajlı olma fırsatı sağlayan Roma Kenarbantları,
mobilya sektöründe yenilikler konusunda her zaman
öncü olarak yer aldı. “Kenarbandı Sihirbazı Mobil Uygula-

ma” hizmetini tüketicileri ile buluşturuyor. Müşterilerine dile-
dikleri anda kenarbandı dekorunu, stoklarını gösteren yeni
mobil uygulaması ile kartelayı cebinize taşıyor.

Yerli üreticilerin yonga levha renkleriyle birebir uyumlu
1000’den fazla kenarbandı dekoruna ulaşabileceğiniz, ürü-
nün canlı olarak stokta olup olmadığının kontrolünü sağlaya-
bileceğiniz ve, stokta olmayan ürünler, stoğa girince haber
ver seçeneği ile e-mail yoluyla bilgilendirme alabildiğiniz
muhteşem bir uygulama lider kenarbandı markası ROMA Ke-
narbantları tarafından kullanıma sunuldu. 

Uygulama oldukça hızlı, kolay ve kullanışlı. Roma Kenarbandı
dekorları ile  “Mükemmel Uyum”u kolayca elde edebilirsiniz.
Bu uygulamanın sunduğu bir diğer fırsatta “ Doğru tutkal ter-
cihi fonksiyonu” tek yapmanız gereken karşınıza gelen 3 so-
ruyu cevaplamak, vereceğiniz bu cevaplar sonucunda ihtiya-
cız olan tutkala türüne kolayca ulaşabiliyorsunuz.

App Store ve Google Play Store’larda “Kenarbandı Sihirbazı”
yazarak uygulamayı kolayca bulabilirsiniz. 

1000’den fazla çeşit satın alabileceğiniz bu uygulamada EG-
GER,  Kastamonu Entegre, Çamsan, Orma, AGT, Starwood, Yıl-
dız Entegre, Teverpan, Dempaş, Lamindoor, Uks gibi bir çok
üreticinin dekorlarında “Mükemmel Uyum”u sunan ROMA Ke-
narbandı dekorlarını keşfedebilirsiniz.
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Kenarbandı Sihirbazı Mobil Uygulamasını
Hemen İndirin, “Cebinizdeki Kartela”ya

Anında Ulaşın
Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu'nun lider, dünyanın en büyük 3. kenarbandı üreticisi Roma Kenarbantları

“Kenarbandı Sihirbazı Mobil Uygulaması” ile tüketicilerine yeni bir hizmet daha sunuyor.

Y





u yıl  3.’sü gerçekleşen Orenko 2020 Uluslar-
arası Orman Ürünleri Kongresi’ni ve  bu başa-
rılı çalışmalarından dolayı Orenko’yu, konukla-
rı, katkı sunanları ve kongreyi saygıyla selam-

lıyorum. Evlerimize kapandığımız bu zor günlerde
yaşama dair etkinliklerin sürdürülmesi bu gün her
zamankinden daha fazla önem kazanıyor.

Covid 19 sürecinde Türk orman ürünleri ile mobilya
sektörü hakkında bilgi ve deneyimlerimi sizlerle
paylaşmaya çalışacağım. 

Orman ürünleri ve Mobilya ile işleme teknolojisi sa-
nayi, benim bir gazeteci olarak 30 yıldır içinde yer
aldığım  Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde in-
celemeye fırsat bulduğum çok değerli bir sektör,

Nesip Uzun - Mobilya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Orenko 2020 Uluslararası Orman ürünleri kongresi; KTÜ 23 - 26 Eylül 2020

Karadeniz teknik Üniversitesinde bu
yıl 23-26 Eylül 2020 tarihleri
arasında 3.’sü gerçekleşen
Uluslararası Orman Ürünleri
Kongresi’ne yurtiçi ve uluslararası
alandan pek çok akademisyen
sektör liderleri ve uzman katıldı.
Kongreye basın adına katılan
Mobilya Dergisi imtiyaz sahibi Nesip
Uzun, sektöre ve pandemi sürecine
yönelik değerlendirmelerini Webiner
üzerinden online gerçekleşen
kongrede paylaştı
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Pandeminin Türk mobilya
ve orman ürünleri
sektörüne etkileri 
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Çok değerli çünkü bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde is-
tihdamı yaratan önemli sektörlerden biridir.  Bir diğer nokta
ise gerek panel sektörünün sunduğu üretime hazır ürünler
gerekse de bağlantı elemanları ile gelişmiş makine sanayi-
nin üreticiye sunduğu avantajlar nedeniyle kısa zamanda
üretime geçerek rekabet alanına girebilecek bir sektör. Gü-
nümüz şartlarında tasarım odaklı yeni kompazit ve ürün
gamını iyi bir tasarım ve marketing içinde sunan firmalar
başarılı oluyorlar. Sektörde  ölçek ve kapasite büyüdükçe
yönetim sorunları oluşmaktadır Burada da kurumsallaşma
ve globalleşmenin kriterleri ortaya çıkmaktadır. Türk mobil-
ya sektörünün bugün gerek iç pazardaki belirleyici konu-
mu, Pazar hakimiyeti gerekse de her yıl büyüyen ihracat pa-
yı ile yeni ülkelere yapılan ihracatlar, yakın dönemde de bu
büyümeyi başarıyla sürdüreceği görülmektedir. 

Dikkat edilirse ülke genelinde farklı dönemlerde yaşanan iç
ve küresel krizlere rağmen bundan en az etkilenen sektör-
lerden biri de mobilya sektörü olmuştur. Bunun pek çok ne-
deni var . Bu konuyu ele alırken sektörün avantajlı ve güçlü
yönleriyle nisbetten zayıf ve geliştirmemiz gereken yönleri-
ni birlikte ele alacağım. 

İç pazarda Türkiye  hepimizin de bildiğimiz gibi son yıllarda
inşaat sektörü üzerine bir büyüme modeli seçti ve  ihtiyaç
fazlası konut  oluşacak noktalara geldi. Haliyle bu da mobil-
ya ve Orman ürünleri yüzey malzemelerine kapıdan pence-
reye, parkeden mutfak ve ofis donanımlarına kadar büyük
bir pazar yarattı. Bu süreçte MDF, panel, parke tesislerinde
önemli yatırımlar gerçekleşti. Bazı firmalarımız dünyanın
farklı ülkelerinde satın almalar ve direk yeni fabrika yatırım-
larıyla  Türk ahşap sektörünün önemli bir global aktör olma-
sını sağladılar. Bu yatırımlar firmalar nezdinde aynı zaman-
da yaşanan krizlerin de atlatılmasında panzehir olmuştur. 

▲ ▲



Peki bütün bunlar yeterlimidir, bir ülkenin büyümesinde ima-
lat sanayi en önemli unsurdur. Ülkeler ürettikleriyle vardır, ve
o denli  güçlüdür.    

Bugünün gelişmiş sanayi ülkelerine baktığımızda sermayenin
uluslararasılaşması iç Pazar ekonomisinden uluslararası pa-
zara geçiş süreciyle başlamıştır. Türk üreticilerinin uluslar-
arası Pazar aktörleriyle rekabet şansları kısa dönem palyatıif
çözümlerle değil kalıcı üretime dayalı güçlü politikalarla
mümkündür. İç pazarda dinamikleri ateşleyen hükümet tara-
fından alınan tüketime yönelik düşük faizli ve uzun ödemeli
tarihsel nitelikteki konut teşvikleri başta inşaat sektörünü
canlandırmış konut satışlarını arttırarak başta mobilya sek-
törü olmak üzere pek çok sektörü de hareketlendirmiştir.  An-
cak ülkeler üretim ekonomileriyle gelişir rezervlerini büyütür
ve sürdürülebilir ekonomi modelleri oluştururler. Bu noktada
İnşaat ve yapı sektörü  yeniden üretim ekonomisi değildir. 

Pandemi süreci bu noktadan baktığımızda şüphesiz
tüm sektörler gibi mobilya ve orman ürünleri sektörünü de
etkilemiştir. 

Türkiye’de Mart ayında başlayan koruma önlemleri kapsamın-
da sektörde bir anda önemli bir durgunluk yaşandı,  satışlar
Nisan aylarında durma noktasına gelirken, üretim de 1/3’e ka-
dar düştü. Bazı alanlarda  tümüyle durdu. Sermaye birikimi za-
yıf olan bu sektörde zorunlu izinler ve işten çıkarmalarla fir-
malar sadece Ocak 2020’de  imob fuarında alınan yurtiçi ve
yurtdışı siparişleri çalıştı, bir süre sonra ihtracat da durma
noktasına gelmiştir.

Pandemi önlemlerinin Dünyada ve Türkiye’de yumuşaması,
turizmin açılması ve seyahat serbestisiyle birlikte normalleş-
melerin başlaması, sektörde beklemeye alınmış ve ötelenmiş
taleplerde patlama sonucu mobilya ve panel üretimiyle akse-
suar sektöründe yeniden bir beklenmedik büyüme yaşandı.
Özellikle Haziran Temmuz, Ağustos ve içinde bulunduğumuz
Eylül ayında gerek iç Pazar gerekse de nispetten ihtracatta
bu talep büyümesi devam etmektedir. 

Bir önceki hafta Merkez Bankası net döviz rezervi 18.6 milyar
dolardı.(4 Eylül 2020 ) Bu hafta açıklanan son veriye göre Mer-
kez Bankası Net Döviz Rezervi 20.3 milyar dolara yükselmiş.
Ancak dış borçlar ve bu rezervin dolaylı rezervler olduğunu
düşünürsek dövizdeki yükselişin ülke ekonomisine yakın za-
manda etkileri daha da fazla olacaktır. 

Pandemi sürecinde hepimiz klasik alışkanlıklarımızdan sıyrıl-
dık, uzaktan iş modülleri, yürümeyen eğitim uygulamaları iş-
letmelere de özellikle beyaz yakalılarla bundan sonraki çalış-
ma modellerinde önemli ipuçları verdi. 

Biz yayıncılar ise her zamankinden daha büyük roller üstlen-
dik. Sektörel yayınlar da sadece basılı yayınlar ile değil pay-
daşlarına dijital platformlar ,sosyal ağlar, canlı yayınlar ve
yaygın basın bültenleriyle anlık  haber ulaşımını sağladı.  Ya-
yıncılığın bu yeni dönem çalışmaları sektör tarafından da be-
nimsenerek sektörel yayıncılığın sahip olduğu geniş datalar
ve sektör birikimleri, veri tabanları sekörün tanıtımına açıla-
rak önemli katma değerler yaratıldı. 

Bizler de pandemi sürecinde gerek dernek başkanları, gerek-
se de sektör önde gelenleriyle pek çok canlı yayınlar gerçek-
leştirdik.  Bunların oldukça etkili olduğuna tanık olduk ve sek-
törün bu süreçte sektör yayınlarının çok değerli olduğuna yö-
nelik geri dönüşler  ve yayınlarımızla daha yoğun çalışma ar-
zularına da tanık olduk. Bu çalışmalarımızı çok yönlü olarak
bundan sonra da sürdüreceğiz. 

Pandemi 2021 yılı ortalarına kadar geçmeyecek bunu biliyo-
ruz,  hatta  sonrasına göre planlarımızı yaparak yeni çalışma
veiş planlamalarımızı yapmamız çok önemli. Dilerim bu öngö-
rümüzde yanılırız ve bilim insanlarımız bu yüzyılın en önemli
salgınını bir an önce önleyecek çözümleri üretirler. 

Tam da bu noktada sağlık emekçilerimize buradan minnet-
lerimizi ulaştırmayı bir görev biliyorum. Onların sonsuz fe-
dakarlıklarının ülkemizde ve dünyada hak ettiği yeri alma-
sını diliyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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anki sihirle koridorda geçen ve malları güvenli bir şekilde
taşıyan araçlar? Bu tür sürücüsüz taşıma sistemleri, mo-
dern fabrikalarda ve depolama sistemlerinde uzun süre-
dir günlük yaşamın bir parçası olmuştur. İç lojistik gide-

rek daha özerk hale geliyor. Ve yerdeki koşulların ideal olmadığı
durumlarda, drone'lar işi devralır.

Sürücüsüz taşıma sistemleri

Sürücüsüz taşıma sistemleri (AGV) aslında yak-
laşık 60 yıldır var. Yeni navigasyon teknolojileri,
veri işleme için artan bilgi işlem gücü ve modern
sensörler sayesinde, artık büyük bir artış yaşı-
yorlar. Böyle bir aracı tasarlamak ve kullanmak
için mevcut teknik olanaklar, üretim ve lojistik-
ten müşteri gereksinimlerini mükemmel şekilde
karşılar. Modern üretimde maksimum esneklik
gereklidir. Seri üretime rağmen, trend kişiselleş-
tirilmiş ürünlere yöneliktir ve bu, malzeme teda-
riki dahil olmak üzere üretim için artan planlama
çabası anlamına gelir. Perakendecilikte büyüyen
çevrimiçi iş, aynı zamanda sağlayıcılardan ve lo-
jistik hizmet sağlayıcılarından hızlı ve verimli iş-
lem yapılmasını gerektirir. Katı süreçler, ne sipariş zirvelerini ne
de değişen üretim gereksinimlerini engelleyemez. Sürücüsüz
taşıma sistemleri bu nedenle işlem zincirinde esnek ve giderek
daha fazla kullanılan bir bileşendir. 

KION GROUP AG

"İntralojistikte yarının dünyası zaten bir
gerçekliktir ve klasik makine mühendisli-
ğini son derece sofistike yazılım uzmanlı-
ğı ile birleştirir: Otonom forkliftler ve oto-
matik depolar, müşterilerimizin ürünleri-
nin hızlı ve güvenilir teslimatı için - terci-
hen aynı gün - taleplerine merkezi cevap-
lardır" , KION GROUP AG Yönetim Kurulu Başkanı ve VDMA Konve-
yör Teknolojisi ve Intralogistics Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Gordon Riske, diyor.

5G

Geçmişte, sabit rotalarda şeride bağlıydılar, ancak bugün sürü-
cüsüz ulaşım sistemleri çeşitli navigasyon teknolojileri sayesin-
de otomatik olarak yollarını buluyor. Sistemlerin olabildiğince

özerk bir şekilde hareket etmesini sağlamak için, çeşitli verilerin
analiz ve işleme için gerçek zamanlı olarak mevcut olması gere-
kir. Bu sadece yeterli bilgi işlem gücü gerektirmez, aynı zamanda
hızlı ve kararlı bir ağ gerektirir. Burada, yeni  5G mobil iletişim
standardı  - özellikle kampüs ağları olarak adlandırılan şirketler
için - kullanımdaki sürücüsüz sistemlerin özerkliğini daha da ar-
tırmak için harika bir fırsat sunuyor. 

VDA 5050

Akıllı fabrika bağlamında bir diğer önemli görev, farklı sistemle-
rin ağa bağlanmasıdır. İhtiyaç duyulan şey, AGV ve kontrol yazılı-
mının üreticiden bağımsız olarak birbirleriyle iletişim kurabile-
ceği yeni bir arayüzdür. VDA 5050 arayüz projesi bu amaçla oluş-
turuldu. 2017'nin ikinci yarısından bu yana, AGV kullanıcıları ve
AGV üreticilerinden oluşan bir proje ekibi, Otomotiv Endüstrisi
Derneği (VDA) ve konveyör teknolojisi ve intralojistik için VDMA
uzman derneği tarafından koordine edilen böyle yeni bir arayü-

zün geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. Bununla birlik-
te, kullanılan türden, yeteneklerden veya teknoloji-
den bağımsız olarak çok çeşitli araçlar ortak bir sis-
teme entegre edilebilir ve karmaşık süreçlerde bir-
likte çalışabilir. Arayüzdeki çalışma halihazırda iki ki-
lometre taşı içermektedir: 

Araçların ağ iletişimi, Endüstri 4.0'ı daha da ilerlet-
mek için önemli bir yapı taşıdır. Ancak gelecekte,
akıllı fabrika aynı zamanda araçları bireysel üretim
makinelerine veya üretim adalarına bağlamakla ilgili
olacak. Bu, örneğin, VDMA ve üye şirketlerinin dilbil-
gisini - Companion Spesifikasyonları olarak adlandı-
rılan - geliştirdiği açık iletişim standardı OPC UA ara-
cılığıyla elde edilebilir  .

Drone endüstrisi hala oldukça genç ve esas olarak yeni başla-
yanlar tarafından karakterize ediliyor. Federal Alman Havacılık
Endüstrisi Birliği (BDL) ve Alman Havacılık ve Uzay Endüstrisi Fe-
deral Birliği (BDLI) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Al-
man drone pazarı 2030 yılına kadar 574 milyon avrodan yaklaşık
3 milyar avroya çıkacak - esas olarak ticari sektör tarafından
yönlendiriliyor. 126.000 ticari insansız hava aracı daha sonra Al-
manya'da kullanılabilir. 

VDMA Çalışma Grubu Endüstriyel Drone Çözümleri

VDMA, endüstriyel ortamdaki drone çözümleri sağlayıcılarının çı-
karlarını temsil etmek için şu anda bir "Industrial Drone Soluti-
ons" çalışma grubu kurmaktadır. . Çalışma grubunun amacı, tüm
endüstri için drone teknolojisinin ekonomik ve endüstriyel yön-
lerini tek bir ağda bir araya getirmektir. Çalışma grubu, tüm ticari
drone çözümleri ve ilgili yazılım teklifleri sağlayıcılarının yanı sıra
drone teknolojisiyle ilgilenen makine mühendisliği, endüstri ve
lojistikten tüm şirketleri hedeflemektedir. Çalışma grubuna ka-
tılım, halihazırda VDMA üyesi olan şirketler için ücretsizdir. VDMA
üyeliğine uygun olmayan şirketler için, çalışma grubuna olağan-
üstü üyelik olasılığı vardır. 
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ektöründe yurt dışına yatırım yapan ilk şirket olarak
dünyanın altı ülkesinde yer alan tesisleriyle global mar-
ka gücünü sürekli pekiştiren Kastamonu Entegre, Capi-
tal Dergisi’nin hazırladığı “Yurt Dışında Kurulu En Büyük

Türk Şirketleri / Global 50 Türk Şirketi” araştırmasında bu yıl
da başarılı sonuçlara imza attı. 

Ciroda yurt dışı payını %60’a yükseltti
Son yurt dışı yatırım ile “İtalya’nın En Büyük Türk Yatırımcısı”
ödülünü kazanan şirket, İtalya tesisinin üretime başlaması ile
birlikte ile “Yurt dışında en hızlı büyüyen 17 şirket” listesine 3.
sıradan hızlı bir giriş yaptı. Ciroda yurt dışı payı” kategorisin-
de, Türkiye’nin global devleri arasında 8. sırada yer alarak ilk
10’daki yerini koruyan şirket, 2018 yılında %57 olan yurt dışı
payını 2019’da %60’a yükseltti. 

Rusya pazarının en büyük MDF üreticisi ve ihracatçısı konu-
mundaki Kastamonu Rusya, “Yurt dışında kurulu en büyük 50
Türk şirketi” kategorisinde 20. sırada yer alırken, grubun ilk
yurt dışı yatırımı ve dünyanın üçüncü büyük kapı paneli üreti-
cisi olan Kastamonu Romanya da listede 31. sırada yer aldı.

Grubun Balkanlar ve Orta Avrupa pazarındaki hakimiyetinde
önemli paya sahip Kastamonu Bulgaristan ve Natron Hayat
(Bosna Hersek) ise, “Yurt dışında kurulu Türk şirketlerinde 2.
Lig” listesinde, 50 şirket arasında 11. ve 17. sıralarda yer alma-
yı başardı.

“Sektörümüzde ihracatın %40’ını tek başına
gerçekleştiriyoruz” 
Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, 2019 yılında 1,3 mil-
yar dolara ulaşan cirolarının %60’ını yurt dışındaki tesisler-
den ve ihracattan elde ettiklerini vurguladı. MDF, yonga levha,
laminat parke ve kapı paneli ürün gruplarının her birinde dün-
yanın ilk 4 üreticisi arasında yer aldıklarını hatırlatan Yıldız,
“Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve İtalya’da yer
alan üretim tesislerimizle,  B2B sektöründe global bir Türk
markası olarak tüm dünyaya ürünlerimizi taşıyoruz. Ayrıca,
ABD’de odun yongası tedarik ve lojistik süreçlerini yönettiği-
miz bir şirketimiz var. Yeni yatırımlarla birlikte toplam yurt dışı
yatırım tutarımız 1 milyar doları aştı. Ciroda yurt dışı payına
bakıldığında, yurt dışında kurulu en büyük 10 Türk şirketinden
biriyiz. Global marka gücümüzü yeni yatırımlarla pekiştirirken,
üretim ve ihracat alanlarında da liderliğimizi koruyoruz. Ame-
rika’dan Çin’e 100 ülkeye yaptığı ihracatla her yıl açık ara sek-
tör birincisi olan Kastamonu Entegre, Türkiye’den yapılan
toplam ihracatın %40’ını tek başına gerçekleştiriyor.” dedi.
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Kastamonu Entegre, İtalya Yatırımı ile 
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ş güvenliği prensipte işverenin sorumluluğu olmasına rağmen, işveren
ve çalışanlar ortak hareket etmelidir ve her çalışanın işverenin talimatla-
rına uyma yükümlülüğü vardır.

Talimatların hazırlanmasına dahil olan personel

Kültür organizasyonun derinliklerinde. Bir örgütün kültürü, iyi uygulamaları
belirlemeyi öğrendiğinde, bunları günlük faaliyetlere aşıladığında ve bu sa-
yede inançları da etkilediğinde yaratılır. İnançlar ve hatalı varsayımlar inatçı
olabilir ve şaşırtıcı derecede günlük yaşamı etkileyebilir.

Risk faktörleri belirlendiğinde ve bunları ele almak için alınan önlemler uy-
gun şekilde boyutlandırıldığında, tüm personel, emniyetin önemi ve seviyesi
konusunda büyük ölçüde benzer bir anlayışa sahip olur. Kişinin kendi faali-
yetlerine müdahale ettiği algılanmadığı için tedbirleri takip etmek de kolay-
dır. Personelin deneyimlediği güvenlik ihtiyaçları ile kuruluş tarafından belir-
lenen güvenlik seviyesi arasındaki fark ne kadar büyükse, personel talimat-
ları veya prosedürleri o kadar az izler.

COVID-19, Kurumsal
Güvenliği de Öne Çıkardı

Teknoloji sektörü firmalar için bir araç hazırladı

Kurumsal güvenliği yönetmek, şirkete
rekabet avantajı sağlar. Bir şirket
ürünlerini ve hizmetlerini olabildiğince
güvenilir bir şekilde sunabildiğinde,
müşteri ilişkileri daha iyi halledilebilir. İş
güvenliği de başarılı ticari faaliyetlerin
bir parçasıdır. Sadeliğiyle iş güvenliği,
işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal
çalışma koşullarına uygun şekilde özen
gösterilmesi anlamına gelir. İş yapmak
anlamlıdır, ödüllendiricidir ve çalışma
ortamının güvenliği, çalışma
topluluğunun işleyişi ve iş yüküne dikkat
edildiğinde sonuçlar üretir.
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Personelin güvenlik talimatlarının hazırlanmasına dahil ol-
ması önemlidir. Genellikle kendi işlerinin risklerine dair en so-
mut görüşe sahipler. Katılım ayrıca güvenlik talimatlarını işi-
nize daha iyi dahil etmenize yardımcı olur.

Güvenlik talimatları, personelin bunları tanımaya yeterince il-
gi göstermesi için olabildiğince açık ve okunması kolay olma-
lıdır. Ayrıca eğitime ihtiyaç vardır. Personel uygun eğitimi al-
mazsa, güvenlik talimatlarından çok makineye hakim olmala-
rını istemek anlamsızdır.

Dokümantasyonla kuruluş, güvenlik durumunu dış dünyaya,
örneğin yetkililere iletir. Dokümantasyon aynı zamanda bir iç
geliştirme aracıdır.

Tehlikeleri belirleyin, sorumlulukları
belirleyin
İş güvenliğini teşvik etmek iyi bir planlamaya dayanır. Hem
çalışma ortamının geliştirilmesine hem de insanların dav-
ranışlarının anlaşılmasına ve kontrolüne ihtiyaç vardır. İn-
sanların çalışma ortamı ile ilgili faaliyetleri esnek bir şekilde
dikkate alınmalıdır.

