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GORUNMEZ KAHRAMANLAR 
i 983'te icat ettiğimiz M inifix® markalı bağlantı elemanımız ile modüler mobilyaların gelişmesine
ve endüstriyel mobilya sektörünün büyümesine öncülük ettik. Bugün halen 2.000 çeşitten
fazla ürünümüz mobilyaların görünmez kahramanları olarak görevlerinin başında. 

Güvenilir: Alman kalite standartlarına göre alınmış ürün kalite sertifikaları ile güvenlidir. 

Hızlı: Üretimde verim, montajda zaman kazandırır. 

Yenilikçi: Tasarım ve uygulama süreçlerinde yeni fikirlere imkan tanır. 

HAFELE CONCEPT TASARIM MERKEZi DUDUL.LU 0216 528 59 00 ................................................................. ,

www.hafele.com.tr I online.hafele.com.tr I www.hafeleconceptproject.com+ ................................... i 

https://www.hafele.com.tr/tr/


GÖRÜNMEZ KAHRAMANLAR
IXCONNECT
1983’te icat ettiğimiz Minifix® markalı bağlantı elemanımız ile modüler mobilyaların gelișmesine
ve endüstriyel mobilya sektörünün büyümesine öncülük ettik. Bugün halen 2.000 çeșitten
fazla ürünümüz mobilyaların görünmez kahramanları olarak görevlerinin bașında.

Güvenilir: Alman kalite standartlarına göre alınmıș ürün kalite sertifikaları ile güvenlidir.

Hızlı: Üretimde verim, montajda zaman kazandırır. 

Yenilikçi: Tasarım ve uygulama süreçlerinde yeni fikirlere imkan tanır.

www.hafele.com.tr  |  online.hafele.com.tr  |  www.hafeleconceptproject.com

HÄFELE CONCEPT TASARIM MERKEZi DUDULLU 0216 528 59 00

Minifix 
Güçlü ve çok yönlü modüler 

bağlantılar için.

Maxifix 
Son derece güçlü ve sağlam 

bağlantılar için.

Rafix 
Çektirmeli ve çektirmesiz gövde 

seçeneği ile, raf ve gövde 
bağlantıları için hızlı ve kolay 

montaj imkanı sağlar.

SC 8/25 
Kendinden Açılan Bağlantı 
Özellikle küçük mobilyalarda 

veya çekmecelerde aletsiz hızlı 
montaj imkanı ve gizli olması 
sebebi ile estetik görünüm.

SC 8/60  
Kendinden Açılan Bağlantı  
Orta ve büyük mobilyalarda 

güçlü gövde bağlantıları için, tek 
parça olması sebebi ile daha 

hızlı ve basit montaj.

CC 8/5/30 Çekmece  
Bağlantı Elemanı 

Özellikle çekmece montajında, 
alet kullanmadan basit ve hızlı 
montaj imkanı ile gizli bağlantı.

https://www.hafele.com.tr/tr/
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Doğadan ilham aldık
Doğanın kusursuz detaylarından ilham aldığımız 

geniş renk ve desen seçenekleri sunan Vision koleksiyonumuzla
 yaşam alanlarınıza hayat veriyoruz.

https://www.keas.com.tr
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8u proje Avn.ıpa 8iı1igl ve Türttiye CVmhurlyoli 
taırafıl'ldan finans. edilmektedir 

www.mobiboya.com 

ahşap, panel, mdf, sunta, masif �ça ar,

masa, sandalye, kapı vb malzemelerin boyama ve kuru 

T.C. SANAYi VE 

TEKNOLOJi BAKANLIGI 

standartlarında bir tesis hizmete sunar. 

�.J 
ERCIYESKSS 

https://mobiboya.com


Başarı hikayeleri çoğunlukla yokluktan yaratılan başa-
rıların taçlanması olarak çıkar karşımıza.  Bunlar insa-
na ilham veren olaylardır; gerek bireysel, gerekse de 
toplumsal örneklemelerde, başarıya giden yolun azim, 
çalışkanlık, disiplin ve özveriden geçtiği olgusu üzeri-
ne çok değerli dersler verir hepimize. Ama ya ötesi? 
İşinizde çok başarılısınız,  bilmem kaç milyon dolarlık 
ihracata imza attınız, şu kadar işçi çalıştırıyor ve önemli 
derneklerde liderlik de yapıyor olabilirsiniz. Bu ülkede 
zaten başkandan geçilmiyor, “başkanım gel, başka-
nım git”, gittiğiniz her toplantı veya etkinlikte herkes 
neredeyse bir başkan, bu sihirli sözcük muhatap olanı 
adeta mest ediyor. ‘Her patronun gönlünde bir baş-
kanlık yatar’. Meşhur Damdaki Kemancı’nın şarkısını 
günümüze arangaje edersek ‘ah bir başkan olsam 
rara rira rira ra’ ne denli melodik geliyor kulağa. Ah bir 
zengin olsam, sonra ah bir başkan olsam.   Ya öte-
si!… Hayat sadece bunlardan mı ibarettir? Ya sosyal 
sorumluluklarımız, çevremizi saran felaketlere duyarlı 
olmak? Sanat ve entelektüel yaşamın içinde var ol-
mak? Günümüz çağdaş toplumlarda, bir iş insanını 
yatırımları kadar artık bunlar da ilgilendiriyor. Önemli 
bir sanat etkinliğine sponsorluk yapmak, eğitime katkı 
projeleri, bizim gibi kadına yönelik baskı ve saldırgan-
lıkların olduğu toplumlarda  büyük önem kazanıyor. Bu 
nedenle STK’lara yapılacak  mali destekler, pandemi 
sürecinde çalışamayan tiyatro ve diğer sanat dünyası-
na sponsorluklar, değerli bir eseri çevirip kitap baskı-
sıyla düşünce hayatımıza katkı gibi pek çok projelere 
destek vermek, iş hayatındaki başarılar kadar, iş in-
sanını ve temsil ettiği kurumu yüceltecek projelerdir.  
Her yılbaşında artık kimsenin kullanmadığı masa veya 
duvar takvimleri bastırıp, tonu iki bin dolara çıkmış ka-
ğıtları heba etmek yerine, bir editörden destek alarak, 
değerli bir kitabı çevirip bastırmak ve içine bol resimli 
firma reklamınızı  iliştirmeden naifçe bir önsözle okura 
ulaştırmak daha kalıcı olmaz mı?

Sanat ve kültür hayatı o denli yücedir ki, bazen onun 
değeri ülkelerin sınırlarını da aşarak evrenselleşir ve 
düşünce akımına dönüşür.  Hepimizin bildiği Cezayir 
sömürgeciliğine, Fransa içindeki tüm milliyetçi yük-
selişe rağmen, işgale ve Fransa’nın sömürgeci politi-
kasına karşı tavrıyla Fransa’yı eleştiren ve Cezayir’in 

bağımsızlığını savunan Jean Paul Sartre’ın yargılan-
masını isteyen kesimler,  dönemin sağ tandanslı devlet 
bakanı Charles de Gaulle’e başvurduklarında “Sartre 
Fransa’dır, asla böyle bir şey yapamayız” der.  Sanatın 
siyaset üstü gücü açısından önemli bir örnektir bu.  İş 
dünyamızın gelişmiş toplumlardaki örnekleri gibi, sos-
yal projelere eğitim ve sanat dünyasına yönelik çalış-
malar yaparak farkındalık yaratmaları bu ülkenin gele-
ceğine de çok önemli bir katkıdır. 

Birkaç gün önce  elime ulaşan bir haberde, sektörü-
müzün önemli firmalarından Tece  Dekor, yönetim bi-
nasının bir katında 600 m2’den oluşan üç salonu sanat 
galerisi haline getirerek, bir resim sergisine ev sahipliği 
yapmış. Bu haberlerin çoğaldığını ve bir şehirde sokak 
çocuklarına bakım evi, kadın sığınma evleri, çalışanla-
rına özel bir günde bir tiyatro oyununa yüzlerce bilet 
hediyesiyle belki de hayatında ilk defa nitelikli bir ti-
yatro oyununa gitmelerini sağlamak ve sanata destek 
yaratmak gibi projelerle farkındalıklar, ufak dokunuşlar 
yapılamaz mı?

Günümüzde pek çok iş insanı sadece pazar payı için 
değil, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projelerini 
yaygınlaştırmaya için de eskisine göre daha sıcak ba-
kıyor. İş dünyası neredeyse 30 yıldır kurumsal sosyal 
sorumluluk (KSS) kavramını kullanıyor. Ancak şirketle-
rin sosyal sorumluluğun gerçek anlamda önemini keş-
fetmesi son 10 yıla dayanıyor. Evet, şirketler kar amaçlı 
kuruluyor ama, toplumdan aldıklarının bir kısmını yine 
topluma geri vermeye çalışanlar, toplumda daha çok 
itibar kazanıyor. Bu nedenle, Türkiye’nin ekonomisini 
sürükleyen şirketlerin çoğu, artık “güçlü” KSS projeleri 
yapmaya önem veriyor. Bunun için de yıllık pazarlama 
bütçelerinin neredeyse yüzde 10-15’ini bu tür projelere 
ayırıyorlar. Bu projeler için kaynak aktarılmayı bekle-
yen o kadar çok alan var ki...

Saygılarımla,

Nesip Uzun
nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

Sektörde farkındalık yaratmak ve sanatın gücü
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FUARLARDAN

12 MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 170          Mayıs - Haziran 2022

Ağaç işleme makine sektörü 
Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde 22-26 Ekim 2022 
tarihleri arasında buluşacak. 
Reed Tüyap Fuarcılık tarafından 
Ağaç İşleme  
Makine Sanayicileri Derneği 
(AİMSAD) iş birliği ile 
düzenlenecek WoodTech Fuarı 
ve Mobilya Aksesuar Sanayiciler 
Derneği (MAKSDER) iş birliği ile 
düzenlenecek Intermob Fuarı 
eş zamanlı olarak  
tamamlayıcı sektörlerin 
buluşma noktası olacak.

WoodTech ve İntermob 
Fuarları, 2022 İhracatına 
Büyük Katkı Sağlayacak



Son yıllarda adeta ihracat atağı yapan ağaç işleme makine 
sektörü, dünyayla yarışabilecek ürün kalitesi ve fiyat den-
gesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 122 
milyon doları aşkın ihracatla ülkemiz ekonomisine ciddi bir 
katma değer sağlayan sektör, bu yıl da ihracat hedefleri 
için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Buradan alınan 
güçle eş zamanlı olarak İstanbul’da düzenlenen WoodTe-
ch Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El 
Aletleri Fuarı ve Intermob Uluslararası Yan Sanayi, Akse-
suarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı, bu yıl 
22-26 Ekim tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
ziyaretçi ve katılımcılarına kapılarını açacak.

Hibrit fuarla güçlü iş birlikleri
WoodTech ve Intermob’un düzenlendiği her yıl sektörün 
ihracat rakamlarına ve sürdürülebilir iş birliklerine vesi-
le olduğunu belirten Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü 
Ali Muharremoğlu, “Ağaç işleme makine ve yan sanayileri 
sektöründe faaliyet gösteren önemli firmaları bu yıl da 
eş zamanlı düzenlenecek olan iki fuarımızda profesyonel 
ziyaretçilerimizle bir araya getirmek için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Özellikle uzun yıllardır dijitale yaptığımız 
yatırımlarla hibrit fuarcılığın Türkiye’deki öncüsü olmak-
tan dolayı çok mutluyuz. Bu önemli sektör için de hibrit 
fuarcılık vizyonumuzu kullanarak, ağaç işleme makine ve 
yan sanayi profesyonellerini fiziki fuarımızın yanı sıra di-
jital ortamda da buluşturarak iş birliklerinin uzun soluklu 
olmasına imkan sağlayacağız. Dijital evrenimiz MyTüyap’ın 
Business Connect platformuyla dünyanın herhangi bir 
yerinde bulunan hedef ziyaretçilerimizi katılımcılarımız-
la online olarak da bir araya getireceğiz. Bunun yanı sıra  
Tüyap’ın 4 ülkede bulunan yurt dışı ofisleri ile RX’in (Reed 
Exhibitions) geniş ağı sayesinde yabancı iş insanlarını fuar 
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merkezimizde ağırlayarak, sektörün ihracat hedefine ya-
dsınamaz bir katkı sunacağız. WoodTech ve Intermob Fu-
arlarımız için iş birliği yaptığımız AİMSAD’a ve MAKSDER’e 
verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Geçen yılın verileri  
dikkat çekiyor

Geçtiğimiz yıl düzenlenen WoodTech ve Intermob fuarla-
rında 26 ülkeden 584 firma ve firma temsilciliği katılım 
gösterirken, 112 ülkeden 51.980 sektör profesyoneli fuarı 

ziyaret etmişti. Ayrıca 22 ülkeden planlı alım heyetleri de 
fuarda yeni iş birliklerine sahne olmuştu. Katılımcıların 
geçen yılki memnuniyet oranı ise rekor seviyede, %97,2 
bandında gerçekleşti.

Avrupalı ziyaretçiler  
fuara akın edecek

Son 2 yıldır Çin’in yaşadığı lojistik krizi, Türkiye’nin ön pla-
na çıkmasına vesile oldu. Bunun yanı sıra Avrupa’da bir sü-
redir düzenli fuarcılık faaliyetlerinin yapılamaması da yine 
ülkeye ihtisas fuarları için gelen Avrupalı ziyaretçi sayısını 
arttırdı. WoodTech ve Intermob Fuarları’nda geçtiğimiz yıl 
ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Balkanlar’dan gelen ziyaretçi-
ler başı çekiyordu, bu yıl ise söz konusu nedenlerden do-
layı Avrupalı ziyaretçilerin fuarda öne çıkması bekleniyor. 
Avrupalı ziyaretçilerin gelmesiyle beraber ağaç işleme 
makine sektörü ise ülke çeşitliliği ile ihracat hedeflerine 
bir adım daha yaklaşacak.

Hedef pazar fırsatı
WoodTech ve Intermob Fuarları, 22-26 Ekim 2022 tarihle-
rinde önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmak üzere, 
yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak 
isteyen katılımcıları için etkin bir ticaret platformu olma-
ya devam edecek.

Fuarlar hakkında daha fazla bilgiye www.woodtechistan-
bul.com ve www.intermobistanbul.com web sitelerinden 
erişilebilecek.
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l FURNICEPT, 16 öncü mobilya yan sanayi markasını 
tamamen dijitalleştirilen bayi yapısıyla temsil edecektir. 

l FURNICEPT, küresel tasarım trendlerine uyan ürünler-
le küratörlüğünü yaptığı ve tamamen ticari müşterilere 
hizmet verecek ilk ve tek platform olma özelliğini taşıyor.

l Yabancı dil desteği ile FURNICEPT, mobilya ve mutfak 
üreticilerinin, tasarımcıların doğrudan sepetlerine ürün 
eklemesine olanak sağlayan basitleştirilmiş bir B2B si-
pariş süreci tasarlar.

l Lansmanda 16 markanın 1000’den fazla ürününü müş-
terilerine sunacak olan platform, tamamen dijitalleşti-
rilen bayi yapısıyla benzersiz bir satın alma deneyimi 
sunuyor.

l Ürün danışmanlığından satın almaya, sipariş takibin-
den nakliye hizmetlerine kadar tüm süreç dijital hale 
getirilmiştir.

l Site kendine özgü, özel bir yazılımla hazırlanmış olup, 
www.furnicept.com sitesinde satışlarına ve değişik sos-
yal medya platformlarında aktif reklam kampanyasına 
başlamıştır.

