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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.
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Yaz ayları verimlilik aylarıdır. Yazın çocukluğu-
muzda en ucuz meyveler yer, tarladan domates 
toplardık. Sonra büyüdük ve önce büyük şeh-
rin pazarlarında, sonra da marketlerde kendini 
yeniden üretmeyen, tek seferlik sebze ve mey-
veler yemeye başladık. Kentlerden kaçışlarıyla 
yazı tekrar özledik. Köy ziyaretlerinde ya da tatil 
beldelerindeki küçük pazarlarda, bu duyguları 
yeniden yaşama heyecanıyla yazları bekliyo-
ruz. Ama artık yazlar da eski yazlar gibi değil; 
kentlerde, köylerde ve kasabalarda  hormonlu, 
yapay hayat kılcallarına kadar işlemiş ülkenin. 

Ekonomik kriz, yaşamın her alanındaki pahalı-
lık ve geçinme zorlukları, çocuksu hayallerimi-
zi daha da imkansız kılıyor. Pandemiyle geçen 
2,5 yıla yakın kapanma ve tedirgin bir süreden 
sonra, bu yaz özlenen günlere biraz daha uzak 
kalıyoruz. Sadece bu mu? Emtia maddelerine 
gelen astronomik zamlar ve başta petrol olmak 
üzere dövizdeki aşırı yükseliş, yediğimiz ekmek-
ten kullandığımız eşyaya, ev kiralarından konut 
fiyatlarına kadar günlük hayatımızdaki tüm ka-
lemleri etkiledi.

Mobilya sektörü de şüphesiz bu krizden çok-
fazla etkilendi. Ara hammadde girdilerine gerek 
döviz, gerekse de TL bazında her ay düzenli ge-
len zamlar, hem üreticiyi hem de son tüketiciyi 
önemli oranda etkiledi. Gerçekleşen kur koru-
malı mevduat sisteminin de, paranın sürekli do-
laşımda olması gereken ticaret dünyasına fazla 
bir etkisi olmadı. Keza dövizle dünya borsalarına 
göre günlük, hatta saatlik kurlarla dönen emtia 
borsasına bağımlı ticari hayatın, parayı 3 veya 
6 ay bankada bekletmekle oluşacak faiz veya 
rantla sürdürülebilir olma şansı yok. Paranın bir 
ay içinde defalarca el değiştirerek pazarda do-
laştığı bir ekonomik sistemde mal alan, ya da 
ithalat yapan firmanın halini düşünmek bile zor. 

Bankalar 2022 yılı ilk 6 aylık karlarını açıkladılar. 
Yukarda değindiğimiz bu zor ekonomik şart-
larda bile, yüzde 600 gibi tarihi kar rakamları-
na ulaşmaları nasıl açıklanabilir ki? Avrupa’da  
yıllık yüzde 3’lük faizlerin bile çok olduğu bir 
dünyada,  aylık yüzde 2.79 faizle alınan bir tica-
ri  kredinin, yıllık bileşik faize eklenen masraflar 
ve sigorta primleriyle, toplam yıllık faizinin yüz-
de 35 olduğu bir bankacılık çarpanında, yüzde 
600 karın nasıl gerçekleştiği de bariz ortada.  
Peki tüm bu şartlar altında üretici ne yapa-
cak? Sattığı ve yüksek maliyetler nedeniyle 
yerine koyamadığı ürünlerle, ihracat yaparken  
kullandığı yüzde 40-70 arası ithal girdilerle nasıl  
ayakta kalabilir?

Bir ülkenin geleceği üretim ekonomisinde ve 
onun da en büyük pazarı ihracat ise, oturup 
biraz düşünmek zorundayız! Yazmaya kalk-
sak, bu köşeye sığamayacak kadar yığınla 
sorun var. Biz sadece dile getirebiliriz. Dilerim  
yetkili makamlar sesimizi duyar ve uygun  
çözümler üretirler. 

Her şeye rağmen iyi ve sımsıcak bir yaz  
diliyorum. Siz yine de içinizi sıcak tutunuz.  
Ne de olsa krizlere alışmış bir ülkeyiz. 

Ama kötü şeylere alışmak da işin en kötüsü  
değil mi?..

Saygılarımla,

Nesip Uzun

nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

Sektöre yaz gelince
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FUARLARDAN

Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika başta olmak üzere, 
bölgesindeki en köklü ve kapsamlı fuarlarından olan Wo-
odTech ve İntermob fuarları 22 Ekim’de kapılarını açmaya 
hazırlanıyor. 

REED TÜYAP tarafından Ağaç İşleme Makine Sanayicileri 
Derneği (AİMSAD) ve Mobilya Aksesuar Sanayiciler Der-
neği (MAKSDER) iş birliğiyle düzenlenen, sektörün yerli 
ve yabancı profesyonellerinin bir araya geldiği WoodTech 
ve İntermob Fuarları, planlandığı tarihlerde sektörün tüm 
paydaşlarını eksiksiz buluşturuyor olacak.

İçeriği, katılımcıları ve uluslararası alıcıları ile ağaç işleme 
ve mobilya yan sanayi sektörlerinin trendlerine yön veren, 
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Sektörün Öncüleri 
WoodTech ve İntermob 
Fuarları’nda Buluşacak

35 yıldır ağaç işleme sektörünün ve bölgesinin en büyük uluslararası 
buluşma noktası olan WoodTech ve İntermob fuarları 22 – 26 Ekim 
tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.



en yeni teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin sergilene-
ceği WoodTech ve İntermob fuarları, katılımcılarına sun-
duğu benzersiz ihracat olanaklarının yanı sıra sektör pro-
fesyonellerinin güncel bilgi alışverişi yapabilmeleri için de 
ideal bir platform görevi görüyor.

Sektörel Güç Birliği!
Sektörlerinin öncü dernekleri olan MAKSDER ve AİMSAD’ın 
işbirliği ile Reed Tüyap tarafından düzenlenen WoodTech 
ve İntermob Fuarları katılımcılarına markalarını, hizmet-
lerini ve yeniliklerini tanıtma; yeni işbirlikleri kurma ve 
büyüyen pazarlardaki pazar paylarını genişletme fırsatı 
sunuyor.

35 yıldır istikrarlı bir biçimde büyüyen WoodTech ve 24 yıl-
dır mobilya yan sanayimizin uluslararası pazarlara açılan 
kapısı olan İntermob fuarlarımız yarattıkları sektörel güç 
birliği ile bölgemizde vazgeçilmez bir ticaret merkezi ola-
rak öne çıkmaktadır. Türkiye ve Avrasya’nın bu alanda en 
büyük uluslararası fuarları olma başarısına ulaşmış fuar-

larımız, değerli sektör temsilcilerimizin, ilgili sivil toplum 
ve medya kuruluşlarının desteğiyle endüstrimizin yurtdışı 
pazarlarda etkinliğini artırmasına ve ticaret hacmini ge-
liştirmesine hizmet etmeye devam edeceklerdir.

2022 yılında da yerli ve yabancı firma ve firma temsilcilik-
lerinin yoğun katılımı ile gerçekleşecek, çok sayıda ürün 
ve teknolojinin tanıtılacağı fuarlarda, sektör profesyonel-
leri yeni yatırımları için en uygun teknoloji, makine ve mal-
zemeyi tanıma, kıyaslama ve seçme olanağı bulacaklardır.

Ajandanıza Not Alın: 22.10.2022
WoodTech ve İntermob Fuarları, 22-26 Ekim, 2022 tarihle-
rinde önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya ve yeni 
pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını arttırmak 
isteyenler için etkin bir ticaret platformu olmaya devam 
edecek.

Detaylı bilgi için www.woodtechistanbul.com - www.in-
termobistanbul.com  websitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.
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FUARLARDAN



YAYIN GRUBUMUZDAN

Türk mobilya sektörünün 2003 yılından bu yana 19 yıldır 
Türk mobilya ve yan sanayi sektörünü dünya pazarların-
da tanıtmak ve onlara yeni pazarlar oluşturmak amacıyla 
yurtdışında İngilizce olarak yayınlanan  uluslararası  tek 
sektörel tanıtım yayını olan FURNİTURK DECORATİON 
dergisi küresel Pandemi nedeniyle ara verdiği yayınına 
2022 yılının 2. Döneminde tekrar İngilizce olarak basılıp 
katılmış olduğu önemli uluslararası mobilya fuarlarında 
dağıtılacaktır. 