Kazalar tesadüfen meydana gelmez, ancak ele alınabilecek
temel nedenleri vardır. İş güvenliğini geliştirmenin başlan-
gıç   noktası risk değerlendirmesidir. İş güvenliği, kazaların
ve olayların nedenlerini araştırarak ve öğrenerek de teşvik
edilebilir.

Olay bildirimi ve dikkatli kullanım, düzeltici eylemi doğru
şeylere odaklamanıza yardımcı olacaktır. Prosedürün ama-
cı kusurlu olmamalı, gelecekte benzer durumları önlemek
için olmalıdır.

İş güvenliği yönetimi merkezidir ve yönetimin eylemleri şir-
ketin güvenlik kültürü üzerinde belirleyici bir etkiye sahip-
tir. Yönetimin taahhüdü, örneğin güvenlik konularının top-
lantılarda nasıl dile getirildiği gibi somut bir şekilde yansıtı-
lır. Kuruluşun ortak güvenlik oturumları aynı zamanda gün-
cel bilgileri tüm personele ulaştırmanın işlevsel bir yolu-

dur. Güvenlik seansları, kurum içinde veya benzer bir şirket-
te meydana gelen kazaların yanı sıra rapor edilen ramak ka-
la olayları da kapsayabilir.

Güvenlik sonuçlar yaratır                     
Çalışanlar, güvenli ve iyi bir çalışma atmosferine sahip çalış-
ma topluluklarını seçerler. Bu nedenle, güvenli ve özenli bir
çalışma topluluğu itibar açısından bir avantajdır, ancak iş gü-
venliğine yatırım yapmak da finansal olarak
uygulanabilir. Hastalık izni işveren için maliyetlidir ve en kötü
ihtimalle ciro kaybına yol açabilir. Kayıp, fazla mesai veya hiz-
met satın alarak önlenebilir, bu durumda ciro azalmaz, ancak
ek maliyetler oluşur.

Büyüme ve karlılık iyi bir çalışma atmosferiyle bağlantılıdır,
ancak atmosfer de aynı şekilde iş güvenliğini etkiler. İyi iş
davranışı ve özenli bir atmosfer, tüm çalışma topluluğunu iş
güvenliğine dikkat etmeye teşvik eder.

• Kuruluş içindeki iş güvenliği ve güvenliği

sorumlulukları, gelişimlerinin merkezinde yer alır.

• Her çalışan için yeterince kapsamlı oryantasyon

ve eğitim sağlanmalıdır.

• İyi iş güvenliği performansını ödüllendirmek,

çalışanları aynı şekilde devam etmeye motive eder

• Çalışma topluluğu ile incelenen tehlike veya yakın

çekim bildirimleri etkili bir şekilde gelişiyor

• Güvenli çalışmaya ilişkin işaretler ve talimatlar,

sürekli bir imaj oluşturur ve potansiyel tehlikeleri

çalışanların zihninde tutar.

• Sürekli temizlik bakımı, güvenli çalışmayı

kolaylaştırır

• Bir mesleki terapiste danışmak ergonomik olarak

daha sürdürülebilir iş çözümleri bulmanıza

yardımcı olabilir

• Kontrol listesi, şirkette çalışan herkes için güvenli

bir çalışma ortamı sağlamanın iyi bir yoludur. İşe

başlamadan önce kontrol listeleri daima gözden

geçirilir. Bu, işin her aşamasının riskleriyle

anlaşılmasını sağlar ve aynı zamanda başka bir

yerde yıkıcı işler yapmaz.

• Yönetim tarafından yürütülen iş güvenliği turları,

çalışma topluluğunun güvenliğindeki olası

eksiklikleri hızla ortaya çıkarır. Birlikte yapılan

gözlemler, potansiyel tehlikelerin ortaya çıkışının

ana hatlarını çizmeye yardımcı olur.

İş güvenliğini artırmak için somut eylemler







LA International tarafından organize edilen etkinlik olan,   Mo-
bilya Liderliği Ödülleri,ilki  2008 yılında, ülkelerin mobilya en-
düstrisindeki mükemmelliği takdir etmek için Malezya'da
ulusal bir ödül olarak başladı. Program, sonraki yıllarda As-

ya'daki mobilya pazarlarını kapsayacak şekilde genişletildi ve da-
ha sonra Avrupa ve ötesini de kapsadı.

Türkiye’den Mobilya Dergisinin de desteklediği ve uluslararası
destekleyiciler içinde yer aldığı Mobilya liderlik ödüllerine mobilya
dergisi olarak da ülke genelinde 5 başarılı Türk firmasını aday ola-
rak göstereceğiz. Katılım gösterecek firmalarımızın bizimle de irti-
bata geçmeleri uygundur. (nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr)
taleplerini ileterek süreci birlikte yönetebiliriz. 

En son etkinlik, dünya çapında 60'tan fazla seçkin mobilya şirketi-
nin katılımını sağlayan bir 2019/2020 etkinliğiydi. Dünyanın en bü-
yük mobilya firmasının yanı sıra farklı bölgelerdeki birçok en iyi şir-
ket de dahil edildi. CIFF Guangzhou ile birlikte Mart 2020'de bir ödül
sunum töreni yapılması planlanmıştı. Bununla birlikte, COVID-10
salgınının aniden gelişi nedeniyle, onu iptal etmekten başka seçe-
nek olmadı. 2020/2021 etkinliği için, sınır ötesi seyahat uygun de-
ğilse, ödül tören çevrimiçi hale getirilecektir. 

F
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Uluslararası Mobilya Liderlik
Ödülleri (FLA International;
www.furnitureleadership.com) 
Bu yıl Tüm dünya mobilya sektör
üretici ve tedarikçilerini de
kapsayan bir genişlikte
gerçekleşiyor. 

Uluslararası
Mobilya Liderlik

Ödülleri
başvuruları

başladı
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FLA International'ın temel amacı, seçkin mobilyalar üreten
kuruluşları onurlandırmaktır. Bunlar arasında mobilya pera-
kendecileri, imalatçılar, tüccarlar, ekipman ve malzeme teda-
rikçileri ile etkinlik organizatörleri ve ticaret birlikleri gibi hiz-
met sağlayıcıları bulunmaktadır. Ek olarak, çaba aynı zaman-
da sektörde rol modelleri oluşturmayı, kriterler koymayı ve
kazanan şirketlerin markalarına değer katmasına ve prestij
kazanmasına yardımcı olmayı da amaçlıyor.

Süreçle ilgili olarak, ilgilenen tüm katılımcıların resmi web si-
temiz (www.furnitureleadership.com )aracılığıyla resmi bir
başvuru yapması gerekecektir. Ardından, Asya'nın önde ge-
len beş üniversitesinde misafir profesör olan Profesör Chan
Kah Chee tarafından tasarlanan bir değerlendirmeden geç-
meleri gerekecek. Değerlendirmeyi geçen  firmalar, furnitu-
releadership  ödüllerine katılmaya hak kazanacaklardır. 

Kazanan şirketler, 3.000 ABD Doları tutarında bir kazanan
paketine abone olmak zorunda kalacak. Yatırılan bu para ise,
kupa, sertifika, tören ve kokteyl partisi, tanıtım, VIP davetiye-
si, hakemlerin ağırlanması ve bir bütün olarak programın or-
ganizasyonunu karşılamamıza yardımcı olacaktır.

Zaman çizelgesi açısından, program şu andan itibaren Mart
2021'e kadar. Başvuru 1 Aralık 2020'de sona erecek ve Kasım-
Ocak döneminde değerlendirme bekleniyor ve Mart 2021'de
Guangzhou'da CIFF Guangzhou ile birlikte büyük bir ödül su-
num töreni yapılacak. . Küresel mobilya ve iç ticaretin büyük
bir buluşması olacak.

Gerçek anlamda küresel bir etkinlik olarak, bu programı   farklı
ülkelerde ve bölgelerde güçlü ortaklarla birlikte yürütülüyor.
Yerel ortaklar etkinliği kendi pazarlarında tanıtmakta, kendi
ülkelerindeki seçkin mobilya firmalarının   katılımını belirle-
mek için kriterlere uygun şirketleri referans göstermektedir-
ler. Hedef her ülkeden 3-5 seçkin şirkettir.

Ek olarak, her ortağımızın bir temsilcisi, katılımcıların değer-
lendirmesine katılmak için uluslararası değerlendirme pane-
limize katılacaktır.

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bana e-posta yoluyla yaz-
maktan çekinmeyin. Ayrıca +65 97300123 numaralı telefon-
dan Mobil / WhatsApp / Viber'de de mevcutum.

FLA International 2020/2021 artık aday gösterilmeye açık!

Resmi adaylık formunu indirmek için burayı tıklayın.

www.furnitureleadership.com

Adaylık Aralık  2020'de sona eriyor. 

FLA International programı Eylül 2020'den Mart 2021'e kadar
devam edecek şekilde yeniden planlandı

Seçim Kriterleri
Seçim süreci

Başvuru / Adaylık
Mobilya Liderlik Ödülleri (FLA), dünya çapında mobilya
ve ilgili ticaret ve endüstrilerdeki tüm büyük
şirketlerin ve bireylerin katılımını memnuniyetle
karşılar.

FLA 2020'nin tüm başvuru sahiplerinin ve adaylarının,
APS Media Group Pte Ltd.'ye ödenecek 200 ABD
Doları tutarında bir idari ücret ile birlikte bir Başvuru /
Adaylık Formu doldurmaları ve sunmaları
gerekmektedir.

Doldurulmuş Başvuru / Adaylık Formunun ve ödeme
kanıtının alınması üzerine, FLA organizasyon
sekretaryası, başvuru sahiplerine / adaylara 
5 bölümden oluşan bir FLA Kurumsal Değerlendirme
Formu gönderecektir. Formlar 14 gün içinde
doldurulup sekretaryaya iade edilecektir.

Değerlendirme Kriterleri ve Süreci
FLA'ya yapılan tüm başvurular, endüstri yetkilileri,
yönetim stratejistleri ve tanınmış akademisyenlerden
oluşan özel bir bağımsız uluslararası panel tarafından
değerlendirilecektir. Kapsamlı ve bilimsel bir
değerlendirme sistemi kullanılarak puanlanan kriterler,
her adayın / şirketin değerlendirmelerini içerir:

• Liderlik ve stratejiler

• Pazarlama ve markalaşma

• Beşeri sermaye ve kalkınma

• İş süreci ve yürütme yetenekleri

• Finans ve varlık yönetimi

Kısa listeye alınan şirketlerin, jüri heyeti ile yüz yüze
veya online görüşmeye davet edileceklerdir.   

Yalnızca programın yüksek standartlarını karşılayan
kişiler / şirketler ödül almaya hak kazanacaktır.
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Yapay zeka, iş modellerini değiştirecek ve insanların
rolünü en aza indirmeden üretimde önemli
ilerlemeye yol açacak. Makine mühendisliği
öncelikle "makine öğrenimine" dayanır.
Yapay zeka sayesinde insanlar gelecekte makinelerle daha
da yakın çalışabilecek. Makine öğrenimi, makinelerin insan-
ların veya sürecin ihtiyaçlarını daha iyi ve daha iyi tanımasını
ve onlara yanıt vermesini sağlar. Örneğin, engelli insanlar iş-
te desteklenebilir ve iş dünyasına yeniden kazandırılabilir.
Sık sık tekrarlanan basit ve monoton işler bile, gelecekte fa-
tura doğrulama veya kalite kontrol gibi yapay zeka tabanlı
çözümlerle yürütülebilir veya daha iyi desteklenebilir.

Bu tür sistemleri geliştirmek ve bunları ürün olgunluğuna
getirmek için, uygun uzmanlığa sahip giderek daha fazla
mühendis ve bilgisayar bilimcisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu, endüstride yeni işlerin giderek daha fazla yaratıldığı an-
lamına geliyor. Ancak yine de ilgili süreçlerde ustalaşan va-
sıflı işçilere ve mühendislere ihtiyaç vardır, çünkü YZ yalnız-
ca mevcut süreç bilgisiyle simbiyoz içinde çalışabilir. Yapay
zeka tabanlı çözümlerin kullanımı, makine mühendisliğin-
deki insanların yerini almaz, ancak eğitmen veya yönetici
olarak onları gerektirir. Bu konu alanında hedeflenen ileri
eğitim bu nedenle belirleyici bir rol oynar. Çünkü yapay zeka
yeterliliği yalnızca BT uzmanlarından ve programcılarından
değil, tüm işlev, düzey ve departman çalışanlarından da 
gereklidir.

Yapay Zeka ve Etik

Veriye dayalı iş modelleri, gelecekte endüstride değer yarat-
manın da odak noktası olacaktır. Veriye dayalı bir ekonomi-
de ise etik sorular temel öneme sahiptir. Bu sadece insan-
makine etkileşimi ile ilgili değil, aynı zamanda veri egemen-
liği sorunudur. Veri etiği soruları tüm endüstriyel uygulama-
larda eşit derecede ilgili olmadığından, çözülecek soruna
daha yakından bakmak gerekir. Verilerin otomatikleştirilmiş
bir sistemde bir üretim sürecini optimize etmek için mi yok-
sa tıbbi bir teşhis oluşturmak için mi kullanılması önemli bir
fark yaratır. Güvenlik, sağlığın korunması veya ürün sorum-

luluğu ile ilgili çok sayıda yönetmelik ve kılavuz vardır, hangi
makine üreticilerinin bugün uyması gereken ve yeni tekno-
lojileri kullanırken de geçerli olan. Endüstriyel kullanımda
yapay zeka, üretimde daha kaynak verimli ve sürdürülebilir
olmanın yanı sıra rekabet gücünü güvence altına almak ve
hatta genişletmek açısından da önemli avantajlar sunu-
yor. Yapay zekanın başarılı bir şekilde kullanılması böylece
uzun vadede Avrupa'da işleri güvence altına alabilir. Bu aynı
zamanda etik bir sorumluluktur.

Çok çeşitli olası uygulamaları kullanın

Piyasada yerleşik BT araçları, makine ve işlem verilerini ana-
liz etmeye, kalıpları ve yapıları tanımaya ve bunlara dayalı
doğru algoritmaları bulmaya yardımcı olabilir. Makine mü-
hendisliği için makine öğrenimi çözümlerinin kullanımı gi-
derek daha ilginç hale geliyor çünkü bunlar şirketler için bir-
den çok kullanım alanı bulabilir. Yaklaşımlar sadece mevcut
ürün ve hizmetlerin daha da geliştirilmesi açısından değil,
aynı zamanda yeni iş modellerinin tasarımı, kendi şirket sü-
reçlerinin optimizasyonu (örneğin inşaat / geliştirme, müş-
teri hizmetleri / devreye alma, muhasebe) ve üretimde daha
fazla otomasyon açısından da önemlidir. 2019'un sonunda
yapılan bir VDMA anketinin gösterdiği gibi, çok çeşitli olası
uygulamalar nedeniyle, Şirketlerin neredeyse üçte ikisi, AI
tabanlı ürün veya hizmetlerin mevcut iş modeli üzerinde or-
ta ila çok güçlü bir etkiye sahip olacağına inanıyor. Katılım-
cılar konuyla ne kadar yoğun bir şekilde ilgilenmişlerse, etki
o kadar güçlü bir şekilde değerlendirildi.  

Yeni iş modelleri geliştirin

Bu veriye dayalı iş modellerini ve kendi veri tutarlılığını erken
tanıyan makine üreticileri, uzun süredir konu ve olanaklarla
boğuşuyor. Müşteriler, ürün veya hizmetlerde makine öğre-
nimi tabanlı çözümleri kullanarak yalnızca personel mali-
yetlerini düşürüp otomasyon derecesini artırmakla kalmaz,
aynı zamanda yeni ürün veya hizmetler de sunabilir. 
Tahminler, hata tespiti için veri analizleri veya makine görü-
şü (video / görüntü analizi) gibi çeşitli "işlev modülleri" 
kullanılabilir. 
Kaynak yazı : Guido Reimann
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Yapay zeka - makine mühendisliğinin geleceği





ğaç örtüsünü andıran ahşap kaplı bir sütun ve sarkan ça-
tı, Foster + Partners'ın Bangkok , Tayland'da tamamladı-
ğı en son Apple Store'u karakterize ediyor .

Apple Central World adlı mağaza,  başkentin en büyük alışveriş
merkezi olan Central World'ün canlı plazasıyla yan yana gelecek
şekilde "sessiz heykelsi bir duruşla" tasarlandı .

Apple tarafından Ağaç Kanopi olarak adlandırılan ağaç benzeri iç
mekanları çerçeveleyen ve içeriden yoldan geçenlere kesintisiz
görüş sağlayan tavandan tabana kavisli cam cephelere sarıl-
mıştır.

Foster + Partners, "Şehrin ikonik şehir merkezlerinden birinde
yer alan yeni mağaza, hareketli Central World Square'in kalbinde,
Rama I ve Ratchadamri yollarının kesiştiği noktada sessiz bir
heykelsi varlık oluşturuyor," diye açıkladı.

"Şehir için yeni bir sosyal odak ve şehrin ünlü Yeni Yıl kutlamaları
ve diğer çok sayıda yıllık kutlamalar için davetkar bir zemin oluş-
turuyor."

Apple Central World, Foster + Partners'ın Bangkok ofisi tarafın-
dan Apple ve yerel stüdyo Architects 49 ile birlikte tasarlandı .
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Ahşap uygulamada örnek bir çalışma:
Bangkok'ta Apple Centre mağazası

Ağaç benzeri sütun, Foster + Partners tarafından tasarlanan
Tayland-Bangkok Apple Central World'ün en önemli parçasıdır.

A
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Ağaçlarla çevrili Apple Iconsiam mağazasının 2018'de ta-
mamlanmasının ardından, Bangkok'taki  ikinci Apple 
Mağazasıdır .

Apple Central World ortamı, sitenin etrafındaki çok sayıda
araç ve yaya yolunun gözden kaçırdığı "baş döndürücü bir şe-
hir gösterisi" olarak tanımlanıyor. Bu, mağazaya birden fazla
giriş noktası fırsatı sundu.

Konuklar, giriş katından veya alışveriş merkezine ve Bang-
kok'un Toplu Taşıma Sistemine yeni bir köprü ve yürüyüş yolu
ile doğrudan bağlanan birinci kattan girebilirler.

Dükkanın çapı 24.4 metre, heykel sütunu, ortasına yerleştiril-
miş 1.461 Avrupa beyaz meşe çıtası ile kaplı.

Sütunun tavanla buluştuğu yerde, mağazanın çatısıyla bir-
leşmek için dışa doğru açılır. Daha sonra, camı gölgeleyen üç
metre uzunluğunda bir konsol oluşturmak için mağazanın
çevresinin ötesine uzanır.

Mağazayı çevreleyen tabandan tavana cam kaplama  dışarıy-
la sınırın şeffaflaşması için seçildi.  stüdyo Pekin'deki Apple
Sanlitun da dahil olmak üzere diğer Apple Mağazalarının ço-
ğuna benzer şekilde  .

Apple Central World örneğinde, camın "halka açık plaza ve
;yolun karşısındaki ünlü Erawan tapınağına" hitap etmesi
amaçlanıyor.

Mağazanın satış alanları iki seviyeye bölünmüştür ve ayrıca
ticari müşteriler için özel bir toplantı odası içeren bir bodrum
katı vardır.

Zeminler, "yansıtıcı, heykelsi kalite" için seçilmiş cilalı pas-
lanmaz çelikten masif bloklardan yapılmış basamaklarla,
merkezi sütundan çıkıntı yapan bir spiral merdivenle birbirine
bağlanmıştır.

Tasarımcı ayrıca , mağaza zeminlerini kaplayan minimalist bir
heykele benzeyen, aynı cilalı paslanmaz çelikle kaplanmış si-
lindirik bir asansör de dahil etti.

Dışarıdan, Apple Central World yerel halkın ve ziyaretçilerin
dinlenebileceği sessiz bir yer sunmak için banklar ve büyük
Terminalia ağaçları ile tamamlandı.



MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 161 Kasım - Aralık 202054

ürdürülebilirlik ve kaynak tasarrufu yönetimi, şirket-
ler için uzun vadeli bir zorluk olmaya devam
ediyor. Müşteriler, yatırımcılar, çalışanlar ve diğer ilgi
grupları giderek daha duyarlı hale geliyor ve şirketler

tarafından etkili CO2 yönetimi şeklinde güvenilir bir katkının
önemini kabul ediyor.

Giderek daha fazla şirket, iklim nötr bir şekilde faaliyet gös-
termeyi hedefliyor. Ancak bu aynı zamanda, örneğin yeni ra-
porlama gereksinimlerinden kaynaklanan muazzam bir
baskı yaratır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KO-
Bİ'ler) raporlama gerekliliklerini yerine getirmede ve şirket
ve ürünle ilgili çevre ve iklim verilerini ifşa etmede büyük
zorluklarla karşı karşıyadır.

Konu, mali piyasalar düzeyinde de giderek daha alakalı hale
geliyor. Finansmanı sürdürülebilir büyüme ve ekolojik olarak
sürdürülebilir ekonomik faaliyetlere yapılan yatırımlarla
uyumlu hale getirme hedefi aynı zamanda şirketlerden ne
kadar sürdürülebilir olduklarını ve gelecek için hangi iklim
stratejisini izlediklerini göstermelerinin giderek daha fazla
istenmesi anlamına geliyor. Tüm bu görevler, iklime duyarlı
üretim ve gelecek stratejisi konusunun yoğun bir şekilde
ele alınmasını gerektirir. 

Ne demek "iklim nötr üretimini" nedir?
Bu tartışmada ortaya çıkan en yaygın soru şudur: İklime du-
yarlı üretim ne anlama geliyor ve oraya ulaşmanın yolu ne-
dir? Cevap, uluslararası kabul görmüş "Sera Gazı Protokolü"
(GHGP) standardında bulunabilir. Orada, şirketlerin faaliyet-
leri, kapsamlar adı verilen üç ana kategoriye ayrılmıştır: 

Kapsam 1, şirketin kendi yanmasından kaynaklanan doğru-
dan emisyonları, örneğin kendi süreçlerinden ve sistemle-
rinden ve ayrıca kendi araç filosundan kaynaklanan emis-
yonları haritalandırır. İkinci kapsam, elektrik, buhar, ısıtma
ve soğutma maddeleri gibi hat bazlı enerji satın alımından
kaynaklanan dolaylı emisyonları dikkate alır. Kapsam 3, son
ve en kapsamlı düzeyi kapsar. Bu, şirket tarafından doğru-
dan veya dolaylı olarak neden olunan ve dolayısıyla yukarı ve
aşağı yöndeki katma değeri etkileyen süreçlerden kaynak-
lanan diğer tüm dolaylı emisyonları dikkate alır. Bu, örneğin,
satın alınan malzemeleri ve ön ürünleri, bunların taşınması-
nı ve üretilen teknolojilerin kullanımını ve yaşam döngüsü-
nün sonunda nasıl ele alınacağını içerir. Ancak iş gezileri ve
çalışan hareketliliği de bu kategoriye girer.

Şirket düzeyinde iklim koruma faaliyetleri bu nedenle kap-
samlıdır. Kapsam 3'ten kaynaklanan emisyonların belirlen-
mesi büyük bir zorluktur ve birçok şirket için veri toplama en
büyük engellerden biridir. Şirketler bununla nasıl başa çık-

malı? GHGP'ye göre, ilk iki kapsamdan kaynaklanan emis-
yonlar sera gazı dengesine dahil edilmelidir. Kapsam 3 için
raporlama zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte, ilgili katego-
rileri belirlemek ve bunları dahil etmek rapor eden şirketin
yararınadır. Bir faaliyetin alaka düzeyini değerlendirmek için
birçok kriter vardır. Bunlar arasında, örneğin beklenen
emisyonların miktarı, etkilenme yetenekleri, paydaşların
özel ilgisi, kilit rakamların belirlenmesi veya kıyaslama yer
alır. Bu yüzden açık şirketlerin baştan itibaren tam cevabı
veya emisyon raporunu vermesi gerekmiyor. İhtiyaç duyu-
lan şey, prosedür için bireysel adımlar ve kapsayıcı bir he-
defle koordineli bir stratejidir. Kaçınılmaz emisyonların tela-
fi edilmesi, iklim nötrlüğüne giden yolda son adımdır.