Aksesuarda Türkiye’nin Dijital Bayilik
Platformu Kuruldu

Türkiye’nin en iyi markaları
Furnicept platformunda

www.furnicept.com

Dijital Bayi Platformu

En iyi kalite - En uygun fiyatlar - Doğru teslimat
ve özel kampanyalar

FURNICEPT, lider mobilya ve mutfak aksesuarları markalarının dijital dağıtıcısıdır.

mail: destek@furnicept.com

https://www.furnicept.com
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Dünyamızda ve ülkemizde son 4 yıl içinde hemen her 
sektörde büyüyen E-ticaret ve dijital satış platformları, 
pandemi sürecinde en etkili ticaret platformları haline 
geldi. Gerek mobilya,  gerekse aksesuar malzemeleri ala-
nında gerçekleşen dijital platformların günümüzde en 
etkili olanlarından olan Furnicept Dijital Bayilik Platformu, 
sadece sıradan bir e-ticaret sitesi olmayıp Türkiye’nin 
en saygın ve küresel pozisyondaki markaların da dijital 
bayiliğini yaparak önemli bir yatırım gerçekleştirmiş. Bir 
yıl önce kurulan Platform bu gün bünyesinde 16 önemli 
markanın on binlerce ürününü bu plartformda rekabetçi 
fiyatlarla sergiliyor. Bu haliyle de firma hemen tüm tanı-
tım mecralarını da kullanarak, temsil ettiği markaların 
reklamlarını yapıyor, düzenli reklam ve kampanyalarla pro-
fesyonellere ve proje mimarlarına tek bir platform içinde 
hemen tüm tedariklerini gerçekleştirmelerini sağlıyor.   

Platformun İngilizce versiyonunun da en kısa zamanda 
devreye girerek temsil ettikleri firmaları küresel pazarda 
da tanıtacaklarını belirten firma yetkilileri, Firmanın mo-
bilya sektörü içindeki otuz yılı aşkın uluslararası deneyimi 
ve ilişkileriyle sektörün büyümesine katkı sağlayacakla-

rını belirtiyorlar. Hemen her ürün gurubunda ikişer mar-
kayla çalışan Furnicept’in bünyesinde bulunan markalar: 
Array, Mepa Mobilya Sistemleri, Beta kimya, Pelikan, Burak 
Teker, Oskar Mutfak Kiler sistemleri, Kapsan Mobilya, Tece 
Dekor Kenar bantları , Berfino, Disa Kulp, RMC Cemobsan, 
Tempo Aksesuar, Gasan Amortisör Sistemleri, Metaline 
Elektronik donanımları.

Furnicept, Dijital bayilik 
ağını büyütüyor

Türkiye’nin Mobilya Aksesuar Sektöründe ilk dijital bayilik platformu  
www.furnicept.com

https://www.furnicept.com
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Bu yıl Tüyap &Hisiad işbirliğinde ilki gerçekleştirilen Hır-
davat fuarı için gerek Hisiad dernek bünyesinde, gerek-
se de Tüyap f&Reed fuarcılığının uluslararası network 
bağlantılarıyla gerçekleşen fuar için önemli çalışmalar 
gerçekleştirildi. Her iki tarafın bağlantıları ve çözüm or-
taklarının da katıldığı kapsamlı çalışmalar fuarın etkili 
bir şekilde gerçekleşmesini sağladı. 25 yıla yakın bir za-
mandır Tüyap & Ekin yayın grubu  varolan işbirliği ve Hisiad 
Fuarlar komitesine başkanlık yapan Sayın Hilmi Uytun ile 
gerçekleşen görüşmeler içinde Ekin yayın grubu da bu ta-
nıtım çalışmalarına etkin bir şekilde katıldı.

Fuar öncesi aylarda gerek mobilya dergisinde gerekse de 
hemen tüm sosyal medya platformlarında yapılan çalış-
malar yanında iki ay boyunca etkili maillerle sektör fuar 
hakkında bilgilendirildi. 
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AVRASYA’NIN HIRDAVAT FUARI 23-26 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşti

Hardware Eurasia 
hedefine ulaştı

Reed Tüyap ve HİSİAD (Hırdavat sanayicileriderneği) işbirliğiyle 23-26 Mart 2022 tarihlerinde 
Tüyap fuar merkezinde gerçekleşen Avrasya’nın Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia, başarılı 
bir organizasyonla gerçekleşti.  Geleneksel Yapı fuarıyla eş zamanlı ayın yerde yapılan fua, 
bu haliyle de ortak sektörlerin gücünden yararlanarak fuarlararası işbirliğiyle ziyaretçilere 

daha geniş bir seçenek sunmuş oldu.  örneği oluşturdu. 



23 Mart 2022 tarihinde Tüyap 12 salonunda açılışını Türki-
ye İhracatçılar Meclisi Başkanı

İsmail Gülle’nin yaptığı, açılışa  Tüyap fuarcılık kurucusu 
Bülent Ünal, Reed Türkiye Genel Müdürü Ali Muharremoğlu,  
Tüyap İcra kurulu üyesi, Hakan Mirgün’de  katıldı. Açılış 
sonrası grup gazeteciler eşliğinde fuar turu yaparak tüm 
katılımcılara başarı dileklerinde bulundular.

 Bu yıl ilk kez yapılmasına rağman gerek yurt içinden ge-
rekse de yurtdışından nitelikli bir ziyaretçi tarafından ilgi 
ile izlendi.  Geçtiğimiz yıl ülkemizde 10,6 milyar dolarlık ih-
racat rakamına imza atan hırdavat sektörü, 2020’ye göre 
%34’lük bir artışla başarısını ortaya koydu. Almanya, Irak 
ve Amerika Birleşik Devletleri hırdavat sektöründe en çok 
ihracat yapılan ülkeler olarak başı çekti. Sektörün toplam 
ihracatının %48’i İstanbul’dan gerçekleşti.

Hisiad üyesi çok geniş bir üretim sektörünün yer aldığı 
fuarda, Elektrikli ve mekanik el aletleri ve aksesuarları, 
ölçüm ve test aletleri ve ekipmanları, aşındırıcı ürünler, 
kimyasallar ve yapıştırıcılar, izolasyon ve yalıtım malze-
meleri, dekorasyon ve tamirat malzemeleri, hortumlar ve 
sulama malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, alçı, alçı-

pan ve yardımcı ürünleri, yapı hırdavatları, yük kaldırma 
ekipmanları, saç levha işleme makinaları ve aksesuarları, 
kompresör ve havalı aletler gibi tüm sektörler ile bir şekil-
de ilişkilendirilebilecek malzeme, ekip, ekipman ve maki-
nelerin yer alacağı fuarda hırdavat sektörünün tüm ürün 
ve hizmetleri bir arada sergilendi.

Fuar, yeni nesil fuarcılık uygulamalarıyla dijital platform-
ları kullanarak fuar boyunca boyu görüşme imkanı sundu.
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OFİS MOBİLYA SEKTÖRÜ

Zorlu bir 2020 iş yılının ardından ofis mobilyası üreticileri 
bu yıl zemini doldurmayı başardı. Özellikle oturma mobil-
yalarına yönelik yüksek talep, genel dengenin iyileşmesi-
ne katkıda bulundu. Bu, Ofis ve Çalışma Ortamı Endüstri 
Birliği’nin (IBA) mevcut rakamlarının sonucudur.

Buna göre ofis mobilyaları sektöründe toplam ciro, 2021 
için bir önceki yıla göre yüzde 5,7 artışla 2,32 milyar euro 
oldu. Yurt içinde ise sektör ciroda bir önceki yıla göre yüz-
de 3,8 artış kaydetti. Yurtdışında büyüme daha da önem-
liydi - 2020’de eksi yüzde 13,7’den sonra satışlar tekrar 
yüzde 11,1 arttı.
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Geleceğin ofisine
büyük talep



Ulusal ve uluslararası düzeyde 
satışlar yeniden arttı

Ortalama ihracat oranı 2020’de yüzde 25,5’ten yüzde 
26,8’e yükseldi. Yurtiçindeki artış, sözleşmeli ve geniş 
tabanlı işlerde eşit oranda talebe bağlıyken, dış talepteki 
önemli ölçüde daha güçlü büyüme, esas olarak büyük öl-
çekli projelerden kaynaklanmaktadır.

Bir bütün olarak sektördeki artış eğilimine rağmen, Al-
manya merkezli ofis mobilyası üreticilerinin istihdam 
ettiği kişi sayısı geçen yıl boyunca yüzde 2,9 azalarak 
13.700 işçiye geriledi. Düşüş, yalnızca kısmen istihdamda 
planlı bir azalmadan kaynaklandı.

İş dünyasındaki değişim yeni bir 
ivme sağlıyor

Sektör uzmanlarına göre, Corona pandemisi tarafından 
hızlanan çalışma dünyasının demografik değişimi ve di-
jitalleşmesi ve esnekleşmesi, ofis döşemecilerine yönelik 
yeni bir talep artışı getirecek.

2021’de beklenen gelişme, ilk olarak ofis oturma mobilya-
sı talebinde önemli bir artışa yansıdı. Ofis mobilyası yüzde 
2,9 artı değer kaydederken, oturma grubu satışları yüzde 
8,9 arttı. Özellikle, iletişim ve ekip çalışması için yeni, es-
nek bir şekilde kullanılabilen odalar için mobilyalar ve ev 
ofislerinde çalışmayı profesyonelleştirmek için ergono-
mik döner sandalyeler talep edildi.

Yükselen fiyatlar ve  
düşen marjlar

Ancak sektör, tedarik piyasalarındaki sürekli zor durum-
dan endişe duymaktadır. Birincil malzeme, enerji ve lo-
jistik fiyatları geçen yıl keskin bir şekilde yükseldi ve şu 
anda yüksek bir seviyede istikrar kazandı. Ofis mobilyası 
sektöründeki kaçınılmaz fiyat artışlarına rağmen, bu du-
rum 2021’de marjlar üzerinde önemli bir baskı yarattı.

Ancak genel olarak, IBA ve üyeleri geleceğe güvenle bakı-
yor. Makul düzeyde istikrarlı genel koşullar altında, sektör 
2022’de yeniden yüzde altı civarında bir ciro artışı ger-
çekleştirebilir ve böylece yeniden neredeyse 2019 sevi-
yesine ulaşabilir. Derneğe göre, en geç 2023 yılına kadar, 
iş dünyasının yeniden yapılandırılması daha geniş ölçekte 
gündemde olmalı ve buna bağlı olarak talepte bir artışa 
yol açmalıdır.
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Kenar bandı sektörümüzün önemli firmalarından Tece 
Dekor, başarılı çalışmalarına pek çok alanlarda farkında-
lıklar yaratarak ilerliyor. Gerek yurt içi pazardaki etkinliği 
gerekse de ihracattaki başarısına ek olark bu yıl gerçek-
leştirdiği sosyal sorumluluk projesiyle de ses getirdi. Yö-
netim binası içinde üç salondan oluşan 600 metre karelik 
gerçek tabanlı bir sergi alanı oluşturularak sanatseverle-
rin hizmetine sokulmuş. İlki açılan sergide pek çok eser 
hazırlanmış galerilerde mükemmel ışık altında sergileni-
yor. İş insanlarıyla sosyal sorumluluk projelerin buluşması 
ve bu tür sanatsal çalışmalara verdikleri destekten dolayı 
TECE DEKOR’u kutlar sektörümüzde bu benzeri projelerin 
akışkanlık oluşturmasını dileriz.
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Tece Dekor 
sanatla buluştu



KUSURSUZEŞLEŞME

https://www.tece.com.tr
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Pandemi sonrası Paris Maison & Objet 2022 izlenimleri-
mizi paylaşacağımız bu satırlarda fuarda gördüğümüz 
önemli tasarımları anlatmaya çalışacağız. 

İki yıllık pandemi sürecinde yapılamayan , Paris Maison & 
Objet  fuarı Ocak 2022’de alışık olduğumuz haftasında 
yapılması planlanan Maison & Objet Fuarı, son olarak 2 
aylık erteleme sonrası 23-28 Mart 2022 de ziyarete açıldı. 
Sabırsızlıkla beklenen fuar süreçlerinin yeniden başlama-
sı biz tasarımcılar için büyük keyifti.   Ziyaret esnasındaki 
gözlemlerimizde; ziyaretçi portföyünde aynı sabırsız ve 
meraklı bakışları genel olarak görmek mümkündü. 

Katılımcı firmalara, üreten ve  ürün sunan firmalara tasa-
rımcı gözüyle  pandemi sonucu kapanma sürecinin sek-
törümüze bir artısı olduğunu gözlemliyoruz; sakin, dingin, 
içe dönük geçen 2 yılda, sıkı bir yaratıcılık ve üretim zen-
ginliğinin ortaya çıktığını daha ilk fuarda görebildik. Yani 
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Paris Maison & 
Objet 2022 Paris

TASARIMCI GÖZÜYLE PANDEMİ SONRASI FUARLAR:

HEVES BİLGİN :HVS Tasarım



düşünmeye ayrılan sakin sürenin uzunluğu, yenilikleri ve 
farklılıkları ortaya koymuştur. Pandemi öncesi son yıllar-
da kolay, hızlı ve seri üretme, çabucak çıkan tasarımlar, 
yerini uzun uzun üzerinde düşünülmüş, ARGE’si tamam-
lanabilmiş, kişiselleştirilebilmiş ürünler ve tabii ki henüz 
taklitten uzak yeni fikirler doğurmuş. Paris Maison & Ob-
jet 2022’ye damgasını vuran bu eğilimdi. 

Renkler sınır tanımaz, formlar çeşitli ve bir akıma, zamana 
bağlı değil. Bazı işlerde sakin, soft, bazı işlerde çok renkli 
coşkulu… Her biri de kendine özgü, çok güzel ve izlenesi..! 
Ziyaretçiye sürprizler sunan sunumlar! 

Kapanma sürecinde, tüm sektörlerde olduğu gibi tasa-
rımcıya da bakış açısını değişme fikrinin yerleştiğini bariz 
göstermiştir. Sağlığın, sürdürülebilirliğin, ön planda oldu-
ğu, yenidünya düzeni, çevreci üretim sürecini ve ürünleri 
ortaya çıkardı. Ham malzeme tercihleri, ham kumaşlar, 
doğal ve atık ağaçlar, taş ve metaller. Doğadan temin 
edilebilen, yenilenebilen, dönüştürülebilen, uzun ömürlü, 
zamansız ve mekânsız malzeme tercihleri ön plana çıktı. 
Tüm bu zenginlik ve yenilikler, stantlara ve sunumlara da 
yansımış. Recycle malzemeler üzerinde ürünlerin tanı-
tılması hedeflenmiş. Bu sunumları görmek dahi çevreci 
bakış açısının tasarım içine ne kadar çok yerleştiğini gös-
termekte bizlere…

Durmanın, sakin düşünmenin, bol zamana sahip olmanın, 
geçtiğimiz iki yılda, tasarımcılara katkısı yadsınamaz. 
Bunu sadece bir fuarda net gördüğümüzü iddia edemeyiz. 
Ama sürecin değişiminin başladığını, dönemsel olarak, 
mobilya ve aksesuar üretimlerimize yansımalarını, bilinçli 
ve sağlıklı, sürdürülebilir, koruma bilinci ön planda olan, 
yeni sezonların bizi beklediğinin sinyalleri bu ilk fuarda 
verilmiştir.
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Ahşabı Geliştiren Teknoloji ifadesinin kısaltması olan AGT, 
duvar profili ürün grubu ile dekorasyon trendlerine yeni bir 
malzeme kazandırdı. 5 kıtada 1000’den fazla temsilcilikte 
satışa sunulan AGT ürünlerine Dekorasyon Ürün Grubu da 
eklendi. AGT duvar profili mekâna kattığı zengin görünümün 
yanı sıra, kolay ve hızlı montaj özelliği ile de mimarların işini 
kolaylaştırıyor. Pek çok mimar projesinde AGT duvar profille-
rini ekleyerek hem tasarımında fark yaratıyor hem de proje-
lerin kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor.