İlki Cezayir Woodtech 2022 mobilya yan sanayi ve ahşap 
makineleri fuarında kendi katılım standımızda dağıtıla-
cak olan FURNITURK DECORATION dergimiz, Ardından İtal-
ya  Xylexpo ve İtalya Sicam  2022 fuarlarında yine kendi 
standımızda  sektörün bu en önemli fuarlarında binlerce 
ziyaretçi ve katılımcıya ulaşacak. 

FURNİTURK sadece basılı yayın olarak değil aynı zamanda 
sosyal medya ve dijital platforda da tanıtılarak Ekin Yayın 
Grubu’nun 30 yıllık sektörel yayıncılığı kanalıyla oluştur-
duğu uluslararası adreslere mail yoluyla PDF dergi ve ba-
sın bültenleri şeklinde tanıtılacaktır. 

Sizler de ürün ve markanızı tanıtmak bu önemli pazarlarda 
yeni müşteriler bulmak için şimdiden sayfanızı ayırtınız  
Furniturk’te yer alınız. 1 sayfa tanıtımla sizi uluslararası 
pazarlarla buluşturalım. 
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Dergi adı: FURNITURK DECORATION

YAYIN PERİODU: YILDA 2 KEZ YAYINLANIR.

DAĞITIM ŞEKLİ : Basılı yayın, Dünya çağında mobilya 
ve mobilya yan sanayi sektöründe gerçekleşen en etkili 
fuarlarda  standımızda gelen ziyaretçilere ve katılımcı 
firmalara kartvizit karşılığı dağıtılır, bu şekilde uluslara-
rası izinli mail datası oluşturulur.  Bu datalara düzenli 
tanıtım yapılır.

YAYIN TARİHİ: Ağustos 2022

Dergimizde yapılacak firma tanıtım haberleri ve sosyal 
medya tanıtımlarıyla uluslararası mailler postlar için 
ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. İsteyen firmalarımıza 
haftada 1 defa olmak kaydıyla ürün tanıtımlarını datala-
rımızdaki geniş uluslararası firmalara gönderiyoruz. 

Son sayı Furnitürk dergimizi aşağıdaki Linkten 
inceleyebilirsiniz.

http://www.mobilyadergisi.com.tr/data/genel/e-dergi/
Furniturk-E-dergiler/PDFLER/Furniturk_2020_Ocak.
pdf

http://www.mobilyadergisi.com.tr/data/genel/e-dergi/
Furniturk-E-dergiler/FURNiTURK_2020_Period_2.pdf

Furniturk Decoration 2022, 
3 fuarda dağıtılacak



https://www.exposicam.it/en/


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


FİRMALARDAN
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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


FUARLARDAN

Dünya mobilya sektörünün en güçlü üretici ülkeleri sıra-
lamasında ilk üçte yer alan Türkiye mobilya sektörü, 2022 
yılının ilk beş ayında 3 milyar doların üzerinde ihracat 
gerçekleştirerek IIFF 2023’e hazır olduğunu bir kez daha 
kanıtladı. Türk mobilyasının kalitesini 200 ülkeye ulaştı-
ran sektör, 2022 yılında düzenlenen fuarda kaydetmeyi 
başardığı 3 milyar dolarlık iş bağlantısını 2023’te 6 milyar 
dolara çıkarma hedefine güvenle ilerliyor. Uluslararası fu-
arlar, tüm ülkeler için olduğu gibi Türkiye mobilya sektörü 
için de ihracat potansiyelini artırma yolunda kilit rol oynu-
yor. Türkiye’de ilk kez 25-30 Ocak 2022 tarihlerinde Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş 
zamanlı olarak düzenlenen IIFF 2022’de 850 katılımcı ile 
3 bini aşkın marka yer almıştı. Yurt içinden 107 bin, 138 
ülkeden 14 bin olmak üzere toplam 121 bin kişi ziyaret et-
tiği bu ilk fuarda 3 milyar dolarlık iş bağlantısının temeli 
atılmıştı. Türkiye mobilya sektörü, geçtiğimiz yıl elde et-
tiği büyük başarının ardından IIFF 2023 İstanbul Mobilya 
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IFF 2023 İstanbul 
Mobilya Fuarı için 
geri sayım sürüyor

Hedef: İhracatta 3 milyar dolar çıtasını aşmak

Mobilya Dernekleri Federasyonu 
(MOSFED) desteği, Tüyap Fuarcılık ve 
Mos Fuarcılık iş birliği ile 24-29 Ocak 
2023’te gerçekleşecek olan IIFF 2023’ün 
hedefi, 2022 fuarında temeli atılan 3 
milyar dolarlık iş bağlantısının üzerine 
çıkmak. Fuar, Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş 
zamanlı olarak gerçekleşecek.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü



Fuarı’na yoğun bir motivasyonla hazırlanıyor. Fuarı düzen-
leyen Tüyap Fuarcılık ve Mos Fuarcılık ile fuarı destekleyen 
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ise 24-29 Ocak 
2023’te gerçekleşecek olan büyük buluşmanın hazırlıkla-
rını son hız sürdürüyor.

Yaklaşık 150 ülkeden 20 binin 
üzerinde yabancı iş insanı 

olmak üzere 140 binden fazla 
ziyaretçi bekleniyor

Pandemi sonrası küresel ticarette ciddi artış beklenirken 
Avrupa ve ABD pazarlarının sıkışması, Ukrayna ile Rusya 
arasındaki savaş gibi sorunlar mobilya ihracatçısı ülkeleri 
hem Türkiye pazarına girmek hem de yeni Ortadoğu ülke-
lerine ulaşmak için IIFF 2023 Fuarı’na katılmaya yöneltti. 
Tanıtım faaliyetlerinin giderek yoğunlaştığı IIFF 2023’ü, 
yaklaşık 150 ülkeden 20 bin yabancı olmak üzere 140 
binden fazla kişinin ziyaret etmesi, özellikle Avrupalı ve 
Amerikalı ziyaretçilerin sayısında ciddi artışlar meydana 
gelmesi bekleniyor. IIFF 2023 İstanbul Mobilya Fuarı yine 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’n-
de eş zamanlı olarak düzenlenecek. Toplam 25 salonda 
260 bin metrekarelik bir alanda yapılacak fuarın İstanbul 
Fuar Merkezi’ndeki kısmında Modern-Modüler, Yatak-Baza, 
Bahçe Mobilyaları, Ofis-Okul Mobilyaları ve Aksesuarlar, 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki kısmında Modern-Mo-
düler Mobilyalar, Lüks Mobilyalar ve Çocuk-Genç Odası Mo-
bilyaları sergilenecek.

“İlkleri gelenekselleştiriyor,  
ileri taşıyoruz”

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, IIFF 
2022’de iki farklı mekandaki eş zamanlı fuar ile Türkiye’de 
önemli bir ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizerek şun-
ları söyledi: “Mobilya sektörümüzün ihracat hedeflerine 
ulaşmasında büyük katkı sağlamanın yanı sıra Türkiye’nin 
mobilyada üretim üssü konumunu daha yukarılara taşı-
masını da desteklemiş olduk. 24-29 Ocak 2023 tarihleri 
arasında ikincisi düzenlenecek İstanbul Mobilya Fuarı için 
hazırlıklarımız mobilya sektörünün dünya ticaretinde hak 
ettiği konuma hızla ulaşmasına destek olma hedefiyle 
son hız devam ediyor.”