Merkezi bir destekleyici olarak yenilenebilir
elektrik ve ısı
İklime zararsız üretim için temel gereklilik, iklime nötr elek-
trik ve ısının yeterli kullanılabilirliğidir. Ancak satın alımları
da önemli bir rol oynamaktadır - buradaki odak noktası, şir-
ket içi yenilenebilir elektrik ve ısı üretimi veya bunların kamu
hizmeti şirketlerinden satın alınması veya büyük şirketler
için Elektrik Satın Alma Anlaşmaları (PPA'lar) üzerinedir.  

Kaynak : VDMA -Frederike Krebs
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şirkette etkin CO2 yönetimi

Şekil [1.1] GHG Protokolü kapsamlarına ve değer zincirindeki
emisyonlara genel bakış
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cimall (İtalyan ahşap işleme makinecileri federasyonu
tarafından Temmuz-Eylül 2020 arasında gerçekleştiri-
len 3. Sektörel araştırma rakamları, İtalyan makine mü-
hendisliği endüstrisinin bu kilit segmentinde neler ol-

duğunu açıkça yansıtıyor. Genel olarak, ahşap ve mobilya için
makine ve alet siparişleri beklentilerin altında bir düşüş eğili-
mi gösteriyor, bu da ekonomik durumda önceki çeyreklere kı-
yasla kısmi bir iyileşme olduğunu ve kilitlenmeden güçlü bir
şekilde etkilendiğini gösteriyor.

Bu eğilim, endüstrinin üretim sisteminin, dijital iletişim araç-
larının işletmeyi destekleme rolünün gittikçe güçlendiği bir
bağlamda sürdürülmesi gereken karşı önlemleri belirlediğini
göstermektedir; Bu araçların etkinliği, her şirkette mevcut
olan ve son yıllarda geliştirilen beceriler ve bu alana yapılan
yatırımlarla doğru orantılıdır. Web seminerleri, çevrimiçi de-
molar ve "dijital sohbetler", şirketlerin küresel pazarlarda iş
ilişkilerini canlı tutmalarına yardımcı oluyor ve geleneksel
olarak "İtalyan yapımı" kalitesine duyarlı olan dünya çapında-
ki müşterilere rekabet güçlerini yeniden teyit ediyor. Dijital
araçlar, talebin açıkça azaldığı ve - tüm Confindustria sistemi
ve ötesi tarafından talep edildiği üzere - tüm sistemin yüksek
sesle duyurduğu şirketlere yönelik teşviklerle etkilerinin az-
altılamadığı iç pazarda da değerlidir.

Rakamlara bakıldığında, ahşap mobilya teknolojisi, tüm takım
tezgahları sektörünün eğilimine paralel olarak, 2019 yılının
aynı çeyreğine göre siparişlerde yüzde 10,1 düşüş kaydetti. İç
piyasada siparişler yüzde 32,3 oranında azalırken, yurt dışı
talebin sadece yüzde 1 oranında azaldığı ve daha iyiye gittiği
görülüyor. . Bu genel eğilim, siparişlerin 2020'nin korkunç dö-
nemine kıyasla yüzde 40'tan fazla artmasıyla hafifletildi.

Sektörü temsil eden Confindustria üye birliği olan Acimall Ça-
lışmaları Ofisi tarafından yapılan üç aylık anket, şirketlerin
istatistiki bir örneklemi üzerinde, sipariş defterinin 3,1 aya
eşit olduğunu (önceki çeyrekte 2,4'e kıyasla) 0,6 fiyat artışıy-
la gösteriyor. 2019'un aynı çeyreğine göre gelirlerdeki düşüş
yüzde 9,5 olarak gerçekleşti, bir önceki çeyrekteki eksi yüzde
29,8'e kıyasla bir başka "güven verici" rakam.

Kalite anketine göre görüşülen firmaların yüzde 47'si pozitif
bir üretim trendi, yüzde 18 düşüş ve yüzde 35 sabit gösteri-
yor. Örneklemin yüzde 65'ine göre istihdam sabit kalırken,
yüzde 29 azalma bekliyor ve sadece yüzde 6 artabileceğine
inanıyor.

Mevcut stoklar, görüşmecilerin yüzde 65'ine göre sabit, 
yüzde 6 artarken yüzde 29 azaldı.

İTALYA’DA AHŞAP VE MOBİLYA TEKNOLOJİSİ:
2020 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK RAPORU
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eknoloji endüstrisi, faiz krizinin endüstri, şirketlerin ça-
lışma ortamı ve önemli ihracat pazarları üzerindeki etki-
lerinin bir analizini yaptırdı. Analizlere dayanarak, COVID
salgını sonrasında şirketler için büyüme fırsatları hak-

kında tahminlerde bulunuldu. En iyi büyüme fırsatları, dijital
yeşil hızlanma senaryosunda bulunabilir.

Finlandiya Teknoloji endüstrisi ve Accenture Stratejisi tara-
fından yapılan bir analize göre, koroner krizin sektördeki şir-
ketler üzerindeki etkileri çok yönlüdür ve mevcut durum
önemli belirsizlikle karakterize edilir.  

Analiz, şirketlerin ticaret ve çalışma ortamlarının yanı sıra kü-
resel mega trendleri etkileyen ana faktörleri belirledi. Bunlar-
dan yola çıkarak senaryolar, yani geleceğin alternatif görün-
tüleri, farklı, olası gelişmeleri anlatan oluşturulmuştur.  

Sonuç, büyüme fırsatlarının dijital yeşil hızlanma adı verilen
bir senaryoda bulunabileceğidir. Bunu başarmak için cesaret
ve geleceğe yatırım yapma yeteneği gerekir. 

EKONOMİK DURGUNLUĞA VEYA YEŞİL İVMEYE
DOĞRU
Çalışma, üç olası senaryoya daha yakından bakılarak sona 
erdi.  

Mevcut durum ışığında, gelişme sürecimiz yavaş iyileşme se-
naryosuna en yakın olanıdır. Sürücülere bakıldığında, ekono-
mik durgunluk ve rekabet gücü kaybı gibi durgunluk senaryo-

sunun da çok uzak olmadığı fark ediliyor. Daha olumlu geliş-
me için en iyi - ve pratik olarak tek - fırsat, dijital yeşil hızlan-
ma adı verilen bir senaryoda bulunabilir.  

Yavaş toparlanma senaryosunda,  koronavirüs 2021 gibi er-
ken bir tarihte kontrol altında olacak, ancak AB ihracat reka-
bet gücü açısından daha az rekabetçi olan sektörümüz daha
uzun süre acı çekeceğinden, Finlandiya'da daha uzun olsa da
ekonomik iyileşme küresel olarak 2-4 yıl sürecektir. 

Ücret artışları ile enflasyon arasındaki uyumsuzluk durumu-
muzu daha da zorlaştırırsa durgunluk veya durgunluk orta-
ya çıkacak, esnek olmayan işgücü piyasası sistemimiz rakip
ülkelerdeki gibi kötü ekonomik gelişmeye tepki göstermeye-
cek ve daha da geride kalacağız. İstihdam düşüyor, büyüme-
den kaynaklanan vergi gelirlerini kaybediyoruz ve artan devlet
bütçe açığı, büyümeye yatırım yapma fırsatlarını daha da za-
yıflatıyor. 

Dijital yeşil ivme bandında büyüme fırsatları
bulunabilir. Pandemi, dijitalleşmeye ve sürdürülebilir kalkın-
maya şimdiden destek verdi. İyi bir yerel işbirliği, maliyet re-
kabet gücü kaybını önleyebilir ve üretkenliği önemli ölçüde
artırmak için dijitalleşmeden faydalanabilir. Çevik oyuncu-
lar, yeni çalışma yöntemleri ve iş modelleriyle rekabet üs-
tünlüğü kazanır. İklim değişikliğiyle mücadele, temiz sana-
yinin uluslararası pazarlarda eşit düzeyde rekabet edebil-
mesi için koşullar korunurken, akıllıca düzenlemelerle des-
teklenecektir. Yeni temiz teknolojiye, araştırmaya ve yenili-
ğe yatırım yapmaya cesaret ediyoruz.   

Korona salgınından sonra
sektörün geleceği
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Teknoloji endüstrisinin gelecekteki olası görüntüleri, yani kü-
resel ve Finlandiya kalkınmasıyla ilişkili olarak şematik olarak
sunulan mega senaryolar

DİJİTAL YEŞİL İVMENİN ANAHTARLARI BİZİM
ELİMİZDE
Durgunluk ve dijital yeşil ivmenin ortak yanı, Finlandiya veya
AB dışındaki kalkınmaya diğerlerinden daha az bağımlı olma-
larıdır. Yani seçim yapmanın anahtarları kendi elimizde. Geliş-
meler, şirketlerde ve yerelde alınan kararların yanı sıra hükü-
metin şirketlere verdiği destek, gelecekteki yatırımlar ve iş-
gücü piyasası ve istihdam tedbirlerine ilişkin kararlardan et-
kilenmektedir. 

Şirketin bakış açısından, durumu etkilemek basitçe dört bö-
lüme ayrılabilir:

Talep : Bir bütün olarak, talebi - özellikle ihracat endüstri-
sinin küresel talebini - doğrudan etkilemek zordur, ancak ör-
neğin kamu alımlarından bir ölçüde etkilenir. Talep, şirketin
teklifinden ve hedef pazarından da etkilenir. Krizle birlikte pa-
zar yeniden dağıtılacak. Şirketlerin işlerini reforme etme ve
rekabetçi ürün ve hizmetler geliştirme becerilerini ve koşulla-
rını etkilemenin en iyi yolu, durumu değiştirmektir. 

Faaliyetler : Yatırımlar, üretkenliği artırmada ve esnek
uyum için fırsatlar sağlamada önemli bir rol oynar.

Maliyetler : Krizin anlık etkilerini yönetmenin anahtarı, işlet-
me maliyetlerini ayarlamaktır. Hızlı eylemden etkilenebilecek
maliyetlerin oranı, işin niteliğine bağlıdır. Bu durumda yerel
anlaşma özellikle önemli bir rol oynar. 

Finansman : Finlandiya'da vergi / sübvansiyon dengesinin
gelişimi ve kredi finansmanının mevcudiyeti diğer ülkelere
göre daha zayıfsa, bu şirketlerin rekabet gücünün zayıflama-
sına yol açacaktır. Risk paylaşımı ve yatırım teşvikleri çok
önemlidir.

Teknoloji şirketlerinin dijital yeşil büyümeye yönelik
artan ihtiyaçları:
• Geleceğe inanın

• Yatırım yapmaya cesaret edin

• Dijitalleşme ve sürdürülebilir büyüme için çözümler

• Yenilenebilirlik, yeterlilik ve dayanıklılık

• Yerel güven

• Rekabet gücü

SENARYO ANALİZİNİN ARKA PLANI: COVID'İN
FİNLANDİYA VE ÖNEMLİ İHRACAT PAZARLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BÜYÜKTÜR  
Korona salgınının ekonomik etkisi, İkinci Dünya Savaşı'ndan
bu yana görülen en kötü etki olarak tanımlandı. Küresel eko-
nomi 2020'de tahminen yüzde 3,5 oranında küçülecek.  

İlkbahardan bu yana, COVID vakalarının sayısı küresel olarak

haftada yüzde sekiz oranında arttı. Avrupa'da durum yaz ay-
larında daha iyi olmasına rağmen büyüme durmadı. Finlandi-
ya'da hastalıkla mücadele şimdiye kadar başarılı oldu, ancak
ihracata dayalı bir ülke olarak, en büyük ekonomik etkiler an-
cak daha uzun vadede bize gelecek. Tahminlere göre Finlan-
diya, Avrupa'nın en yavaş toparlanacağı ülke olacak. 

Artık pandeminin kısa vadede bastırılmayacağı
anlaşılıyor. Pandeminin ardından yeni dalgaların gelmesi veya
daha uzun vadede pandeminin yıllık dumanlı bir enfeksiyon
haline gelmesi bekleniyor. Bir pandeminin yayılması, sürve-
yans sürecinin etkililiğinden, kullanılan kısıtlamalar ve kont-
rol önlemlerinden, elde edilen bağışıklık düzeyi ve süresinden
ve aşının geliştirilmesinden etkilenir. Ek olarak, yeni normalin
bir parçası olarak gelişmiş politikalar ve kriz bilincinin sürdü-
rülmesi, pandeminin yayılmasını engellemeye çalışıyor. 

COVID'NİN ETKİSİNİ İNCELEMEK BÜTÜNCÜL BİR
YAKLAŞIM GEREKTİRİR 
Küresel salgın, şirketlerin ticaret ve çalışma ortamlarının yanı
sıra küresel mega trendleri birkaç farklı şekilde etkiler ve hiç
kimsenin geleceğe dair net bir vizyonu yoktur. Analizin amacı,
şirketlerin ve karar vericilerin gelecekteki gelişmeyi hangi
farklı faktörlerin etkilediğini yapılandırmalarına ve hangi fak-
törlerin etkilenebileceğini belirlemelerine yardımcı olmaktır.  

Etmenlerin çoğu küresel kalkınma ile ilgilidir.  Yükselen koru-
macılık, artan devlet istikrarsızlığı ve döviz kuru değişiklikleri
küresel ticaret ortamını nasıl etkileyecek? Ekonomiye ve ge-
nel olarak bankacılık sistemine olan talep ve güven nasıl geli-
şiyor? Bu sürücülerdeki değişiklikleri tek bir şirket veya Fin-
landiya tarafından etkilemek pratik olarak imkansızdır, ancak
konu alanları izlenmeli ve risklere karşı hazırlanmalıdır.  

Ek olarak, işletim ortamının bir etkisi vardır. Bu nedenle, CO-
VID'in etkilerinin yönetilebileceği ve değişen bir durumda Fin
şirketlerinin rekabet gücünün geliştirilmesine katkıda bulu-
nabileceği alanlar vardır. İşgücü piyasasındaki gelişmeler,
şirketler için vergilendirme ve finansmana erişimin yanı sıra
yatırım ve vasıflı işgücünün mevcudiyeti, şirketlerin küresel
olarak rekabet etme kabiliyeti için önemlidir. 

Her krizde bir fırsat da vardır. Pazar şimdi yeniden dağıtılıyor
ve rekabet ortamı değişiyor. Dijitalleşme daha da güçleni-
yor. Uzaktan mod, şirketleri, örneğin müşteri arayüzü için yeni
dijital çözümler aramaya sevk etti. AB'nin toparlanma planı,
krizi AB için uzun vadeli bir geleceğe yatırım yapacak şekilde
aşma arzusunun ana hatlarını çiziyor. 
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Mobilya ve iç tasarım için yüzey malzemeleri sektöründe dünya
çapında faaliyet gösteren iki üretici olan Cleaf ve Egger, iki aile
şirketi arasındaki ortak vizyon ve karşılıklı saygının ifadesi olarak
yaklaşık bir yıl önce bir ortaklığa girdiler. Daha önce duyurulduğu
gibi (23.9.2019 tarihli Ortak Basın Bildirisi), satış ortaklığını bir
sonraki adım takip edecek: EGGER, CLEAF'tan % 27,5'lik bir azın-
lık hissesi alacak. Taraflar, işlemin değerini açıklamama konu-
sunda anlaştılar.

“ Her zaman daha geniş işbirliği vizyonunu takip ettik. Satış ala-
nındaki işbirliğimiz, müşterilerimize birlikte     dünyanın en iyisini
sunabileceğimizi gösterdi ”diye yorumluyor.  Her iki şirket de Cle-
af çoğunluk hisselerinin Caspani ailesi tarafından tutulmasına
devam edileceğini ve . Egger’in, gelecekte Cleaf'ın çoğunluk his-
sesini devralma niyetinde olmadığını da vurguluyor.
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Cleaf ve Egger İşbirliği

Geçtiğimiz 18 Eylül'de Eumabois (Avrupa Ağaç işleme ma-
kine ve aletleri imalatçıları Federasyonu) genel kurulu di-
jital platformda yapıldı. Ana nokta, koronavirüs salgını ne-
deniyle yaşanan değişimler ışığında ekonomik durum ve
sergilerin panoramasıydı ..

Genel Kurul'u bir dereceye kadar gölgede bırakan Corona
konusunun yanı sıra, tüm sektörler ve ekonomiler üzerin-
deki önemli etkileri nedeniyle çeşitli Eumabois teknik ve
pazarlama projeleri gözden geçirildi. Jürgen Köppel, tüm
üye derneklerin ve bunların 850'den fazla üye şirketinin
uzmanlığı ve bilgi birikimi, ahşap işleme endüstrisinde Av-
rupa ve küresel bazda trendler yaratmak ve belirlemek
için gereken güç olduğu için ortak bir Avrupa yaklaşımının
önemini vurguladı.

Çok önemli iki teknik projenin durumu sunuldu ve sonraki
adımlar tartışıldı. OPC UA (Open Platform Communication
Unified Architecture) ve ETML (European Tool Machine
Language) isimli her iki proje de günümüzün dijitalleşme
ile ilgili sorularına Avrupa düzeyinde cevap veriyor. Katı-
lımcılar, her iki projenin işleyişinden oldukça memnun
kaldılar ve ahşap işleme endüstrisinin dijitalleşmesinde
ortak Avrupa eğilimleri belirleme çabalarını artırma konu-
sunda anlaşmaya vardı. Luigi De Vito, Eumabois tarafın-
dan yakın zamanda tamamlanan Piyasa Zekası Proje-
si'nin (MIP) sonuçlarını da sunma fırsatı buldu.  

Son olarak Jürgen Köppel, Eumabois'in başarısını sürekli
olarak sürdüren tüm derneklere, üye şirketlere ve insan-
lara, ahşap işleme endüstrisindeki ortak Avrupa fikirlerini
desteklemek için bilgi ve güçlerini adayarak içten teşek-
kürlerini dile getirdi. Toplantıyı şu sözlerle kapattı: “ Ger-
çek, zorlu zamanların aynı zamanda sektörümüzde yeni
yaklaşımlar ve fikirler için başlangıç   noktası olabilecek
fırsatlar sunduğundan eminim ”.

İlk Eumabois dijital Genel Kurulu sorunsuz ve zamanında
mükemmel bitti .  Bütün delegeler 25 Haziran'da Viyana
kentinde 202’de .gerçekleşecek  olan bir sonraki yüz yüze
Genel Kurul bekliyor.  

Eumabois: İlk web tabanlı Genel Kurul
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angay, Çin'deki Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi'nin
(NECC) Salon 7.1 ve 8.1'de  salonlarında  CIFF ile işbirli-
ğinde görkemli bir şekilde açıldı. İki fuar mobilya üre-
tim zincirinin yukarı ve aşağı akışını birbirine bağla-
mak ve daha verimli, profesyonel ve uluslararası bir

platform oluşturmak için birlikte çalışıyor. " 7-10 Eylül
2020'de açılan fuarlar, tek elden bir kaynak platformu oluş-
turmak için birçok katılımcıyı bir araya getiriyor WMF, mobil-
ya üretim ekipmanlarını sergilemenin yanı sıra, en güncel
bilgileri ve pazar trendini ziyaretçilere sunmak için eş za-
manlı etkinlikler de düzenliyor . 4 gün süren fuarların
100.000'den fazla ziyaretçi getirdi. Fuarı başlatmak için bir
VIP Turu düzenlendi, aralarında Çin Foma Başkanı Bay Liu
Qun, Parti Komitesi Sekreteri ve Çin Ulusal Ormancılık Maki-
neleri Birliği Başkanı Bay Wei de dahil olmak üzere ağaç işle-
me endüstrisinden 41 lider davet edildi. Çin Ulusal Ormancı-
lık Makineleri Birliği Genel Sekreteri Jian ve Adsale Exhibition
Services Ltd. Genel Müdürü Bay Parry Chung Dünya COVID-
19 tehdidi altında olduğundan seyahat kısıtlı. Bu nedenle,

WMF, ziyaretçilerin çevrimiçi veya çevrimdışı olarak  katıla-
bilmesi için çevrimiçi bir platform geliştirmiştir. Ağustos or-
tasında, WMF, Malezya mobilya pazarına odaklanan bir web
semineri düzenledi ve tepkiler harika. Buna göre, Vietnam
mobilya pazarına odaklanan başka bir web semineri Ekim
ayı ortasında düzenlenecek. Çeşitli Sektörlerden Katılımcı-
lar Bu yıl 1000'den fazla katılımcı katıldı. WMF’nin sergi salo-
nunda, ağaç işleme ve mobilya makine üreticileri, endüstri-
deki farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için birincil iş-
lemeden bitirme teknolojisine kadar bir dizi çözüm 
sergileyecek.

2020'nin zorlu ortamında, sektör lideri birçok katılımcı hala
bu fuarı destekledi. Öne çıkan katılımcılar şunlardır: HOMAG,
BIESSE, NANXING, BACCI, EXCITECH, SANDAR, ANDRITZ, LINZE,
CNHF, JIYUAN, CHAOLUN, KDT, ULICNC, FLYCUT, CHINA FOMA,
SWPM / DIEFFIEBACHER, SIANIAN BACHER, IPLIEMPELKAMP,
IPLIEMPELKAMP, , TANRI, TIGO, RICHFRUITS, COLORFUL,
SGGROUP, SIGMA, BOPAI, SUNDS, LAMELLO, TIDEWAY, 
FREUD vs.
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Şangay Uluslararası Mobilya
Makineleri ve Ağaç İşleme
Makineleri Fuarı 2020 (WMF) CIFF ile
işbirliğinde gerçekleşti





gypt Kuwait Holding (EKH)’e bağlı olan Nile Wood,
Dieffenbacher’dan Sadat şehrindeki sıfırdan ya-
pılacak yatırımları için komple bir CPS+ MDF te-
sisi sipariş etti. Eylül 2020’de verilen bu sipariş,

2018’in sonlarında başlayan geliştirme ve mühendislik
fazlarından sonra gerçekleşti.

EKH, 1997’de Mısır’lı ve Kuveyt’li iş adamlarının birliği ile
kuruldu ve Orta Doğu ve Afrika’da 19 şirkete olan yatı-
rımları ile en hızlı büyüyen şirketlerden biri haline geldi-
ler. Nile Wood, EKH’nin ağaç bazlı panel sektöründe ilk
deneyimi olacak.

Nile Wood CEO’su Walid El Hennawy:“DIEFFENBACHER
ile ilk iletişimimizi 2017 Hannover Ligna fuarında ger-
çekleştirdik ve ardından birkaç ay sonra ciddi proje
tartışmalarına başladık” dedi. “DIEFFENBACHER’ı seç-
tik çünkü deneyimlerinin ve bağlılıklarının bizim ağaç
bazlı panel sektörüne başarı ile girişimize yardım
edeceğine inandık. Afrika’da ağaç bazlı panel üreti-
minde standardı belirleyecek yüksek teknoloji bir
MDF tesisini sağlama konusunda DIEFFENBACHER’a
güveniyoruz”

Nile Wood, MDF hatları için ham madde olarak kendi
ekili alanlarında bulunan Sesbanya bitkilerinden odun
kullanacak. Sesbanya, 2 sene içinde hasat için hazır
hale gelebilen, hızlı büyüyen, aynı zamanda azot bağla-
ma özelliği ile de çevre dostu bir bitki. Bitkiler için gere-
ken su kentsel atıkların filtrelenmesi ile sağlanıyor.

Nile Wood için komple MDF hattı CPS+ pres, yongalama
hattı, kurutucu, havalı ayırıcı ve tutkallama sistemi,
serme istasyonu, serme hattı, ham panel taşıma ve
stoklama ve zımpara ve testere hattından oluşuyor.
MDF üretiminin 2021 sonunda başlaması planlanıyor.
Tam yükle çalışan hat, senelik 200,000 m³ kapasiteye
ulaşacak.

Nile Wood fırmasının CPS+ presi Afrika’daki üçüncü
CPS+ olacak. 8 ft’lik pres 32,4 metre uzunluğa sahip.
Afrika’ya satılan ilk CPS+ 2009 yılında Cezayir’li Panne-
aux d’Algerie firmasına idi. İkinci CPS+ ise şu anda Ce-
zaylir’li Ghamoud firması için üretim aşamasında.

DIEFFENBACHER, Türkiye’de HANEX tarafından temsil 
edilmektedir.