  AGT duvar profilleri, bugün pek çok mimar ve iç mimarın 
tercihi. Sektörde fugalı olarak da bilinen boşluklu tasarımları 
da barındıran duvar profili modelleri AGT’nin patentli ürün-
leri. Ahşaba verilen farklı desen seçeneklerinin trend renk 
kartelasındaki ürünlerle kaplanmasıyla oluşan duvar profili 
koleksiyonları mekânın antresinde, TV ünitesinde ya da ya-
tak başında birbirinden şık çözümler haine gelebiliyorlar. 
AGT duvar profili pek çok prestijli villa, yalı, rezidans ve otel 
projesine de prestij katan malzeme olarak biliniyor.  AGT du-
var profilleri hakkında detaylı bilgi almak için www.agt.com.
tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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İç Mekân Duvar Yüzeyi Uygulamalarında Yeni Trend:

AGT Duvar Profilleri
Parke ve Panel sektörlerinin lider markası AGT, duvar yüzey çözümleri ile de ahşap 

bazlı panel sektörüne yeni bir kategori açarak, pazarını çeşitlendirdi. AGT’nin 
duvar yüzeyleri için geliştirdiği duvar profilleri son dönemde ev dekorasyonlarının 
vazgeçilmez ürünü haline geldi. AGT duvar profilleri, duvarlarınıza renk ve desen 

getirmekle kalmıyor, klas bir görünüm de kazandırıyor.
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Yapı Fuarı – TURKEYBUILD’de mimar, iç mimar, inşaat 
mühendisi, endüstriyel tasarımcı ve grafik tasarımcı uz-
manlardan oluşan bağımsız jüri üyeleri tarafından verilen 
“Altın Mıknatıs En İyi Stant Tasarım Ödülü”nü kazandı

Ürünün 3 boyutlu tasarım nesnesi olarak düzenlenmesi, 
niteliklerini yalın bir tasarım diliyle vurgulaması ve standın 
ürünle kurduğu kurgusal bağlantı başarılı bulunarak, Yapı 
Fuarı’nın bağımsız jüri üyeleri tarafından verilen Altın Mık-
natıs En İyi Stand Tasarım Ödülü’nü SAMET kazandı. 

2021 yılının ilk 11 ayına göre Tür-
kiye’de tüm sektörler arasında 
Avrupa (EP) Patent belgesi alan 
firmalar sıralamasında 7. sıra-
da, Amerika Patent belgesi alan 
firmalar arasında 11. sırada yer 
aldık.

Yenilikçi vizyonumuz ve inovas-
yona verdiğimiz önemin sonucu 
olarak, dünya teknoloji devleri-
nin yer aldığı bu listede sektö-
rümüzü temsil etmekten gurur 
duyuyoruz.
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Samet, “Altın Mıknatıs En İyi 
Stant Tasarım Ödülü”nü kazandı

Samet, Türkiye’nin Avrupa (EP) ve Amerika 
Patent Liderleri Sıralamasında İlk 11’de 
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MOBİBOYA ÜSSÜ

Mobilya sektöründe boya hatları oldukça önemli bir yatı-
rım  maliyeti ve bir o kadar da bilgi ve deneyim gerektiren 
bir alandır.  Günümüzde gelişen teknolojik yatırımlar  pa-
nel sektörünün seri üretim avantajları ve malzeme çeşit-
liliğindeki zenginlik,  üretimin daha esnek hale gelmesini 
sağlarken, kaliteli mobilya  ve doğal ahşap ürünlerin kulla-
nımı ile bunların yüzey işlem sorunları da bir o kadar önem 
kazanmıştır.  Dünya genelinde katma değerli ürünlerin 
üretimi söz konusu olduğunda ahşap’ın üstünlüğü tartı-
şılmaz bir olgu olarak her zaman öne çıkmaktadır.  Şüp-
hesiz gerek emek yoğun ahşap üretiminde gerekse yoğun 
teknolojinin her yönüyle sektöre girdiği mobilya üreti-
minde ürünün yüzey işlemlerinde en önemli konu yüzey 
pürüzsüzlüğü ve cevre dostu yüzey koruyuculardır. Gerek 
tüketici bilincinin gelişmesi gerekse de AB ve Amerika’da 
artık solventsiz malzemelerin tercih edildiği, ve ahşabın 
günlük hayatta öne çıktığı ülkeler Türk mobilya ihracat-
çıları için de en önemli pazarlardır. Ülkemizde önemli bir 
doğal masif üretimi yapan firma bulunmasına rağmen 
finiş işlemlerdeki hassasiyet ve zorluklar kadar bu alan-
daki yatırım maliyetleri de oldukça yüksektir. İşte tam da 
bu noktada sadece Kayseri üreticileri için değil, Kapasite 
ve yatırım boyutları itibarıyla çok daha geniş bir üreticiye 
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MOBİBOYA: 
Türkiye ve Avrupa’nın 

en teknolojik boya merkezi

Mobiboya, tesisi Türkiye Cumhuriyeti destekli Avrupa Birliği Fonları ile Kay-seri’de kurulmuş, sıfır atık politikasıyla çalışan mobilya ve metal boyama üs-südür. Yüksek teknolojilerle donatılan tesiste, dünya mobilya standartlarına uygun su bazlı boyalar kullanılmakta ve boyama süreci tam otomatik makinelerle tamamlanmaktadır.
Dünyada eşi ve benzeri olmayan Mobibo-ya; ahşap, panel, mdf, sunta, metal parça-lar, cam, fiberglass, otomotiv parçaları, tır brandaları, mobilya parçaları, sandalye, panel, masa, pencere gibi ürünlerinizin boyama işlemi için dünya standartlarında bir tesisi hizmetinize sunuyor.

MOBİBOYA KİMDİR?



hitap edebilen bir yatırım olan MOBİBOYA, AB destekli 
yatırım fonlarını da kullanarak Avrupa ve Türkiye’nin en 
büyük teknolojik yatırımlarını gerçekleştirdi. 

En teknolojik boya merkezi
Dünyanın karşı  karşıya olduğu iklim değişimi ve çevre 
sorunları, çevreye duyarlı bir sanayi gelişimini mecburi 
kılmaktadır. Mobiboya da bu anlayışla yola çıkarak Kay-
seri ve ülkemiz ekonomisine/sanayisine çevre dostu bir 
yaklaşımla katkı sağlamaktadır.

Başta KOBİ’ler olmak üzere, tüm mobilya sektörü için 
önemli fırsatlar yaratmaktadır. Su-bazlı boyaların kul-
lanımını artırarak hem üreticilerin hem tüketicilerin 
çevre farkındalığı edinmesine destek olmaktadır.

Su bazlı boya nedir, 
nerelerde kullanılır?

Su bazlı boyanın yapısında dolgu, suda çözünen bağla-
yıcı ve mikroskobik plastik parçacıklar vardır. İçerisinde 

buluna suda çözünen bağlayıcılar sayesinde suda çok 
kolay çözülür. Kuruduğunda ise suya karşı oldukça da-
yanıklı bir hal alır. Diğer adının akrilik boya olmasının 
nedeni bağlayıcı olarak akrilik kullanılmasıdır. Sadece 
akrilik kullanılmaz. PVA, vinil veya alkid gibi farklı malze-
meler de suda çözünen bağlayıcı görevini üstlenebilir. 
Bu boya türü aynı zamanda kolay temizlenebilir bir ya-
pıya sahiptir. İçeriğinde çocuk sağlığını olumsuz etkile-
yebilecek solvent yapı barındırmadığından dolayı gönül 
rahatlığıyla çocuk odalarında kullanılabilir.

Solvent Bazlı Boyalar, solvent içerdiğinden Avrupa 
Birliği ve diğer pek çok ülkede yasaklanmış durumda. 
MOBİBOYA Su bazlı boyama hizmeti ile sektöre Türkiye 
çapında bir hizmet sunuyor. 

Özellikle bebek ve çocuk 
odalarında Su Bazlı Boya 

kullanılmalıdır
İnceltici olarak organik madde (su) kullanıldığı için 
(VOC) duman çıkarma durumları oldukça azdır. Su bazlı 
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MOBİBOYA ÜSSÜ

boyalar yüzeylere uygulandığında daha az kokuya sa-
hiptir ve atmosferde iklim değişikliğine neden olan kir-
leticilerle reaksiyona girmez. Sonuç, kolay ve göz alıcı 
bir uygulamadan ödün vermeden hepimiz için temiz, 
nefes alınabilir hava ve uzun ömürlü yüzeylerdir.

Küf oluşumuna maruz kaldığı takdirde alanın büyüme-
sine neden olmaz. Su bazlı boyalar oldukça uzun ömür-
lüdür. Leke tutmaz ve güneş ışığında bile rengi kısa 
sürede solmaz.

Çatlamalara karşı dirençlidir. Elastik bir yapıya sahiptir. 
Toksit emisyon oldukça düşük denilebilir.

 İhracat ve Uluslararası 
Pazarlarda Avantaj

Avrupa Birliği, ABD, ASYA ve bir çok pazarda Pazar payı 
her gün daha da artmaktadır. Genel kodeks ve standart-
lara uyum ve belgeleme şartı bulunmaktadır. . Su bazlı 

boyama tüm bu şartları karşılayabilmekte olduğundan, 
ilgili belgeler kolayca alınabilmekte ve ihracatta büyük 
avantaj sağlanmaktadır.

Highgloss Panel Boyama Hattı
Ham ürün üzerinde kalibre ve 3D zımparalar ile zımpara 
yapılabilir. Zımparalanmış malzeme aynı anda astarla-
ma işlemi yapılarak UV kurutma ile kurutulabilir.

Astarlanmış malzeme üzerine desen, son kat parlak, 
son kat mat, son kat yarı mat ve vernikleme işlemleri 
yapılabilir.

Sprey Boyama Sistemi
Eğer boyayacağınız malzeme kapak veya oymalı ise 
MOBİBOYA tesisi sizin için tam otomatik SPREY BOYAMA 
HATLARI ile hizmetinizdedir.

Hızlı ve Kolay Uygulama, 
Düşük Üretim Maliyeti

Hızlı ve kolay uygulaması sayesinde solvent bazlı sis-
temlerden pek bir farkı yoktur. Solvent bazlı sistemlere 
göre zamandan ve işçilikten kazanç daha fazladır ve 
boya üreticilerinin su bazlı sisteme yaptığı yatırımlar 
sayesinde renk uyumu solvent bazlı sistemleri geride 
bırakmıştır. Solvent bazlı ve su bazlı sistemler arasın-
daki uygulama farklılıklarının olmaması, sistem deği-
şiklikleri arasında gezinmeyi kolaylaştırmıştır. Siste-
minizi değiştirmek artık düşündüğünüz kadar zor değil. 
Yüzeyde daha az toz oluşumu veya saçılma oranı olduğu 
için uygulanan boyanın verimi yüksektir. Kaplamanın 
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fazla olması sayesinde tüketim rakamları düşürülmüş-
tür. Stok maliyeti açısından stok maliyeti, kullanıma 
hazır boyalarda çok fazla farklılık göstermemektedir.

Temizleme Kolaylığı ve 
Tasarruf

Su bazlı boya daha fazla katı madde ve daha fazla yo-
ğunluğa sahip olduğundan, su temizleme aplikasyonu 
pistonları sayesinde solvent tüketimi ciddi şekilde 
azaltılır ve tiner tasarrufu sağlanır.

360° Boya Robotu :Artık boya yapan firmalarımızın da 
boyama robotu var. 9 eksen 360 derece boya yapabi-
len, öğretilebilir. Boyama robotu MOBİBOYA tesisinde 
faaliyet e başladı. MOBİBOYA Tesisinde konveyörler 
üzerinde taşınan malzeme Boyama Robotu ile Boya-
narak UV kurutma makinaları ile aynı anda kurutula-
bilmektedir. Robot paketleme ünitesi ile aynı zamanda 
paketlenmektedir.

Excimer Mat Boyama
Dünyada yeni uygulanan EXCIMER teknolojisi, MOBİBOYA 
tesisinde uygulanmaya başlandı!

Çizilmeye dayanıklı parlamayan mat ürün boyayabilen 
EXCIMER tam otomatik UV ve IR KURUTMALI üretim mo-
dülümüz MOBİBOYA tesisinde sektörün hizmetindedir.   

Dijital Baskı Ünitesi
MOBİBOYA En son teknoloji Dijital Baskı hizmeti ver-
mektedir. İstek üzerine dijital baskı yaptığınız malze-
melerin üzerine UV kurutmalı vernik atılarak dayanım-
ları artırılmaktadır.

Daldırma Ünitesi
MOBİBOYA’ da 3D ayak ve benzeri ürünler için tam 
otomatik UV kurutmalı Daldırma Boyama Hizmeti 
verilmektedir.

Perde Dökme Boyama Sistemi
Hiçbir malzeme kaybı olmadan minimum işçilik ve da-
kikada 15 metreye varan bir hız ile perdeleme işlemi 
yapar.

Ahşap, cam ve PVC benzeri yüzeyler üzerine boya ve 
son kat UV lak uygulamaları için tasarlanmıştır. MDF, 
sunta ve kontraplak plakalar, kapı paneli, dolap kapağı 
ve modüler mobilya düz yüzeyleri üzerine perde dökme 
yöntemiyle kaplama yapılmaktadır.

l Pompa ile verilen UV lakın basın-cı ayarlanabilmekte ve istenilen dozaj verilebilmektedir
l Hazne ısıtması sayesinde istenilen vis-koziteye ulaşmak mümkün olmaktadır
l Stabil iri ve ağır gövde sayesinde rijit bir makine gövdesine sahiptir
l Boya kanalları paslanmaz çelik malze-meden üretilmiştir

Standart Özellikler
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SEKTÖRDEN

İstanbul’da 7 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen İKMİB 2021 
yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu’na katılan 1670 delege oy 
kullandı. Yoğun katılımla gerçekleşen seçimlerde geçerli 
sayılan toplam 1657 oyun 1002’sini alarak üstünlük sağla-
yan İKMİB Başkanı ve BETA Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başka-
nı Adil Pelister güven tazeledi.

İKMİB’de yeni dönem için “Vizyon 2030” mottosuyla kimyayı 
geleceğe taşıyacak stratejik projeler hazırladıklarını be-
lirten İKMİB Başkanı Adil Pelister, vizyoner projelerle Türki-
ye’den dünyaya açılan yeni bir kimya ekosistemi kuracakla-
rını dile getirdi. İKMİB’in yeni dönemde de Yönetim Kurulu ile 
birlikte adil, şeffaf ve aktif bir yönetim anlayışıyla çalışma-
larına devam edeceklerini vurgulayan Pelister, kimya sek-
törünü kalıcı birinciliğe taşımaya kararlı olduklarını söyledi.

“Kimyada birlik kazandı”
Kimya sektörünün güçlü isimlerinden oluşan yönetim kuru-
luyla birlikte Türk kimya sektörünü dünya arenasında en üst 
seviyeye yükseltmek için çalışacaklarını belirten İKMİB Baş-
kanı Adil Pelister, “Kimyada birlik kazandı. Bizlere güvenen 
ve 4 yıl daha hizmet etme görevine layık gören tüm üyeleri-
mize teşekkür ediyorum. Benim için ikinci dönem olan bu 4 
yıllık yeni süreçte, Başkanı olduğum İKMİB Yönetim Kurulu-
muzla birlikte çok daha güçlü bir şekilde sektörümüze hiz-
met edeceğiz. Yeni hedefimiz 2030 yılında sektörümüzün 
ihracatını 50 milyar doların üzerine çıkarmak ve kalıcı olarak 
sektörel birinciliğe ulaşmak. Yüksek katma değerli ürünler 
ile sektörümüzü kimya teknolojisi ihraç eden bir konuma 
yükseltmek ve birim kilogram ihracat değerimizi 1,5 doların 
üzerine çıkarmak. İhracatın yükselen yıldızı kimya sektörü 
olarak, Türkiye’de bir ilk olacak Kimya Teknoloji Merkezi ve 

Türkiye Kimya Ajansı projelerimizle Türk kimya sektörünün 
dünyadaki pazar payını yüzde 0,5’den yüzde 1’in üzerine çı-
karmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte sektörümüzün tüm 
paydaşlarının ortak aklı ile “Türkiye Kimya Sanayi Strateji 
Belgesi” oluşturacağız.” dedi.