“IIFF Istanbul Mobilya 
Fuarından sonra birçok 

uluslararası mobilya firması, 
üretim için Türkiye’yi seçti”

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet 
Güleç fuarın, Türkiye mobilya sektörüne olan katkılarının 

fuar esnasında gerçekleşen iş hacmi ile görüldüğünü vur-
gulayarak şunları söyledi: “Fuarda temellerini attığımız iş 
birlikleri ve karşılıklı görüşmeler kısa süre içinde üretime 
dönüşerek, Türkiye’de 12 milyar doları bulan sektör bü-
yüklüğümüzü daha da artırdı. IIFF 2023’e katılmak isteyen 
yabancı firmaların yoğun talepleri bizi çok mutlu ediyor. 
Öte yandan küresel mobilya devlerinin üretim için Türki-
ye’yi tercih etmeleri de fuara ilginin artmasında önemli 
rol oynuyor.” Türk mobilya sektörünün son 20 yılda güçlü 
bir ivme yakaladığını belirten Güleç, sektörün dünya mo-
bilya pazarından yüzde 2,2 pay aldığını, mobilya ihracatı-
nın yaklaşık yüzde 25 artışla 4,3 milyar dolara ulaştığını 
belirterek şunları söyledi: “En çok ihracat yapan ülkeler 
sıralamasında ilk beşte yer alıyoruz. IIFF İstanbul Mobilya 
Fuarı’ndan sonra yeni iş birlikleri ile yeni pazarlara açıl-
dık. İlk 10 ihracat pazarımızın dokuzu gelişmiş ülkeler. 10 
yıl önce ihracatımızın neredeyse sıfır olduğu ABD bugün 
en büyük ihracat pazarlarımız arasında yer alıyor. 2022 
yılında 6 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz ki 
bu hedefin 3 milyar dolarlık kısmının iş bağlantılarını IIFF 
2022’de gerçekleştirmiş olmamız büyük bir başarı.”
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Mobilya Dernekleri Federasyonu 
(MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç



2022 Fuarlar takvimi

Sergilerin ve festivallerin 
programı havada 
uçuşuyor. Üçüncü yıl için 
etkinlikler diğer aylara 
ertelendi, dijitalleştirildi ve 
hatta daha iyi zamanlara kadar 
duraklatıldı. Ancak sergiler 
yavaş yavaş geri dönüyor 
-enstalasyonlar şehir alanlarını 
ve tasarım yenilikleri -  
sergi pavyonlarını ele geçiriyor.Sergiler, fuarlar ve festivaller:

2022 FUARLAR TAKVİMİ

20 MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 171        Temmuz  - Ağustos 2022

TEMMUZ 2022

ForMobile, 5-8 Temmuz, Sao Paulo-Brezil-
ya; Mobilya ve Ahşap Endüstrileri Uluslarara-
sı Ticaret Fuarı. • formobile.com

Design Tokyo , 6-8 Temmuz, Tokyo, Ja-
ponya. Tokyo Tasarım Ürünleri Fuarı, iç ta-
sarımdan tekstile, çocuk oyuncaklarından 
hediyeliklere kadar birçok markayı bir araya 
getiriyor. • designtokyo.jp

MIFF, 6-9 Temmuz, Kuala Lumpur- 
Malezya; Uluslararası Mobilya Fuarı. •  
2022.miff.com.my

AĞUSTOS 2022

IWF, 23-26 Ağustos, Atlanta-ABD; Ulus-
lararası Ağaç İşleme Makineleri ve Mobilya 
Malzemeleri Fuarı. • iwfatlanta.com

EYLÜL 2022

Maison & Objet , 8-12 Eylül, Paris, Fran-
sa. Dekor ve tasarım profesyonellerinin 
sonbahar incelemesi, geleneksel olarak 
Ocak ayına göre (Mart 2022’de) daha müte-
vazı. Eylül showroom’u dış mekan mobilyala-
rı, kış seçimi ve hatta Noel koleksiyonları ile 
dikkat çekiyor. • maisonobjet.com
Helsinki Tasarım Haftası , 9-19 Eylül, 
Helsinki, Finlandiya. Finlandiya Haftası, 
2005’ten beri İskandinav ülkelerindeki en bü-
yük tasarım festivali. Her zaman kentsel gü-
zelleştirmeyi tartışan yeni yüzler, paneller ve 

forumlar vardır. 2022’nin teması Biz açığız. •  
helsinkidesignweek.com

DREMA, 13-16 Eylül, Poznan-Polonya, Ulus-
lararası Ahşap ve Mobilya Sanayi Makine, Alet 
ve Bileşenleri Fuarı. • drema.pl

Mobilya Çin , 13-17 Eylül, Şanghay, Çin. Çin 
Uluslararası Mobilya Fuarı. • mobilya-çin.cn

Cosmoscow Sanat Fuarı , 15-17 Eylül, 
Moskova. Her yıl düzenlenen ve Moskova, St. 
Petersburg ve Avrupa şehirlerinin en iyi ga-
lerilerini bir hafta sonu için Gostiny Dvor’da 
bir araya getiren Rusya’daki tek uluslararası 
çağdaş sanat fuarı. Genellikle yeterli alıcı 
vardır, kamu programı kapsamlıdır ve fiyatlar 
fahiş değildir. Moskovalılar için ziyaret etme-
lisiniz. • cosmoscow.com

Viyana Tasarım Haftası , 16-25 Eylül, 
Viyana, Avusturya. Viyana Tasarım Haftası 
boyunca her yıl yaklaşık 200 etkinlik ve sergi, 
tartışma, seminer, pop-up mağaza ve diğer 
etkinlikler düzenlenmektedir. Viyana Tasa-
rım Haftası her yıl yer değiştirir ve bir konuk 
ülke seçer. • viennadesignweek.at

Londra Tasarım Festivali , 17-25 Eylül, 
Londra, Birleşik Krallık. Londra Tasarım 
Festivali, Milano Tasarım Haftası’ndan 
sonra ikinci en büyük ve en önemli etkinlik 
olarak kabul ediliyor. Bunlar 400 etkinlik, 
200.000 ziyaretçi, binlerce katılımcı. %100 
Tasarım (Earl’s Court sergi merkezi), Tent 
London ve Design Junction gibi ana sitelere 
ek olarak, tüm moda siteleri birbirine bağ-
lıdır: galeriler, sergi salonları ve müzeler. • 
londondesignfestival.com

Algeria Woodtech , 19-22 Eylül,  
2. Woodtech Uluslararası Mobilya Yan Sanayi  
Aksesuar ve Ağaç İşleme Makineleri Fuarı 
• www.merkurfair.com
Heimtextil Rusya , 20-22 Eylül, Moskova, 
Rusya. İlk kez 1971’de düzenlenen Heimtextil 
Frankfurt sergisinin Rus versiyonu. Ziyaret-
çiler yeni kumaş ve duvar kaplama kolek-
siyonları, deneyim alışverişi ve iş ortakları 
arayışını bekliyor. • heimtextil-russia.ru
Feria Habitat Valencia, 20-23 Eylül, Va-
lensiya, İspanya Uluslararası mutfak mobil-
ya, aydınlatma ve tasarım fuarı. • feriahabi-
tatvalencia.com
BIFE-SIM, 22-25 Eylül, Bükreş-Romonya; 
Uluslararası Mobilya, Ekipman ve Aksesuar 
Fuarı. • bife-sim.ro

EKİM 2022

XyleXpo, 12-15 Ekim, Milano-İtalya; Mobilya 
endüstrisi için ahşap işleme teknolojileri ve 
bileşenlerine adanmış iki yılda bir dünya fua-
rı. • xylexpo.com

SICAM, 18-21 Ekim, Pordenone-İtalya; Mo-
bilya endüstrisi için bileşen, yarı mamul par-
ça ve aksesuar fuarı. • exposicam.it
WOODTECH, 22-26 Ekim, 35. Uluslararası 
Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El 
Aletleri Fuarı. • woodtechistanbul.com

İNTERMOB, 22-26 Ekim, 24. Uluslarara-
sı Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Or-
man Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı. •  
intermobistanbul.com

Orgatec, 25-29 Ekim, Köln-Almanya; 
Uluslararası Mobilya ve Ofis Tesisleri Fuarı. •  
orgatec.de



https://www.agt.com.tr/tr


FİRMALARDAN

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.  

Şüphesiz gerek emek yoğun ahşap üretiminde gerekse 
yoğun teknolojinin her yönüyle sektöre girdiği mobilya 

üretiminde ürünün yüzey işlemlerinde en önemli konu 
yüzey pürüzsüzlüğü ve cevre dostu yüzey koruyucular-
dır. Gerek tüketici bilincinin gelişmesi gerekse de AB ve 
Amerika’da artık solventsiz malzemelerin tercih edildiği, 
ve ahşabın günlük hayatta öne çıktığı ülkeler Türk mobil-
ya ihracatçıları için de en önemli pazarlardır. Ülkemizde 
önemli bir doğal masif üretimi yapan firma bulunmasına 
rağmen finiş işlemlerdeki hassasiyet ve zorluklar kadar 
bu alandaki 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 hitap edebilen bir yatırım olan MOBİBOYA, AB 
destekli yatırım fonlarını da kullanarak Avrupa ve Türki-
ye’nin en büyük teknolojik yatırımlarını gerçekleştirdi. 