DIEFFENBACHER, Mısır’da Sadat şehrinde yerleşik
Nile Wood‘a MDF tesisi sağlayacak

Afrika’dan üçüncü CPS+ siparişi
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ünyanın altı ülkesindeki üretim tesisleriyle Türkiye’nin
köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan Kastamonu
Entegre, COVID-19 salgınıyla birlikte sanayicilerin önce-
likli gündemi haline gelen hijyenik üretim kriterlerini,

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) onaylı “COVID-19 Güvenli
Üretim Belgesi” ile tescilledi. Adana MDF tesisinin ardından,
Gebze MDF ve Yonga Levha tesisleri de “COVID-19 Hijyen, En-
feksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı” şartla-
rını ilk denetimde yerine getirerek “COVID-19 Güvenli Üretim
Belgesi” almaya hak kazandı. 

Yıldız: “İnsan sağlığı ve esenliği üretimde
önceliğimiz olmayı sürdürecek” 
Kalite, İnsan Kaynakları ve İSG departmanlarının koordineli
çalışması ile elde edilen bu belgenin, şirketin yarım asırlık ku-
rumsal kültürünün bir yansıması olduğunu dile getiren Kas-
tamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Kurulduğumuz günden
bugüne odağımıza hep insanı aldık. COVID-19 salgını nedeniy-
le yaşanan zorluklara rağmen, ülkemizin refahı için üretmeye
devam ederken, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği birincil
önceliğimiz olmayı sürdürüyor.” dedi. Üretim ve ihracat alan-
larında sektör lideri konumundaki Kastamonu Entegre’nin,
yüksek hijyen standartlarına sahip tesisleriyle de sektöre ön-
cülük ettiğini dile getiren Yıldız şunları söyledi: “Hacı Sabancı
Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Adana MDF tesisimiz ve
Türkiye’nin ilk kontinü MDF tesisi unvanına sahip Gebze fabri-
kamız ile TSE onaylı COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni alarak,
sektörde yeni bir ilke imza attık. Programın başarıyla tamam-
lanmasında emek veren tüm çalışanlarımıza bir kez daha te-
şekkür ediyorum.”

Ar-Ge çalışmalarını hijyenik ürünlere
yoğunlaştırdı
Tesislerinde güvenli üretimi tescilleyen Kastamonu Entegre,
aynı zamanda toplum sağlığını da güvence altına almak ama-
cıyla hijyenik ürün çalışmalarına hız verdi. Hijyen+ teknolojisi-
ni laminat parkelerin ardından panel ürünlerine taşıyan şir-
ket, Teknopark İstanbul’daki Ar-Ge çalışmalarının ardından
piyasaya sunduğu Hijyen+ özellikli panellerle, 24 saat içeri-
sinde yüzeyde oluşması beklenen mikrop ve bakterilerin
%99.9’undan fazlasını kalıcı olarak azaltmayı başardı. Ba-
ğımsız test kuruluşu Saniter Laboratuvarı tarafından etkisi
onaylanan ürün, yüksek hijyen gerektiren riskli alanlar ve in-
san trafiğinin yoğun olduğu kapalı mekânlarda da güvenle
kullanılabiliyor.
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Kastamonu Entegre,  Sektörün İlk COVID-19
Güvenli Üretim Belgesini Aldı





- 5 Kasım 2020 tarihleri arasında
Trabzon’da yapılan  6. Uluslararası
Mobilya Kongresi’ne tasarımdan
pazarlamaya, malzemeden deta-

ya, ergonomiden mobilyanın tarihine ka-
dar pek çok konu ele alındı. Yurtiçi ve yurt-
dışında pek çok akademik araştırmalar ve
bildirilerin sunulduğu  kongrede, bilimsel
çalışmaların yanısıra Türk mobilya sektö-
ründen, orman ürünlerine, makine üreti-
minden aksesuar ve kimyalalara, stk ve
sektörel basın temsilcilerine kadar geniş
bir düşünce grubunu temsil eden kurum
ve kişiler de kongreye konuşmacı olarak
katıldılar.

Zoom üzerinden webiner olarak canlı ger-
çekleşen konferans geniş bir akademis-
yen ve sektör temsilcisi tarafından da iz-
lendi.   4 gün süren 6. Uluslararası mobilya
kongresinde aşağıdaki konular ele alındı.  

* Tasarım

* Ergonomi / Kalite

* Malzeme (Ahşap, kompozit, metal, plas-
tik, cam, tekstil, sünger vb.) / Dayanıklılık

* Yapı / Detay

* Üretim / Pazarlama

* Ekonomi

* Tarih / Sanat,

Kongre, mobilya alanında sektördeki ge-
lişmelere bağlı olarak akademi ve reel
sektör ilişkilerini güçlendirip , ulusal ve
uluslararası bilim insanları ve sektör tem-
silcilerinin bir araya gelmesini sağlayarak
sektörel değerlendirme ortamının oluş-
masında yeni katkılar sağlamıştır. 

Mobilya Dergisi’nin kurucusu ve genel
yayın yönetmenimiz sn Nesip Uzun’un da
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6. Uluslararası Mobilya
Kongresi KTÜ’nde Kapıldı
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katıldığı 6. Mobilya kongresinde sektörümüzün farklı ke-
simlerinden değerli temsilciler de pandemi sürecinde tem-
sil ettikleri sektörün genel durumu ve kendi gerçekliğinde
yapılan çalışmaları anlatarak çok değerli katkılar sundular.
Konuşmasında sektörel yayınların ekonomideki yerine de-
ğinen Nesip Uzun, “sektörel yayınlar hitap ettikleri sektörle-
rin hafızalarıdırlar. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sek-
tör yayınları içerikleri, haber ve araştırma raporları ile ulus-
lararası bilgi transferlerinde çok önemli rol oynarlar. Yaban-
cı kaynakların sektöre ulaştırılması yurtdışı sektör çevirileri
uluslararası fuar etkinlikleri gibi gelişmenin ana dinamikle-
rini ülke imalatçılarına ulaştırarak farkındalık yaratırlar,
sektörlerini dünyadaki ve yurtiçi paydaşlardan haberdar
ederler. Bugün sosyal medya ve internet kanalıyla gerçekle-
şen bilgi yakınlaşmasını sektör yayınları bunu dergiler ka-
nalıyla yaparak bu boşluğu doldurdular ve sektörlerine çok
önemli katma değerler ticari avantajlar yarattılar. Aynı ya-
yınlar bugün dijital platformda ve sosyal medyada daha ak-
tif bir şekilde bunları gerçekleştirmekteler” dedi.

▲ ▲



Türk orman ürünleri ve mobilya sektörü hakkında çok değerli
bilgiler paylaşan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız
önemli istatistik ve güncel verileri paylaşarak Türk mobilya
sektörü ve panel  sektörünün ekonomiye katkılarını, geldiği
noktayı başarıyla anlattı. 

Son 15 yılda yapılan yatırımlarla dünyanın en yeni ve modern
tesislerinin Türkiye’de olduğunu belirterek “Türkiye Global bir
üretim merkezidir” dedi.
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Dünya Mobilya Ticareti

Türkiye Yonga Levha / OSB ve MDF Üreticileri



Türkiye’nin önceki yıllarda levha ihtiyacının %15-20’sini it-
halatla karşıladığını belirten Yıldız, “Bu yatırımlar sonucu
levha üthalatı Türkiye’de neredeyse sıfırlanmış ve üretimin
%24’ü ihraç edilir hale gelmiştir. Ülkemizde cari açık ver-
meyen nadir sektörleden biri haline gelmiştir. Panel ve mo-
bilya sektöründe direk ve doaylı olarak 1 milyan insan istih-
dam edilmektedir. Yonga ve Lif levha ithalatı sürekli düş-
müş olup, bunların ihracatı her yıl daha da artmaktadır.
Kapasite kullanım oranları artmakta ve dünyanın en büyük
13. mobilya üreticisi ülke konumuna  ihracatta ise 8. Büyük
ülke konumuna gelmiştir” dedi. 

İmalat, Ağaç, Mobilya kapasite Kullanım Oranı

Dünya Mobilya Üretimi

Üretim değerlerine bakıldığında, Türkiye, dünyanın 13. en büyük 
mobilya üreticisi konumundadır.

2020 yılı Ocak-Ağustos dönemi Türkiye Panel İhracatı

Yonga Levhai Lif Levha İthalat ve ihracatı

Ağaç bazlı panel mobilya sektörlerinin Türk ekonomisine katkıları

• Son 15 yılda yapılan yatırımlarla, dünyanın en yeni ve modern tesisleri
ülkemize kazandırıldı ve Türkiye global bir üretim merkezi haline geldi.

• Ülkemiz önceki yıllarda levha ihtiyacının &15-20’sini ithalatla karşılıyor-
du. Bu yatırımların sonucu olarak levha ithalatı günümüzde neredeyse
sıfırlanmış ve üretimin %24’ü ihraç edilir hale gelmiştir.

• Orman Genel Müdürlüğü’nün gençleştirme ve özellikle bakım çalışma-
ları, sektörün son yıllardaki gelişimine olumlu katkıda bulunmuştur.

• Ağaç bazlı panel ve mobilya sektörlerinde direk ve dolaylı 1 milyon kişi
istihdam edilmektedir.
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Türk mobilya ve ahşap sektörü top-
lamda 11 milyar dolarlık bir sektör bü-
yüklüğüne sahiptir. 2019 yılı rakkamla-
rıyla bunun 3,5 milyar dolarlık bir mik-
tarı ihracat yapılmaktadır. 2023 yılı
sektör büyüklük hedefi ise 25 milyar
dolar olup, bunun 8 milyar dolar ihra-
cat hedeflenmektedir.  Ağaç bazlı pa-
nel sektöründe ise daha avantajlı bir
durum sözkonusudur. 
Toplam 21 üreticiden oluşan Panel
sektörü, 31 lokasyonda üretim yap-
makta ve yıllık toplam üretim kapasi-
tesi 13 milyon m3’tür. Bunun %75’ mo-
bilya üretiminde, %12’si inşaat sektö-
ründe ve %13’ü de dekorasyon sektö-
ründe tüketilmektedir. 
Türk panel sektörü son yıllarda ger-
çekleştirdiği yatırımlarıyla dünya ölçe-
ğinde söz sahibi global aktörler arası-
na girmiştir.  Türkiye dünya panel üre-
timinin %5’ini, Dünya Laminat parke
üretiminin ise %10’unu karşılamakta-
dır. Dünyada ahşap bazlı panel üreti-
minin son 15 yılda ortalama büyümesi
%3,6 iken, aynı dönemde Türkiye’de
bu oran %6,5 dir. 
Bu global aktörler içinden 2 Türk fir-
ması Kastamonu Entegre, Türkiye’de
6 lokasyonda, yurtdışında ise Roman-
ya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya

ve İtalya olmak üzere 6 ülkede üretim
yapmaktadır. Keza Yıldız Entegre de,
Türkiye’de 4 Lokasyonda, yurtdışında
ise Romanya ve Slovenya’da üretim
yapmaktadır. 
Ağaç bazlı yonga levha üretimi sırasına
bakarsak 27.1 milyon m3 üretimle Çin
birinci sırada, Rusya 8,4 milon m3 ile 2.
Sırada (burada Egger kronospan, Kas-
tamonu entegre gibi global aktörlerin
büyük yatırımları bulunmaktadır.) 5,7
milyon m3 üretimle Almanya , 4,5 mil-
yon m3 üretimle Türkiye ve 4,3 milyon
m3 üretimle ABD  ilk 6 büyük üretici
olarak görünüyorlar, Ancak Türkiyede
şu an devam eden ek panel yatırımların
bitmesiyle bu denge Türkiye lehine 
değişecektir. 
MDF üretiminde ise yine Çin 55 milyon
m3 üretimle ilk sırada, hemen ardından
5,5 milyon üretim kapasitesiyle gel-
mekte Türkiye gelmekte, Brezilya 4,5
milyom m3, Almanya 3,8 milyon m3, ve
Tayland 3,4 milyon m3 üretimiyle 5 sı-
rada gelmektedir. 
Dünya toplam MDF ve Yonga Levha
üretimi 200 m3 civarındadır. Bunun
%5’ini Türkiye üretmektedir.
Dünya Laminat parke üretimi toplam 1
milyar m3’tür ve bunun 100 milyon
m3’lük,  %10’unu Türkiye üretmektedir.
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Dünya Panel Üreticilerinin Satış vadeleri (gün)

Ağaç bazlı panel üretimi dünya sıralaması

Ağaç bazlı panel üretimi Avrupa  sıralaması

Türkiye Mobilya, Ağaç ve Ahşap Eşya Sektörü

Dünya MDF ve Yonga Levha Üretiminin Dağılımı Dünya Laminat Parke Üretiminin Dağılımı

Kaynak: FAO, EPF, MDF ve yonga Levha Sanayicileri Derneği, Ahlstrom-Munksjö

Türkiye Ağaç Bazlı Panel Sektörü

Türkiye Ağaç Bazlı Panel Sektörü olarak mobilya,
dekorasyon ve inşaat sektörünün ihtiyacı olan yonga
levha, suntalam, mdf mdflam, laminat parke, OSB ve
diğer katma değerli ürünleri üretiyoruz.

Kuruluş: 1985
Üye Şirket Sayısı: 21
Üretim Lokasyonu: 31

Top. Üretim Kapasitesi: 13 milyon m3/yıl
Gerçekleşen Üretim: 10 milyon m3 (KKO:%80)
Odun Hammaddesi İhtiyacı: 12,5 milyon ton

11 milyar USD sektör büyüklüğü
3,5 milyar USD ihracat (2019)
2023 Hedefi: 25 milyar USD sektör büyüklüğü, 8
milyar USD ihracat
500 bin doğrudan istihdam
1 milyon dolaylı istihdam

MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği





stanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği  İDD-
MİB tarafından 17 Eylül 2020 günü Turkish Metals YouTube
kanalında canlı yayında gerçekleşen İhracatın Metalik Yıldız-
ları Ödül Gecesinde; MAksder (Mobilya aksesuar sanayicileri

derneği) değerli üyelerinden; Samet Kalıp ve Madeni Eşya San.
Tic. A.Ş. Hırdavat Sektörü Mobilya Aksesuarları kategorisinde  bi-
rinci.   Sevdehan Plastik ve Metal San.ve Tic. Ltd. Şti (Salkım Metal
San. Tic. Ltd. Şti. Metal Mobilyalar kategorisinde üçüncü,  3. Yine
Maksder üyesi  Star Mutfak Ve Mobilya Aksesuarları San. Ve Tic.
A.Ş. , 2019 yılı ihracatıyla, İDDMİB tarafından belirlenen “İhracatın
Metalik Yıldızları” içerisinde yer alan “Metal Mobilyalar” kategorisi
sıralamasında ilk on firma arasında 7. Sırada,  Özkardeşler Metal
Plastik Mobilya Aksesuarları Pazarlama Ltd. Şti. , 2019 yılı ihraca-
tıyla, İDDMİB tarafından belirlenen “İhracatın Metalik Yıldızları”
içerisinde yer alan  “Hırdavat Sektörü Mobilya Aksesuarları” kate-
gorisi sıralamasında 10. Sırada, yer almıştır.

Sektöre destek veren dernekler kategorisinde MAKSDER derne-
ği, üyelerine verdiği desteklerden ötürü ödül almıştır. 

İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri, 
Maksder ve üyelerine verildi

İ
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ünya ve ülke genelinde yaşanan bir çok olumsuz ko-
şullara rağmen katılımcı, iş açısından bakıldığında
Polonya Poznan’da bu yıl gerçekleşen DREMA ticaret
fuarı başarılı geçti. 

Drema direktörü Andrzej Półrolniczak, yukarıdaki sözleriyle
fuarın onlar için çok başarılı olduğunu söylüyor.

Bu yıl 15-18 Eylül tarihleri   arasında düzenlenen DREMA
2020, sektöre en son gelişmeleri takip etme fırsatı sundu.
Ziyaretçiler  Mobilya ve ahşap işleme endüstrilerindeki
trendleri ve  modern çözümlerin potansiyelini keşfettiler.
Çok çeşitli tamamlayıcı etkinlikler aracılığıyla  da bilgilerini
derinleştirdiler.   birkaç düzine yeni ürün sergilendi.

Bu yılki ticaret fuarı, popüler Drema Design bölgesi gibi bir
dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Drema Tools bölgesi, Tırnak çekiçlemede heyecan verici
Polonya Şampiyonası, Cilalama Becerileri veuygulama
alanları yaratıldı. 

Ahşap konseptli yepyeni bir eklenti - Drema Hobi bölgesi.
Bu ticaret fuarının avantajı makinaları çalışırken görme
imkanı yarattı. Katılımcıların bireysel standlarına ek ola-
rak, bu fuar süresince özel alanlardan yararlanılarak fırsat
sağlandı. Modern teknolojilerin, çözümlerin ve ağaç işleme
makinelerinin bulunduğu gösteri fabrikaları sunuldu.

Ulusal Mobilya Kongreleri
Katılımcıların bilgilerini genişletme fırsatları olmadan bir
sergi nasıl olurdu?

Ahşap ve mobilya endüstrisi ile ilgili birçok sorunun ceva-
bı? DREMA'nın ikinci günü gerçekleşti. 

Polonya  5. Ulusal Mobilya Kongresi  başlıkları: 

“Polonya Mobilyaları - Rekabetçi Polonya”

Mobilya İmalatçıları Ticaret Odası. Kongrenin bu yılki slo-
ganı şuydu: "Post covid ekonomi - Polonya mobilya endüs-
trisi için zorluklar ". Etkinlik üzerindeki stratejik patronaj,

- COVID ekonomisi ve küresel mobilya pazarında güç den-
gesindeki değişiklikler, kendini inşa etme

- Dış pazarlarda rekabet avantajı yaratmanın veya alterna-
tif oluşturmanın bir unsuru olarak marka

- Dağıtım kanalları  gibi ana başlıklar altında sektörün ana
sorunları  bu etkinliklerde ele alındı ve tartışıldı. Kongreye
çok sayıda profesyonel katılım sağladı.

KI
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Polonya Poznan-DREMA 2020 
Dört yoğun günün ardından, DREMA Uluslararası Ahşap makineleri, yan sanayi ve
Ahşap Mobilya Endüstrisi Fuarı  15-18 Eylül  2020 tarihleri   arasında gerçekleşti.  

D





MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 161 Kasım - Aralık 202084

MOBİLYA SEKTÖR BULUŞMALARI

Cihat SAYACI
Beta Kimya San. ve Tic. A.Ş. 

Genel Müdürü

1981 yılında İstanbul'da doğan Cihat Sayacı, evli ve iki
çocuk babasıdır. 
Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden
mezun olan ve başarılarla dolu bir eğitim hayatı
geçiren Sayacı, lisans eğitiminin ikinci yılında
Tayland’ın Bangkok şehrindeki Amerikan
Üniversitesi’nde, lisans sonrasında ise Güney Afrika
Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde, ileri düzey
İngilizce eğitimleri almıştır.
Çalışma hayatına ülkemizin en büyük saat
distribütörlerinden olan Saat&Saat firmasında Dış
Ticaret Uzmanı olarak işe başlamıştır. 
Sonrasında Avustralya’nın ve dünyanın önde gelen IT
ve İşletme okullarından Swinburne Üniversitesi’nde
Uluslararası İşletme Yönetimi (MIB) alanında yüksek
lisans derecesi alan Cihat Sayacı, 26 yaşında Beta
Kimya A.Ş.’de Genel Koordinatör görevine getirilmiştir. 
Bugün Entegre Yönetim sistemleri ile yönetilen
şirketin, ISO 9001 belgesi alması, Turquality
programına dahil olması ve kurumsallaşması gibi
süreçlerini başarılı bir şekilde yöneten Sayacı, Beta
Kimya A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak uzun
yıllar başarılı çalışmalara imza atmasının ardından
2017 yılında şirketin İcra Kurulu Başkanlığı’na, 2018
yılı başında ise Beta Kimya San. ve Tic. A.Ş.’de Genel
Müdür görevine atanmıştır. 
Cihat Sayacı, aynı zamanda DEİK Türkiye-İran İş
Konseyi üyesidir.
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Mobilya Dergisi sektör buluşmalarının konuğu Beta Kimya A.Ş.Ge-
nel Müdürü Sayın Cihat Sayacı ile sektörümüzün pek çok sorununu
gündemimize aldık,  bu pandemi döneminde sektörümüzün deği-
şik bileşenleriyle farklı dönemlerde söyleşiler yaptık  ve hepsinden
çok değerli bilgiler aldık ilk konuğumuz bildiğiniz gibi Hafele, ardın-
dan Maksder Genel Başkanı hemen ardından Kastamonu Entegre
Ceo’su sayın Haluk Yıldız ve bugünkü konuğumuz Beta Kimya A.Ş.
Genel Müdürü sevgili Cihat Sayacı. Mobilya sektörü bildiğimiz gibi
gerçekten çok geniş bir  spektrumu içine alan bir yapıdır,   nereden
başlayıp nerede  biteceği kestirilemeyen aslında ölçeklemelerde
de tanımlamalarda da biraz  zorluk çekilen bir sektör. Mobilyacı de-
diğin bir zaman kapıcıyı aynı zamanda pencere pervaz yapar, za-
man gelir koltuk, döşeme yapar, oturma grubu , mutfak yapar.  Ama
bunların her biri Mobilya alt sektörleridir ve bunların çok önemli di-
ğer unsurları da bağlantı elemanları aksesuarlar yapıştırıcı grubu,
tutkallar ve vernikler dir. Mobilya sektörü o kadar geniş bir derya ki,
korkunç çeşitlilikte  ana ve alt sektör segmentleriyle  ülke istihda-
mına  katkı yaratan bir sektördür. Bu sektör milyonları buluyor ve
istihdam ettiği  insanları da hesapladığınız da gerçekten milyon-
larca insanın ekmek yediği çok önemli bir sektör dür. Mobilya sek-
törünün bu bileşenlerinden önemli gizli unsurlarından biri de bildi-
ğimiz gibi yapıştırıcılar grubudur.

Yapıştırıcılar grubundan son 15-20 yılda da çok çok hızlı değişimler
yaşandı hayatımıza bir dönem Japon diye tanımladığımız hızlı ya-
pıştırıcılar artık ithal olmaktan çıktı ülkemizde üretilir hale geldiler,
bunlar ve buna benzer pek çok yapıştırıcı grubu yüzey malzemeleri
yüzey parlatıcıları tüm bunlar ülkemizde bugün isadece malatı de-
ğil,  aynı zamanda çok ciddi  ihracatıyla yüzlerce ülkede Made in
Turkey olarak kendini gösteren önemli bir bileşendir. 

Nesip Uzun :  Sektör ile ilgili kısa bir giriş yaptıktan sonra söyleşi
konuğumuzu tanımak ve ardından da Beta Kimya A.Ş. nın çalış-
maları hakkında daha fazla bilgi almak istiyoruz. Beta Kimya
A.Ş.   Türkiye'de  İnovatik girişimleriyle son 10 yılda kendinden çok
ciddi olarak söz ettiren bir şirket. Sürekli büyüme yaşayan ve ye-
ni yatırımlarıyla göz dolduran bir işletme Türkiye'deki ilk 500 fir-
ma arasında aynı zamanda çok yakın bir zamanda Türk Quality
gibi çok zor elde edilmesi gereken standartlarla  yoluna devam
eden bir kuruluşumuz. ▲ ▲

Cihat SAYACI:

Kimya Sektörümüz, 
22,5 Milyar dolar İhracat

Hedefiyle Birinci Konumda
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Cihat Sayacı: Nesip bey öncelikle size ve Mobilya Dergisi ailesine
bu nazik davetinizden dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum.
Kendimden biraz kısaca bahsedecek olursam; İstanbul doğumlu,
evli iki çocuk babasıyım.  Bu sektördeki 14. yılım.  Ankara'da uluslar-
arası ilişkileri bitirdikten sonra, yüksek lisans için Avusturalya’ya
gittim. Avusturalya’da Uluslararası İşletme Yüksek Lisans yaptık-
tan sonra ülkeme döndüm ve daha önce Türkiye'nin en önde gelen
firmalarından bir tanesinde dış ticaret departmanında çalışmaya
başladım. Sonrasında da yolumuz Beta Kimya A.Ş. ile kesişti. İyi ki
de kesişti, bugün Türkiye'nin ve kimya sektörünün gururu olan bir
sanayi firmasında genel müdür olarak çalışmaktan büyük mutlu-
luk duyuyorum.