Belli bir değerin üzerinde ihracat yapan alt sektörlerini “İh-
racatçı birliği” statüsüne kavuşturmak istediklerini ifade 
eden Pelister, “Kimya sektörümüzün alt sektörlerinin her 
birinin “İhracatçı Birliği” kimliği kazanması ve birleşik olarak 
İKMİB’in kendi Genel Sekreterliğine kavuşması gerektiğini 
düşünüyoruz. Plastik, kauçuk, boya, ilaç, tıbbi cihaz ve me-
dikal, madeni yağ ve mineral yakıtlar, kozmetik ve temizlik 
sektörlerimiz başta olmak üzere alt sektörlerimizin “İhra-
catçı Birliği” statüsü ile kimya sektörümüzü çok daha geniş 
bir temsiliyet ile başarıdan başarıya taşıyacaklarına inanı-
yoruz. Yılların hayalini gerçekleştirmek için girişimlerimizi 
başlattık. Bu konuda başlattığımız girişimlerimizin başarılı 
sonuçlanması için takipte olacağız. İnşallah yeni dönemde 
bu hayali biz gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı.
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ADİL PELİSTER, YENİDEN 
İKMİB BAŞKANI OLDU
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29 Mart - 1 Nisan 2022 tarihleri   arasında  
27. bina ve iç mekan fuarı

MosBuild 2022 Crocus 
Expo’da gerçekleşti

MosBuild, yapı ve kaplama malzemeleri 
üreticileri, toptan ve perakende 
şirketlerinin başkanları ve diğer endüstri 
uzmanları için Rusya ve BDT’de önemli 
bir platformdur. Ziyaretçiler yeni 
tedarikçiler bulabilir, iş için inşaat ve 
kaplama malzemeleri seçebilir ve işbirliği 
görüşmeleri yapabilir. 2022 MosBuild, 
fuarına 20 ülkeden 800’den fazla  şirket 
katıldı. Salgının neden olduğu 2 yıllık 
bir aradan sonra Çin’den 150’den fazla 
şirket ile Hindistan ve Türkiye’den farklı 
üretim guruplarından 22 üretici ürünlerini 
sergilediler.  . Katılımcılar sadece en 
çok satanları değil, aynı zamanda yeni 
ürünlerini ve yeniliklerini sergilediler.
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Fuar sektörleri
Fuar, inşaat ve bitirme işlerinin tüm aşamalarını kapsaya-
cak şekilde 15 sektöre yer verdi.

Katılımcı Türk firmaları
5K YUZEY TEKN. OR. UR. Mob. San.Tic. A.S,  Adell Arma-
tür ve Vana Fabrikaları A.Ş.,  Afacan Makine Metal Sana-
yi ve Ticaret Ltd. Şti,  AGT AGAC SANAYI TICARET ANONIM    
SIRKETI, AKTAV AKUSTIK MLZ. SAN. ve TIC. A.S., ARKİTECH İLERİ 
YAPI TEKNOLOJİLERİ İNŞ. İML. SAN. VE TİC. A.Ş.   Artemis İnşa-
at San. ve İnşaat Malzemeleri Paz. Tic. A.Ş.  ASIL KROM EVYE 
SAN VE TIC A.S,BAKIŞ PVC VE YAPI ELEMANLARI MOBİLYA İNSAAT 
NAKLİYAT SAN. VE TİC. A.Ş., BETA KIMYA AS. Birikim Kalip Yapı 
Ürünleri Mak. San. Tic. Ltd. Şti., Cağsan Merdiven ve Erisim 
Ekipmanları San.Tic.Ltd.Şti., Çanakçılar Seramik Sanayi ve Ti-
caret A.Ş.  DORA PLUS YAPI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ.  DORTDI-
VAN CERCEVE VE MACUN SAN. TIC. LTD. STI. ELDEKOR TEKSTİL 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  ESK Akustik ve Mimarlık A. Ş.  EVDEMA YAPI 
MALZEMELERİ A.Ş.   FIELDS MASTERS SPOR SISTEMLERI OTO 
YIKAMA VE KIRALAMA TIC.SAN.LTD.STI.   FINEAGLES ADVAN-
CED ENGINEERING.  GÜLAL HIRDAVAT SAN ve TİC A.Ş., Gunsen 
Muhendislik Musavirlik Oto San ve Tic Ltd Sti., Hassan İnşaat 
Mak. San. Tic.Ltd.Şti.

MosBuild 2022 Sergi Vitrini
MosBuild sergisi 27 yıldır düzenleniyor. Tüm bu yıllar bo-
yunca MosBuild ekibi, inşaat ve dekorasyon için en kap-
samlı kaliteli ürünleri bir araya getirmeyi başardı.

MosBuild 2023’ün ana avantajlarından biri, serginin 15 
bölümünün bina inşaatı ve iç dekorasyonun tüm aşama-
larını kapsayan malzemeler, araçlar ve teknik çözümler 
sunmasıdır.

MosBuild 2023, 28-31 Mart tarihlerinde Crocus Expo IE-
C’de gerçekleşecek

Agt ,Moskova Crocus Expo Fuarı’nda en 
yeni dekorlarını sergiledi.

BETA KİMYA A.Ş.
Moskova Crocus Expo’da 29 Mart – 1 
Nisan tarihleri arasında düzenlenmekte 
olan #MosBuild Fuarı’nda Beta kimya 
standı oldukça ilgi gördü.



FİRMALARDAN

İÇ MEKAN TASARIMLARINA 
YENİ VE ÖZGÜN BİR DOKUNUŞ
Dünyadaki teknolojik gelişmelerin hızlı dönüşümü ve 
tasarım dünyasındaki trendlerin hızlı değişimi, üretici 
firmalara önemli görevler yüklüyor, değişen müşteri 
memnuniyetleri ve görsel beğenilere  uygun sürekli 
yenilikler gerçekleştirmek, yaşamı kolaylaştıracak yeni 
ürünler koleksiyonlarına eklemek artık sıradan bir olaya 
dönüşüyor.

Işık ahşap gerek panel yüzeylerinde gerekse de üretimi-
nin önemli bir kısmını oluşturan parke üretiminde gün-
cel trendleri ve bunlara yönelik talepleri doğru çözüm-
lerle ölçekleyerek müşteri memnuniyetini canlı tutuyor.
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Işık Ahşap
yeni ürünlerinin 
lansmanını yaptı



Işık Ahşap, duvar panelleri 
ile “Faydalı Ürün” sertifikası 

almaya hak kazandı
Teknoloji günlük hayatımızın içine pratik ve zamandan ta-
sarruf sağlayan yenilikler getiriyor. Teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda sürekli iyileştirilen kalite yönetim sistemi 
ile modern çağın çizgilerini taşıyan “Işık Ahşap” duvar 
paneli tasarımlarına yepyeni bir soluk getirdi. Ürettiği 
yeni duvar panelleri ile “Faydalı Ürün” sertifikası almaya 
hak kazanan Işık Ahşap yeni buluşunun lansmanını yaptı. 
Duvar Lambrisi olarak da bilinen bu yeni ürün tasarımcı-
ların uygulamak istediği yüzey, iç mekânda duvar, tavan, 
dolap kapakları gibi alanlarda özgürce kullanılmak için 
tasarlandı.

Mevcutta lambri uygulaması tek parça halinde yapıldığın-
dan desen, tasarım ve renk değişimi yapmak neredeyse 
imkânsız hale geliyordu. Değişikliğe gidilmek demek ya-
pılan işlemlerin hepsinin tekrarlanması demekti. Bu da 
maliyete ve zaman kaybına neden olmaktadır. Işık Ahşap 
geliştirdiği ürünler bu uygulamaya oldukça pratik yeni-
likler getirdi. Takılır sökülür olarak lambri uygulamasının 
iki parçaya böldüğü ürününde 1. Parça zemine uygulanan 
Lambri sabit olarak kalırken 2. Parça çıta ve ekler sökülüp 
takılabilme özelliğine sahiptir.

Renk ve desen değişimlerinde bu uygulama sayesinde 2 
farklı renk modeli de çalışılabiliyor. Uyguladığınız yüze-
yin renk ve desenin de değişiklik yapmak istediğinizde 
sadece çıta ve eklerin sökülüp takılması ile hem maliyet 
tarafında avantaj sağlanmış oluyor, hem de oluşan zaman 
kaybı ortadan kaldırılıyor.
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Ağaç bazlı panel sektöründe Türkiye’nin global markası 
Kastamonu Entegre, Kastamonu’nun 93 yıllık tarihini di-
jital ortama taşımayı hedefleyen projenin sponsoru oldu. 
Proje kapsamında 1929’dan bugüne Kastamonu’da yayım-
lanmış tüm gazeteler dijital ortama aktarılacak. Kasta-
monu Gazeteciler Cemiyeti tarafından hayata geçirilecek 
proje şehrin tarihini gelecek nesillere taşıyarak toplumsal 
hafızayı korumayı amaçlıyor. İl Halk Kütüphanesi’ndeki 
1010 ciltte 450 bin sayfalık gazete arşivi bulunuyor.

Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, yarım asır önce 
ilk üretime başladıkları ve adını aldıkları Kastamonu şeh-
rine büyük saygı ve sevgi duyduklarını vurgulayarak şun-
ları ifade etti: 

“Kastamonu, tarihi, sosyal ve kültürel yapısı, alternatif 
turizm merkezleri, coğrafi işaret haline gelmiş tarımsal 
ürünleri ile muazzam değerlere sahip bir şehir. Sadece 
Türkiye değil, dünya tarafından keşfedilmeyi, ziyaret edil-
meyi hak eden doğal ve tarihi bir miras taşıyor. Biz şirket 

olarak Kastamonu adını taşımaktan gurur duyuyor, faali-
yet gösterdiğimiz tüm ülkelerde ve satış yaptığımız tüm 
dünya pazarlarında Kastamonu’nun daha fazla tanınması 
için çalışıyoruz. Elbette biliyoruz ki bir şehrin değerini 
korumak ve artırmak için her şeyden önce belleğine, kül-
türüne sahip çıkması gerekir. Kastamonulu gazeteciler, 
idareciler bu konuda o kadar bilinçliler ki İl Halk Kütüp-
hanesi’nde 93 yıllık bir arşiv oluşturmuşlar. Şimdi de onu 
korumak ve ölümsüzleştirmek için dijital ortama taşıya-
caklar. Kastamonu Entegre olarak bu projenin destekçisi 
olmak bizim için onurdur.”    

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti’ni bu anlamlı proje için 
tebrik eden Yıldız, “Biz Kastamonu Entegre olarak bu şeh-
rin doğasına, tarihine ve değerlerine sahip çıkmak, insa-
nına hizmet etmek için her zaman buradayız, hep burada 
olacağız. Kastamonu’yu geleceğe hep birlikte daha güçlü 
taşıyacağımızdan, tüm dünya için yatırım ve turizm anla-
mında bir cazibe merkezi yaratacağımızdan hiç kuşkum 
yok” diye konuştu. 

Kastamonu’nun 93 yıllık tarihi 
dijital ortama taşınıyor 

Kastamonu Entegre’den tarihe ışık tutacak proje



https://www.555.com.tr


FUARLARDAN

Salon del Mobil 2022, insanlarla ve projelerle dolu bir edis-
yon olacak: yaklaşık 200.000 m2 net sergi alanı ve top-
lamın %25’ini yabancı şirketlerin oluşturduğu yaklaşık 
2.100 katılımcı (SaloneSatellite hariç)

Mobilya sektöründe kalite, yenilik ve yaratıcılık için olağa-
nüstü bir vitrin olan ve sadece sektördeki profesyoneller 
için değil, sunulan çok çeşitli ürünlerin ve serginin ilgisini 
çeken, kaçırılmayacak bir etkinlik olan ve bu yıl altmışın-
cısı gerçekleşecek Salone del Mobile.Milano’nun için  ça-
lışmalar başladı.  
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Yaratıcılık için
küresel bir mıknatıs

Salone del Mobil, . 7-12 Haziran 2022



Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun 
olan Ruken Tunç, kariyer hayatına 2013 yılında QNB 
Finansbank A.Ş.’de hazine departmanında başladı. 
Ardından görevine Hazine Perakende ve Ticari Satış 
Bölüm Müdürü olarak devam etti. Bankada çalıştığı 
dönemde, 2018 – 2020 yılları arasında, Koç Üniversi-
tesi’ nde %100 burslu olarak İşletme yüksek lisansını 
tamamladı. 

18 Nisan 2022 itibariyle SAMET A.Ş. Hazine Direktörü 
olarak görev almaya başlayan Tunç, SAMET A.Ş.’nin ha-
zine ve fon yönetiminden sorumlu olacak.

SAMET A.Ş.
Hazine 

Direktörlüğü’ne 
Ruken Tunç 

atandı

“Mobilyaya hayat verir” mottosuyla 
geliştirdiği yenilikçi ürünlerini 
kullanıcılara sunan Türkiye’nin lider 
mobilya aksesuar markası SAMET 
A.Ş.’ nin Hazine Direktörlüğü’ ne 
Ruken Tunç atandı.

SaloneSatellite’e ek olarak eş zamanlı olarak 7 sergi, 
Rho’daki Fiera Milano fuar alanında 7-12 Haziran Salı ile 12 
Haziran Pazar günleri arasında, her gün 9:30-18:30 saat-
leri arasında profesyonellere açık olacak .

Üç stil kategorisine ayrılan Salone Internazionale del Mo-
bile, Uluslararası Mobilya Aksesuarları Sergisi ve Workp-
lace 3.0 – Classic, Design ve xLux – hepsi, EuroCucina 
bienalleri ve onun tamamlayıcı etkinliği FTK (Mutfak için 
Teknoloji) ile birlikte orada olacak. – ve Uluslararası Banyo 
Fuarı. S.Project, tasarım ürünlerine ve dekoratif ve teknik 
iç tasarım çözümlerine ayrılmış kesişen bir alanla geri 
dönecek. 35 yaş altı yetenekli genç tasarımcıları ile Salo-
neSatellite elbette orada olacak.

Milano cömert ve misafirperver bir şehir, küçük ama yo-
ğun bir metropol. Türünün tek örneği. Tamamen İtalyan, 
ancak kapsayıcı ve küresel. Her zaman meraklı, çalışkan 
ve verimli olmuş, dünyanın her yerinden tasarım ve en-
düstriyel enerjileri kendine çekmiştir. Kalbinde, Salone del 
Mobile. Milano, yaratıcılık için en güçlü katalizördür. Fikir-
lerini, becerilerini ve ürünlerini sergilemeye gelen şirket-
ler için bir yıl boyunca araştırma ve geliştirme, yenilik ve 
arkalarında çalışma için  uluslararası vitrindir. Salone’u bu 
kadar özel ve eşsiz bir deneyim yapan şey budur - sadece 
tasarım ve mobilya ürünlerini  kontrol etme fırsatı değil, 
aynı zamanda şirketler, yaratıcılar, alıcılar, distribütörler, 
iletişim profesyonelleri ve hayranlar arasındaki diyalog ve 
ilişkilerin bir araya geldiği bir alandır. Sektörel ve ulusal 
sınırları aşan, kültür, inovasyon, tasarım ve iletişim için 
vazgeçilmez bir fırsat haline gelen bir etkinliktir.

  Salone küresel bir mıknatıs. Orada olmamak, paylaşma-
mak, anlatmamak düşünülemez. Sadece bir hafta içinde, 
dünyanın dört bir yanından yüz binlerce insan - girişim-
ciler, gazeteciler, koleksiyoncular, entelektüeller, eleş-
tirmenler, tasarımcılar, mimarlar, yaratıcılar, bilgi işçileri, 
güzellik yetiştiricileri - Milano’da bir araya geliyor ve hepsi 
bu gerçeğin bilincinde olarak Milano’da buluşuyor. girişim, 
bilgi, ticaret ve inovasyondan oluşan simya burada bulu-
şuyor. Taklit etmesi veya yeniden üretmesi zor olan Salo-
ne del Mobile, uluslararası düzeyde rekabetçi bir kaldıraç, 
verimli bir zemin ve bilgi, deneyim, kalite, fırsatlar ve hiz-
metler ve gelecek için bir pozitiflik platformudur.
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Özbekistan’ın mobilya ve ağaç işleme endüstrilerinin ana 
fuarı “MebelExpo Özbekistan”, 13-15 Nisan 2022 tarihle-
rinde Taşkent’te, geleneksel olarak Uzexpocentre’de 18. 
kez gerçekleştirildi. Merkür Fuarcılık tarafından Milli Ka-
tılım olarak düzenlenen fuara; Türk Mobilya sektörünün 
majör firmaları katılım gösterdi. 13 ülkeden 70 firmanın 
katıldığı fuarı altı bine yakin bir ziyaretçi gezdi. Yoğun bir 
potansiyel alıcı ziyaretiyle gerçekleşen fuardan Türk fir-
malarımız memnun bir şekilde ayrıldılar.