MOBİBOYA‘yı daha iyi tanıyalım  

Mobiboya, tesisi Türkiye Cumhuriyeti destekli Avrupa Bir-
liği Fonları ile Kayseri’de kurulmuş, sıfır atık politikasıyla 
çalışan mobilya ve metal boyama üssüdür. Yüksek tekno-
lojilerle donatılan tesiste, dünya mobilya standartlarına 
uygun su bazlı boyalar kullanılmakta ve boyama süreci 
tam otomatik makinelerle tamamlanmaktadır.
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Türkiye ve Avrupa’nın en teknolojik boya merkezi

Yatırımlarıyla gurur veren
bir proje: MOBİBOYA

Mobiboyanın çevreci teknolojileri ve su bazlı boyaları sayesinde 
maliyetler azalır, çocuklara temiz bir dünya kalır. 



Dünyada eşi ve benzeri olmayan Mobiboya; ahşap, panel, 
mdf, sunta, metal parçalar, cam, fiberglass, otomotiv 
parçaları, tır brandaları, mobilya parçaları, sandalye, pa-
nel, masa, pencere gibi ürünlerinizin boyama işlemi için 
dünya standartlarında bir tesisi hizmetinize sunuyor.

Mobiboya: Türkiye ve Avrupa’nın 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 Kayseri 
ve ülkemiz ekonomisine/sanayisine çevre dostu bir yakla-
şımla katkı sağlamaktadır.

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

Su bazlı boya nedir nerelerde kullanılır?

Su bazlı boyanın yapısında dolgu, suda çözünen bağlayıcı 
ve mikroskobik plastik parçacıklar vardır. İçerisinde bu-
luna suda çözünen bağlayıcılar sayesinde suda çok kolay 
çözülür. Kuruduğunda ise suya karşı oldukça dayanıklı bir 
hal alır. Diğer adının akrilik boya olmasının nedeni bağla-
yıcı olarak akrilik kullanılmasıdır. Sadece akrilik kullanıl-
maz. PVA, vinil veya alkid gibi farklı malzemeler de suda 
çözünen bağlayıcı görevini üstlenebilir. Bu boya türü aynı 
zamanda kolay temizlenebilir bir yapıya sahiptir. İçeriğin-
de çocuk sağlığını olumsuz etkileyebilecek solvent yapı 
barındırmadığından dolayı gönül rahatlığıyla çocuk odala-
rında 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 boya-
lar yüzeylere uygulandığında daha az kokuya sahiptir ve 
atmosferde iklim değişikliğine neden olan kirleticilerle 
reaksiyona girmez. Sonuç, kolay ve göz alıcı bir uygula-
madan ödün vermeden hepimiz için temiz, nefes alınabilir 
hava ve uzun ömürlü yüzeylerdir.

Küf oluşumuna maruz kaldığı takdirde alanın büyümesine 
neden olmaz. Su bazlı boyalar oldukça uzun ömürlüdür. 
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 standartlara 
uyum ve belgeleme şartı bulunmaktadır. . Su bazlı boya-
ma tüm bu şartları karşılayabilmekte olduğundan, ilgili 
belgeler kolayca alınabilmekte ve ihracatta büyük avantaj 
sağlanmaktadır.
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FİRMALARDAN

Mobiboya’da dünya mobilya standartlarına uygun su bazlı boyalar 
kullanılır ve tüm işlemler tam otomatik makinelerle yapılır. 
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Özet
Bu makale ülkemizde yapılan mobilya sektöründe 
marka yönetimi, inovasyon konulu çalışmaları 
incelemek, değerlendirmek ve öneriler getirmek 
amacı ile hazırlanmıştır. Makalede 2008-2021 yılları 
arasında yayınlanmış mobilya sektöründe marka 
yönetimi ve inovasyon konulu bazı bilimsel çalışmalar 
özetlenmiş; ayrıca Türkiye’de yapılmış olan “mobilya 
sektöründe inovasyon- marka yöntemi etkileşimi” 
kapsamında ele alınabilecek mobilya endüstrisinde 
“Endüstri 4.0”, “Rekabet Analizi” ve “Türkiye’de 
Mobilya Sektörünün Durumu ve 2000’li Yıllardan 
Sonra Küreselleşme Etkisi İle Değişimi”, “İhracat” 
konulu bazı bilimsel çalışmalara da ulaşılmış olup; bu 

çalışma sonuçları da özetlenerek sektör için önemli 
sayılabilecek bazı sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
Mobilya sektöründe marka yatırımına ağırlık 
verilmelidir. İşletmeler markalarını konumlandırdıkları 
noktayı güçlü tutmak için yoğun çaba içerisinde 
olmalıdır. Mobilya işletmelerinin markalarını 
konumlandırmayı planladıkları hususlara hizmet 
eden pazarlama iletişimi konusundaki eksiklikleri 
giderilmelidir. Bunun için işletmelerin hedef kitle ve 
mevcut müşteri profilini yeniden gözden geçirerek 
pazardaki konumlarını güçlendirmeye yönelmeleri 
gerekmektedir. Müşteriler ile mağaza içinde 
gerçekleştirilen etkin bir deneyimsel pazarlama 
faaliyeti sürdürmek müşteri memnuniyeti ve sadık 
müşteriler şeklinde sonuçlanan pazarlama iletişimi 
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kapsamında etkin yöntemlerdir. Müşterilerin markaya 
güveni ve markaya ait ürünleri fark edebilmesini 
sağlayan reklam kampanyaları günümüzde etkin 
pazarlama faaliyetleridir. İşletmelerin marka 
yönetimi stratejileri marka değeri kavramı üzerinden 
profesyonelce ele alınıp uygulanmadıkça özellikle 
büyük ölçekli mobilya işletmelerinin rekabet 
ortamında varlığını sürdürebilmesi mümkün 
olamayacaktır. Mobilya sektöründe tasarım odaklı 
inovasyon (TOİ) konusundaki çalışmaların sosyolojik, 
mimarlık ve sanat gibi farklı disiplinlerce yürütülen 
araştırma tabanlı etkinlikler ile desteklenmeleri 
gerekmektedir. Ancak bu sayede özgün 
tasarımların ortaya konması mümkün olacaktır. 
Mobilya sektöründe yer alan orta ve büyük ölçekli 

işletmelerin büyük çoğunluğunun iyileştirilmiş ürün 
ve hizmet inovasyonu gerçekleştirdiği bilinmektedir. 
Kuruluş yılı günümüze yakın işletmelerin yeni ya 
da iyileştirilmiş sunum/satış ve dağıtım yöntemleri 
uyguluyor olması günümüz rekabetçi ortamında 
müşteri memnuniyetini sağlamak bakımından 
önemlidir. Günümüzde özellikle orta ve büyük ölçekli 
mobilya işletmelerinin organizasyonel ve pazarlama 
inovasyonu faaliyetlerini gerçekleştirmeleri 
kaçınılmazdır. Mobilya işletmelerinin yönetimsel 
yenilik algıları iyi düzeyde olsa da bu yenilik algısının 
devamlılığının sağlanmasına çalışılmalıdır. Bunun 
için işletme içi iletişimin gelişimine katkı sağlayan 
dinamik bir süreç olarak yenilik algısı tekrar ele 
alınmalıdır.
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1. GİRİŞ
Türkiye’de mobilya sektöründe marka yönetimi ve ino-
vasyon konulu günümüze kadar yapılmış olan bilimsel 
çalışmaların özetlenmesi, çalışmaların hangi alanlarda 
yoğunlaştığını ve hangi alanlarda eksiklikler olduğunu 
tespit etmek; gelecekte araştırmaların hangi alanlara 
kaydırılması gerektiğini belirlemek bakımından önem 
taşımaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde mobilya sektöründe 
yapılan marka yönetimi ve inovasyon konulu bilimsel 
araştırmaları inceleyerek elde edilen önemli sonuçları 
ortaya koymak, konuya genel bir bakış açısı sağlamak ve 
bundan sonra yapılacak araştırmalara yön göstermektir. 
Çalışmada ayrıca Türkiye mobilya sektöründe marka yö-
netimi ve inovasyon faaliyetlerinin geçmişten günümüze 
değişim süreci ile birlikte, Türkiye’de mobilya sektöründe 

marka yönetimi-inovasyon etkileşimi de incelenmiş; geli-
şim odaklı olarak mobilya sektörünün geleceği için birta-
kım önerilerde bulunulmuştur. 

2. YAPILAN ÇALIŞMALAR
Türkiye’de yapılan “mobilya sektöründe marka yönetimi” 
konulu birçok bilimsel çalışmaya ulaşılmış; bu bilimsel 
çalışmalardan bazıları geçmişten günümüze yayınlanma 
tarihlerine göre aşağıda özetlenmiştir. 