Nesip Uzun : Bize Beta Kimya A.Ş. ’nin çalışmaları hakkında bilgi ve-
rir misiniz.  Bildiğiniz gibi çok önemli bir Pandemi süreci yaşadık ve
süreç küreselleşti.  Bu  süreç ülkemizde belli oranda hem insan
kaybına, hem de önemli bir üretim kaybına  neden oldu. Hala da
bu salgın etkilerini yaşıyoruz. işletmeler kendilerine göre bununla
ilgili bir takım önlemler aldılar   bu  süreç hala devam ediyo . Siz iş-
letme olarak bu süreci nasıl yaşadınız ve neler yaptınız?

Cihat Sayacı: Sorunuza tersten  başlayacağım. Pandemi süreci
sonra da Beta Kimya A.Ş. ile devam edelim  bu Pandemi süreci hepi-
mizi etkiledi. Bu pandemi bütün dünyada tarihte çok az yaşanan
ender şeylerden biri . Şu anda Beta Kimya A.Ş. olarak da,Kimya sek-
törü olarak da,Türkiye ve bütün dünya  zor bir dönemden geçiyoruz,
sürecin etkileri de devam ediyor, belli bir dönem daha etmeye de-
vam edecek,   Şimdilik   normalleşme dediğimiz süreç içerisinde
hayatımıza devam ediyoruz.  Beta Kimya A.Ş. olarak Mart ayında
başlayan bu süreçten başarıyla çıktık.  Biz Mart ayı ilk çeyrek üze-
rinde ve  sonrasında Nisan – Mayıs ve şu anda   üretimimizi hiç sek-
teye uğratmadan  üretmeye  devam edttik.  Bütün Dünyadaki ta-
leplerin  azalması ile beraber bir çok firma üretimlerini yavaşlatma
ya da belli dönem durdurma kararları aldı,  biz burada üretimlerimizi
hiç durdurmadan sadece Nisan ayının bir döneminde kısa bir süre
azaltarak bu süreci geçirdik.  beyaz ve mavi yakalı arkadaşlarımızla
iligili bir takım önlemler aldık,  evden çalışma yöntemlerini kullan-
dık ve çalışanlarımızı koruyarak, bu süreci en iyi şekilde atlattık.bu
dönemde yine başarılarımızdan bir tanesi de bizim geçen yılın so-
nunda 65 ülkeye ihracat yapar bir konumdayken hatta Nisan ayına
kadar 65 ülkeydi Pandemi sürecinde bunu 70 ülkeye çıkarttık  bu
nasıl oldu belki bir çok kişinin dikkatini çekecektir,  ihracatlar azal-
mışken,üretimler durmuşken nasıl böyle bir durum oluştu?   açık-
çası Bazı gümrük kapılarımızın kapanması ile beraber, bölge ülke-
leri ile ilgili bazı şeyleri bizde yaşadık ama diğer taraftan farklı coğ-
rafyalarda son 3 yıldır Hedef aldığımız  Latin Amerika gibi Kuzey Af-
rika gibi Orta Afrika gibi bir çok ülkede bir takım çalışmalarımız var-
dı. Buralardan çok güzel sonuçlar almaya başladık. Buralardan si-
parişlerimiz gelmeye başladı, bunları gerçekleştirdik Dolayısı ile bu
pandemi sürecinde en az zararla atlattık diyebiliriz. 

Beta Kimya A.Ş. olarak biz 34 üncü yılımızı kutluyoruz. Mobilya ya-
pıştırıcılarıyla başladığımız bu serüvenimiz yapı kimyasalları, oto-
motiv yapıştırıcıları ve  izolasyon malzemeleri aynı zamanda teknik
ayresollar gibi ürünlerle sektörlerde ciddi bir yer edindik. Bizim
sektörde de çok iyi bilinen  jenerik 2 tane markamız var, Apel ve Mit-

ra Apel. Diğer taraftan Beta Kimya A.Ş.nın aslında bu günlere nasıl
geldiği başladığında nerde olduğu konusuna gelirsek,  bu 34 yıllık
süreçte kimya mühendisi ve girişimci olan patronumuz  Adil Pelis-
ter firmamız ve markalarımızı çok  güzel bir noktaya getirmiştir.  14
yıl önce ben başladığımda benden bayrağı daha ileriye götürmemi-
zi istedi ve biz Adil beyle beraber ve ekiplerimizle beraber bunu da-
ha ileriye götürmek için canla başla bugünlere kadar çalıştık çalış-
maya da devam ediyoruz. Beta Kimya A.Ş. aslında ihracatta göster-
diği başarıların yanında ülkede de çok başarılıdır. Siz Mobilya Dergi-
si olarak yıllardır bu sektöre hitap ediyorsunuz bu sektörün bayra-
ğını ayakta tutuyorsunuz, yapıştırıcı denilince tutkal denilince akla
gelen ilk  firma demeliyim biraz da mütavazi davranayım ilk marka-
lardan  1 tane si Apel markasıdır.  Biraz önce bir ifade kullandınız Ja-
pon yapıştırıcısı diye bir kavram kullandınız.  Gerçekten Beta Kimya
A.Ş. olarak Japon yapıştırıcısını Türk yapıştırıcısına dönüştüren bir
firmayız.  

Nesip Uzun : Beta Kimya A.Ş., sadece mobilya sektörüne hitap et-
miyor, birçok yan sektörü örnegin; yumuşak grup var, keza insaat
sektörü var, Mobilya  sektörü  yüzde kaçını kaplıyor ve diğer sek-
mentlerde neler var biraz da bunları konuşalım.

Cihat Sayacı: Bizim ana iştigal alanımız aslında Mobilya yapıştırı-
cıları bu bizim şuan da  %60’lar seviyesinde bir alanımızı kaplıyor.
Üretimlerimizin % 60 ı Mobilya yapıştırıcıları üzerine % 25 kadarı da
yapı kimyasalları üzerine ürünler var, geri kalan kısmı ise Otomotiv
yapıştırıcısı izolasyon malzemeleri teknik ayresollar  ve yine kağıt
ambalaj sektörüne yönelik bir takım yapıştırıcı ürünlerden oluşu-
yor.  Son  4 - 5 yıldır yapı kimyasalları alanında ve Mobilya haricinde
kağıt ambalaj endüstrisinde de gittikçe apelin pazar payı artıyor.   

Sizin de bahsettiğiniz gibi bu pandemi süreci bütün sektörleri de-
rinden  etkiledi, belki bu süreçten en az  etkilenen ama olumlu ma-
nada da en fazla etkilenen sektör hijyen ve sağlık sektörü oldu. Di-
ğer taraftan  gıda da dahil olmak üzere bir çok sektör tedarik zinciri
balgamında bundan etkilendi. Kimya sektörü son yıllarda özellikle
ihracatını  arrırdı, geçen yıl 21 milyar dolara yakın bir ihracat yapan
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sektör bu yıl da yanlış hatırlamıyorsam 22 buçuk milyar dolar civarı
bir hedefi var. Bu sektör de şu anda hala bütün diger sektörlere gö-
re en fazla ihracatını arttıran, pandemiden en az etkilenen sektör
olarak kaldı. Şu anda da  nisan ayında ve mayıs ayında ihracatta bi-
rinciydi. 

Otomotiv gibi  ihracat birincisi sektörden sonra kimya sektörünün
birincilige çıkması kimya adına olumlu bir gelişmeydi. Mayıs ayında
tüm sektörler gibi bizim yapıştırıcısı sektörü de gerek  ihracatlarda
ki gümrük kaplarının  kapanması gerekse talepteki azalmadan do-
layı gerileme yaşadı. Biz Beta Kimya A.Ş. olarak ise bu dönemde
ciddi bir gerileme yaşamadık. 

Kimya sektörü ithalatata %70 yurt dışına bağımlı bir sektör,  yapış-
tırıcılarda da böyle ve yapıştırıcılarda kullanılan hammaddelerin
birçoğu yurt dışından  geliyor,bunun Büyük bir kısmı Amerika'dan
Avrupa’dan Almanya'dan Belçika'dan, Fransa'dan Avrupa ülkele-
rinden, bir kısmı ise  Uzak Doğu’dan ,Japonya'dan, Kore'den ve
Çin’den geliyor. Kimya sektörü  bu süreçten tedarik zinciri kısmın
etkilendi. Beta Kimya A.Ş. olarak bütçeli çalışmamızın da verdiği
avantajla tedarikçilerimizle  doğru sözleşmeleri doğru zaman da
yapmamızdan kaynaklı  çok fazla etkilenmedik, gerek stok olarak
gerekse yarı mamül olarak, gerekse de  bitmiş ürün olarak  açıkça-
sı  bu sürece dikkatli ve sağlıklı yaklaşımlarla atlattık. 

Beta Kimya A.Ş. kurumsal bir firma, profesyonel yöneticiler ve pro-
fesyonel icra kurulu tarafından yönetilen bir firmadır.  Buna rağ-
men çok riskli ve zorlu bir dönemden  doğru kararlar alarak  bu gün-
lere geldik.

Nesip Uzun : Cihat Bey bildiğiniz gibi Mobilya sektörü az önce sizde
bahsettiniz toplam üretim de belki de %35 oranında ithal ürün gir-
dilerinden oluşan bir sektör ara girdiler var bunun  içerisinde he-
men hemen Mobilya sektörünün tüm segmentlerinde belli oranda
dışa bağımlılığımız hala var, ithal girdi var.  Pandemi’nin yaratmış
olduğu lojistik  sorunlar nedeniyle ithalat  sağlıklı yapılamadı. Ya-
kın bir zamanda hükümet yerli üreticiyi koruma kanunları kapsa-
mında birtakım kararlar aldı ve yaklaşık 800 tane ürüne ithalatta
Eylül ayına kadar %30  sonrasında ise  % 25'e düşen kademeli bir
vergi uygulaması getirdi.  Şimdi baktığımızda bu 800 ürün içersin-
de mobilya sektörünün pek çok alt ara girdileri de yer almaktadır.
özellikle yapıştırıcı grubunun ana hammadde girdilerinin  çoğu it-
halata bağımlı bu konuda neler söyleriniz?  sonuçta İthalat ve ih-
racat birbirini tamamlayan iki elin sesi gibidir, biri olmadan öbürü
olmaz, siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz

Cihat Sayacı: Nesip bay aslında  aynı zamanda uluslararası ilişki-
ler mezunu biri olarak baktığımda  Son 20 yıldır Globalleşme, eko-
nomilerin birbirlerine entegre olması arasında sınırların kalkması,
Ticaretin serbest dolaşımı, insanların serbest dolaşımı aslında
bunları konuştuğumuz bir dönemden geçtik.  Son 2-3 yıldır hepimiz
takip ediyoruz Uluslararası ilişkiler babında  dış ticaret babında ül-
keler korumacılık politikalarını son dönemde  arttırmaya başladı-
lar, sadece bu  Pandemi sürecinde değil, onun öncesinde de ülke-
ler Ortadoğu'da da  kendi ülkemiz Türkiye’de de Amerika'da görü-
yoruz,  sürekli  yerli üretimi destekleyip İthalatı kısıtlayıcı ve engel-
leyici  kararlar alıyorlar. Türkiye son yıllarda ciddi manada üretime

ağırlık veren diğer taraftan da ithalat bağımlılığı azalsa da hala cid-
di manada devam eden bir ülkedir, Pandemiyle beraber başlayan
bu ithalat vergilerindeki artışlar aslında bir şekilde biraz ihracatı,
cari oranı dengeleme  biraz korumacılık yerli üretimi desteklemeyi
hedefliyor.  Beta Kimya A.Ş. olarak üretimde yerli üretim yapan bir
firma olduğumuz için ve bütün  ürünlerimizi kendimiz ürettiğimiz
için bu süreçten fazla etkilenmedik. Bizim kullandığımız ham-
maddlere ithalat kısıtlığı yok.  Dolayısıyla hammadde kısmında bir
sıkıntı yaşamıyoruz.   4 tane fabrikamız var fabrikalardaki üretimi
etkileyen hiçbir girdimizde etkilenme olamadı, tabi dolayısıyla bu-
nun sektöre diğer taraftan mobilya sektörünün ihtiyacı olan mal-
zemelerdeki artışların yerli üretimin yetmediği noktalarda ve olma-
dığı sektöre enflasyonist bir etkisi olacağı kaçınılmaz ve yaşayıp
göreceğiz bütün bunları. 

Nesip Uzun : Geçen hafta konuklarımdan birinin çok güzel bir açık-
laması vardı yine bu ve buna yakın konuyla ilgili  biliyorsunuz
Amerika ile Çin arasında çok yoğun restleşmeler var %30  kota ar-
dından tekrar kotalar  hemen akabinden Çin’den  karşı salvolar
geldi,bizde de böyle yani  siz vergi koyarsınız ihracat noktasına
geldiğinde gittiğiniz yerde aynı karşılığını görürsünüz ne yazık ki
kapalı ekonomilerin böyle bir konumu var, bildiğimiz gibi Türki-
ye’nin  yaklaşık 10-15 yıl önce en büyük ihracat bölgesi Orta do-
ğuydu  en  başta da  İran’dı. İran'da Çok ciddi bir ihracatımız vardı
Mobilya sektöründe de neredeyse bizim mobilyacılarımız İran'da-
ki Bütün köşe başlarını bütün şehirleri ezberlemişlerdi. Alıcılar İne-
göl, Ankara, Bursa, İstanbul arası mekik dokuyorlardı. .Ardından
İran’da çok ciddi bir üretim başladı hemde  üretimin bütün dalla-
rında üretim  başladı ve  dışa açılım başladı. Ardından  İran çok cid-
di kotalar koymaya başladı sonra  Cezayir, Libya koydu, Şimdi ise
Mısır çok ciddi kotalar koyuyor.  özellikle bitmiş ürünlerden başla-
yan bir kota süreci var,  demem şu ki yaptığımız şeylerin karşılığını
alabiliriz dolayısıyla ihracatın önünde engel olabilecek Globalleş-
menin önünde engel olabilacek  birçok unsuru çok iyi değerlen-
dirmek gerekiyor Türkiye yıllar sonra   ihracat yapmayı öğrendi,
ancak çevredeki ve dünyadaki şu anki stratejik süreç biraz aleyhi-
mize çalışıyor. Çin’de  yaşanan Pandemi ve Çin'deki maliyetlerin
yüksek olmasından dolayı, dünyada i hemen  pek yok segmentte
bir üretim havzası olan Türkiye ciddi bir şekilde öne çıkmış durum-
dadır.  Bu Mobilya  sektöründe de böyle. Çünkü bizim avantajları-
mız çok Türkiye bir üretim ülkesi oldu Hemen her şeyi üretebiliyor
ve  ihracat içinde her yere çok yakınız Türk Havayolları hemen her
yere uçabiliyor  dolayısıyla Bu avantajları çok iyi  kullanabilme
şansına sahibiz. Avrupa gibi katma değeri çok yüksek pazarlar var
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bu pazarlar bizim belki de  ürkek davrandığımız çok güçlü rakiple-
rin ve paydaşlarının olduğu ama  benim gözlediğim kadarıyla mo-
bilya sektörü gibi emek-yoğun sektörün artık gelişmiş Sanayi ve
Dijital toplumlarda çok rağbet görmeyip  yani katma değeri çok
yüksek değerler vermediğinden daha farklı sektörlere doğru yö-
nelerek bu sektörleri bizler gibi farklı ülkelere bir bakıma havale
edecekler biz bunlara hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum ne
dersiniz. 

Cihat Sayacı: Uluslararası ilişkilerde de karşılıklılık ilkesi uygula-
nır, bir çok ülke tarafından da dünyada uygulanıyor belli ülkelerde
ithalat kısıtlamaları getirirseniz, başka ülkelerde bunu size yapar-
lar; bu net. Tabi biz bunu bu güne kadar ne kadar yapıyorduk o da
tartışılır, bize bir takım ithalat kısıtlamaları olan ülkelere biz ne ka-
dar uyguluyorduk bu da ayrı bir konu. Özellikle  geçenlerde okudu-
ğum bir makalede ithalat vergilerindeki bu artışların bizim Avrupa
Birliği ile aramızda bulunan Gümrük birliğine   bakıldığında çok ciddi
bir etkisinin olmadığından bahsediliyordu, tabi burada sonuçta biz
sadece Avrupa Birliği’nden ithalat yapmıyoruz , dünyanın çok farklı
noktalarından da  yapıyoruz, oralarda mutlaka etkisi vardır  

Bir tarafımız Avrupa, bir tarafımız Asya, bir tarafımız Ortadoğu, bir
tarafımız da Rusya. Hakikattten dünyanın kalbinde bir noktada yer
alıyoruz. İran’la Türkiye yıllardır bu ambargo sürecinde de ciddi ma-
nada pozitif yaklaşımlar da bulundu , arabuluculuk da yapmaya ça-
lıştı, dolayısıyla bakıyoruz İran, bir çok ürünümüze aramızda Ter-
cihli Ticaret anlaşması olmasına rağmen hala vergilerini  arttırıyor
ve ihracatımızı engelliyor,   işin siyasi boyutu da var bunlar bir tara-
fa biz iş adamları biz iş dünyası olarak  bundan en az manada etki-
lenmeyi bekliyoruz.   Türkiye’nin çok katma değersiz üretim yaptı-
ğını düşünmüyorum.Türkiye’de sadece katma değerli satış yapa-
bilme ile alakalı sıkıntı var, bu da ülkelerin uyguladığı vergilerden
kaynaklanıyor bu  sürecinde şahsi olarak söylemek gerekirse dü-
zeleceğini düşünüyorum . Şu anda alınan bu karar gelecekte  ülke-
lerle yapılan bu görüşmelerde tekrar  Uluslar arası Ticaret  normla-
rına uygun bir hale getiriliecektir diye düşünüyorum 

Beta Kimya A.Ş.’nın  bir başka farklı yönlerinden  biri de Ar-Ge kabi-
liyetidir.  Bizim araştırma ve geliştirme merkezimiz var, bu merkezi-
mizde 2018 yılında 3 aylık bir süre içerisinde  belgemizi aldık,  ina-
nılmaz hızlı bir şekilde aldık çünkü zaten 15 yıldır Ar-ge faliyetleri
olan bir şirketiz. 2018'e de kısa süre 3 ay içerisinde denetlendi
Devlet tarafından belgemizi aldık tabi  ar-ge merkezi olmadan dahi
son 3 yıldır 30 tane yeni ürün çıkarmışız.  Tabii bu biraz da aslında
argedeki işin  mutfağındaki  mühendis arkadaşlarımızın ve pazar-
lamadaki, satıştaki arkadaşlarımızın çalışmaları ve başarılarıyla
gerçekleşiyor.  

Pandemi süreci ilk  başladığı andan itibaren oturduk kafa kafaya
verdik ve bir proje verdik,  yüzeye en ince noktaya  kadar temas
edebilen bir dezenfektan çıkardık.  Yani bugün elinize sıvı şeyi dök-
tüğünüzde elinizi bir şekilde ovalayıp o elinize hızlı bir şekilde yayıl-
masını sağlıyor,  aeresolü sıktığınız anda elinizdeki  ya da o yüzey-
deki  en ince noktaya kadar  partiküller halinde o ürüne ulaştırıyor-
sunuz. Arkadaşlarımız çok hızlı bir şekilde ar-ge’de bunu bir proje
olarak başlattılar ve dezenfektan ürünlerini aeresol içersine alarak
Sağlık Bakanlığı başvurularını yapıp ruhsatımızı da alarak 
MİTREAPEL jenerik markamızın altında MİTREAPEL HANTER  olarak
piyasaya çıkardık.  Biliyorsunuz Hanter Avcı demek...

Nesip Uzun : Başarılar diliyorum oldukça gündeme uygun bir ürün
geliştirmişsiniz. Nutlaka ar-ge’nizdeki çalışmaların önümüzdeki
dönemde farklı alanlarda da süreceğini düşünüyorum. Cihat Bey
siz önümüzdeki  dönemi nasıl görüyorsunuz;  Beta Kimya A.Ş. Tür-
kiye'nin ilk 500 firması arasında. Dolayısıyla yatırımlarımızın oldu-
ğunu da bir kısmının ötelendiğini bir kısmının devam ettiğini bili-
yorum bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?  

Cihat Sayacı: Nesip Bey biraz önce aslında konuşurken bah-
settimiz gibi Pandemi süreci bütün sektörleri etkiledi. Beta Kimy
A.Ş. olarak en az etkilenen sektörlerden olamıza rağmen, yine de
yatırımlarımız vardı, bu yatırımlarla ilgili ne yapmamız gerekiyor
duracağız mı, devam mı edeceğiz bunları kendi aramızda top-
lantılar yaparak  konuştuk. Türkiye'de ülkemizin ve sanayimizin
de  yatırımlara ihtiyacı var, çeşitli mecralarda Türkiye'nin  Orta-
doğu'nun  Doğu Avrupa'nın en büyük  yapıştırıcı Tesisini GEBKİM
Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesinde kuruyor olacağız.  Bu
proje  şu anda hızla devam ediyo. Umuyoruz  2019-2020’nin so-
nu 2021'in ilk aylarında projemizi nihayete erdirmiş olacağız ve
yeni tesisimizde sektöre hizmet etmeye başlayacağız. Burada
şu anki kapasitemizi 5 katına  çıkartmayı düşünüyoruz, zaten şu
anda  gerek ülke sayımız gerek ülke nüfusumuz  gittikçe artıyor
ve bu yatırımımızı bugün LİT sertifikası olan  kimya sektörüne ve
ülkemize de yakışan,  endüstri 4-0  hazır bir üretim sürecine uy-
gun şekilde hazırlıyoruz.  Başlangıçta, 150-160 milyon TL'lik ya-
tırım olacaktı,  ama bugün geldiğimiz noktada Biraz daha büyüt-
tük 200-220 milyon TL’lik yatırımı yapıyor olacağız.    Kimya sek-
törünün de  gıpta ettiği bir ar-ge merkeziyle bir kimya tesisi ile
sektörde var olmaya devam edeceğiz.   Ayrıca Mobilya Dergisi
olarak ve Nesip Uzun olarak size de teşekkür etmek istiyorum,
zorlu dönemde dahi sektörde var olduğunuzu ve sektörün ya-
nında olduğunuzu bizlere her daim hissettirdiniz, eksik olmayın.
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esa Mutfak Elazığ’da 2000 yılında Anadolu Ahşap ve Re-
sa Banyo ile birlikte hizmet veren bir firma olarak yola
çıkmış,  mutfakta yakaladığı üstün kalite ve hizmet an-
layışını banyo grubunda da geliştirerek bölgenin lider

markası olmuş. Tasarıma ödaklı bir firma olan Resa Mutfak,
sahip olduğu üstün makine teknolojisi ve  tasarım ekibiyle
bölgede tüm büyük projelerin de aranan markası durumunda.
Kalite ve üretim standartlarından taviz vermeyen ve bu konu-
da tüketiciyi ve çözüm ortaklarını da pozitif yönlendiren firma,
onlara proje desteği de vererek, en zor bireysel talepleri de bu
tasarım ve makine ekipmanıyla kısa zamanda çözebiliyor.

Kuruluşundan bu yana sürekli yeni teknolojik makinelere ve
Ar-Ge tasarım gibi konulara yatırım yapan Resa Mutfak,  seri
ve yüksek kapasite projelerin de aranılan ismi olmuş. Onlar
felsefelerini oldukça yalın şekilde açıklıyorlar. Firma yetkilisi
sn Hasan Ateşci Resa Mutfak’ıı bize şu özellikleriyle anlattıyor:

Modern, yaratıcı, innovatik
bir firma Resa Mutfak
Özgün ve yenilikçi, modern çizgileri ile minimal veya
klasik ama en kaliteli ürün ve malzemeyi günün trend
renk ve desenleriyle uygulayan bir ekip. R
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“Görsel beğeniye hitap eden, modern, şık ve kullanışlı aynı za-
manda ihtiyaçları çözücü ürünler üretmeyi kendimize görev
bildik. Büyük kentlerde ve avrupa’da  üretilebilen hemen her
tür mutfağı aynı kalitede ve malzeme ile üretiyoruz. Üstelik ol-
dukça makul şartlarda. Bu konuda ekibimizle gerçekten çok
deneyimliyiz, her proje kendine has özellikler taşıyor.  Bu ne-
denle müşterinin mekan ölçülerine, kullanım amaçlarına ve
görsel beğenilerini değerlendirerek ergonomik değerleri de
katarak her projeyi farklı değerlendiriyor  ölçü alıyor bir bakı-
ma kişiye özgü spesifik üretim yapıyoruz

Günümüzde, özellikle pandemi sürecinde yaşamımızın büyük
kısmının evlerde geçtiği 2020’li yılın bu 2. döneminde mutfak-
lara verilen önem daha da arttı. Mutfak kültürü özellikle mo-
dern yaşam biçiminin benimsenmesi ve kent hayatının içsel-
leşmesiyle birlikte sadece kadınlar için değil, genel anlamda

tüm tüketici ve konut imalatçıları için evin en önemli köşesi
mutfak olmuştur. Günümüzde eve değer katan ve olmazsa ol-
mazı olan bu yaşam alanına değer katarak onlara hijyen ve ra-
hat bir yaşam sunuyoruz.