Uluslararası   MebelExpo Özbekistan Fuarı,(Üretim Tek-
nolojileri. Ağaç işleri. Mobilya ve aksesuarlar.) bölgedeki 
tüm endüstri profesyonelleri için her yıl ana vitrin ve etkili 
diyalog platformu haline gelen en büyük ticaret fuarı olma 
özelliğini taşımaktadır.

2004’ten beri dünyaca ünlü markalar: mobilya üreticileri, 
ekipman tedarikçileri, bileşen tedarikçileri, iç ve tasarım 
uzmanları yeni koleksiyonları, yenilikçi çözümleri ve mo-
bilya endüstrisi ve üretim teknolojilerinin en iyi örnekleri-
ni göstermek ve tanışmak için burada toplanıyor.

Uzun yıllar boyunca, esas olarak b2b segmentine odak-
lanan fuarın iş formatı, önde gelen dünya üreticilerinin 
ağaç işleme makinelerinin ve aletlerinin çalışmasının 

profesyonel bir izleyici kitlesine gösterilmesini sağla-
maktadır; tanınmış bileşen, hammadde ve bitmiş mobilya 
üreticileriyle temas kurmanın yanı sıra; profesyonel tav-
siye ve uzmanlık alarak 34 milyonu aşan nüfusuyla böl-
genin devasa tüketici pazarında bayi veya nihai müşteri 
buluşturmaktadır.
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MebelExpo Mobilya 
ve yan sanayi fuarı 
Özbekistan’da gerçekleşti
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Kumsmall AVM ve diğer iştiraklerin bağlı olduğu Erciyes K. 
S. S Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda  Yunus 
Tarla ve KUMSMALL projesinin mimarlarından olan Bu pro-
jenin bu günlere gelmesinde önemli katkıları olan Ercan 
Sarıkaya başkanlık için yarıştılar

Kentteki önemli bir  otelde gerçekleşen genel kurul; Di-
van Başkanlığı’na Sedat Böyük’ün seçilmesinin ardından 
saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla devam etti. Gündem maddeleri tek tek okunarak 
oylanırken kooperatifin denetim ve faaliyet raporları 
Başkan Ercan Sarıkaya tarafından okundu. Genel kurulda 
konuşan mevcut başkan Ercan Sarıkaya yeniden seçildiği 
takdirde yapılacak hizmetler hakkında bilgiler vererek; 
“Yeminli mali müşavire istediği bilgiler verilerek en kısa 
sürede kooperatif hesaplarının üyelere tebliğ edilmesi, 
tapuların dağıtılmaya başlanması en büyük hedefimizdir. 
Kooperatif İştiraki Portföy A.Ş.’ye personel alımı yapılarak 
faaliyete geçirilmesi için çalışılacaktır. Kooperatif iştira-
ki Kumsmall AVM’nin ulusal ve uluslararası platformlarda 
tanıtımının yapılması ve AVM’ye toptan alım yeterliliği 
getirilmesi için ilgili kurumlarla çalışmalar yapılması. İş 
merkezi, konut gibi ortak alanların dışarıdan yapılması ve 
satılması, işyerlerinin ruhsat ve mesken sorunlarının kısa 
sürede çözülmesi, AVM mağazalarında çalışan personel-
lerin satış, pazarlama ve ilişkiler konularında eğitilmesi, 
site içerisinde bilboardlarımızın oluşturulması, AVM’ye 

alternatif yollar yapılması, AVM’de yerini açmamış olan 
üyelerimizin işyeri ve hisselerinin kira ve gelir durumunun 
en kısa sürede çıkarılarak kendilerine bilgi verilmesi ko-
nularında azami çaba sarf ederek gerçekleşmesi gereken 
çalışmalar yapılacaktır” dedi.

Diğer aday Yunus Tarla ise kurulda yaptığı konuşmada; 
“Biz şunu istiyoruz; burası bir rant kapısı olmasın. Koope-
ratif uzamasın, kısaca tapularımızı alalım. Biz ev yapma-
yacağız, orayı satacağız, üyelerimizi borçlandırmayaca-
ğız, kooperatifimizi uzatmayacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların tamamlanması ve gündem maddelerinin 
oylanmasının ardından genel kurulda oy kullanma işlemi-
ne geçildi. Geniş güvenlik önlemleri alınan genel kurulda  
oyların çoğunluğunu alan Ercan Sarıkaya Erciyes K. S. S 
Kooperatifi başkanlığına seçildi. Genel kurulda  bir ko-
nuşma yapan Sarıkaya ‘’ “BİRLİKTE BAŞLADIK, BİRLİKTE 
DEVAM EDELİM” demiş, “YAPACAĞIMIZ DAHA ÇOK İŞ VAR” 
diyerek dualarınız ve desteğinize talip olmuştuk… Önce 
Allah’ın izni, sonra tecrübemize, bilgimize ve projelerimize 
güvenen üyelerimizin teveccühüyle, işinin erbabı, şehrini 
ve ülkesini seven, sektöre hakim yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarım onay aldı ve seçimi kazandık.  Bize destek 
veren tüm üyelerimize TEŞEKKÜR EDİYORUZ. Şimdi oy ve-
ren, vermeyen tüm üyelerimizle birlikte, güç birliği içinde 
sektörümüze hizmet etme zamanı

48 MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 170          Mayıs - Haziran 2022

Kumsmall AVM ve diğer iştiraklerin 
bağlı olduğu Erciyes K. S. S 

Kooperatifi Genel Kurulu gerçekleşti
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2006 yılından beri Yunanistan’ın Atina kendinde düzenle-
nen ve iki yılda bir yapılan, Mobilya yüzey malzemeleri ile 
mobilya aksesuarları ve orman ürünleri sektörüne hitap 
eden fuar, bu yıl yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce firmanın 
katılımıyla gerçekleşti. Medwood’un uzun zamandır bek-
lenen dönüşü, sadece beklentileri doğrulamakla kalmadı, 
aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışından rekor sayıda ziya-
retçi çekerek beklentileri aştı ve 15.000 m2’lik bir sergi 
alanını kapsayan alanın en büyüğü oldu.

1-4 Nisan tarihlerinde 4 gün boyunca 8.500 ziyaretçi, 
Medwood katılımcılarının yeniliklerini ve yeni ürünlerini 
yakından görmek, onlarla iletişim kurmak, sohbet etmek, 
sipariş vermek ve karlı anlaşmalar yapmak için Metropoli-
tan Expo’ya geldi.

İlk bakışta, sekizincisi düzenlenen etkinlik, ahşap ve mo-
bilya sektörü tüccarları için olduğu kadar mimari, inşaat 
ve geliştirme gibi çeşitli kilit alanlardan geldiği için geniş 
bir yelpaze için bir çekim noktası oldu ve sonuçlanan ticari 
işlemlere değer kattı. . Kıbrıs, İtalya, Almanya, Avusturya, 
İsviçre, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Arnavutluk, Mısır, 
İsrail ve Orta Doğu’dan gelenler olduğu için Yunanistan dı-
şındaki ziyaretçiler de dinamik bir varlığa sahipti. Fuarda 
yine ahşap yapılar, çerçeveler ve sektörle ilgili konularda 
bilgilendirme seminerleri ve diğer etkinlikler başarıyla 
gerçekleştirildi. Medwood, ahşap, malzeme, yüzey ve yapı 
uygulamaları endüstrisinde Yunanistan’da lider ticaret 
fuarıdır.    Türkiye’den fuara katılımcı olarak yer alan fir-
malarımız:   Gentaş,   Gizir,   BETA KİMYA , Kastamonu En-
tegre,    Abm Makine idi. 
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 Medwood 2022
Kaliteli katılımcı, şenlikli atmosferi ve 

muhteşem görüntüleri ile
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Mobilya Sektörü Sorunları
ve Çözüm Önerileri

İstanbul Ticaret Odası Mobilya Meslek Komitesi tarafın-
dan düzenlenen sektörel istişarelerde bulunulacağı “Mo-
bilya Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı sektör 
toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Maksder Mobilya Akse-
suar Sanayicileri Derneği adına Maksder Genel Sekreteri 
Hakan Pakoy Katıldı. 

Hakan Pakoy, Maksder adına 2022 yılı sektör değerlen-
dirmesi yaparak sürece yönelik önemli açıklamalarda ve 

saptamalarda bulundu. Sektörün yaşadığı pekçok sorunu 
da dile getiren Pakoy, dikkat çekici önerilerde bulundu. 

‘’Dünya mobilya ve türevi tüm sektörlerde olduğu gibi ge-
nel anlamda dünya ekonomisi daha önce alışık olmadığı 
türden yeni bir defakto durumla karşı karşıya kaldı . 2020 
yılı başından buyana süren bu çalkantılı süreç hepimizin 
gerek ekonomik yaşamımızı gerekse sağlık ve psikolojik 
hayatımızda son yüzyılın en ağır trajedilerinden birini ya-
şatıyor. Süreç hala devam ediyor, bilim dünyası ele ele bu 
küresel felaketi yine bilimin ışığında çözmeye çalıştı . Bu 
gün aşılar yoluyla Pandemi etkisini düşürerek hayatımız-
da var olmaya devam ediyor. 

Ancak bu süreç yaşam alışkanlıklarımızdan çalışma disip-
linlerimize kadar yeni biçimleri de hayatımıza kattı. Ser-
best çalışma ekonomisi (Gig) diye tanımlayabileceğimiz 
pek çok sektörde bu tür evden çalışma modelleri şirketle-
rin de çalışma programlarına girmiş bulunuyor, E-ticaret 
günümüzde tekstilden hırdavata , aksesuardan mobilyaya 
kadar çok geniş bir sanayi alanına girmiş bulunuyor. Bayi-
likler dijital bayilik sistemlerine dönüşüyor ve Endüstri 4.0 
uygulanabilen teknolojilere dönüştü. Dünya yakınlaştıkça 
insanlar yabancılaşıyor, teknolojinin ve dijital dünyanın 

Maksder Genel Sekreteri Hakan Pakoy, İto tarafından düzenlenen
sektör toplantısında önemli  önerilerde bulundu.



https://maksder.org.tr
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bizlere sunduğu rahatlıklar evlerimizde bile eski ilişkile-
rimizi etkilemeye başladı, evlerimize gittiğimizde küçük 
aile gruplarımız her biri bir köşede veya odasında kendi 
öznel dünyalarında yaşıyorlar. 

Bu sıralarda ticaret kadar hayatımıza dokunacak insan-
sı şeylerden de bahsetmek istiyorum, Ticari başarılar, 
kazançlar elde edilebilir, bazan fırsatlar bizleri çok ileri 
noktalara da taşırlar, ama bir yerlerden kazanıp yaşam-
sal değerlerimizden de uzaklaşmamalıyız. Bu pandemi 
süreci pek çok fırsatı da birlikte getirdi. Dünya ile önemli 
entegrasyonlar oluştu Türkiye olarak bizler hala küçük iş-
letmeler cumhuriyetiyiz, dünya çapında markalarımız yok, 
kendi sektörlerimizde küresel anlamda birkaç şirketimiz 
bizleri gururla temsil ediyorlar, Kastamonu Entegre bu 
gün 6 ülkede üretim tesisine sahip ,Arçelik Avrupa’nın en 
büyük firmalarından biri durumunda , Mobilya sektöründe 
50 ülkeye ihracat yapıyoruz, keza aksesuarda küresel dü-
zeyde rekabet eden markalarımız var. Türkiye bugün için 
bu sektörde Polonya ile birlikte önemli bir üretim üssü 
durumundadır. 

Pandemi sürecinde ilk altı ayı çıkarırsak  firmalarımız 
gerek iç pazarda gerekse de uluslararası ihracatta rekor 
cirolar elde ettiler. 

Avrupa pazarındaki Pazar payımız daha da arttı. Türk mo-
bilya sanayi hemen her üretim alanında gerekli teknolojik 
makine parkına sahip durumdadır, Bizi etkileyen unsur 
üretimden çok üretim girdilerindeki ithalata bağımlılıktır. 
Bugün mobilya sektöründe panelden , yapıştırıcıya, maki-
neden, plastik ve aksesuara kadar, %40 ile 60 arasında 
ithalata bağımlı bir sektörüz. Kurlardaki aşırı hareketlilik 
ve istikrarsızlık üretim yapan firmaların en büyük sorunu, 
Bir gün önce yüksek kurdan aldığınız hammadde 2 gün 
sonra kurdaki oynamalarla üçte bire düşüyorsa siz müş-
terilerinize hangi pariteden mal satacaksınız, yurtdışına 
bunu nasıl anlatabilirsiniz. 

Hepimizin ekonomik istikrara ihtiyacımız var. Aralık ayın-
da yüksek hammadde alımı yapan firmalarımız Ocak or-
tasında çok büyük zarara uğradılar neredeyse pandemide 
yakaladıkları avantajlarını ve karlılıklarını burada kaybet-
tiler. Keza işletme maliyetleri arttı, çalışanlarımızın hakkı 
olan asgari ücret artışlarında fatura yine aynı oranda yük-
selen sigorta girdileriyle bizlere kesildi. 

Bizler aksesuar sektörü olarak Mobilya sektörünün en 
önemli unsurlarını temsil ediyoruz,  Türkiye’deki tüm üre-
ticilerin %90’ı Maksder çatısı altında örgütlenmiş durum-
da Gerek iç pazarda gerekse de en büyük katma değeri bu 
firmalar oluşturuyorlar. 

 kenar bandından sürme sistemlerine, kulpundan, rayla-
rına, masa ayaklarından vidasına, kısacası mobilyanın 
ahşap kısmının dışında kalan hemen tüm malzemeleri biz 
aksesuar üreticileri üretiyoruz ve ne yazık ki mobilyaya 
uygulanan % 8 KDV indirimlerinden hiçbir zaman yarar-
lanamadık , Her şeyin nakde döndüğü  bugünkü piyasada 
%18 kdv ödeyerek zaten sınırlı olan nakit sermayemiz de 

eriyor.   Bizler dünyadaki tasarım ve trendleri çok yakından 
takip eden ve bünyemizde onlarca tasarımcı çalıştıran bir 
bakıma tasarım odaklı işletmeleriz, Mobilyaları giydiren 
kreatörleriz, bizsiz bir manken podyuma çıkamaz. Ayaksız 
mobilya, masa, raysız bir dolap olmaz, 

Son yıllarda dernekler arası ortak çalışma gruplarının 
oluşması ve birlikte hareket etme başarısı hepimizin 
yaşadığı ortak sorunları aşmamızda çok önemli bir rol 
oynayacaktır. Türk mobilya üreticilerinin bizlerin ürettiği 
ürünleri kullanması noktasında yapacağımız çalışmalar 
ve farkındalıklar bu çabamıza güç katacaktır.