ERGEN, A. (2008) “Mobilya ve Ev Dekorasyon Mağa-
zacılığında Marka Konumlandırma ve Farklılaştırma Üze-
rine Araştırma” adlı yüksek lisans tezinde mobilya ve ev 
dekorasyonu ürünlerini aynı çatı altında sunan ürünleri 
bünyesinde bulunduran mağaza konseptindeki firmaların 
markalarını konumlandırma ve farklılaştırmaları araştırıl-
mıştır. Çalışmada, mobilya sektöründe 2006 yılı itibariyle 
rekabetin kesinleştiği globalleşen dünyada marka yatı-
rımı yapan şirketlerin varlıklarını sürdüreceğini kavrayan 
firmaların, marka yatırımına ağırlık vermeye başladıkları 
belirtilmiştir. Araştırma Türkiye’de faaliyet gösteren 
mobilya ve ev dekorasyonu mağazacılığı konusunda uz-
manlaşmış bazı ürün kategorilerinde rakip, konseptleri 
ve ürün çeşitliliği birbirinden farklı olan iki firma üzerin-
de yürütülmüştür. Araştırmada, kalitatif araştırma tek-
niği olan derinlemesine mülakat yöntemi kullanılmıştır.  
Açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu kulla-
nılarak, her iki firma yöneticileri ile mülakat yapılmış;  
ayrıca firmaların internet sitelerindeki bilgilerinden  
yararlanılmıştır (1).

Çalışma sonucunda araştırmaya konu olan her iki firma-
nın markalarını konumlandırdıkları noktaların birbirinden 
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına 
göre; firmalardan birinin “düşük fiyatlı, çevreye karşı so-
rumlu, çocukları düşünen (caring kids), insanlara küçük 
alanlarda rahat yaşam olanağı ve akıllı saklama çözümleri 
sunan” marka olarak konumlandığını; diğerinin ise; “evin-
de farklı parçalar bulundurmayı hedefleyen, özel olmayı 
isteyenlerin” markası şeklinde konumladığı; ancak her iki 
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markanın da birbirlerini bazı alanlarda rakip olarak kabul 
ettiklerini belirtmek mümkündür. Araştırmanın diğer so-
nuçları şöyle özetlenebilir. Pazarda markaların konumlan-
dırdıkları yerden hareketle her iki firmanın da farklılaşma 
çabalarını sürdürmekte olduğu tespit edilmiştir. Araştır-
maya konu olan firmalardan birinin düşük fiyat için lojistik 
ve satın alma hususlarına yoğunlaşırken; ilaveten “çocuk-
ları düşünen” marka konumunu güçlendirmek için ma-
ğazalarda çocuk sinema salonu, toplu oyun alanı, bebek 
bakım odası, kafeteryasında bebek yeme-içme bakımı ile 
ilgili birtakım ürünleri sağlayarak rakiplerinden farklılaş-
ma yoluna gittiği belirlenmiştir. Bu firmanın ayrıca “küçük 
alanlarda rahat yaşam olanağı sağlama” ve “akıllı sakla-
ma çözümleri sunması” konumunu güçlendiren mağaza 
içi uygulamalarda bulunduğu görülmüştür. Araştırmaya 
konu olan diğer firmanın ise, markasını konumlandırdığı 
noktayı güçlü tutmak için butik çalışmalara yönelmiş ol-
duğu ve seçkin parçalar toplamak için yurtdışı fuarlardan 
alım yapmayı tercih ettiği; ayrıca kişisel aksesuar ürün 
gamı ile rakiplerinden farklılaşmayı gerçekleştirdiği an-

laşılmıştır. Marka farklılaşmaları değerlendirildiğinde, iki 
firmadan birinin ürün ve servis ile; diğerinin ise personel 
ve imaj boyutu ile farklılaştığı tespit edilmiştir. Her iki fir-
manın da markasını konumlandırdığı yukarıda açıklanmış 
olan özelliklerden pazarlama iletişimi gerçekleştirmediği 
görülmüştür. Çalışmada hedef kitle ve mevcut müşteri 
profili yeniden gözden geçirilerek pazardaki firmaların 
konumlarını güçlendirmeye yönelmeleri ve ağırlaşan re-
kabete karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulanmış; 
rakiplerine göre gerçekten farklı bir özelliği sahiplenen ve 
bunun iletişimini istikrarlı bir şekilde devam ettiren, doğ-
ru konumlanan markaların başarılı olma yolunda bir adım 
öne geçebildiği belirtilmiştir (1).

KULAPA, T. (2016) “Markaların Tüketicilerle Bağ 
Kurma Sürecinde Deneyimsel Pazarlamanın Rolü: Bir Mo-
bilya ve Ev Dekorasyon Mağazası Üzerine Araştırma” adlı 
çalışmada deneyim kavramı oluşum sürecinin ve marka 
deneyim sürecinin analiz edilmesi gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışma, deneyim pazarlamasının markaların müşte-
riyle bağ kurma sürecindeki etkilerini araştırmak üzere 
planlanmıştır. Deneyimsel pazarlama tüketicinin duygu-
larının duyu organları kanalıyla harekete geçirilmesini 
hedefleyen, zihinsel olarak uyarılmış olan tüketiciyi satın 
alma eylemine iten faaliyetlerdir. Müşterinin bu hoşnutluk 
sonucunda oluşan mevcut deneyimi sayesinde; bir daha 
ihtiyaç duyduğunda aynı marka ya da işletmeye yönelme 
olasılığı çok yüksektir. Araştırma, 1943 yılından beri fa-
aliyet göstermekte olan mekan tasarımı, mobilya ve ev 
aksesuarları üzerine uzmanlaşmış bir firma üzerinde yü-
rütülmüştür. Çalışma bu firmanın müşterilerine yaşattığı 
deneyimler, bu deneyimlerin müşteri memnuniyetine ve 
müşterilerin markaya yönelik bağlılıklarına etkisini belir-
lemeye yönelik olarak planlanmış olup, araştırma yöntemi 
yüz yüze derinlemesine görüşme yöntemi olarak uygu-
lanmıştır. Araştırma kapsamında; Schmitt tarafından 
1999 yılında önerilen “Stratejik Deneyim Modülleri” temel 
alınmıştır. 8 tüketici ve firma pazarlama müdürü ile ger-
çekleştirilen derinlemesine görüşme sonuçlarına göre; 
firma müşterileri ile ilgili mağaza içinde gerçekleştirilen 
deneyimsel pazarlama faaliyetleri sonucunda olumlu de-
neyimler ve görüşler ortaya çıkmış; pazarlama müdürü ile 
görüşmelerden ise firmanın tüketicilerle bağ kurma faali-
yetlerine yönelik deneyimleri ortaya konulmuştur (2).
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Araştırma sonucunda, araştırmaya konu olan firmanın tü-
keticilerin duyularına yönelik olarak etkin bir deneyimsel 
pazarlama faaliyeti sürdürmekte olduğu, müşterisiyle in-
teraktif bir ilişki yarattığı, bunun sonucunda ise katılım-
cıların verdikleri cevaplar ışığında ifade edilebileceği gibi 
müşteri memnuniyetini ve sadık müşteriler kazanılmasını 
sağladığı belirlenmiştir (2).