Resa Mutfak 20 yıldır tasarım odaklı çalışarak bölge insanına
hizmet veren ve önemli konut projelerinin de güvenilir çözüm
ortağı olan bir markadır. Bu anlayışımızla yatırımlarımıza ve
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Onlar mutlu olduklarında
bizler de her zaman var olacağımızı ve aynı mutluluğu yaşaya-
cağımızın bilinciyle bölgemiz insanlarına ve Türkiye’nin her
yerine hizmet üretebilecek üretim ve hizmet alt yapısına sa-
hip olduğumuzu de belirtmek isteriz. Fabrikamız Endüstri 4.0
alt yapısı içinde yapılanmış olup, makinelerimiz birbirleriyle
entegrasyona hazır durumdadır. Bu nedenle de hemen he-
men hatasız ve bilimsel ölçekte üretim yapıyoruz.”  







luslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından 1985’ten bu
yana kutlanan Dünya Mimarlık Günü, Birleşmiş Milletler
Dünya Konut Günü ile birlikte her yıl Ekim ayının ilk pa-
zartesi günü, mimarlığı ve kentlerin gelişimini gündeme

taşıyarak, daha yaşanabilir bir yapılı çevrenin oluşturulması-
na katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu özel günü her sene farklı
bir tema ile kutlayan UIA, böylece meslek çevrelerinin yanı sı-
ra herkesin kentsel sorunları düşünmesine aracı oluyor. Pan-
demiyle birlikte insanların kentsel mekânı ve kapalı alanları
kullanımında önemli değişiklikler gözlenmeye başladı. Bu yıl 5
Ekim’e denk gelen Dünya Mimarlık Günü’nün teması da bu
güncel durumdan hareketle, “Daha iyi bir kentsel geleceğe
doğru” olarak belirlendi. Uluslararası Mimarlar Birliği’nden ya-
pılan açıklamada; sıhhi altyapı ve sağlıklı yaşam alanı eksikli-
ğinin dünya kentlerinin çoğunda insan yaşamını tehlikeye at-
tığına ve pandeminin bu sorunu daha da belirginleştirdiğine
dikkat çekiliyor.

“Nitelikli malzemeler üreten bir marka
olarak ofis binamızın bu vizyonu yansıtması
önemli”
Kuruldukları günden bugüne nitelikli yaşam alanlarının oluş-
turulmasına katkıda bulunduklarını dile getiren Kastamonu
Entegre CEO’su Haluk Yıldız, Dünya Mimarlık Günü kapsamın-
da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz
çevre, yaşam kalitemizi ve sağlığımızı doğrudan etkiliyor.
Dünya Mimarlık Günü’nün özellikle bu konuda bir farkındalık
yarattığını düşünüyorum. Nasıl daha sağlıklı bir kentsel çev-
reye sahip olabileceğimiz, bu konuda neler yapılabileceği
pandemi süreciyle daha da önem kazandı. Özellikle mimarlık
ve yapı sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kurumlara bu ko-
nuda büyük görev düşüyor. Kastamonu Entegre olarak nite-
likli yaşam alanlarına katkımızı sürdürürken, ‘daha iyi bir
kentsel gelecek’ için güncel ihtiyaçlara yanıt verecek çözüm-
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“Daha iyi bir kentsel gelecek için
çözüm üretmeye devam ediyoruz” 

U

Kastamonu Entegre’den ‘Dünya Mimarlık Günü’ Mesajı
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ler üretmeye devam ediyoruz. Ar-Ge ve inovasyon alanındaki
öncü çalışmalarımızla mimarları yeni malzemelerle buluştu-
ruyor ve daha iyisini üretmek için yine onlardan ilham alıyoruz.
Güncel koşullar bağlamında, sağlıklı ve güvenli mekânlar için
geliştirdiğimiz hijyen+ özellikli parke ve panel ürünlerimiz mi-
marların hayal gücü ile bambaşka tasarımlara ve yaşam alan-
larına dönüşecektir.” 

Kastamonu Entegre Genel Müdürlük Binası’nın, Türkiye’nin
önemli mimar-hocalarından Sedad Hakkı Eldem ile Hamdi
Şensoy’un eseri olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Ülkemizin ye-
tiştirdiği iki büyük mimarın bu değerli yapısında çalışmaktan
ötürü gurur ve mutluluk duyuyoruz. Yapı sektörüne nitelikli
malzemeler sunan global bir marka olarak, kendi ofis binamı-
zın da bu vizyonu yansıtmasının son derece önemli ve simge-
sel olduğu kanaatindeyim. Bu vesileyle değerli Sedad Hakkı
Eldem ve Hamdi Şensoy hocalarımızı rahmetle anıyor, ülkemi-
ze yeni eserler kazandırmaya devam eden tüm mimarlarımı-
zın Dünya Mimarlık Günü’nü tebrik ediyorum.” dedi.

Mimari mirasa güncel yorum; Kastamonu
Entegre Genel Müdürlük Binası
Bugün Kastamonu Entegre Genel Müdürlük Binası olarak kul-
lanılan İstanbul, Altunizade’deki eski Şark Sigorta Genel Mü-
dürlük Binası, Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı’nın önemli
isimlerinden Sedad Hakkı Eldem ve Hamdi Şensoy’un imzasını

taşıyor. Aynı zamanda Akademi’nin ünlü hocaları arasında yer
alan ikili, yapının inşaatıyla birlikte iç dekorasyonunu da üst-
lenmiştir. 1979 yılında başlanan ve inşaatı Eldem’in vefatın-
dan sonra 1988’de tamamlanan yapı, mimarın son uygulama
projesi olarak simgesel bir öneme de sahip.

Geleneksel mimarlık biçimlerini modern öğelerle harmanla-
yan Sedad Hakkı Eldem, Şark Sigorta Genel Müdürlüğü bina-
sında bu akılcı-işlevci üslubu bir ofis yapısına uyarlamıştır.
2018 yılında Kastamonu Entegre’nin Genel Müdürlük ofisleri-
ne ev sahipliği yapmaya başlayan yapı, halen özgün strüktü-
rünü korumaktadır. İç mekânlar ise Küp Proje tarafından iş
yaşamındaki güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde revize
edilmiştir. Yenilikçi, fonksiyonel ve estetik bir anlayışı yansı-
tan, son teknoloji ile donatılmış ofis binası, İstanbul’un mo-
dern mimarlık mirasının önemli örneklerinden biri olarak bu-
gün, kullanıcılarına ayrıcalıklı bir çalışma ortamı sunuyor.
Toplantı salonları, showroom, kafeterya, spor salonu ve 300
kişilik oditoryumu ile yaklaşık 15.000 m2 kapalı alana sahip
yapı kompleksi, nitelikli sosyal alanları ile çalışanlar arasın-
daki iş birliğini ve takım ruhunu güçlendiriyor.



novasyon    odaklı    yaklaşımın    estetik    tasarımla    har-
manlandığı    ürünleriyle dünyanın önde gelen mobilya ak-
sesuar markalarından olan SAMET, www.mastersclub.sa-
met.com.tr adresi üzerinden online satış sistemini hiz-
mete sundu. Menteşe sistemleri, çekmece sistemleri,

kalkar  kapak  sistemleri  ve  bağlantı aksesuarlarını kapsa-
yan ürün gamıyla mobilyalara hayat veren SAMET, en çok talep
gören ürünlerinin yanı sıra özel boy ve renk seçenekleri ile
niche  ürünlerin  de  sunulduğu e-ticaret sitesiyle, iş ortakla-
rının ve son kullanıcıların profesyonel çözüm partneri olarak
öncü pozisyonunu bir adım ileriye taşıyor.

mastersclub.samet.com.tr'de ürünleri hiç bilmeyen birisinin
bile doğru ürünü seçmesi ve doğru şekilde montajını yapması
için yer  alan  canlı  destek  eklentisi,  detaylı  ürün  bilgileri, ku-
rulum videoları ve hazırladıkları akıllı perakende paketler üze-
rinde yer alan yönlendirmeler ile birlikte son kullanıcılara so-
runsuz alışveriş ve montaj deneyimi sunuyor .

SAMET,
Perakende Paketlerinin Yer Aldığı E-ticaret Sitesiyle

Online Satışa Başladı
Türkiye'nin lider mobilya aksasuar üreticisi SAMET, 
e-ticaret kanalını faaliyete geçirerek online satışa
başladı. Şirket, tüm SAMET ürünlerinin yeni perakende
paketleriyle satın alınabileceği online alışveriş
sitesiyle, iş ortaklarının yanı sıra son kullanıcıların da
profesyonel çözüm partneri olmaya devam ediyor.

İ
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eutsche Messe Yönetim Kurulu üyesi Dr. Andreas
Gruchow, "Devam eden salgın, artan kısıtlamalar ve
yenilenen kilitlenme nedeniyle, pazarda büyük bir belir-
sizlik var. Bunu çok ciddiye alıyoruz," diyor. "LIGNA'yı er-

teleme kararı bizim için çok zordu, ancak dahil olan herkese
planlama güvenliğini ve hazırlıklar için gerekli teslim süresini
sağlamak için tek tutarlı önlem bu. İlgili hijyen ve koruma kon-
septi yerinde ve evreleme ile infa etkinliğimizin şimdi Ekim
ayında, pandemik dönemlerdeki olayların güvenli bir şekilde
gerçekleştirilebileceği pratikte kanıtlanmıştır. LIGNA'da, tüm
makine parklarının uzun süre canlı olarak tasarlandığını,
monte edildiğini ve sunulduğunu dikkate almalıyız Bu, aylar
süren ticari fuar planlamasını gerektirir. Bu, yalnızca ziyaretçi
tarafında yeterli sayıda uluslararası karar vericiyle birlikte

gerçekleştirilebilir. Dünyanın önde gelen ticari fuarı olan  LIG-
NA'nın sektörün  bu beklentilerini karşılayabilmeli, tedarikçi-
lere ve kullanıcılara katılım için yeterli planlama güvencesi
vermelidir. Bu nedenle   Eylül / Ekim 2021 ayları 2 Mayıs'tan
önemli güvenli ve sağlıklıdır.   

LIGNA'nın eş organizatörü olarak VDMA da, tüm katılımcıların
çıkarları doğrultusunda uluslararası ahşap endüstrisi için
dünyanın en önemli ticaret fuarını başarılı bir şekilde sahne-
lemenin tek etkili yolu olarak etkinlik tarihinin ertelenmesini
görüyor. VDMA Ağaç İşleme Makineleri Birliği Genel Müdürü Dr.
Bernhard Dirr, "LIGNA'nın ertelenmesi kesinlikle gereklidir.
Şirketlerimiz ve ağaç işleme ve işleme endüstrisinin müşteri-
leri için dünyanın en önemli platformudur" diyor. "Sektörün bu
pazara ihtiyacı var. Eylül 2021'de LIGNA ile, küresel pazarda
yeni bir ivme ve yatırım sinyali göndermek istiyoruz".

Deutsche Messe LIGNA ve Ağaç İşleme Şovları Global Direktö-
rü Christian Pfeiffer, "Özellikle LIGNA.21 Ağaç İşleme Dönüşü-
mü, Prefabrik Yapı Süreçleri ve Yeşil Malzeme İşleme'nin üç
odak temasında çok sayıda yeniliği dört gözle bekliyoruz," di-
ye ekliyor. "LIGNA.21, Eylül ayında ilk kez hibrit bir etkinlik ola-
rak düzenlenecek ve lider bir endüstri etkinliği olarak işlevinin
altını çizecek ve ağaç işleme ve ağaç işleme için dünyanın çe-
şitli alet, makine ve ekipmanlarını sunacaktır".

Ligna Hannover fuarı
27 Eylül-1 Ekim 2021 tarihine ertelendi

Hannover Ligna fuarı Pandemi sürecinin belirsizliği
nedeniyle geleneksel Mayıs ayı  fuar  tarihini Mayıs'tan
27 - 1 Ekim 2021'e erteledi.  Messe  Fuarcılık ve Alman
Ahşap ilşeme makinecileri derneği VDMA ortaklaşa
olarak LIGNA'yı gelecek yıl yaklaşık beş ay erteleme
kararı aldılar.
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eni deneyimler, yeni oluşumlar, mevcut düzenden
uzaklaştıran yepyeni kurallar… 

Tüm insanlık olarak farklı alışkanlıkların edinildiği bir
dönemden geçerken evlerimizde geçirdiğimiz zaman

her zamankinden çok daha fazla oldu… ‘Yeni normal’e adapte
olmaya çalıştığımız bu süreçte en huzur bulduğumuz, kendi-
mizi en güvende hissetiğimiz alanlarımız evlerimizde; yeni
umutlara, arınmaya, özümüze dönmek ve  yenilenmek istiyo-
ruz. Huzura, dinginliğe ve zamanın daha yavaş aktığı bir yaşa-
ma atıfta bulunan Filli Boya, toprak anadan aldığı ilhamla 2021
yılının rengi ‘toprak tonu’ diyor! 

Yaşam alanlarına değer katan Filli Boya, 2021’nin renk trend-
lerini belirlerken insanlığın varoluşundan beri ona yuva olan,
yaşam sunan özü, geleceğe dair umudu, toprağı konu alıyor.
Özüne dönmek isteyen insanın toprakla olan ilişkisine ayna
tutuyor.  Toprak; insanlığın varoluşundan beri ona yuva olur-
ken yaşamın özü sunuyor ve geleceğe dair umut yaratıyor…
Modern hayatla birlikte toprakla bağımız giderek koparken,
geride bırakmaya hazırlandığımız yılın yaşattığı zorluklarla
daha da ayrı düştük. Ama artık özümüze dönme zamanı...

Sıcak toprak tonlarının arındırıcı etkisi zamanın hızlı akışını
yavaşlatarak doğaya, doğallığa yönelmemize çağrı yapan Filli
Boya, endişelerimizden sıyırarak dingin bir yaşam tarzı sunan
2021 yılının rengi ‘Hasır 295’ ile toprağın sıcaklığını mekanlara
taşıyor. Doğaya dönüşün simgesi toprak tonları 2021’de ter-
cih edilecek renkler arasında... Özellikle ahşap malzemelerle
kombinlendiği zaman huzur veren sakinleştirici özelliğiyle ön
plana çıkan toprak tonları, 2021 dekorasyon trendleri arasın-
da oldukça popüler olmaya aday!

Filli Boya, mekanlarda tazenlenmiş bir his yaratan,
sıcacık rengiyle insanın içini ısıtan, 2021’in en trend
renklerinden olmaya aday toprak tonu ‘Hasır 295’’i
yılın rengi etiketiyle beğeniye sunuyor. Yeniden
doğuşu ve öze dönüşü  temsil eden ‘toprak’ temalı
renk skalası ile Filli Boya, 2021 yılının renk trendlerine
yön verirken yaşam alanlarının huzur dolu mekanlara
dönüşmesini sağlıyor.
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Filli Boya’dan yılın rengi:

Öze dönüşün rengi! 





enilikçi çözümlerle yaşam alanlarına estetik ve aynı zaman-
da işlevsel bir dokunuş getiren Nippon Paint, geniş ürün ska-
lasında yer alan projeksiyon boyası ‘Projectura’ ile sinema-
severlerin evdeki tercihi oluyor. Okul, ofis, restoran gibi pro-

jeksiyonun yer aldığı mekanlarda rahatlıkla kullanılan ürün, kulla-
nışlı bir alanın yanında modern bir görünüm de sunuyor.

Pürüzsüz ve mat bir görünüme sahip boya, uygulandığı yüzeyi pro-
jeksiyon perdesine dönüştürüyor. Standart yüzeylerde olduğu gibi
ısıgın dagılmasına izin vermeyen Projectura, izleyicilerin rahatça
odaklanabilecegi kaliteli bir görüntü sunuyor. Özel rengi ve içerigi
sayesinde ise ısıgın parlak kısmını emerek gözlerin yorulmasını
engelliyor.

Ayrıca, Nippon Paint Projectura su bazlı oluşuyla rahatsız edici
bir koku bırakmıyor. Örtücülüğü, silinme ve sürtünmeye karşı
yüksek dayanımıyla renk ve dokusunu uzun yıllar koruyor. 

Daha detaylı bilgi edinmek ve tüm ürün skalasını incelemek için
nipponboya.com’u ziyaret edebilirsiniz.

Nippon Paint Projectura
Sinemaseverlerin evdeki tercihi:
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Yenilikçi ürünleriyle
duvarlara yeni işlevler
kazandıran Nippon
Paint, projeksiyon
boyası ‘Projectura’ ile
evin istenen köşesini
sinema perdesine
dönüştürüyor. Sadece
evlerde değil ofis,
restoran ve okul gibi
mekanlarda da
projeksiyon
perdesinin görevini
duvarlar üstleniyor.









r-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla büyümeyi sürdüren BE-
TA Kimya A.Ş., yeni nesil ürünlerle kimya sektöründe
katma değer üretmeye devam ediyor. STP teknolojisine
sahip hibrit yapıştırıcı ürünleriyle hem sektör profes-

yonellerinin hem de son kullanıcıların beklentilerini karşıla-
yan BETA Kimya A.Ş., yeni APEL H640 Proseries Hibrit Yapıştı-
rıcı ve APEL MG740 Cam ve Ayna Yapıştırıcı ile yüksek perfor-
mansı tüm yüzeylere taşıyor. 

APEL H640 Proseries Hibrit Yapıştırıcı ile tüm
uygulamalarda kalıcı kristal berraklık
APEL H640 Proseries Hibrit Yapıştırıcı, yumuşak formu saye-
sinde kullanıldığı her yerde kolay uygulama, maksimum tu-
tunma ve kalıcı şeffaflığı tek bir üründe buluşturuyor. Kristal
berraklığa sahip yeni APEL H640 Proseries Hibrit Yapıştırıcı,
klasik silikonlara göre 2 kat daha hızlı ön kuruma imkanı sağ-
larken, normal silikon ve mastiklere göre 10 kata kadar daha
uzun ömürlü.

İç-dış cepheler ve ıslak zemin gibi pek çok alanda kullanılabi-
len APEL H640 Proseries Hibrit Yapıştırıcı küf ve bakteri olu-
şumuna engel olurken, tüm uygulamalarda mükemmel su ve
rüzgar izolasyonu sağlıyor. Düşey yüzeylerde akma yapma-

yan ve birbirinden farklı yapıdaki pek çok malzemeyi kolayca
birbirine yapıştırabilen APEL H640 Proseries Hibrit Yapıştırıcı,
kapı ve pencere pervazları, su havuzları, silikonların kullanıldı-
ğı her türlü duşakabin ve banyo uygulamalarına kadar olduk-
ça geniş bir kullanım alanı sunuyor. 

Tüm yüzeylerde yüksek tutunma için yeni
APEL MG740 Cam ve Ayna Yapıştırıcı  
Cam ve ayna montajı işlemlerine yeni bir soluk getiren APEL
MG740 Cam ve Ayna Yapıştırıcı, ultra şeffaf yapısıyla iz bı-
rakma problemini ortadan kaldırıyor. Ayna ve camların sırrı-
na zarar vermeyen APEL MG740, pürüzlü ve pürüzsüz tüm
yüzeylerde profesyonel dokunuşa gerek kalmadan kolayca
kullanılabiliyor. 

Sıcağa ve neme karşı dayanıklı olan APEL MG740 Cam ve Ayna
Yapıştırıcı, geleneksel silikonlara göre çok daha hızlı kuruma
sağlarken, mükemmel çekme, darbe ve sarsıntı dayanımı ile
öne çıkıyor. Yumuşak yapısıyla uygulama esnasında hareket
konforu sağlayan APEL MG740 Cam ve Ayna Yapıştırıcı, nötr
sistem kürleşme özelliğine ek olarak, düşey yüzeylerde dahi
akma ya da çekme yapmadan rijit bir yapışma imkanı tanıyor.

BETA Kimya  A.Ş.’den
yeni nesil

hibrit yapıştırıcılar
Türk kimya sektörünün önde gelen şirketlerinden BETA Kimya A.Ş., 
Proseries ürün ailesine iki yeni hibrit yapıştırıcı daha ekledi. STP 
teknolojisine sahip APEL H640 Proseries Hibrit Yapıştırıcı ile APEL MG740 
Cam ve Ayna Yapıştırıcısı, yeni nesil hibrit yapıştırıcılarda aranan 
üstün yapışma performansı, şeffaflık, yumuşak form ve ekstra 
sızdırmazlık özelliklerini bir arada sunuyor. 
Kristal berraklığa sahip APEL H640 Proseries Hibrit Yapıştırıcı, klasik 
silikonlara göre 2 kata kadar daha hızlı ön kuruma sağlarken, yeni 
APEL MG740 Cam ve Ayna Yapıştırıcısı ise iç ve dış mekanlardaki tüm 
yüzeylerde, iz bırakmadan yüksek tutunma imkanı veriyor. 
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Mobilya Dergisi’nin “Sektörde İz 
Bırakanlar” başlığıyla sürdürdüğü 
yazı dizisinin  
bu sayımızdaki konuğu  
Sn Mustafa İştutan. 
Mobilya sektöründe  sürdürebilir 
hafıza oluşturmak, gelecek kuşaklara 
ve sektör araştırmacılarına veri 
oluşturmak,  ilkleri  olduğu kadar 
bu sektörün önemli değerleri 
olarak kayda almak hedefleriyle 
sürdürdüğümüz bu çaba bundan 
sonra da devam edecektir. Mustafa 
İştutan sektördeki başarıları yanında 
olgun ve örnek kişiliği, mütevazi 
yapısı ve saygınlığıyla, entelektüel 
birikimiyle de okurlarımızın 
dikkatini çekecek bir kişiliktir. 
Ülkemizdeki hemen tüm önemli 
yatırımda onun havalandırma 
filtre sistemleri, siklonlar ve 
dönüştürücülerini bulabiliriz. 



Sn Mustafa bey, bize Airpak’ın hikayesini ve 2. 
nesil olarak sürdürüp bugünlere getirdiğiniz 
firmanızı anlatır mısınız, pek çok uluslarara-
sı markaları da temsil ediyorsunuz, bunların 
hepsi ahşap sektöründe  midir?

1956 yılında babam Osman İştutan tarafından, 
İştutan Teknik İzolasyon olarak başlayan serü-
ven, 1970 yılında İştutan İzolasyon ve Havalandır-
ma adıyla devam etmiştir ve  bugünku Airpak’ın 
temelini oluşturmuştur. İştutan İzolasyon ve 
Havalandırma Teknik, izolasyon konusunda Tür-
kiye’de muadili olmayan bir şirketti. O donemin 
Türkiye’sinde yerli ve yabancı bilinen büyük sana-
yi ve üretim tesislerine proje bazında çalışmalar 
yapmış ve taahütte bulunduğu süre ile kalitede 
tamamlamasıyle bilindiğinden camiyada büyük 
güven oluşturmuştur. 

1976 yılında şirketimiz otomotiv yedek parça 
imalatını portföyüne eklemiştir. Babam Osman 
İştotan kurduğu şirketi 1980 yılında bana emanet 
ederek istirate çekildi.

Çoçuk yaşta babamın yanında bulunarak, adeta 
mutfağında yetiştiğim şirketin bayrağını devir 
almakla, aile şirketimizi laik düzeye taşımaya ant 
içmiştim.

İlk imal ettiğimiz filtre sistemi 1985 yılında Kartal 
Singer Fabrikasına yapıldı.

1 yıl sonra toz ve talaş filitreleri imalatına soyun-
duk, Mobilya sektöründe tercih edilir olmamız 
böyle başladı. 