Bundan 30 yıl önce bu sektör A’dan Z’ye ithalata bağım-
lı bir durumdayken şu anda yerli üretim toplam üretimin 
%80’ini oluşturuyor. Yüzbinlerce insanın istihdam edil-
diği bu sektörde en büyük sorunumuz ana girdilerimizi 
oluşturan hammadde fiyatlarındaki artışlar ve kurlardaki 
oynaklıktır.   Bu sektörde de en büyük rakibimiz Çin’dir 
Dünyada bu sektör en büyük alımlarını bu ülkeden yapar, 
pandemide ortaya çıkan lojistik ve hammadde tedarik 
zincirini rekabetçi fiyatlarla   oluşturamamızdan dolayı 
bu son zamanlarda doğalgaz ve elektrik zamlarından son-
ra başta panel sektörü olmak üzere  döküm ve kaplama 
tesislerinde doğalgazla üretimi gerçekleşen ve yoğun 
elektrik kullanan işletmelerin maliyetleri direk fiyatlara 
yansıyarak bu rekabeti daha da zorlaştıracaktır.  2022 yılı 
aynı zamanda ülke genelinde seçim tartışmalarının çok 
konuşulacağı, bundan dolayı siyasal çevrelerin bu önce-
liklerinden dolayı sanayinin sorunlarını ıskalayabileceği 
gerçeğinde hareketle daha dikkatli olmamız gereken bir 
yıl olacaktır. Son yıllarda dernekler arası ortak çalışma 
gruplarının oluşması ve birlikte hareket etme başarısı 
hepimizin yaşadığı ortak sorunları aşmamızda çok önemli 
bir rol oynayacaktır. Türk mobilya üreticilerinin bizlerin 
ürettiği ürünleri kullanması noktasında yapacağımız 
çalışmalar ve farkındalıklar bu çabamıza güç katacaktır. 
Bizler de Maksder olarak bu konudaki tüm çalışmalara 
destek vereceğiz. Öncelikle de sektörümüzü ölçekleyebi-
leceğimiz bilimsel verilere ve çalışmalara ihtiyacımız var. 
Ürettiğimiz gerçek katma değeri ancak bu şekilde ortaya 
çıkarabilir ve bunun sonuçlarını paylaşabiliriz. ‘’



https://www.disakulp.com
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Berndorf Band Grubu’na 
yeni yönetim ekibi

Berndorf Band Grubu, 
yeni yıla yeni bir yönetim 
ekibiyle başladı. Alexander 
Leutner ve Gernot 
Binder’dan oluşan yeni 
bir yönetim ikilisi, çelik 
kayışlar ve çelik kayış 
sistemlerinde dünya 
pazar liderinde uzun 
süredir Genel Müdür 
Herbert Schweiger’i takip 
ediyor.
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Geleceğe çifte söz
Berndorf Band Group, dünyanın önde gelen tam kapsam-
lı çelik kayış ve çelik kayış sistemleri tedarikçisidir. Bu 
konumu pekiştirmek için şirket, gelecekteki zorluklar 
için kendisini yeniden konumlandırıyor. 1 Ocak 2022 iti-
bariyle şirketin kendi saflarından iki kişi yönetimi devral-
dı. Alexander Leutner ve Gernot Binder şimdi uluslararası 
bilgi birikimlerini bir araya getiriyor, birlikte stratejik 
kararlar alıyor ve Berndorf Band Grubu içinde “birlikte ka-
zanmaya” odaklanıyor.

Alexander Leutner , Aşağı Avusturya merkezli şirkete 
2014 yılında katıldı ve burada, yönetim ikilisinin bir parça-
sı olmak için adım attığı 2021’in sonuna kadar Uluslara-
rası Ticaret Bölümü Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Aynı zamanda Berndorf Band Group’un CEO’su olan Gernot 
Binder , başarılı bir uluslararası geçmişe de sahip.  Ma-
kine mühendisliği mezunu mühendis, ilk profesyonel 
deneyimini Triesting vadisindeki bir teknik şirkette ka-
zandı. Bunu, 1996 yılında Servis ve Eğitim Müdürü olarak 
başladığı Berndorf Band Grubunda örnek bir kariyer izledi.  
Berndorf Band Engineering GmbH’yi 2021’in sonuna kadar 
Başkan olarak yönetti. Berndorf Band Group’un her iki CE-
O’su da uluslararası şirketin geleceğine geliyor:

“Teknoloji hızla gelişiyor. Bu nedenle, şirketimizin oyunun 
önünde kalmasını sağlamak için inovasyonu ölçeklenebi-
lir hale getirmemiz ve çevik iş uygulamaları uygulamamız 
gerekiyor.”

İki beyin, tek görev
Berndorf Band Group’un yeni yöneticileri de nihai hedef 
konusunda hemfikir.

“ Bu yıl kendimize çalışanlarımız ve müşterilerimizle bir-
likte gerçekleştireceğimiz iddialı hedefler koyduk.”

Memnun müşteriler her zaman Aşağı Avusturya merkezli 
dünya pazar lideri için temel teşkil etmiştir. Müşterilerini 

her zaman tek bir kaynaktan tavsiye ve eksiksiz çözüm-
lerle destekleyen şirket, onlarla birlikte öğrenmek ve bü-
yümek istiyor. Yeni CEO Gernot Binder için bunun ancak en 
iyi çalışanlarla başarılabileceği açık:

“Çalışanlarımızı yenilikçi fikirler geliştirmeye ve dikkat-
le düşünülmüş müşteri çözümleri ve mükemmel hizmet 
sunmaya teşvik etmek ve ilham vermek istiyoruz.”

CEO Alexander Leutner ekliyor:
“Bunu nitelikli çalışanlarımız, birleşik bir pazar varlığı, iyi 
liderlik, teknolojik ilerleme, modern çalışma yöntemleri, 
dijital fırsatlar, verimlilik ve maliyet yönetimi ve organi-
zasyonun özenli yönetimi aracılığıyla başarıyoruz.”

Daha fazla esneklik için  
yeniden yapılandırma

Berndorf Band Grubu yeni yıla sadece yeni bir yönetim eki-
biyle girmiyordu. Şirket ayrıca gelecekteki zorluklara kar-
şı elinden gelenin en iyisini yapabilmek için yenidenyapıla-
nıyor. Örneğin, Berndorf Band Grubu, Aşağı Avusturya’daki 
genel merkezinde kendi Ürün Yönetimi ekibini hayata ge-
çirdi. Bunu yaparken müşterilerine daha da özelleştirilmiş 
ürünler sunmak, optimum üretim sürecini garanti etmek 
ve yetkin bir iletişim ortağı olmak istiyor. Ayrıca şirket, 
çelik kayış sistemlerini daha da geliştirmek için yeni bir 
İş Geliştirme departmanı kurmaya karar verdi. Her zaman 
güncel olmak ve kayış sistemlerini sürekli geliştirmek için 
trendleri tanımaya odaklanacaktır.

Tüm bu yeniden yapılanma – yeni yönetimle bağlantılı 
olarak – Berndorf Band Group’un ve dünya çapındaki se-
kiz yan kuruluşunun birbirine daha da yakınlaşmasına ve 
müşteriler tarafından çelik kayışlar, kayış sistemleri ve 
en iyi küresel tedarikçilerin eksiksiz bir tedarikçisi olarak 
algılanmasına yardımcı olacak. hizmet.
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Sektöründe birçok yeniliğe öncülük eden Kastamonu 
Entegre, yaşam alanlarını daha güvenli hale getiren Safe 
Surface teknolojisi ile Türkiye’de yeni bir ilke imza attı. Vi-
rüs ve bakterilere karşı %99,9 oranında etkili olan ve etki-
sini 24 saat içerisinde göstermeye başlayan Safe Surface 
melamin kaplı paneller, Türkiye’de virüslere karşı etkin ilk 
panel yüzeyi olma özelliği taşıyor.

Ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu 
Entegre, geliştirdiği ürünlerle doğadan hayata köprü ol-
maya devam ediyor. Artan hijyenik ortam ihtiyacına ceva-
ben Teknopark İstanbul’daki Ar-Ge Merkezi’nde çalışma-
larını aralıksız sürdüren firma, bakterilerin yanı sıra Tür-
kiye’de virüslere karşı etkin ilk panel yüzeyi olma özelliğini 
sağlayan Safe Surface teknolojisini pazarla buluşturdu. 
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Kastamonu Entegre’den
Virüs ve Bakterilere Karşı 

Etkili Panel Yüzeyi: 
Safe Surface



Zorlu virüslere karşı etkin 
koruma

Safe Surface panel yüzeylerinin virüs ve bakterilere karşı 
%99,9 oranında etkili olan ve etkisini 24 saat içerisinde 
göstermeye başladığı Alman Hohenstein Enstitüsü La-
boratuvarları’nda, yok edilmesi çok daha zor olan zarfsız 
virüslerle (MS2 Virüsü) yapılan deneylerle kanıtlandı. 

Bakteri ve virüslerden arınmış 
sağlıklı mekanlar

Safe Surface teknolojisi virüslerin yeniden aktive olma 
olasılığını ortadan kaldırarak yaşam alanlarını güvence 
altına alıyor. Bu teknoloji ile üretilen melamin kaplı panel-
ler virüs ve bakterilere karşı gösterdiği etkili korumayla 
kişisel yaşam alanlarının yanı sıra oteller, hastaneler, spor 
salonları, okullar gibi halk sağlığı için önem taşıyan kamu-
sal alanlarda da güvenle kullanılabiliyor.
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Kastamonu Entegre’den Virüs ve Bakterilere Karşı Etkili  
Panel Yüzeyi: Safe Surface 

 
Sektöründe birçok yeniliğe öncülük eden Kastamonu Entegre, yaşam alanlarını daha 
güvenli hale geGren Safe Surface teknolojisi ile Türkiye’de yeni bir ilke imza aJ. Virüs ve 
bakterilere karşı %99,9 oranında etkili olan ve etkisini 24 saat içerisinde göstermeye 
başlayan Safe Surface melamin kaplı paneller, Türkiye’de virüslere karşı etkin ilk panel 
yüzeyi olma özelliği taşıyor. 

Ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre, geliş9rdiği ürünlerle 
doğadan hayata köprü olmaya devam ediyor. Artan hijyenik ortam ih9yacına cevaben 
Teknopark İstanbul’daki Ar-Ge Merkezi’nde çalışmalarını aralıksız sürdüren firma, bakterilerin 
yanı sıra Türkiye’de virüslere karşı etkin ilk panel yüzeyi olma özelliğini sağlayan Safe Surface 
teknolojisini pazarla buluşturdu.  

Zorlu virüslere karşı etkin koruma 
Safe Surface panel yüzeylerinin virüs ve bakterilere karşı %99,9 oranında etkili olan ve etkisini 
24 saat içerisinde göstermeye başladığı Alman Hohenstein Ens9tüsü Laboratuvarları’nda, yok 
edilmesi çok daha zor olan zarfsız virüslerle (MS2 Virüsü) yapılan deneylerle kanıtlandı.  

Bakteri ve virüslerden arınmış sağlıklı mekanlar 
Safe Surface teknolojisi virüslerin yeniden ak9ve olma olasılığını ortadan kaldırarak yaşam 
alanlarını güvence alUna alıyor. Bu teknoloji ile üre9len melamin kaplı paneller virüs ve 
bakterilere karşı gösterdiği etkili korumayla kişisel yaşam alanlarının yanı sıra oteller, 
hastaneler, spor salonları, okullar gibi halk sağlığı için önem taşıyan kamusal alanlarda da 
güvenle kullanılabiliyor. 

Teknik Detaylar: 
Melamin kaplı MDF  

  

  
Melamin Kaplı Yonga Levha 

En (mm) Boy (mm) Kalınlık (mm)*

1830-2445  2100-3660    6-40

En (mm) Boy (mm) Kalınlık (mm)

1830-2200 2800-5600 6-38

TEST METODU: ISO 21702:2019 standartlarına uygun



 firma, benzer bir mantıkla 3 boyutlu yazıcı 
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Pek çok firma ve tasarımcı bir süredir 3D baskı süreci ile 
çalışıyor ve deneyim kazandı. Vidalardan armatürlere ve 
sandalyelere: tasarım olanakları sınırsız görünüyor. Mal-
zeme üreticisi Covestro , yakın zamanda DSM’den satın 
aldığı katmanlı imalat işletmesi tarafından geliştirilen ilk 
malzemesini tanıttı : 3D pelet baskı için cam elyafı dolgu-
lu geri dönüştürülmüş polietilen tereftalat (rPET). Tüketi-
ci sonrası PET atıklarından yapılmıştır

Tasarım özgürlüğüne ek olarak, 3D baskı için kullanılan 
malzeme de önemli bir rol oynamaktadır. Malzeme üretici-
si Covestro, şimdi 3D granül baskı (FGF) kullanan yüksek 
performanslı ve yapısal uygulamalara uygun cam elyaf 
dolgulu malzemeden yapılmış ilk sandalyesini tanıttı.

Geri dönüştürülmüş PET’ten 
yapılmış 3D baskı malzemesi

Başlangıçta, 3D baskı süreci halk tarafından esas olarak 
gerçek bir faydası olmayan bir hile olarak algılandı. Ancak 
geçtiğimiz birkaç yıl bu değerlendirmenin yanlış olduğunu 
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Yenilikçi teknolojiler:

3D yazıcıdan 
sürdürülebilir malzeme

 
Covestro, 3D baskı için ilk ürününü piyasaya sürüyor: cam dolgulu, geri dönüştürülmüş polietilen tereftalat. Michiel van der Kley tarafından tasarlanan bu sandalye gibi 
mobilyalar yapmak için kullanılabilir. 

 

Covestro, 3D baskı için ilk ürününü piyasaya sürüyor: cam 
dolgulu, geri dönüştürülmüş polietilen tereftalat. Michiel van 
der Kley tarafından tasarlanan bu sandalye gibi mobilyalar 
yapmak için kullanılabilir.



http://www.ictenmetal.com
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açıkça göstermiştir. 3D baskı, mobilya endüstrisinde de 
tasarım sürecinin önemli bir parçası haline geldi.

eçmişte belki de minyatür prototipler yazıcıdan çıkarken, 
bugün şirketler şimdiden ilk ürün hatları üzerinde çalışı-
yorlar. Buradaki odak noktası, yalnızca 3D baskının getir-
diği yaratıcı özgürlük değildir. Sürdürülebilirlik ve kaynak 
verimliliği konusu da bazı tasarımcılar için çok önemlidir.

3D baskı şimdiye kadar her zaman sürdürülebilir teknoloji 
ile ilişkilendirilmemiş olsa da son yıllarda yaşanan geliş-
meler, ilave plastik kullanılmadan da katmanlı üretimin 
yapılabileceğini gösteriyor. Örneğin Michigan Teknoloji 
Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, mobilya endüstrisinden 
geri dönüştürülmüş odun atıklarından 3D yazıcı için bir 
filament geliştirdiler. Hollandalı tasarımcı Beer Holthuis, 
Kağıt Hamuru Yazıcısı ile kağıt hamurundan ilk nesneleri 
şimdiden üretiyor. Ayrıca  Danimarkalı bir firma, benzer bir 
mantıkla 3 boyutlu yazıcı yöntemi üzerine çalışarak çevre 
dostu bir hale getirmeyi başardı. Paper Pulp Printer isimli 
bu yazıcı, 3 boyutlu nesneler üretmek için plastik yerine 
kağıt hamuru kullanıyor. Dünyada ihtiyacımızdan daha 
fazla plastik halihazırda üretilmiş vaziyette. Mikro plas-
tiklerin de dünya çapında zararlı etkilerini görmeye başla-
dığımız şu günlerde, plastik üretimini azaltmak, gezege-
nimizin iyiliği için daha fazla önem arz etmeye başladı. Bu 
yeni 3 boyutlu yazıcı yöntemi, plastiği işlemden tamamen 
çıkarıyor. Hamur haline getirilen kağıt, lifli ve kolayca şekil 
verilebilir bir hal alıyor. Doğal bir yapıştırıcı ile bir arada tu-
tulan kağıt hamuru, yazıcı yukarı doğru çalışarak görevini 
yerine getirirken malzemenin dağılmasını engelliyor. Yazı-
cı, geleneksel plastik malzeme kullanan 3 boyutlu yazıcı-
larda olduğu gibi çalışıyor. Üretimi tamamlanan prototip, 
evdeki atık kağıtları kullanabildiği için, geri dönüşüm ve 
atık masraflarını da azaltıyor. Hassas bir malzeme olan 
kağıt hammadde olarak kulanılmış olsa da, üretilen ürün 
kuruduktan sonra oldukça dayanıklı bir hale geliyor. Öte 
yandan, yazıcının çözünürlüğü, geleneksel plastik malze-
me kullanan rakipleri kadar başarılı değil. Üretilen ürünle-
rin pürüzlü yapısı, dikkat çekici ve ayırt edici olsa da, kağıt 
hamuru hammaddesi hassas çalışmalar için uygun ol-
maktan uzak. Yazıcıdan çıkan ürünler ayrıca, ihtiyaç kal-
madığında ya geri dönüşümü gönderilebiliyor ya da tekrar 
yazıcıda kullanılmak üzere hamur haline getirilebiliyor.

Baskı için sürdürülebilir bir malzemenin güncel bir baş-
ka örneği şimdi malzeme üreticisi Covestro tarafından 
sunuldu: Yakın zamanda DSM tarafından satın alınan Ek-
lemeli Üretim iş birimi tarafından geliştirilen, 3D granül 
baskı için cam elyaflarla doldurulmuş geri dönüştürülmüş 
bir polietilen tereftalat (rPET).