BAYRAM, B.Ç., ERSEN, N., ÜÇÜNCÜ, T., AKYÜZ, 
İ., AKYÜZ, K.C. (2017) “Bir Tüketici Temelli Marka 
Değerleme Çalışması: Panel Mobilya Sektörü ve Düzce” 
adlı çalışmalarında Türkiye orman ürünleri endüstrisinde 
ihmal edilen fakat pazarlamanın olmazsa olmazlarından 
biri olan marka kavramına ve önemine dikkat çekmek 
istemişlerdir. Marka kavramının önemini vurgulamak için 
marka değerine değinmişler; bu bağlamda bu çalışmada 
marka değeri ölçüm yöntemlerinden biri olan tüketici te-
melli marka değerleme metodunu tercih etmişlerdir. Ça-
lışmanın araştırma evrenini Düzce il merkezindeki hane 
halkları oluştururken, piyasadaki yaygınlığı ve bilinirliği 
nedeniyle de Türkiye’nin büyük işletme sınıfında yer alan 
panel mobilya üreticilerinin mevcut markaları marka de-
ğer ölçümüne konu edilmiştir. İşletme verilerine Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), hane halkı verilerine ise 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üzerinden ulaşılmıştır. 
Ölçek olarak ise; Aaker ve Keller’in marka değeri kavramını 
temel alan, Yoo ve Donthu’nun geliştirmiş olduğu tüketici 
temelli marka değerleme ölçeği kullanılmıştır. Düzce’de 
yapılan anketlerin analiz edilmesi sonucunda elde edi-
len birtakım bulgular şöyle özetlenebilir: Toplamda 65 
adet anket yapılmış olup; ankete katılanların %66,2’si 

erkek, %33,8’i kadındır. %35,4’ü üniversite mezunu iken, 
%46,2’si lisansüstü derecesine sahiptir. Tüketicilerce 
tercih edilen favori markanın cinsiyet, yaş, medeni du-
rum, eğitim durumu, iş durumu ve aylık gelir düzeyi gibi 
demografik özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterme-
diği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, işletmenin deneyimli 
ve köklü bir geçmişe sahip olması ve sıklıkla reklam kam-
panyaları yapılması vb. faktörler müşterinin markaya gü-
veni ve markaya ait ürünleri fark edebilmesi; ayrıca mar-
kayı rakiplerinden ayırt edebilmesi bakımından önemlidir. 
Çalışmada Düzce için tüketici temelli marka değerinin 
marka farkındalığı ve marka çağrışımları boyutlarına göre 
şekillendiği tespit edilmiştir. Söz konusu ilde marka de-
ğerini ve dolayısıyla işletme kazancını arttırmak isteyen 
firmaların marka farkındalığı ve marka çağrışımları konu-
larına önem vermesi gerektiği önerilmektedir (3).

AKBULUT, R., RENÇBER, Ö.F. (2018) “Bist’te İşlem 
Gören Mobilya Sektöründeki Şirketlerin Marka Değerinin 
Hiroshi Yöntemiyle Belirlenmesi” adlı çalışmalarında, 
marka değeri’ni, “Olumlu intibalar nedeniyle ürünün ve 
işletmenin pazardaki değerini işletmenin aktiflerinden 
daha kıymetli bir duruma getiren” kavram olarak belirt-
mişlerdir. Bu nedenle; işletmelerin bilinen bir markaya sa-
hip olma isteği, markalarının sürekliliğini sağlama istek-
leri ve markalarının değerini artırma çabasında oldukları 
açıktır. Marka; bir işletmenin mal ve hizmetini, bir başka 
işletmenin mal ve hizmetinden ayırt etmeyi sağlayan harf, 
logo, şekil olabilen her türlü işarettir. Marka değeri kav-
ramı, güçlü bir marka isminin ve sembolünün tüketicinin 
zihninde yarattığı olumlu izlenimlerin ürün ve tüketiciye 
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kattığı ek değer olarak açıklanabilir. Marka değerlerini pa-
rasal olarak değerlemeye yönelik çalışmalar; ele geçirme 
veya birleşme işlemine konu olan şirketlerin maddi olma-
yan duran varlıkları ve bunların değerinin tespit edilmesi 
ihtiyacı doğrultusunda yapılmıştır. Bu çalışmada Borsa 
İstanbul (BİST)’da işlem gören Orman Ürünleri ve Mobilya 
Sektöründeki işletmelerinin marka değerlerinin Hiroshi 
yöntemine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultu-
da veri seti erişimi uygun olan iki şirket çalışma kapsamı-
na alınmıştır. Şirketlerin marka değerleri hesaplanmıştır. 
Buna göre önce şirketlerin prestij, sadakat ve genişleme 
değerleri tespit edilmiş ve daha sonra marka değerleri 
bulunmuştur. Bunlardan prestij değeri, işletme markası-
nın katma değerini; sadakat değişkeni müşterilerin sada-
katini ve genişleme değişkeni ise ana faaliyet harici elde 
edilen gelirlerini ifade etmektedir. Şirketler karşılaştırıl-
dığında, prestij ve genişleme değerleri açısından işletme-
lerden birinin, sadakat değeri açısından ise işletmelerden 
diğerinin üstünlük gösterdiği belirlenmiştir (4).

ÖZTÜRK, E., KARADEMİR, D., ERDİNLER, E.S. 
(2019) “Brand Management Strategies For Furniture 
Enterprises: Case Study Of Ordu And Giresun” adlı araş-
tırmalarında Türkiye mobilya işletmelerinin marka yöne-
tim stratejilerinin belirlenmesini amaçlamışlardır. Buna 
göre; çalışmaya konu olan illerdeki işletmelerin mevcut 
marka çalışmaları, marka varlıkları, markaları ile ilgili ge-
lecek planları, kendi markalarını sektörde diğer markalar 
ile karşılaştırdıklarında nerede gördükleri, markalarının 
nasıl bir dönüşüm içinde olduğuna dair görüşlerinin belir-
lenmesine çalışılmıştır. Bu kapsamda Türkiye’nin Karade-
niz Bölgesi’nde yer alan Ordu ve Giresun illerinden seçilen 
mobilya işletmelerinden, ulaşılan toplam 45 işletmeden 
anket yöntemi ile veri elde edilmiştir. Yapılan analiz so-
nucunda; orta düzey teknolojiye sahip olan Ordu ve Gire-
sun mobilya işletmelerinin müşterileri ile iyi iletişimde 
oldukları, müşteri beklentilerini/taleplerini doğru algıla-

yabildikleri ve markalarının kolay erişebilir olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda marka imajının, 
müşterilerin karar alma süreçlerini olumlu etkilediği; 
işletmelerin % 56’sının marka dönüşüm ve yeniden yapı-
landırma sürecinde bulunduğu, şirketlerin % 73,3’ünün 
sosyal medyada “markalaşma-marka geliştirme-sürdü-
rülebilirlik-marka geliştirme” adına internet kanallarında 
içerik ürettikleri belirlenmiştir (5).

Türkiye’de yapılan “mobilya sektöründe inovas-
yon” konulu birçok bilimsel çalışmaya ulaşılmış; bu 
bilimsel çalışmalardan bazıları geçmişten günümüze 
yayınlanma tarihlerine göre aşağıda özetlenmiştir.

AYDIN, M.F., ERKARSLAN, Ö. (2016) “Türk ve İsveç 
Mobilya Firmalarında Tasarım-Odaklı İnovasyon Pratik-
lerinin Analizi” adlı bildirilerini önde gelen Türk ve İsveç 
mobilya firmalarının güncel tasarım-odaklı inovasyon 
(TOİ) uygulamalarını incelemeyi ve analiz etmeyi amaç-
layan “Analysis of Design-Driven Innovation Practices in 
Turkish and Swedish Furniture Firms, Aydın 2015” adlı tez 
çalışmasından yararlanarak oluşturmuşlardır. Çalışmada, 
Türkiye’de faaliyet gösteren mobilya işletmelerinin TOİ 
alanındaki mevcut çalışmalarının çoğunlukla teorik te-
melin daha çok geliştirilmesine yönelik pratikleri içerdiği 
belirtilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada teoriye, gelişmekte 
olan ülkelerden uygulama örnekleri sağlayarak TOİ’nin 
kapsamını genişletmeyi amaçlayan bir bakış açısı ile yön 
verildiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin dışın-
da, tasarım kültürünün önde gelen ülkelerinden İsveç’teki 
TOİ pratikleri de araştırılmıştır. Bu ülkelerde TOİ’deki fark-
lılıklar ve ortak özellikler birlikte analiz edilip değerlendi-
rilmiştir. Mobilya endüstrisi, tasarım odağı ve diğer tek-
noloji tabanlı sektörlere kıyasla uygulamadaki kolaylığı 
bakımından çalışmaya bir çerçeve oluşturması amacıyla 
seçilmiştir. Bu şekilde, farklı ülkelerden bulguları daha 
iyi karşılaştırmak amaçlanmıştır. Örneklem çalışması ile 

32 MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 171         Temmuz - Ağustos 2022



33MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 171         Temmuz - Ağustos 2022

yürütülen keşifçi bir yaklaşım benimsenerek; Türkiye ve 
İsveç’in önde gelen mobilya firmalarından tasarımcılar 
ve tasarım yöneticileri ile yarı yapılandırılmış röportajlar 
gerçekleştirilmiştir (6).