“Airpak olarak bütün
stratejik yatırımımızı
insan kaynağı
üzerine yaptık”

Mustafa İştutan
AIRPAK Yön. Kur. 

Başkanı
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1992 yılında şirketimiz Airpak adını aldı. Mobilya sektörü-
nün önde gelen firmaları Airpak ile çalışmayı isteyerek, 
aramaya başladı. Ürün yelpazemize fan, filtre  ve siklon 
imalatını kattık . Airpak yeni inovasyonlarla  orta basınçlı 
radial fan imalatına geçti. 2 yıl sonra ise ilk su perdeli  filtre 
imalatını gerçekleştirdik. Amacımız artık dünya’ya açılmak 
ve uluslararası işbirliklerin temelini atmaktı.

1997 yılında ilk ihracatımızı Azerbaycan’a yaptık. Hemen 
ardından ilk jet-pulse filtresini üretir olduk. 

Sonra yurtdışı ile işbirliğine soyunmak için ilk araştırma-
larım başladı. Artık uluslararası düzeyde adımızı duyurmak 
ve ortaklık kurmayı amaçlamıştım. 

2001 yılında Danimarkalı JKF firmasının Türkiye Temsilcili-
ğini aldım, böylece nitelikli kanal fittings sistemleri, filtre 
ve fan ithalatına başladık.  

2003 yılında Fransa’nın Techinicis Türkiye Temsilcisi ol-
duk. Bu arada ilk PLC kontrollü toz toplama sistemini  
ürettik.

Sektörün ihtiyaçlarını gördükçe bizde inovatif projeleri ge-
liştirmekte devam ettik.

İki oğulum var. 2005 yılında büyük oğlum Yük. Mak. Mü-
hendisi Alper İştutan Airpak’a katıldı. Alper’in katılmasıyle 
artık daha da hızlandık, genc bir ruh bize dinamizim kattı 
ve cesaretimiz artarak bu sefer 2005 yılında Almanya’ da 
Votecs talaş, briket makinelerinin ve agaç kırırcılarının 
temsilciliğini aldık. Ardından 2006 yılında başka bir alman 
şirketi olan Nestro firmasının talaş ve silolarının, talaş 
yakma kazanlarının temsilciliğini üstlendik.  

Piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak, olusan ta-
lebi karşılamak için bu sefer 2009 yılında silo imalatı ve 

optiflow sistemlerini imal edip geliştirdik.   

2011 yılında  Alman Grecon firması ile Spark kontrol sis-
temlerinin taahhüt ve montajina başladık.

2013  yılında ise bu sefer kücük oğlum Mekatronik  Müh.  
Caner İştotan aramıza katıldı. O yıl  firmamız  Tübitak  
kontrol ve Kosgeb onaylı projelerimiz ile Airpak Ltd ‘nin ge-
liştirdiği  Ahşap kırma makinesi ve Ahşap  briket imalatına 
ve ihracatına başladık.  

2014  yılında ise artık kendi su perdeli filtre siklon-
ları tasarlamaya basladık ve imalatına başladık.  
(Wet Scurubber)

Görüldüğü gibi firmamız  büyük bir innovasyonla, yeni nes-
linde katılımiyle, gelişmiş mühendislik bilgilerinin ışığında  
büyümeyi sürdürdü ve iş dünyasının isteklerine  cevap ver-
meye çalışırken sürekli kendini yenilererek üretim sektö-
rünün ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürdü 
ve hala sürdürmekte.

Bugün baktığımda babamdan devir aldığım bayrağı ama-
cım olan noktaya taşıyabilmiş olmanın mutlu gururunu 
yaşıyorum. İki oğlum artık sirketin yönetim, üretim, satış 
ve iş geliştirme ayaklarında aktif rol alırken, gelişen tek-
nolojiyi takip edip sirketimizi bundan daha da ileriye taşı-
mak için görev almış bulunmaktadırlar. Bu iş bana babadan 
kalma aile şirketimizin benden sonraki nesilde de emin  
ellerde olduğunu ve daha da büyüyeceğini gösterirken ayri 
bir gurur vermektedir.  
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Sorunuza dönecek olursak, anlattıklarımdan da görece-
ğiniz gibi Mobilya ve Ahşap sanayı dışında (tekstil,kimya,-
gıda,otomotiv) bugün artık her sektorun ihtiyacını karşı-
layabilecek teknoloji, alt yapı ve bilgiye sahip bir noktaya 
gelmiş bulunmaktayız. 

Sektörde ilkleri gerçekleştiren bir firmasınız, Mobil-
ya dergisinin 30 yıllık yayıncılık hayatında Airpak hep 
vardı ve  mesleki birikimi, güvenirliğiyle ve saygınlığı 
ile  iz bırakan bir firmasınız. Türkiye gibi işletmelerin 
fazla ömürlü olmadığı bir ülkede bunu nasıl başardı-
nız? Sizi farklı kılan ne oldu?

İştutan İzlasyon & Havalandırma firması ile bugün faaliyet 
gösterdiğimiz Airpak olarak  firmamızın kuruluşundan bu 
yana doğal olarak Türkiye’nin sanayi, ticaret ve ekonomi 
şartlarına uyum sağlayarak hamleler yaptık. 1976 yılında 
iş hayatına bilfiil vergi mukellefi olarak başladım. Ülkemiz 
çok değişik dönemlerden geçti. Gece yatıp sabah bam-
başka bir Türkiye’ye uyandığımız günler yaşadığımızı ya-
tırımcı ve imalatçılar hatırlayacaktır. Bir tüneldeyiz ama 
tünelin uçundaki ışık  görülüyor denmişti. Enflasyonun 
%160 olduğu dönemlerde de iş yaptık. Sabah başka akşam 
başka fiyatların uygulandığı dönemlerde ayakta kalmaya 
çalıştık. 

Şu anda enflasyon max %15. İnsana zarar veren dalgalı 
tansiyondur, bir yüksek bir alçak kişiyi maf eder. Ekonomi-
miz bu durumdaydı. 1983 yılından itibaren  ihracatın ne ol-
duğunu kavramaya başladık. Döviz 1962 yılında 1 TL=2 DM 
(Alman Markı),  1 USD=9.04 TL iken 2001 yılında  bir Dolar 
685.000 TL’ye 1 DM (Alman Markı) =882.000 TL ye geldi.  
Bütün bu ekonomik çalkantılar sanayiyi  olumsuz etkiledi. 

Bilgiye, teknolojiye ve yetişmiş insan kaynağına  sahip  fir-
malar ayakta kalabildi. Kredi çalkantıları (iniş –çıkışları) 
bir çok büyük firmayı, hatta bankayı tarihe gömdü. Bizleri 
ayakta tutan  kendi özvarlığımızı temkinli kullanmak, o dö-
nemde ayağımızı yorganımıza göre uzatmak oldu. Insana 
yatırım yaptık. Lüks harcamalarımızı minimuma indirdik ve 

çok çalıştık. Firmaları, İş verenlerinin ve çalışanlarının öz 
verili tutumları ayakta tutar. Arazi spekülasyonları yapabi-
lirdik. fakat yapmadık.

Hep yeni teknolojilere yatırım yaptık. Şu anda  yılda 985 
ton özellikli metal işleme kapasitesine ulaştık. Makine 
parkımızın %90 oranı CNC kontrollü oldu . Çalışanlarımı-
zın %30 oranı beyaz yakalı oldu . Ihtisas arge çalışmaları-
na başladık. Kısaca  ayakta kalip başarıyı yakalamamızın 
%60ı bunlardan oluşuyor, geri kalan %40 ise piyasanın 
yönlendirmesi, gelişmesiyle, dışarıya açılmamız ve bizi ge-
lişmeye ve rekabete zorlayan  değerli rakiplerimizdir. 

Yola çıkmış olduğumuz misyonumuz hiç değişmedi, kurul-
duğumuz günden bugüne kadar onu koruduk. Dürüst ima-
latçı, dürüst satıcı ve esnaf kaldık. Sözünü tutan, imalatı 
gününde bitirip teslim eden olduk. Kimseyi kandırmadık, 
olmayacak işlere olur demiyerek yalandan uzak durduk, 
Hakkımızdan fazlasını istemedik. Kaliteli iş yapmak pren-
sibimizden ödün vermedik, piyasa şartları her ne kadar 
zorlayıcı olduysada biz doğrumuzdan vaz geçmedik. Sanı-
rım bizi farklı kılan en önemli hususlardan biri budur. Bunu 
oğullarıma da aktardım, aynı cizgide onlarda bugün işleri-
mizi sürdüruyorlar.

Tüm insanlığı daha 
dikkatli olmaya ve 
sosyal mesafeli ve izoleli 
yaşama bir müddet daha 
sabırla korunmalarını 
rica ediyoruz. Ders 
alındı mı derseniz, bunu 
zaman gösterecek, ama 
eminim ki hepimiz hayatın 
değerini biraz daha 
anladık.
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Sizi  yıllar sonra ilk kez Mobilya dergisine konuk edi-
yorum, oysa yıllardır tanışırız sohbetlerimiz olmuş-
tur, insanlarda çok olumlu ve namuslu bir izlenim 
bırakıyordunuz, abartı olarak algılamayınız ama ben 
de bu derginin kurucusu olarak kendime bir özeleş-
tiri yaptım ve Mustafa beyi mutlaka bu sayıda konuk 
almalıyım dedim, bence Mobilya sektör tarihinde iz 
bırakacak insanlardan birisiniz, birikiminiz, müteva-
zı kişiliğinizle , bunu hak ediyorsunuz  ve sizinle bu 
söyleşiyi yapmaktan dolayı mutluyum.Zor bir soru 
ama sizce iyi ve başarılı bir yönetici nasıl olmalı ken-
dini nasıl yetiştirmelidir. Günümüz dünyasında çok 
kazanan bir firma olmak yeterli midir, firmalar sosyal 
sorumluluk ve insan öznesine yeterince önem veri-
yorlar mı?

Taltifleriniz için çok teşekkür ederim bende bugün dergi-
nize konuk olmaktan mutluluk duyuyorum.  Sorunuza dö-
necek olursak, güzel bir soru. Çok kazanmak göreceli bir 
kavram oldu çıktı. Artık hiç bir işletme , imalat veya servis 
sektöründe büyük paraların kazanıldığına inananlardan 
değilim. Çok kazanmak yerine devamlı kazanmak önem arz 
etmektedir. Sürekliliği sağlamak ve bunu başarı ile ger-
çekleştirmek amacımız olmalı. Oynak ve devamlı değişken 
olan ekonomik şartlar insanların psikolojik yapılarınıda 
bozdu, Değerleri, değer yargılarını değiştirdi. Bu şartlar 
insan kişiliğinide etkiliyor. Satıcı ve alıcı tarafında  farklı 
yaklaşımlar oluşuyor. Bizler Airpak olarak bütün stratejik 
yatırımımızı Insan kaynağı üzerine yaptık. Çünkü önemli 
olan insandır. Kurum kültürünün en önemli unsuru olan ça-
lışanlarınız sizin, şirketinizin ve urununuzun doğal temsil-
cileridir. Nasıl tanınmak, bilinmek, görünmek istiyorsanız 
o düzeyde insan kaynağınıza yatırım yapmanız ve onları 
yetiştirmeniz, geliştirmek zorundasınız.

Önce bireysel gelişim üzerinde çalıştık. Elemanlarımızın ve 
cevremizin yaşam şartlarını iyileştirmek, sağlık, mutluluk 
ve yetkinliklerini pozitif etkileyecek, arttıracak çalışmala-
ra yöneldik . Sadece elemanlarımız için değil  makinelerin 
de sağlıklı bir ortama ihtiyacı olduğu  gerceğini  benim-
sedik. Çalışanlarımızı eğittik. Meslek okullarında eğitim 
gören gençler, eğitim veren öğretmenlere mesleki bilgi 

desteği verdik. Bilhassa Meslek liselerinin yatırımlarına  
technik, malzeme ve maddi destek vererek katkıda bu-
lunduk, bulunuyoruz. Sosyal Toplum Kuruluslarında, Sos-
yal kulüplerde ve onların aktivitelerine katılarak  insan ve 
doğa için çeşitli hususlarda bilgi, teknoloji veya arge konu-
larında katkı sağladık. Hala da elimizden geleni yapmaya 
devam ediyoruz, edeceğiz.

Pandemi sürecini  firmanız ve ülkemiz gerçeğinde 
nasıl değerlendiriyorsunuz, kendi özelinizde farklı 
çalışma biçimleri geliştirdiniz mi, sizce insanlık bun-
dan yeterli dersleri çıkardı mı?

2020 yılın başından itibaren  ülkemizde çalışma şartları 
zordan daha zora döndü. Ekonomik sıkıntılarla boğuşur-
ken birde biyolojik sorunlar ortaya cikti. Airpak Ltd. olarak 
pandemi ile birlikte öncelikle  elemanlarımızın  çalışma or-
tamlarını  ve çalışma saatlerini düzenleme yoluna gittik. 
İş yerinin  sterilizasyonuna öncellik verdik, sık sık ilaçlama 
yaptırdık. Mart ve nisan aylarında 2 defa  15 er günlük  üc-
retli izin vererek önlem almaya  çalıştık. Arkadaşlarımıza 
hergün  yeni maske dağıttık. Ofis  bölümünde çalışanlarla 
hem birbirleri ile hemde dış ortamdan gelenlerle aralarına  
şeffaf paneller yerleştirerek mesafe yarattık. Bu uygula-
ma  halen devam etmektedir. Pandeminin yoğun yaşandığı 
dönemde vardiyalı iş modeline geçiş yaparak, az eleman ile 
taahütlerimizi geçiktirmeyecek bir çalışma baslattık. Tüm 
üretim oğlumun oluşturduğu bir teknoloji sayesinde uzak-
tan denetlendi ve imalatın sürmesi sağlandı, azami insan 
kaynağı ile tüm projelerimiz bu sayede yetişti. 

Maalesef bu virüs (Covid 19) tüm dünyamızı bir süre daha 
etkilemeye devam edecek. Tahminim bu  durum  max  3 yıl 
içinde ortadan  kalkacak ve bizler doğaya karşı bir imtihan 
daha vermiş olacağız. Her gecenin bir sabahı olacağı dü-
şüncesi ile  bu günlerin geçeceğini biliyoruz . Tüm insanlığı 
daha dikkatli olmaya ve sosyal mesafeli ve izoleli yaşama 
bir müddet daha sabırla korunmalarını rica ediyoruz. Ders 
alındı mı derseniz, bunu zaman gösterecek, ama eminim ki 
hepimiz hayatın değerini biraz daha anladık.
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Federal hükümet tarafından “2025 Yüksek Teknoloji Stra-
tejisi” nde oluşturulan Ar-Ge harcamalarını 2025 yılına ka-
dar% 3,5'e çıkarma hedefi böylece bir adım daha yaklaştı.

Almanya'daki Ar-Ge harcamalarının yaklaşık üçte ikisi
ekonomi tarafından karşılanıyor,% 20'nin biraz altında
üniversiteler ve yaklaşık% 15'i de devlet tarafından. Har-
camaların büyük bir kısmı otomotiv endüstrisindeyken,
makine mühendisliği sektörü yaklaşık% 10'unu oluştur-
maktadır. Genel olarak, geçen yıl Alman makine mühen-
disliğinde dahili araştırma ve geliştirme harcaması yakla-
şık 7,3 milyar avro idi - bunun yaklaşık yarısı uygulamalı
araştırmaya, yarısından biraz daha azı deneysel geliştir-
meye ve yaklaşık% 5'i temel araştırmaya atfedilebilir. . İç
harcamalara ek olarak, genellikle dış harcamalar için 600
ila 700 milyon Euro daha vardır.

OECD ile karşılaştırıldığında Almanya, Ar-Ge harcamalarıy-
la altıncı sırada yer alıyor. Sıralamada GSYİH'nın% 4,9'luk
Ar-Ge payı ile İsrail, onu Kore, İsveç, Japonya ve Avusturya
izliyor. ABD% 2,8 ile Almanya ve Danimarka'nın ardından
sekizinci sırada yer alıyor. OECD üyesi olmayan iki ekono-
mik güçten Çin ve Rusya, özellikle% 1'lik bir payla nispeten
çok geride kaldı. Çin% 2.1'e geliyor.

KI
SA

 KI
SA

Derneğin genel kurulu, Henrik
Schunk ve Bertram Kawlath'ı  da
VDMA başkan yardımcıları olarak
seçtiler

Münih merkezli aile girişimcisi Karl
Haeusgen, Wiesbaden'deki VDMA
genel kurulu tarafından önümüz-
deki dört yıl için yeni VDMA Başkanı
seçildi. 2016 yılından beri görevde
olan ve yeniden seçilemeyen Carl
Martin Welcker'ın (Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG) dü-
zenli halefidir. Haeusgen, Münih bölgesindeki Aschheim
merkezli HAWE Hydraulik SE'nin denetim kurulu başkanı ve
ortak sahibidir. Karl Haeusgen, HAWE şirketinin iki kurucu-
sundan biri olan Karl Heilmeier'in torunudur. HAWE
Hydraulik SE. şirketi 70'den fazla endüstriyel sektörde kul-
lanılan hidrolik güç üniteleri, valfler, sensörler ve aksesu-

arlarda uzmanlaşmıştır. İdeal olarak koordine edilmiş
elektronik bileşenler ve yazılım yetkinliği, modüler sistemi
tamamlar. HAWE, 18 ülkede yaklaşık 2490 kişiyi istihdam
etmektedir ve 2019 cirosu 411 milyon Euro'dur.

Karl Haeusgen, uzun yıllardır VDMA'da yer almıştır,
VDMA'nın dar yönetim kurulu ve ana kurulu üyesidir,
2008'den 2014'e kadar Haeusgen, VDMA Bavyera'nın yö-
netim kurulu başkanıydı. 2013'ten beri VDMA'nın Başkan
Yardımcısıdır.

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier şunları söyledi:
“Öncelikle son yıllardaki özverili çalışmaları için Bay Welc-
ker'e teşekkür etmek istiyorum. Bay Haeusgen'i seçildiği
için tebrik ediyorum. Almanya ve Avrupa'da makine ve te-
sis mühendisliğinin ve dolayısıyla endüstrinin rekabet gü-
cünü güçlendirmek için işbirliğimizi ve değişimimizi dört
gözle bekliyorum. ”

Karl Haeusgen, yeni VDMA Başkanı seçildi

Almanya gayri safi yurtiçi hasılasının
yüzde 3,1'ini araştırma ve geliştirmeye harcıyor
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HOMAG Group, Danimarkalı mühendislik ve imalat şirketi 
System TM A / S’nin% 80 hissesini satın alarak yeni pazar 
segmenti Yapı Elemanları Çözümleri’ndeki faaliyetlerini 
yoğunlaştırıyor. System TM, kereste işleme endüstrisi için 
optimizasyon ve sistem çözümleri sunan lider bir tedarik-
çidir. Şirket 2019 yılında yıllık yaklaşık ciro elde etti. Yakla-
şık 130 çalışanıyla 30 milyon euro.

HOMAG’ın mobilya sektörüne odaklanmasına ek olarak, 
HOMAG Grubu içinde yeni bir iş segmenti yaratılıyor. Yeni 
segment olan Yapı Elemanları Çözümleri, kereste üretimi 
ve işleme teknolojisini HOMAG’ın mevcut faaliyetleriyle 
birleştirecek. Bu yılın başlarında HOMAG, WEINMANN’deki 
hissesini% 100’e çıkardı.
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HOMAG, yapı elemanları sektöründeki faaliyetlerini bir araya getiriyor  
ve System TM A / S’yi satın alıyor.

Ahşaptan yapılmış 
sürdürülebilir binalar
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HOMAG Group CEO’su Pekka Paasivaara, “Çapraz lamine 
kereste (CLT) dahil olmak üzere yapı elemanları alanında 
tüm süreç zinciri için bir sistem tedarikçisi olmak istiyo-
ruz. Zaten iyi bir başlangıç   konumundayız. System ile. TM 
olarak, ileri teknoloji ürünleri olan deneyimli, lider bir üreti-
ci ve proje uygulamasında yüksek bir itibar kazanıyoruz. “

HOMAG Group Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yar-
dımcısı Markus Vöge şöyle açıklıyor: “System TM ve WEIN-
MANN’in iş modelleri sürdürülebilirlik alanındaki stratejik 
hedefleri destekliyor. Yenilenebilir bir hammadde olarak 
ahşapla çevre dostu binalar elde edebiliriz. Ayrıca, Hunde-
gger ile 2019’da başlatılan stratejik ortaklık, yeni iş seg-
mentimizin önemli bir bileşeni olmaya devam edecek. “

System TM CEO’su Jan J. Samuelsen: “Şirketin kurucuları 
ve eski çoğunluk hissedarları Poul ve Ingrid Thøgersen, ar-
tık emekli olmanın ve iş felsefesine inanan yeni hissedar-
ların mülkiyetini devretmenin doğru zamanına karar ver-
diler. HOMAG bizim için ideal ortaktır, çünkü çapraz kesme 
ve parmak birleştirme çözümlerinde mevcut işimizin yanı 
sıra çapraz lamine alanına da genişlememizi sağlayacak-
tır. kereste. Bu iş segmentinde iyi bir büyüme potansiyeli 
görüyoruz. Yeni kurulum bizim için mantıklı bir adım çünkü 
Kuzey Amerika’da HOMAG ile çok başarılı bir şekilde işbir-
liği yapıyoruz. “

Dahası, HOMAG Grubu, yeni iş segmentinin ekonomik po-
tansiyeli çift haneli milyon euro seviyesinden düşük üç 
haneli milyon euro aralığına genişletmesini bekliyor. Tek-
nolojik alanda ve satın almada ek sinerji beklenmektedir.
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20-23 Ocak 2021 için planlanan “Imm Cologne” hibrit fu-
arı, Avrupa ve Almanya ortamında korona pandemisindeki 
güncel gelişmeler nedeniyle iptal edilmek zorunda kal-
mıştır. “Canımızı yaksa bile gerçekle yüzleşmek zorunda 
kaldık. Şu anda çok dinamik olan gelişme nedeniyle, son 
zamanlarda katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz arasında 
çok fazla belirsizlik var. İdeal sponsorumuz VDM, katılım-
cılarımız ve ortaklarımız ile yakın işbirliği içinde mobilya 
endüstrisine özel olarak hazırlanmış bu kararı aldık, ”diyor 
Koelnmesse CEO’su Gerald Böse. “Her iki format da - çev-
rimdışı ve çevrimiçi - özel baskı konseptinde yakından iç 
içe geçtiği ve karşılıklı olarak bağımlı olduğu için, tama-
men dijital bir olay da bu koşullar altında bir anlam ifade 
etmiyor. Mobilya ve mobilya endüstrisi için küresel çev-
rimiçi iş ağı Ambista ile Koelnmesse, mobilya ve mobilya 
endüstrisindeki piyasa katılımcılarının her gün ihtiyaç 
duyduğu en önemli işlevleri tek bir platformda birleştiriyor, 
“diye devam ediyor CEO. Gerald Böse, “İyimserlikle gelece-
ğe bakıyoruz ve endüstrinin yıla burada, Köln’de ‘Imm Co-
logne’ ile dinamik bir şekilde başlayabileceği 2022’yi dört 
gözle bekliyoruz”, dedi.