Daha fazla sürdürülebilirlik, 
daha az maliyet

Arnite® AM2001 GF (G) rPET - bu, Covestro’nun kapalı 
döngü ekonomisi vizyonunun altını çizen PET atıklarından 

yapılan yeni malzemenin adıdır. Geri dönüştürülmüş PET, 
3D granül baskı için optimize edilmiştir. Fused Granulate 
Fabrication (FGF) olarak da bilinen bu teknoloji, geniş for-
matlı parçaların hızlı ve ekonomik katkılı imalatını sağlar.

Doğrudan uygulama baskısı, ürün geliştirme süresini 
azaltarak maliyetleri düşürür. Ayrıca, malzeme maliyet-
lerini düşürmeye yardımcı olabilecek esnek tasarıma da 
olanak tanır. 3D baskı, 

yalnızca gerekli malzeme kullanıldığından, zaten kendi 
içinde daha sürdürülebilir bir üretim yöntemidir. Covestro, 
malzemenin kendisini daha sürdürülebilir hale getirerek, 
üreticilerin döngüsel bir ekonomiye geçişine yardımcı 
oluyor.

DSM’nin eski Reçineler ve Fonksiyonel Malzemeler işinde 
küresel katmanlı üretim başkanı Hugo Da Silva, “3D gra-
nül baskı için bu yüksek performanslı malzemenin piya-
saya sürülmesi, döngüsel tedarik zincirleri oluşturmaya 
yönelik önemli bir adımdır,” diye açıklıyor. “Tüm plastik 
atıkların yüzde 50’sinden fazlasını oluşturan PET ambalaj 
ile, onu bir hammadde olarak yeniden kullanarak ömrünü 
uzatmak, performans veya toplam sahip olma maliyetin-
den ödün vermeden, ham ham maddelere yaygın olarak 
bulunan bir alternatif sunuyor.”

Covestro’da katmanlı üretimin küresel başkanı Patrick 
Rosso şunları ekledi: “Yeni meslektaşlarımız tarafından 
geliştirilen bu döngüsel malzemenin piyasaya sürülme-
sinden heyecan duyuyoruz. Bu, Covestro’nun döngüsel 
ekonomi vizyonuna mükemmel bir şekilde uyuyor.”

Arnite® AM2001 (G) rPET’in mekanik özellikleri ve geniş 
işleme penceresi, onu yaya köprüleri, bisiklet veya yaya 
tünelleri için fayanslar, kaplama veya bölmeler gibi mimari 
uygulamalar, iç ve dış mekan mobilyaları, küçük alanlar 
dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerdeki yapısal uygu-
lamalar için ideal kılar. tekneler, ambalaj kutuları veya 
aletler. 3D granül baskı için bu yüksek performanslı mal-
zemenin piyasaya sürülmesi, döngüsel tedarik zincirleri 
oluşturmaya yönelik önemli bir adımdır.

Köln messe: Global competence in furniture, interiors and 
design

 
Plastik Yerine Kağıt Hamuru Kullanan 3 Boyutlu Yazıcı

 

Plastik Yerine Kağıt 
Hamuru Kullanan
3 Boyutlu Yazıcı



https://www.frimpeks.com/tr/
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2018 yılında satın aldığı Kanada’nın Ontario eyaleti’nin 
Toronto şehrinde bulunan showroom, depo ve ofisle-
rinin bulunduğu 2.000 m² kapalı alanındaki faaliyet-
lerine tüm hızıyla devam ederken, dev bir hamle daha 
geldi ve artık bir UNIMAK adresi daha 2.000 m² olarak 
Amerika Michigan’da bulunuyor.

UNIMAK 
AMERİKA/MICHIGAN’DA

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracat-
çıları Birliği (AKAMİB) ev sahipliğinde Kayseri’de 
düzenlenen panel ve ödül töreni’nde 2004 yılından 
beri ihracat yapan firmamız; ihracat rakamları ile 
Kayseri’de 7. Akdeniz Bölgesinde ise 11. sırayla 
ödüle layık görüldü. Ödülümüzü firmamız adına Yö-
netim Kurulu Başkanımız M. Haluk KILIÇER aldı.

Arkopa’ya AKAMİB Ödülü

Türkiye’nin pazar lideri ve dünyanın önde gelen kenar-
bandı üreticisi EGGER DEKOR A.Ş., İKMİB ihracat ödülle-
rinde kendi alanında ilk 3’te yer alarak gecenin yıldızı 
ödülüne layık görülmüştür.

EGGER DEKOR İKMİB
2022 yılı ihracat ödülü aldı

13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen Orta Anadolu 
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Ola-
ğan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. 

Genel kurul sonucunda bu yıl neticesinde Tahsin ATA gü-
ven tazeleyerek yeniden Yönetim Kurulu Başkanı  seçildi.  
ATAGÜR firması temsilcisi Sn. A. Tahsin ATA’   yanında  ay-
rıca   OMSİAD Yönetim Kuruluna    Başkan Vekili  Cihat ÇA-
KIR’ , OMSİAD Üyesi, Erol ATA, Hüseyin TOSUOĞLU, Renan 
GÖKYAY,  ve  Melih GÜN  seçildiler.  Tüm Yönetim Kurulu 
Üyelerini tebrik eder , sektörümüze ve ülke ekonomimize 
hayırlı olmasını temenni ederiz.  

OAİB Genel kurulu yapıldı



http://www.ozdemirmalzeme.com/tr/index.php
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Akdeniz mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracat-
çılar birliği seçimli genel kurulu yapıldı. Birliğe 
üye Mobilya , Kağıt ve orman ürünleri sektörünün 
büyük çoğunluğunun tercihleriyle bir önceki dört 
yıllık dönemde  başkanlık yapan ve başarılı ça-
lışmalar gerçekleştiren Arkopa Ahşap, Panel fir-
ması YK  Üyesi Onur Kılıçer tekrar başkan seçildi.    
2022-2026 dönemi için yeniden yönetim kurulu 
başkanlığına aynı yönetim kurulu ekibiyle seçi-
len Başkan Kılıçer, teveccühlerinden dolayı tüm 
üyelere teşekkür ederek, bu tercihlerine layık bir 
4 yıl görev yapacaklarını ve’ tüm ihracatçılarımıza 
şükranlarımı sunuyorum’diyerek göreve layık ola-
caklarını belirtti.

2022 yılına iyi bir başlangıç yapan Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman 
Ürünleri Birliği (AKAMİB), bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 
18 artırarak 76 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Pandemi, döviz kur-
larında yaşanan dalgalanmalar, konteyner ve navlun krizi, hammadde 
teminindeki sıkıntılara rağmen yaptıkları özverili çalışmalarla ihracat 
artışını sağlayan ve Türkiye ekonomisinin büyümesinin lokomotifi olan 
ihracatçı firmalar, AKAMİB’in düzenleydiği etkinlikte ödüllerini aldılar. 
22 Mart 2022 tarihinde Kayseri Radison Blu Otel’de, T.C. Ticaret Bakan 
Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Baş-
kanı İsmail Gülle’nin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, sektö-
ründe en fazla ihracat gerçekleştiren firmalar ödüllerini aldılar. 

AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, “Şubat ayında 46 milyon 
dolar sektör ihracatı gerçekleştiren Kayseri hem birliğimiz hem de 
sektörümüz için en önemli şehirlerden biri. Kayseri’de yapacağımız et-
kinlikte en fazla ihracat yapan üyelerimize teşekkür edecek ve 2022 yılı 
için de motive edeceğiz” dedi. Türkiye’nin mobilyada marka değerinin 
her geçen gün arttığının altını çizen Başkan Kılıçer, “Şubat ayında bir 
önceki yılın aynı dönemine göre mobilya ihracatımız %17,6 artarak 45,8 
milyon dolara yükseldi. Yaptığımız çalışmalarla firmalarımızın yeni pa-
zarlara açılmalarını, markalaşarak Ar-Ge ve inovasyonla ihracatta kat-
ma değeri artırmalarını hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Şubat ayında 
sektörün  ihracatının da %30 artarak 11,6 milyon dolar seviyesine gel-
diğini belirten Onur Kılıçer, “Bölgenin istihdamına, kalkınmasına destek 
veren tüm sektörlerimizin ihracattaki payını artırması için çalışmaları-
mıza devam edeceğiz” dedi.

Akdeniz Mobilya 
İhracatçıları Birliği 
Genel Kurulu yapıldı

İhracatın şampiyonları
Kayseri’de ödüllerini aldılar

AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı  
Onur Kılıçer



https://www.betakimya.com.tr


http://aypol.com.tr


http://aypol.com.tr
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Yenilikçi hizmetleriyle, sektördeki rekabet ortamında 
avantajlı olma fırsatı sağlayan Roma Kenarbantları,   mo-
bilya sektöründe yeni bir dönem başlatarak, “Bant Servis” 
hizmetini tüketicileri ile buluşturuyor. “Bant Servis” ma-
rangoz grubu müşterilerine diledikleri metrajda kenar-
bandı satın alabilecekleri yeni bir iş modeli sunuyor. 

Daha az fire, daha çok kazanç
Roma markasının tescilli hizmeti “Bant Servis”, tüketici 
ihtiyaçlarını ve isteklerini “hızlı” ve “pratik” olarak karşı-
lıyor. Seçili satış noktalarında hizmete başlayan “Bant 
Servis”, minimum sipariş miktarı olmaksızın, tüketicilere 
ihtiyaçları kadar kenarbandını diledikleri renk ve metrajda 
satın alabilme avantajı sunuyor.

Minimum seviyede stok tutma, ihtiyaç kadar metrajda ke-

narbandı siparişi verme ve fire vermeden, yüksek kazanç 
sağlama imkanları “Bant Servis” ’i öne çıkaran özellikler-
den sadece bir kaçı.  Ayrıca geniş Roma Kenarbandı kolek-
siyonundan stok renklerini denemek, yepyeni tasarımlar 
yaratmak ve, satışları artırmak için mükemmel çözüm.

Roma ayrıcalıklarıyla tanışın, 
kazanın…

Roma markası bu yeni hizmetiyle, bayileri için karlı bir iş 
kolu ve yeni müşteri portföyü kazanmak için imkan ya-
ratırken, alışılagelmiş standartların dışına çıkarak tüm 
müşterilerine yüksek kazanç fırsatı sağlıyor. 

Bant servis noktalarına www.romabant.com’dan 
ulaşabilirsiniz.
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Metre bazında  
“Bant Servis” Hizmeti  

Seçili Satış Noktalarında!
Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu’nun lider, dünyanın en büyük 3. kenarbandı üreticisi 

Roma Kenarbantları, yeni ve tescilli hizmeti “Bant Servis” ile özel fırsatlar sunuyor. 



Senegal’de 
Gentaş 

damgası
Senegal’de Türk şirketlerin tasarımını tamamladığı ve 
inşa ettiği 50 bin kişilik Senegal Stadyumu açıldı. Stad-
yumun açık hava şartlarına maruz kalan iç mekan duvar 
kaplamalarında Gentaş A.Ş.’nin dayanıklı ve uzun ömürlü 
ürünü G-Uv, sabit mobilya uygulamalarında G-Lam ve wc 
ıslak zemin uygulamalarında ise kolay temizlenen, anti-
bakteriyel özelliğe sahip olan G-Com tercih edildi.  
www.gentas.com.tr

http://www.uzmanhavaliteknik.com


http://www.merkurfair.com/tr%2DTR/#




https://www.baylaratolye.com


https://www.baylaratolye.com


https://www.unimak.tc/index.php/tr/


https://www.unimak.tc/index.php/tr/


http://3-a.com.tr


http://www.aetpazarlama.com
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NESİP UZUN :  Öncelikle 2022 yılı İstanbul  İnside etkin-
liğiniz hayırlı olsun. Bu etkinliği Biesse olarak pek çok 
ülkede değişik aralıklarda yapıyorsunuz. Burası ufak 
bir fuar alanını andırıyor ve günün önemli teknolo-
jilerini burada tanıtıyorsunuz. Geleneksel mobilya 
işleme makineleri yanında burada tanıttığınız farklı 
bir ürünler de  var. Özellikle  Materia ‘yı    lokomotif ve 
inovatif bir ürününüz olarak  sunuyorsunuz, makine 
sadece ahşap sektöründe değil farklı sektörlerde 
de işlevi olan bir Makina  sanırım. Bize biraz anlatır 
mısınız?  

BIESSE : Biesse, ahşap işleme makineleri yanında farklı 
sektörlerde de makine teknolojileri geliştiren bir şir-
kettir.   Ahşap, cam, mermer, grubuna ek olarak bu da 
yeni plastik materyelleri de işleyen bir makine olarak 
eklendi.  Bu makinemizi ileri Mühendislik malzemeleri-
miz diye tanıtıyoruz. Savunma sanayinden tutunda be-
yaz eşya sanayine kadar, otomotiv sanayinden reklam 
ve  tüm plastik ve plastik türevleri malzemeleri işleyen 
bir makinadır.  Beş eksenli  metal dahil  alüminyum gibi 
daha yumuşak sayılan metaller ile  plastik ve plastik 
türevli malzemeleri başarıyla işleyen bir makine  olarak 
geçiyor. Hassasiyeti nedeniyle  sünger de işleyebiliyor. 
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29 Mart 1 Nisan 2022 arası 
Biesse Maltepe showroom’unda 
gelenekselleşen Biesse  İnsign 
etkinliği gerçekleşti. Etkinliği 4 gün 
boyunca Türkiye genelinde önemli 
firma temsilcileri ziyaret ederek 
bağlantılar kurdular ve sergilenen 
yeni makineleri görme imkanı 
buldular. Biz de konuyla ilgili Biesse 
Türkiye Operasyon Direktörü  Sn 
Yelda Akıncı ile  bu yılki etkinlik 
hakkında konuştuk 

Biesse Türkiye 2022
Insign etkinliği yapıldı



Tabii sadece cnc makineleri değil farklı makinelerde var özel-
likle ağırlıkla Otomotiv sektörünün kullandığı ve tercih ettiği 
bir makine  arabaların ön panelleri var onları mesela tek se-
ferde basabiliyor ve daha farklı vakumlu  çalışan  bir makine. 
membran preslere benziyor ama  farklı makine.   1-2 müşte-
rimize sattık ve kullanmaya başladılar.  Otomotiv sektörünün 
daha çok tercih ettiği bir ürün bu. Ayrıca  gemi imalatında da 
kullanılıyor bu makineler.  Farklı farklı modelleri var, geniş bir 
sektör ve geniş bir kullanım alanı var, hassasiyeti çok fark-
lı.  Metal işleme teknolojisinde biliyorsunuz  hassasiyet çok 
önemli ve  bu makineler de o hassasiyette  çalışıyorlar.  

NESİP UZUN :  şu anda Türkiye’de Kullanımda mı?

BIESSE : Kullanımda Tabii ki,  geçtiğimiz 2 yıl boyunca  Türki-
ye’de 5 tane satıldı ve şu anda kullanımda.   bir müşterimizin 
Makedonya’daki  fabrikası’nda  6 tane makinamız var.

NESİP UZUN : Bu makineler bu sene Tüyap’ta  
sergilenecek mi?

BIESSE: Tüyap’ta daha ziyade ağaç işleme makineleri ile gi-
riyoruz stratejik bir karar değişikliği olursa bunu da kulla-
nabiliriz görmek isteyenler showroom’a gelerek görebilirler, 
yıl içerisinde eve misafir kabul ediyoruz diyelim. 
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Geçen yıl  İDEF Fuarına  katıldık.  O da 2 senede bir yapılan 
fuardır,  daha önce de Eurasia fuarına katılmıştık.  orada 
da bu makineyi sergiledik.   Ama orası bize yönelik değildi, 
daha çok ambalaj sektörüne yönelik makineler vardı bu 
nedenle  orada hedef  kitleyi yakalayamadık, ama İDEF fu-
arı gayet güzeldi.