Araştırma sonucunda, Türk firmalarının ar-ge maliyetleri 
açısından dezavantajlı; pazar çeşitliliği sayesinde tasa-
rım perspektifini geliştirme bakımından avantajlı olduğu 
sonucuna varılmıştır. Öte yandan, İsveç firmalarının niş 
pazarlara ve ar-ge uygulamalarına kolay erişim imkanına 
sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, 
ulusal çıktıların çapraz analizi ile TOİ teorisine, ürün 
segmentasyonu, etkinlik araştırması, kültür araştırması 
ve kavram araştırması gibi ek güdümler önerilmiştir. Ça-
lışmanın sonuç bölümünde ayrıca mobilya sektöründe 
tasarım odaklı inovasyon (TOİ) üzerinde etkili olan fak-
törler üzerinde değerli bulgulara yer verilmiştir. Bu bulgu-
lar özetle; (a) Farklı kültürel çıktıların farklı disiplinlerce 
yorumlanarak ürün tasarımına geçilmesi inovatif olma 
anlamında değerlidir. (b) TOİ üretmeyi hedefleyen firma-
ların, kavram bulma yarışında yeniliklere hızlı bir şekilde 
erişmek için diğer yorumcularla iletişimini güçlendirmesi 
yararlı olacaktır. (c) Tüm firmaların teknolojik araştırmayı 
yeni ürün dilleri ortaya koymak ve üretim yöntemlerine 
adapte etmek için kullanmaları TOİ için büyük önem arz 

etmektedir. (d) İsveç firmalarının TOİ’ye İskandinav tasa-
rım kültürünü temel alarak yaklaştığı belirlenmiştir. Aynı 
bakış açısıyla farklı coğrafyalara hitap eden Türk firma-
larının da bu kültürel veriyi planlı bir inovasyon süreciyle 
sentezlemesi TOİ açısından faydalı olabilir. (e) d madde-
sinde belirtilen bakış açısı temeli ile; mobilya şirketlerinin 
TOİ konusunda yapacakları çalışmaları sosyoloji, mimarlık 
ve sanat gibi farklı disiplinlerce yürütülen araştırma ta-
banlı etkinlikleri ile desteklemeleri uygun görülmektedir 
(6). 

AŞKIN, A. (2019) “Orta ve Büyük Ölçekli Mobilya İşlet-
melerinin İnovasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi: Mar-
mara, Ege ve İç Anadolu Bölgesi Örneği” adlı doktora tezi 
Türkiye mobilya sektöründe yer alan orta ve büyük ölçekli 
mobilya işletmelerinin inovasyon yeteneklerinin ortaya 
konulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma ev-
renini Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesi’nde mobilya 
sektöründe faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli 60 
mobilya işletmesi, örneklemini ise 42 mobilya işletmesi 
oluşturmuştur. Veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. 
Verilerin istatistik yöntemler ile değerlendirilmesi sonu-
cu elde edilen bulgular özetle şöyledir. (a) İşletmelerin 
tamamına yakını iyileştirilmiş ürün /hizmet inovasyonunu 
gerçekleştirmiştir. (b) Kuruluş yılı daha günümüze yakın 
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Araştırma dosyası
172. sayımızda devam edecek.

tarihli olan genç işletmelerde yeni ya da önemli ölçüde iyi-
leştirilmiş sunum/satış ve dağıtım yöntemleri uygulandı-
ğı belirlenmiştir. (c) İnovasyon faaliyetleri için başka ku-
rumlar ile işbirliği içinde bulunulduğu ancak bu kuruluşlar 
içerisinde üniversiteler, yükseköğretim kuruluşları ile 
kamu ve özel araştırma merkezleri ile yapılan işbirliğinin 
oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. (d) İşletmelerin 
inovasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek için çeşitli kuru-
luşlardan destek aldıkları ve bu desteğin organizasyonel 
ve pazarlama inovasyonuna pozitif etkisi olduğu sonucu-
na varılmıştır. (e) Firmaların güçlü yönlerinin oluşmasında 
inovasyon faaliyetleri gerçekleştirme durumlarının etkili 
olduğu tespit edilmiştir. (f) İşletmelerde gerçekleştirilen 
inovasyon çalışmalarının işletmelerin diğer faaliyetlerine 
de olumlu katkıları olduğu belirlenmiştir (7).

Çalışmada inovasyon konusu organizasyonel inovasyon 
ve pazarlama inovasyonu bakımından ayrı ayrı ele alınmış-
tır. Mobilya sektörüne organizasyonel inovasyon açısın-
dan bakıldığında; tanınmışlık durumları oluşmuş mobilya 
işletmelerinin Ar-Ge ve yenilik, hammadde, işgücü, enerji 
fiyatları, hammadde avantajı ve nitelikli işgücü konuların-
da kendilerini güçlü hissettikleri belirlenmiştir. Pazarla-
ma inovasyonu açısından değerlendirme yapıldığında ise; 
mobilya işletmelerinin Ar-Ge ve yenilik, pazar payı, ürün 
çeşitlendirme olanakları, hammadde avantajı, üretim 
esnekliği, yönetimsel yeterlilik, marka imajı ve organi-
zasyonel uyum anlamında kendilerini güçlü hissettikleri 
tespit edilmiştir. İşletmelerin bazılarının organizasyonel 
inovasyon ve pazarlama inovasyonu konularında TÜBİTAK 
ve AB desteklerinden yararlandıkları belirlenmiştir. Alınan 
bu desteklerin işletmeler üzerinde; (a)iyileştirilmiş bilgi 
yönetim sistemi, (b) dış ilişkilerde uygulamaların gelişti-
rilmesi, (c) ürün/hizmetin tasarımında veya sunumunda 
değişiklik kapsamında inovasyon anlamında pozitif etkisi 
olduğu sonucuna varılmıştır (7).

AŞKIN, A., ÇABUK, Y., KARAYILMAZLAR, S. (2020) 
“Mobilya İşletmelerinde İnovasyon Faaliyetlerinin Veri 
Madenciliği Yöntemi İle Araştırılması” adlı makalelerinde 

Türkiye mobilya sektöründe yer alan işletmelerin inovas-
yon faaliyetlerini etkileyen faktörlerin ortaya koyulma-
sını amaçlamışlardır. Çalışmada işletmelerin inovasyon 
faaliyetlerini etkileyen faktörlerin ortaya konulmasında 
veri madenciliği yöntemlerinden biri olan karar ağaçları 
tekniği uygulanmıştır. Karar ağaçları modellemesi ve ger-
çekleştirilen senaryolar aracılığı ile inovasyon faaliyetleri 
üzerinde etkili olan faktörler analiz edilmiş ve değerlendi-
rilmiştir. Çalışma sonucunda; mobilya işletmelerinde ino-
vasyon için önemli olan marka tescili ve telif hakkı üzerin-
de işletme türü, AB desteği alma, KOSGEB desteği alma ve 
personel sayısı faktörlerinin önemli etkilerinin bulunduğu 
belirlenmiştir. Günümüzde mobilya sektörü üretimi kolay 
olmayan yüksek maliyetli ürünlerine rağmen, yeni tasarım 
ve ürün modellerinin geliştirilmesiyle birlikte sürekli talep 
gören bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobilya 
sektörünün bu dinamik yapısı içerisinde faaliyet gösteren 
firmaların inovasyon faaliyetleri kapsamını ve bu faaliyet-
leri etkileyen faktörleri belirlemeleri inovasyon konusun-
da alacakları stratejik kararların uygulamaya konulması 
bakımından değerlidir. Bu nedenle bu araştırmanın yu-
karıda açıklanmış olan sonuçları firmaların tanınırlık an-
lamındaki rekabet düzeyleri bakımından da önemlidir (8).

KAYA, E., PEKER, K. (2021) “Yenilik Yönetimi: Mobil-
ya Sektörü Örneği” adlı araştırma makalelerinde Elazığ 
ilinde faaliyet gösteren mobilya işletmelerini yenilik yö-
netimi kapsamında incelemiştir. Bu amaç ile araştırma 
verileri işletmelerdeki çalışanlara doğrudan uygulanan 
amaca yönelik hazırlanmış anketlerle toplanmıştır. Anket 
formları yönetici ve çalışanlara uygulanmıştır. Yenilik-
çilik anketleri içerikleri (a) Çalışanların Yenilik Algısının 
Ölçülmesi, (b) Çalışanların Yönetimsel Yenilikçilik Algısı-
nın Ölçülmesi, (c) Çalışanların Organizasyonel Yenilikçilik 
Algısının Ölçülmesi’ne ilişkin olarak hazırlanmıştır. Anket-
lerde demografik özellikler (yöneticinin cinsiyeti, eğitim 
düzeyi, mesleki tecrübesi, işletmenin sektörde faaliyet 
gösterme nedeni, işletmenin yasal statüsü vs.) de tespit 
edilmeye çalışılmıştır. 
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Salone del Mobile.Milano’nun anahtar kelimeleri arasında 
sürdürülebilirlik, enerji tasarrufu, geri dönüştürülmüş 
malzemeler ve sosyal sorumluluk dahil olmak üzere dön-
güsel bir ekonomiye yönelik ekolojik geçişi gerçekleştir-
mek için birçok şirketin benimsediği kılavuz olmaya de-
vam ediyor. Bu 60.fuarın bir fotoğrafı, bazı firmalar zaten 
çok ilerlemiş ve diğerleri ise tam tersine hala hazırlanıyor.