“Son birkaç aydır, Ocak 2021’de ‘Imm Cologne’ düzenleme-
ye olan açık taahhüdümüzü gerçekleştirdik. ‘Imm Colog-
ne’nin özel baskısı ile mevcut krizi aktif olarak şekillen-
dirmek istedik. Şimdi bu planı terk etmeliyiz. Bir ticaret 
fuarının yerinde deneyimi özeldir ve öyle kalacaktır ve son 
birkaç haftanın gelişmeleri ve özellikle müşterilerimizden 
gelen en son geri bildirimler, bizim tarafımızdan büyük bir 
özveri ile planlanan bu özel baskının bugün iptal edilme-

sinin doğru olduğunu göstermiştir, çünkü Karar duruma 
uygun, ”diyor Koelnmesse COO’su Oliver Frese. “Salgın 
nedeniyle ‘Imm Cologne’ 2021’in gerçekleşememesi sek-
törümüz için son derece üzücü. Almanya ve diğer birçok 
ülkede ağırlaşan korona enfeksiyonu durumu düşünüldü-
ğünde, bu doğru bir karardır. Alman Mobilya Endüstrisi Der-
neği (VDM) Başkanı Elmar Duffner, fuarın iptali konusunda 
‘Imm Cologne’nin ideal sponsoru olarak iptali destekli-
yoruz ”dedi. Tabii ki Köln’de de hayal kırıklığına uğradılar: 
“Tüm ‘Imm Cologne’ ekibi, hijyen ve güvenlik konseptimiz 
‘# B-Safe4business’ ve hibrit özel baskı konseptimizle çok 
şeyin mümkün olacağına kesinlikle inanıyordu,” diye ekli-
yor Matthias Pollmann, Koelnmesse Ticaret Fuarı Yönetimi 
Başkanı. “Ulusal ve uluslararası birçok katılımcı ve ziyaret-
çi bu ilerici tavrı bizimle paylaştı. Mevcut durum nedeniyle, 
özel baskısı

2022’de, “Imm Cologne” fiziksel olarak her zamanki gibi 
gerçekleşecek ve dijital bir uzantı ile desteklenecek. “Imm 
Cologne” 2022 konsepti önümüzdeki haftalarda sektörle 
birlikte hazırlanacak. “Avrupa’nın en büyük mobilya ülkesi 
olarak Almanya’nın önde gelen ticaret fuarı olarak ‘Imm 
Cologne’ye ihtiyacı var. Alman Mobilya Endüstrisi VDM 
Derneği Genel Müdürü Jan Kurth, Koelnmesse ile birlikte 
güçlü ve yenilikçi bir ‘Imm Cologne’ 2022’yi kurmak için eli-
mizden gelen her şeyi yapacağız ”dedi. Önümüzdeki yılın 
Ocak ayında, “Imm Cologne” önümüzdeki yılı şekillendire-
cek trendler, ürünler ve ilgili konular hakkında kompakt bir 
günde gizli bir ön izleme sunacak.  

Pandemi nedeniyle  
IMM KÖLN FUARI iptal edildi
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Avusturya’daki mobilya endüstrisi önümüzdeki birkaç Avusturya’daki mobilya endüstrisi önümüzdeki birkaç 
hafta içinde teslimat darboğazlarına uyum sağlamak zo-hafta içinde teslimat darboğazlarına uyum sağlamak zo-
runda kalacak. Sektör şu anda özellikle iç yay ve köpük runda kalacak. Sektör şu anda özellikle iç yay ve köpük 
ürünleri alanlarında gergin bir durumdadır. Örneğin, iç yay ürünleri alanlarında gergin bir durumdadır. Örneğin, iç yay 
üretimi, mobilya endüstrisindeki artan talep nedeniyle, an-üretimi, mobilya endüstrisindeki artan talep nedeniyle, an-
cak aynı zamanda haddelenmiş ve rafine telle ilgili tedarik cak aynı zamanda haddelenmiş ve rafine telle ilgili tedarik 
zorlukları nedeniyle büyük baskı altındadır.zorlukları nedeniyle büyük baskı altındadır.

Aynı zamanda, köpüklerin teslimi için zor bir tedarik duru-Aynı zamanda, köpüklerin teslimi için zor bir tedarik duru-
mu ortaya çıkmaktadır. Bu alanda, hammadde tedarikçile-mu ortaya çıkmaktadır. Bu alanda, hammadde tedarikçile-
rindeki bakım çalışmaları ve planlanmamış duruş süreleri, rindeki bakım çalışmaları ve planlanmamış duruş süreleri, 
poliol ve TDI ürünlerinde ciddi bir kıtlığa yol açtı. Bunun poliol ve TDI ürünlerinde ciddi bir kıtlığa yol açtı. Bunun 
sonucu, satın alınan ürünlerde, tüm tedarik zincirini et-sonucu, satın alınan ürünlerde, tüm tedarik zincirini et-
kileyen ve dolayısıyla mobilya endüstrisini de etkileyen kileyen ve dolayısıyla mobilya endüstrisini de etkileyen 
önemli fiyat artışlarıdır. Ayrıca, bu yılın Mart ayında korona önemli fiyat artışlarıdır. Ayrıca, bu yılın Mart ayında korona 
bağlantılı kilitlenmenin ardından yatak ve mobilya satışları bağlantılı kilitlenmenin ardından yatak ve mobilya satışları 
önemli ölçüde arttı.önemli ölçüde arttı.

Yeterli kapasiteler mevcut olsa bile, hammadde tedar-Yeterli kapasiteler mevcut olsa bile, hammadde tedar-
ikçilerinden yukarıda belirtilen temel malzemeler olmadan ikçilerinden yukarıda belirtilen temel malzemeler olmadan 
şilteler üretilemezdi. Sonuç: Akut arz sorunu ile birlikte şilteler üretilemezdi. Sonuç: Akut arz sorunu ile birlikte 
mevcut piyasa durumu, uzun vadeli üretim birikimlerine mevcut piyasa durumu, uzun vadeli üretim birikimlerine 
yol açmaktadır. Avusturya mobilya endüstrisi, teslimat yol açmaktadır. Avusturya mobilya endüstrisi, teslimat 

darboğazlarının muhtemelen 2021’in ilk çeyreğinin sonuna darboğazlarının muhtemelen 2021’in ilk çeyreğinin sonuna 
kadar hissedileceği gerçeğine hazırlanıyor.kadar hissedileceği gerçeğine hazırlanıyor.

Tam sipariş defterleri, ancak yavaş bir hammadde tedar-Tam sipariş defterleri, ancak yavaş bir hammadde tedar-
iki: Avusturya’daki mobilya endüstrisi önümüzdeki birkaç iki: Avusturya’daki mobilya endüstrisi önümüzdeki birkaç 
hafta içinde teslimat darboğazlarına uyum sağlamak zo-hafta içinde teslimat darboğazlarına uyum sağlamak zo-
runda kalacak. Sektör şu anda özellikle iç yay ve köpük runda kalacak. Sektör şu anda özellikle iç yay ve köpük 
ürünleri alanlarında gergin bir durumdadır. Örneğin, iç yay ürünleri alanlarında gergin bir durumdadır. Örneğin, iç yay 
üretimi, mobilya endüstrisindeki artan talep nedeniyle, an-üretimi, mobilya endüstrisindeki artan talep nedeniyle, an-
cak aynı zamanda haddelenmiş ve rafine telle ilgili tedarik cak aynı zamanda haddelenmiş ve rafine telle ilgili tedarik 
zorlukları nedeniyle büyük baskı altındadır.zorlukları nedeniyle büyük baskı altındadır.

AVUSTURYA MOBİLYA ENDÜSTRİSİ

Tam sipariş defterleri, ancak yavaş 
bir hammadde tedariki: 

Hammadde kıtlığı mobilya sektöründe Hammadde kıtlığı mobilya sektöründe 
darboğazlara neden oluyordarboğazlara neden oluyor
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Mobilya Dergisi:  Hüseyin bey yıllar sonra tekrar merha-
ba, sizinle sanırım 15 yıl önce tanıştık. O zaman sektörü 
bir dernek çatısı içinde toplamak ortak bir disiplin içinde 
Kıbrıst’a üretim yapan firmaların önünü açmak ve ihra-
cat yapmalarını sağlayarak onlara farkındalıkları ulaş-
tırmaya çalışıyordunuz.  Geçen bu süreçte  hem firmanız 
hem de temsil ettiğiniz üyeleriniz, başta Türk üreticileriy-
le olmak üzere önemli bir entegrasyon süreci yaşadı-
lar.  Bize  önce firmanızı tanıtıp ardından da Kıbrıs’ta bu 
bu süreci anlatırmısınız, Kıbrıs’ta dünden bu yana neler 
yaşandı o günkü üretim teknolojisi, yatırımlar, arz talep 
dünden bu güne hangi noktaya geldi?

Mobilya Dergisi’nin bu sayısında  kardeş ülke Kıbrıs 
mobilya sektöründe,  üretim satış servis gibi sektörün 
pek çok alanında  faaliyet sürdüren başarılı bir firmanın, 
Ciddi Mobilya Mutfak firmasının  genç ve dinamik 
yöneticisini, Hüseyin Ciddi’yi konuk ediyoruz.  Ciddi 
Mutfak firması mobilya üretiminden mutfak, aksesuar 
satışından, Türkiye’nin globalleşen pek çok markasının 
da buradaki yetkili satıcısı durumunda. Kıbrıs 
genelindeki yatırımlarıyla gurur verecek bir başarıya 
imza atmış  Hüseyin Ciddi, Kıbrıs’ta farklı bölgelerde 
bulunan mobilya üreticilerini de tek çatı altında 
birleştiren bir girişimci. Onunla gerek Ciddi mobilyayı 
gerekse de Kıbrıs’ta mobilya sektörünü konuştuk. 

“En büyük hedeflerimizden biri  “En büyük hedeflerimizden biri  
sektördeki ürün çeşitliliğinin ve inovasyonun sektördeki ürün çeşitliliğinin ve inovasyonun 

artırılmasını sağlamak”artırılmasını sağlamak”

Ciddi Mobilya Mutfak YK. Başk.Ciddi Mobilya Mutfak YK. Başk.

Hüseyin Ciddi:
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Hüseyin Ciddi: Şirketimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girne 
merkezli olarak kurulmuş, Lefkoşa ve Gazimağusa bölgelerinde de ma-
ğazaları bulunan KKTC’nin en büyük Mutfak & Dolap & Ahşap Dekorasyon 
firmasıdır. 1975’te babamız tarafından kuruldu. Babamız şirketi 2003’te 
iki kardeşe devretti. Bir aile şirketi olarak devam ediyoruz. Sektöre Ciddi 
Mutfak, Ciddi Home ve Trebax adlı üç şirketimizle katkı vermeye çalışı-
yoruz. Şirketlerimizin en önemlisi ve en büyüğü olan Ciddi Mutfak mar-
kamızla sabit mobilya üretiyoruz. Ürün gamımız içerisinde konutlara 
ürettiğimiz, mutfak, dolap, kapı ve turizm sektörüne yönelik ürettiğimiz 
otel mobilyaları bulunuyor. Tüm bu ürünlerimizi 11,000 m2’lik fabrikamız 
ve 180 çalışanımızla gerçekleştiriyoruz. Satışı ise Kıbrıs’ın geneline yayıl-
mış dört mağazamızda gerçekleştiriyoruz. 

Başkent Lefkoşa’da bulunan 4000 m2’lik Ciddi Home mağazamızda ise 
Türkiye’nin önde gelen ev ve ofis mobilya markalarını halkımız ile buluştu-
ruyoruz. Ciddi Home bünyesinde Lineadecor, Kelebek, Casa, Koleksiyon, 
Siesta, Alimia, Divani ve ByKepi gibi önemli markalar bulunuyor. 

Trebax firmamızda ise üreticilere hammadde ve aksesuar satışı ger-
çekleştiriyoruz. Burada mobilyacı arkadaşlara ihtiyaçları olan ham-
madde, aksesaur ve makine gibi tüm sektör ihtiyaçlarına hitap eden bir 
ürün gamımız bulunuyor. Trebax bünyesinde AGT, Blum, Mesan, System,  

“En büyük hedeflerimizden biri  “En büyük hedeflerimizden biri  
sektördeki ürün çeşitliliğinin ve inovasyonun sektördeki ürün çeşitliliğinin ve inovasyonun 

artırılmasını sağlamak”artırılmasını sağlamak”

Ciddi Mobilya Mutfak YK. Başk.Ciddi Mobilya Mutfak YK. Başk.

Hüseyin Ciddi:
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Lignadecor gibi aksesuar markaları ve Aes CNC, Tork Maki-
ne gibi makine markalarını mobilya sanayi sektörüne su-
nuyoruz.

Sabit mobilya piyasasında %38’lik pay ile sektör lideriyiz. 
Bunun yanı sıra hareketli mobilya sektörüne Şubat 2021’de 
faaliyete geçecek olan 3000 m2’lik yeni fabrikamızda üre-
teceğimiz ‘MİO’ markasıyla giriş yapmayı planlıyoruz.

Kıbrıs’taki mobilya sektörüne baktığımızda, modern maki-
ne yatırımlarına 2005 yılından itibaren, Annan Planı son-
rasında inşaat sektörünün ivme kazanmasıyla başlandı-
ğı söylenebilir. Gerçekleştirilen bu yatırımlar sayesinde 
sabit mobilyada sektörün tamamını yerel üretim domine 
eder hale geldi. Ülkemizdeki en büyük problem 350 civarı 
olan üreticinin neredeyse tamamının sabit mobilya odak-
lı çalışmasıdır. Mobilya Sanayicileri Derneği olarak en bü-
yük hedeflerimizden biri sektördeki ürün çeşitliliğinin ve 
inovasyonun artırılmasını sağlamaktır. Son beş altı yıldır 
hareketli mobilya sektörüne yapılan yatırımlar umut vaad 
etmekte, bu sayede yerel markaların bu sektördeki varlığı 
gelişmektedir. 

Mobilya Dergisi: Kıbrıs’taki üreticilerin ana tedarikçi-
leri kimlerdir, Türkiye ithalatın yüzde kaçını karşılıyor.   
Ürün  tedarikinde  bir güçlük yaşıyor musunuz,  rekabet 
noktasında Türk ürünleri pazarda nasıl karşılanıyor?

Hüseyin Ciddi: Kıbrıs’ta gerek hammadde gerekse bitmiş 
mobilya ithalatındaki en büyük tedarikçi Türkiye’dir. Bu ko-
nuda KKTC’ye yapılan ithalatın %90’dan fazlası Türkiye’den 
karşılanmaktadır. Bunun nedenleri arasında coğrafi yakın-
lık, uygun fiyat, kolay erişilebilirliğin yanısıra, son yıllarda 
sektörde yakalanan başarılı tasarım ve kalite konusundaki 
ivme olarak gösterilebilir. 

Kıbrıs ile Türkiye arasındaki coğrafi yakınlık ve sıkı işbir-
liği, ürün tedariğinin sorunsuz olmasını sağlamaktadır. 
Kıbrıs’ın piyasa hacminin ufak olması, Avrupa veya Çin’den 
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doğrudan tedarik edilen ürünlerde hacimsel sıkıntılara yol 
açmakta, buna karşın, Türkiye’deki distribütörlerden düşük 
hacimli tedarik yapılabilmekte veya üretici ile doğrudan te-
mas edilerek sıkıntısız tedarik yapılabilmektedir. 

Mobilya Dergisi: Kıbrıs Rum kesimiyle Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti arasında özellikle mobilya sektöründe ticari 
ilişkiler ne  düzeyde diğer sektörlerden farklı bir durum 
yaşanıyor mu. 

Hüseyin Ciddi: KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ara-
sındaki ticareti düzenleyen Yeşil Hat Tüzüğü’ne göre ku-
zeyden güneye mobilya satışı yasal olarak mümkündür. 
Ancak pratikte, özellikle markalı ürünlerin satışı neredeyse 
yok denecek kadar azdır. Bu durum mobilya sektörü için de 
geçerlidir. Kısıtlı da olsa kuzeyden güneye mobilya ihracatı 
gerçekleştirilmekte ancak bu ticaret politik konjonktürden 
yoğun olarak etkilenebilmektedir. Bu durum ticareti müsa-
de edilen tüm üretim sektörleri için geçerlidir. KKTC mo-
bilya sanayicileri olarak hedefimiz, önümüzdeki dönemde 
kuzeyden güneye mobilya ticaretinin artırılması yönünde-
dir. Bu konuda ileriki dönemde çeşitli girişimler yapılması 
konusunda çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Mobilya Dergisi: Gerek siz gerekse de kıbrısta üretim ya-
pan diğer üyelerinizden Türkiye ye ve diğer ülkelere ihra-
cat yapan firmalar var mı, Türkiye gibi 85 milyonluk bir 
pazarda rekabet pazarına girmeyi düşünür müsünüz?

Hüseyin Ciddi: 2006 yılında gerçekleştirilen bir küme-
lenme çalışması ile Türkiye’ye 2010 yılına kadar ürün ihra-
catı gerçekleştirme fırsatımız oldu. Hatta üç farklı şehirde 
açtığımız mağazalarla başarılı bir grafik izledik. Bu sayede 
Türkiye piyasasındaki markalarla rekabet edebileceğimizi 
görme fırsatı yakaladık. Ancak, Türkiye’de 2010 yılı sonra-
sında yaşanmaya başlanan ekonomik sıkıntılar ve ticaretin 
önemli ölçüde barter’a dönmesinden kaynaklı olarak bu pi-
yasadan çekilme kararı aldık. Günümüzde Türkiye’ye KKT-
C’den mobilya ihracatı bulunmamaktadır. Ancak, şirketimi-
zin 2021 yılında devreye girecek yeni yatırımları sayesinde, 
üretime başlayacağımız laminant tezgah ürünlerimiz ile 
yeniden Türkiye pazarına girme planımız bulunmaktadır.

Mobilya Dergisi: Kıbrıs’ta üretim yapmanın avantaj ve 
dezavantajları nelerdir?

Hüseyin Ciddi: Kıbrıs’taki piyasanın ufak olması hem 
avantaj hem dezavantajdır. Piyasa hacminin küçük olma-
sı, yurt dışından gelecek yatırımcıların tehdit oluşturma-
sını engellemektedir. Bununla birlikte, pazarın küçüklüğü 
inovasyon yatırımlarının önünde engel teşkil etmekte, 
hammadde sipariş hacminin küçüklüğünden maliyetlerin 
artmasına neden olmaktadır. Türkiye’nin yakın olması, bu-
radaki tüketicinin mobilya alışverişi için Türkiye’deki mar-
kalara kolaylıkla erişebilmesini sağlamakta ve buradaki 
üreticiyi zorda bırakmaktadır.

Kıbrıs’taki mobilya sektörüne 
baktığımızda, modern makine 

yatırımlarına 2005 yılından itibaren, 
Annan Planı sonrasında inşaat 
sektörünün ivme kazanmasıyla 

başlandığı söylenebilir. 
Gerçekleştirilen bu yatırımlar 

sayesinde sabit mobilyada sektörün 
tamamını yerel üretim domine eder 

hale geldi. Ülkemizdeki en büyük 
problem 350 civarı olan üreticinin 

neredeyse tamamının sabit mobilya 
odaklı çalışmasıdır. 
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Çin’deki 2021’in en büyük mobilya tasarım etkinliği olan 47. Çin’deki 2021’in en büyük mobilya tasarım etkinliği olan 47. 
Çin Uluslararası Mobilya Fuarı, tasarımın değerini artırmayı Çin Uluslararası Mobilya Fuarı, tasarımın değerini artırmayı 
ve güncel olaylar ve oyunun yeni kuralları ile bağlantılı ola-ve güncel olaylar ve oyunun yeni kuralları ile bağlantılı ola-
rak yeni bir iş modeli oluşturmayı hedefleyecek. Model, tüm rak yeni bir iş modeli oluşturmayı hedefleyecek. Model, tüm 
mobilya endüstrisini yeterince temsil eden, her zaman ih-mobilya endüstrisini yeterince temsil eden, her zaman ih-
tiyaçları destekleyen, optimize edilmiş, daha kapsamlı bir tiyaçları destekleyen, optimize edilmiş, daha kapsamlı bir 
fuar portföyü sunmak için olağanüstü iç pazar ile ihracatın fuar portföyü sunmak için olağanüstü iç pazar ile ihracatın 
daha fazla büyümesi  için  Katılımcıların ve ziyaretçilerin daha fazla büyümesi  için  Katılımcıların ve ziyaretçilerin 
arasındaki sinerjiye ve çevrimdışı ve çevrimiçi tanıtımın arasındaki sinerjiye ve çevrimdışı ve çevrimiçi tanıtımın 
entegrasyonuna dayanmaktadır. entegrasyonuna dayanmaktadır. 

CIFF Guangzhou 2021, ürün sektörüne göre organize edilen CIFF Guangzhou 2021, ürün sektörüne göre organize edilen 
iki aşamada gerçekleştirilecek: birincisi, 18-21 Mart tarih-iki aşamada gerçekleştirilecek: birincisi, 18-21 Mart tarih-
leri   arasında, ev mobilyası, ev dekorasyonu ve ev tekstili, leri   arasında, ev mobilyası, ev dekorasyonu ve ev tekstili, 
dış mekan ve eğlence mobilyalarına adanmış; ikincisi, 28-dış mekan ve eğlence mobilyalarına adanmış; ikincisi, 28-
31 Mart tarihleri   arasında ofis mobilyaları, ticari mobilyalar, 31 Mart tarihleri   arasında ofis mobilyaları, ticari mobilyalar, 
otel mobilyaları ve mobilya endüstrisi için mobilya makine-otel mobilyaları ve mobilya endüstrisi için mobilya makine-
leri ve hammaddeleri için gerçekleşiyor.leri ve hammaddeleri için gerçekleşiyor.
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CIFF GuangzhouCIFF Guangzhou
20212021Mobilya sektörünü 

canlandırmak için

yeni bir iş modeli sunuyor

“Tasarım trendi, küresel ticaret, tüm tedarik “Tasarım trendi, küresel ticaret, tüm tedarik 
zinciri”, CIFF Guangzhou’nun küresel bir zinciri”, CIFF Guangzhou’nun küresel bir 
pandemi bağlamında sektörün gelişimine pandemi bağlamında sektörün gelişimine 
yardımcı olmak için kendisini yeniden yardımcı olmak için kendisini yeniden 
konumlandırdığı yeni temadır.”konumlandırdığı yeni temadır.”



FUARLARDAN

Toplam 750.000 metrekarelik bir alanı kaplayan Guangz-Toplam 750.000 metrekarelik bir alanı kaplayan Guangz-
hou’daki Çin İthalat ve İhracat Fuarı Kompleksi’nin 4.000 hou’daki Çin İthalat ve İhracat Fuarı Kompleksi’nin 4.000 
firma ve 300.000 ticari ziyaretçiye ev sahipliği yapması firma ve 300.000 ticari ziyaretçiye ev sahipliği yapması 
bekleniyor.bekleniyor.

İlk aşamada, Ev Mobilyası sektöründe, ev mobilyasındaki İlk aşamada, Ev Mobilyası sektöründe, ev mobilyasındaki 
en son yenilikler sergilenecek: uluslararası tasarım trend-en son yenilikler sergilenecek: uluslararası tasarım trend-
leri, modern ve çağdaş mobilya, döşeme ve çeşitli yaşam leri, modern ve çağdaş mobilya, döşeme ve çeşitli yaşam 
ve gece alanı çözümleri. Homedecor & Hometextile, mo-ve gece alanı çözümleri. Homedecor & Hometextile, mo-
bilyalar, aydınlatma, tablolar, dekoratif öğeler ve yapay bilyalar, aydınlatma, tablolar, dekoratif öğeler ve yapay 
çiçeklerdeki yeni iç tasarım trendlerine odaklanacak, Out-çiçeklerdeki yeni iç tasarım trendlerine odaklanacak, Out-
door & Leisure ise bahçe masaları, sandalyeler ve ekipman door & Leisure ise bahçe masaları, sandalyeler ve ekipman 
gibi dış mekan mobilyaları ve mevsimlik dekorasyonlar  gibi dış mekan mobilyaları ve mevsimlik dekorasyonlar  
sunacak.sunacak.

Dünyanın ofise adanmış en büyük ticaret fuarı olan Office Dünyanın ofise adanmış en büyük ticaret fuarı olan Office 
Show, ikinci aşamada manşet olacak: işyeri için sistemler Show, ikinci aşamada manşet olacak: işyeri için sistemler 
ve sandalyeler, akıllı ofis için trendler ve çözümler, kamusal ve sandalyeler, akıllı ofis için trendler ve çözümler, kamusal 
ve ticari alanlar ve okullar, tıbbi bakım ve yaşlıların ihtiyaç-ve ticari alanlar ve okullar, tıbbi bakım ve yaşlıların ihtiyaç-
ları için. Aynı zamanda, CIFM / interzum Guangzhou 2021, ları için. Aynı zamanda, CIFM / interzum Guangzhou 2021, 
mobilya endüstrisi için en yeni teknolojileri, makineleri, mobilya endüstrisi için en yeni teknolojileri, makineleri, 
malzemeleri, yüzeyleri ve temel bileşenleri sunacak olan malzemeleri, yüzeyleri ve temel bileşenleri sunacak olan 
Çin ve uluslararası lider markalara ev sahipliği yapacak.Çin ve uluslararası lider markalara ev sahipliği yapacak.
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