NESİP UZUN :  Türkiye’de  bu sektöre  hizmet veren üretici 
ve ithalatçı çok firma var, bunun dışında farklı sektörler-
de özelikle  savunma sanayi gibi metal vb sektörlerde 
de küçük ama çok hassas çalışan mikro Mühendislik 
firmaları var. Bunlar gerçekten bir elin parmakları ka-
darlar,   sadece savunma sanayine değil, uçak sana-
yiinde de çalışıyorlar. Benim bildiğim birkaç firma var.  
Dolayısıyla Tabi o sektör katma değeri çok yüksek bir 
sektör ve   Biesse bu yeni vizyonuyla mevcut kulvarın 
da dışına çıkıyor.   Sadece Ahşap İşleme makinelerinin 
ötesinde takım tezgahları plastik enjeksiyon sektörü 
metal sektörü gibi  çok geniş bir sektöre adım atıyor,  siz-
ler de  bunların hepsini  buradan organize ediyorsunuz 
Katma değeri yüksek bu sektörlerde çalışmak nasıl bir 
şey,  Ahşap sektöründeki müşterilerinizi,  Mühendislik 
altyapısının olduğu bu muhataplarınızla kıyaslarsak 
neler söylersiniz?

BIESSE : Bu sektörde her şeyin planlı olması gerekiyor, 
Burada daha  sıcak satışlar gerçekleşiyor.  Bu sektörde  
anlık kararlarla değil,  daha önceden planlanmış ve büt-
çeleri belirlenmiş bir işin içindesiniz.   Alıcının  bütçesine 
koyduğu ürün,  ama o yıl içerisinde o ürünün alımı  gerçek-
leşmiyor ne yapıyor Planlı ve programlı işlerini hallediyor-
lar, bunun için gerektiğinde müşteriyi   İtalya fabrikamıza 
götürebiliyoruz ve burada daha  farklı çözümleri göstere-
biliyoruz.  Orada işler biraz daha kati ve daha kesin, planlı 
ve programlı oluyor. 

NESİP UZUN :  Bu makineler biraz daha pahalı sanıyorum.

BIESSE :  Aslında hemen hemen aynı fiyatlar çok büyük bir 
fark yok, ama  kıyasladığımızda biraz daha üstte kalabilir.  
Fiyat olarak kıyasladığımızda  5 eksenlilerde CNC’lerden    
bir tık daha pahalıdır.    Tabi ki  farklı özellikleri var ve iş-
levleri daha geniş, farklı farklı malzemeler de farklı türleri  
işleyebiliyorlar. 

NESİP UZUN :  burada Lokomotif ürün MATERIA CL  herhalde

BIESSE :  Evet  geçen sene bununla  İDEF fuar’ında drone 
yaptık.  Parçaları, her şeyini   metal ve plastik  aksamlarını 
bu makine ile yaptık.   Sadece motoru kaldı.  Savunma sa-
nayinin kullandığı bazı malzemeleri getirmek sıkıntılıdır.  
Türkiye’ye sokmakta sıkıntılı Biz  de numune olarak getir-
dik ve işledik. Gösterdik ama komple toparlama imkanımız  
olmadı  motor ve bazı elektronik aksamları dışardan sağ-
lamak zorundaydık. 

NESİP UZUN : ortalama ne kadardır Bu tip bir  makinanın 
fiyatı?

BIESSE : Aslında 150 bin Euro’dan başlıyor. O kadar yüksek 
değil 200- 250 bin eurolar kadar çıkabiliyor. Makinenin 
özelliğine göre değişiyor bu fiyatlar. Normalde CNC ile  ne-
redeyse aynı  fiyat.  O nedenle  CNC ile kıyasladığımızda, 
yani  normal konfigrasyonlu ve dolu bir makina ile kıyas-
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ladığımızda 5 eksenli CNC ile hemen hemen yakın fiyatları 
var .   Bu makineler her işlevde çalışabiliyor, 360 derece 
dönüyor her türlü işlemi rahatça yapabiliyorsunuz,  farklı 
motor güçleri ile seçme şansınız var. Tamamen işleyece-
ğiniz malzemeye göre değişiyor bu durum. 

NESİP UZUN : 2021 yılını kapattık, şu anda da 2022 yılının 
da ilk çeyreğini geride bıraktık. Nasıl geçti bu sene. İlk 3 
ay olumlu muydu?

BIESSE : Bu yılın  ilk 3 ayını güzel geçirdik.  Ocak, Şubat  ay-
ları çok güzel başladı, Martta savaştan dolayı bir önceki 
ayın hızını yakalayamadık ama, genel anlamda memnunuz. 

NESİP UZUN : Bu durum fuarın etkisi miydi,  yoksa bazı 
şeyler pişti ve akabinde oluşmuş şeyler miydi?

BIESSE : Bana göre Türkiye pazarının  aldığı taleple ilgili 
diye düşünüyorum. Pandemiden itibaren siz de biliyorsu-
nuz ki mobilya sektörü ciddi anlamda ihracattaki payını 
arttırdı %30 %40 ihracat payları arttı.  Bu durum  olumlu 
olarak bizi de etkiledi 2022 yılında da  çok güzel, sıcak 
projeler var,  yılın başında da zaten pek çok  müşteriler de 
ortaya çıkan bu üretim talebinden dolayı bizlere geldiler. 
Çünkü üretimlerinde çok ciddi artışlar söz konusu oldu. 
Bunlar için makine ihtiyaçları var  ve  hızlı bir şekilde bir an 
önce makineye ulaşmaya çalışıyorlar

NESİP UZUN :   Bunlar sektörde  yeni firmalar mı yoksa 
geçmişten tanıdığımız   bildiğimiz müşteriler mi  ya da  
yeni yatırım yapan firmalar mı diye sorayım?

BIESSE : %70 mevcut firmalarımız,  ama %30 kadar yeni 
yatırım yapan firmalar var. 

NESİP UZUN : Sıfırdan mı yatırım mı yoksa  yenileme, re-
vize mi?

BIESSE :  Aslında  sıfırdan yatırım diyemem,  daha çok ye-
nileme üzerine konuştuğumuz firmalar. Sıfırdan yatırıma 
girmiş firma pek yok.   Kendisi bir şekilde başlamış ama 
kapasitesini artırmış, biraz daha kalitesini artırmak isti-
yor farklı iş bağlantıları var. Bunların   çoğu ihracat yapan 
firmalar.

NESİP UZUN :  Siz de demin ifade ettiniz  çok ciddi bir teda-
rik problemi var.  Hemen hemen başladı ve bu savaşla 
birlikte daha da artacak gibi görünüyor.  Genelde ahşap 
ham madde  tedariki Rusya Ukrayna gibi ülkelerden ge-
liyordu, özellikle panelde büyük sıkıntılar yaşanacak-
mış gibi görünüyor.  Bu sektördeki artan  fiyat olayının 
da  ötesinde bir durum.  Malzeme bulunduktan sonra 
fiyatı bir şekilde üretici kabul ediyor, Ama malzeme 
bulmak sıkıntı,   sizce de üreticiler  malzeme bulmakta 
zorlanıyorlar mı? 

BIESSE :  Bu duyumları bizler de alıyoruz  ama daha bizi cid-
di oranda etkileyen bir şey yok.  ama ben de aynı şeyi dü-

şünüyorum bu şekilde devam ederse savaşın da etkisiyle 
tedarik zincirinde  bir sıkıntı yaşanacak gibi görünüyor. 
Firmalarımız şimdiden önlemlerini alıyorlardır mutlaka. 

NESİP UZUN : Sadece dışarıdan ihracat talebinin ötesinde, 
bu ülkelerde sıkıntı yaşayan üreticilerde Türkiye’ye gel-
meye başladı.  Böyle bir sorun da var.  Onların çok bü-
yük uluslararası  projeleri var ve bu projeler yarım kaldı.  
Bu projeleri tamamlamak için Türkiye’ye geliyorlar.

BIESSE  : Aslına bakarsanız bu bizim için Türkiye açısından  
bir fırsattır.  Bugün  Rusya’da Bir çok Amerikan firmaların 
oralardaki faaliyetlerini durdurup Türkiye’ye geldiğini  ti-
caretini burada yürüteceğini biliyoruz.

NESİP UZUN : beklentileriniz neler, bu tür etkinliklerde sa-
tışı da hedefliyor musunuz ?

BIESSE : Amaç hem satışa yönelik, hem marka farkında-
lığını arttırmak.   Sektör anlamında bizim önemli bir rol 
oynadığımızı ifade etmek istiyoruz.   amaçlarından biri de  
insanların işini geliştirmek ve  BIESSE’nin  teknolojilerini,  
kolaylıklarını onların işlerine entegre etmektir. 

NESİP UZUN:   Ben size başarılar diliyorum  Bu etkinlik 
önemli ve güzel bir olay,  hem müşterileriniz açısından 
hem makineyi almak isteyen insanlar açısından.  Müş-
terileriniz açısından makineleri bizzat görme ve uygu-
lama şansına sahipler,  teknik bazı konularda bilgiye 
sahip olma şansları var. Bu haliyle de  çok önemli bir et-
kinlik.  Ben sizi tebrik ediyorum BIESSE’nin  bu etkinlikleri 
gelenekselleşti artık. 

BIESSE :  iş ortaklarımız da. misafirlarimizde buradalar.  
Her segment için,  her makine kategorisi için bir uzmanı 
ve ürün müdürleri burada mutlaka.  İtalyanlar da bütün 
etkinliklerimizde buradalar,  teknik servis ekibi Türkiye’de 
olan ekibimiz yine burada; satış tarafında müdürlerimiz, 
kısacası  bütün  ekibimiz burada. Sizlere de geldiğiniz için 
teşekkür ederiz. 
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Yeni ve güçlü. Orta ölçekli 
firmalar için, şimdi arka asansörlü.

Etkileyici özellikleri ile güçlü,  
asansörlü ebatlama makinesi.

SAWTEQ 
B-200

SAWTEQ 
B-400

Yüksek kapasite 
Yeni arkadan besleme asansörü ve testere 
projeksiyonu 95 mm ile birlikte*.

Akıllı operatör yönlendirme  
Yardımcı grafiklere sahip yeni makine 
kontrolü CADmatic 5 (Tapio hazırlıklı), yeni 
operatör yönlendirme sistemi intelliGuide 

basic* ve yeni istifleme modülü  
DestackingLITE*. 
 
* opsiyon

Entegre asansör sistemi 
Otomatik yükleme, üretiminizi önemli  
ölçüde hızlandırır. 
 
İsteğe bağlı yükleme  
İster arka asansörden otomatik, ister  
manuel olarak ön taraftan besleme  
yapılabilir.

Yüksek verim 
18 kW gücünde ana testere  
motoru (opsiyon 24 kW).

Testere projeksiyonu 
110 mm’den başlar ( 125 mm opsiyon).
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Yüksek performanslı 
orta ölçekli çözüm.

Esnek ve bireysel.
Multi-Bıçak teknolojisinde  
usta.

EDGETEQ 
S-300

EDGETEQ 
S-380

8 Farkı Model  
Her ihtiyaca cevap verir. 

 

 

 

Tam Otomasyon  
Manuel ayarlamayı ortadan kaldırır. 

Sezgisel Kullanım  
Yenilikçi powerTouch kontrol sistemi.

Esnek Konfigürasyonlar  
ihtiyaca uygun esnek makine  
konfigürasyonları. 

Ayar geçiş süreleri çok düşük   
Çok kolay ve hızlı şekilde radius profil 
değişimi için hassas freze ve profil kazıma 
ünitelerinde multi-bıçak teknolojisi.

Müşterinin ihtiyaçlarına göre  

optimizasyon  
Makine ihtiyacınıza göre ayarlanabilir.  
Ör; köşe yuvarlama ünitesinde ilave 
multi-bıçak teknolojisi.

Sınır yok 
PUR-tutkalı da dahil olmak üzere standart 
olarak makinede her cins tutkal çalışılabilir.

https://www.homag.com/en/


YOUR SOLUTIONwww.homag.com

Yüksek esneklik ve kişisellik. 
Daha yüksek performans  
isteyene.

Profesyoneller için delik  
merkezi. Kusursuzca aynı  
kalitede üretim.

EDGETEQ 
S-500

DRILLTEQ 
H-600

Yüksek Oranda Aynı Kalitede Üretim 
3 adet profil ve 20° pah arası daha hızlı 
değişim. 
 

3 Tip Kenar Bantlama Metodu 
PUR, EVA veya airTec tutkalsız bantlama 
teknolojisi aynı anda tek bir makine  
üzerinde. Değişken malzemeler için hızlı 
değişim. 

Yüksek Verimlilikte Üretim 
Çok çeşitli malzemelerle çalışmada sık 
ayar değişimleri hızlıca yapılır ve  
mükemmel kenar bantlama için program 
kontrollü otomatik tutkal dozajı belirleme 
sistemi kullanılır.

Her şey kontrol altında 
İki adet CNC kontrollü kıskaç, hassas 
pozisyonlandırmayı sağlar

Çok ama çok hızlı 
130 m/dak‘ya kadar hareket hızı, işlemlerin 
hızlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlar

Limitsiz esneklik sağlar  
104 adede kadar delik mili, hassas işlemi 
sağlar 
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HOMAG Group AG ve Karl Heesemann Maschinenfabrik 
GmbH & Co. KG, birkaç yıldır ve birçok pazarda başarılı bir 
şekilde birlikte çalışıyor. Şimdi iki şirket daha da kapsam-
lı bir işbirliği üzerinde anlaştı. HOMAG’ın hedefi açıktır: 
müşterilere yüksek performanslı çözümler ve entegre bir 
zımpara makinesi portföyü sunmaya devam etmek.

Korunacak uçtan uca zımpara 
makinesi portföyü

HOMAG’ın ürün portföyünün kapsamı son yıllarda önemli 
ölçüde büyümüştür. Aynı zamanda, çok sayıda müşte-
ri segmentinden ve büyüme alanlarından gelen yüksek 
talep, Ar-Ge ve üretim alanlarında kaynakların bir araya 
getirilmesini gerektirir. Bu nedenle HOMAG, geniş bant 
zımpara makinelerinin kendi geliştirme ve üretimini dur-
durma kararı aldı. Bununla birlikte, HOMAG’ın doğal olarak 
zımparalamayı da içeren ahşap işlemede tüm süreç zin-
cirini kapsamaya yönelik stratejik hedefi sabit kalmak-
tadır. Bu nedenle, artık HOMAG’ın kendi çözümleri yerine 
Heesemann’ın çözümleri sunulacaktır.  “Odak noktamız, 
tüm proses zincirini ve bununla bağlantılı müşterilerimi-
zin memnuniyetini sağlamaktır. Heesemann’da, müşteri-
lerimize zımparalama için uçtan uca çözümler sunmaya 

devam etmek ve tüm proses zincirini kapsamak için ideal 
ortağı bulduk.”Frederik Meyer, Başkan Yardımcısı, CNC 
İşleme İş Birimi Heesemann, proses zincirinin tamamını 
kapsamaya devam etmek için zımpara makinesi portfö-
yünü genişletecek ve gelecekte tüm segmentler için uç-
tan uca çözümler sunacak: giriş seviyesinden üst seviye 
çözümlere. Heesemann, özellikle giriş seviyesi makineler 
için HOMAG’ın uzmanlığından yararlanacak. HOMAG ve 
Heesemann ayrıca satış ve servis ağında yakın işbirliği 
içinde çalışacaklar. “Heesemann olarak bizler, her iki şir-
ket için de bu büyük beklenti için çok heyecanlıyız. Uzun 
süredir devam eden ortaklığımızı yeni bir düzeye taşımak 
ve müşterilerimizin yararına uzmanlığımızı ve yenilikçi 
gücümüzü bir kez daha göstermek için eşsiz bir fırsat.” 
Christoph Giese, Heesemann Genel Müdürü

HOMAG zımpara makinelerine servis 
verilmeye devam edilecek

HOMAG, BÜTFERING ve HOMAG markaları altında tedarik 
edilen zımpara makineleri için elbette hizmet vermeye 
(yardım hattı, yerinde servis ve yedek parça) devam ede-
cektir. Gelecekte Heesemann tarafından sağlanan zım-
para makineleri için ilgili hizmeti Heesemann üstlenecek.
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HOMAG ve Heesemann 
ortaklık konusunda anlaştı

Karl Heesemann 
Maschinenfabrik GmbH 
& Co. KG (solda) genel 

müdürü Christoph Giese 
ve HOMAG İş Birimi CNC 

İşleme Genel Müdür 
Yardımcısı Frederik 

Meyer (sağda)
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