10’a yakın Türk mobilya ve tasarım firmasının da yer aldığı 
Salon Del Mobile’de Tasarım ve trendler yanında mutfak 
konseptleri öne çıktı. 

Sürdürülebilirlik kültürü
Zorlukların zorlu olduğu doğruysa, şirketler ve müşteriler 
arasında sürekli alışverişi sağlamak için bir sürdürüle-
bilirlik diyaloğu kültürünü yaymanın birincil bir gereklilik 
olduğu da doğrudur.  Mario Cucinella’nın Salone 2022’deki 
kıvrımlı ve çok yeşil sergisi Design with Nature , sektör-
deki profesyoneller arasında konuyla ilgili konuşmalar ve 
toplantılar için olağanüstü bir ortam yarattı. 1400 metre-

karelik eko-mimari, döngüsel ekonomi hakkında düşün-
mek ve yeni nesil ürünlerde bilgi, beceri ve teknolojileri 
birbirine bağlayabilen gelecekteki ekosistem vizyonunda 
yeniden kullanmak için bir başlangıç   noktası sağlar. Kü-
çük bir pop-up kitapçı, yeniden kullanım, çevresel etkiyi 
azaltmak için tasarım ve ekolojik konularla ilgili başlıklar 
ile düşünce için zengin yiyecekler sağlar.

Düşük enerji etkisi, etik ve 
döngüsel ekonomi

Salone, bir yandan, düşük etkili veya yeniden kullanıla-
bilir malzemeler kullanarak katılımcıların çevreye saygı 
duyarak çalışmalarına yardımcı olmak için bir dizi kılavuz 
hazırladı ve diğer yandan bazı yüksek düzeyde yapılan-
dırılmış ve özellikle hassas şirketler, kendilerini çevreyi 
destekleyecek şekilde donatmıştı. . Lago , önümüzdeki 
yıllarda yeniden kullanılabilecek, tamamen geri dönüştü-
rülebilir bir yapıya sahip 800 metrekarelik bir stand olan 
“Good House”u sundu. Sera gazı emisyonlarında %87’ye 
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Sürdürülebilirlik, Salone del 
Mobile 2022’deki trendler

Değişime giden yol, gerekli olmasına rağmen uzun ve dolambaçlı.  
Engelleri, yıpranmış sistemleri, bazen retorik girişimleri aşarak ve  

ayrıca araştırma ve (az ya da çok) erdemli fikirler yoluyla ilerler.



varan bir azalma ile, yeşilliklerle çevrili bu ev, diğerlerinin 
yanı sıra, şirketler için çevresel sürdürülebilirlik yakla-
şımlarında uzmanlaşmış Padua Üniversitesi’nin bir yan 
ürünü olan Spinlife’ın katılımına sahne oldu.

Ticaret fuarı alanındaki 2000’den fazla katılımcı ve 20 
pavyon arasında, 1987’de Barselona’da kurulan halı şir-
keti Nanimarquina’nın sergisi sürdürülebilirliği gerçek bir 
hikayeye dönüştürüyor. Şirket, Climate Neutral sertifika-
sını aldıktan sonra, Hindistan’daki tedarikçilerinin atölye-
lerinde biriken büyük dağlık yün artıklarının bulunduğu bir 
stantta Re-Rug’u sundu. Girişim, yünü geri kazanmak ve 
dokumaya uygun yeni bir iplik yaratmak için yapılan uzun 
araştırma sürecinden kaynaklandı. Her Re-Rug, metreka-
re başına 1 kg yeniden işlenmiş yün kullanır, böylece yö-
netilmeyen atıkların azaltılmasına ve aynı zamanda CO2 
emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur.

Kanepe, koltuk ve mobilya aksesuarlarının tasarımı, 
üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmış bir firma olan 
Egoitaliano’nun standı oldukça renkliydi ve yeni kurum-
sal stratejisini sunmak için Salone del Mobile.Milano’yu 
seçti. Müşterilerin ve pazarın ihtiyaçlarını karşılamayı 
hedefleyen proje, döngüsel ekonomi mantığı ve yenilikçi 
bir iş modeli temelinde çevresel etkiyi azaltmayı hedef-
liyor. Projenin adı olan FLIP, tüketicinin bir Egoitaliano 
ürününü 40 aylık sınırlı bir süre için satın almasına ve ar-
dından doğrudan satın alıp kullanmaya devam edip etme-
meye veya yeni bir model seçmeye karar vermesini sağlı-
yor. Geri kazanılan malzemeler ve bileşenler, özel bir satış 
kanalı aracılığıyla pazara iade edilen ürünleri yapmak için 
kullanılır.

Plastikten ahşaba kadar 
malzemeler arasında 

sürdürülebilirlik
Patlama yıllarının başarısından sürdürülebilirlik çağında 
şeytanlaştırılmasına kadar, plastik, onu hala bir kahra-
man olarak gören bir dizi değişiklik geçirdi. Her zaman 
plastik kullanan mobilya ve aksesuar yayıncısı Magis ta-
rafından Salone del Mobile.Milano’da bu yıl sunulan Bell 
Sandalye, endüstriyel atıklardan yapılmıştır ve %100 geri 
dönüştürülebilir. Konstantin Grcic tarafından tasarlanan 
bu koltuk, Magis’in kendisi ve yerel otomotiv endüstrisi 
tarafından mobilya üretiminden kaynaklanan atıklardan 
geri dönüştürülmüş polipropilenden yapılmış monokok bir 
koltuktur. Çok hafiftir, ortalamadan bir buçuk kilo daha 
hafiftir ve üretim sırasında enerji tasarrufu sağlar. Plas-
tik kraliçesi, Kartellşirketi, standının müze benzeri orta-
mında, eski ihtişamlar ve tasarım ikonları arasında, Anto-
nio Citterio tarafından illycaffè ile ortaklaşa tasarlanan, 
adı program olan bir sandalye olan ReChair’i sundu. Şim-
dilik sadece siyah renkte mevcut olan sandalye, delme ve 
paketleme işlemi sırasında atılan Iperespresso illy kahve-
nin geri dönüştürülmüş kapsüllerinden yapılmıştır. Şirket, 

malzemeyi öğütmek ve daha sonra döndürülerek kalıpla-
nan granül formunda yeniden oluşturmak için bir döngü 
tasarladı, böylece atığı bir tasarım ürünü haline getirdi.

ArtemideDeloitte tarafından sertifikalandırılmış çevre-
sel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik raporuna sahip 
olan , aynı prensipte çalışan ortaklara ve tedarikçilere 
güvenmektedir. Kullanılan plastikler %10 ila %30 arasın-
da geri dönüştürülmüş malzeme içerir. Ve sadece plastik 
değil. Bu yılın yenilikleri arasında BIG - Bjarke Ingels Group, 
%100 biyolojik olarak parçalanabilen Veil difüzörünü ya-
rattı. On bir kol, onları destekleyen ve onlara güç veren 
merkezi bir teknolojik çekirdeğin etrafına bağlanmış-
tır. Difüzörler, daha büyük karbon ayak izine sahip daha 
geleneksel tekstil çözümlerine alternatif olarak yenilikçi, 
sürdürülebilir ve etik kumaşlara yönelik aynı araştırma 
zincirinden geliyor. Difüzörler için seçilen kumaşlar, sa-
dece doğada var olan liflerden, kimyasal işlemlere tabi 
tutulmadan mekanik işlemlerden geçirilerek elde ediliyor.

Sürdürülebilirlik ve inovasyona adanmış Araştırma Merke-
zi ile Zanotta tarafından bu yıl sunulan ve Zaven tarafından 
tasarlanan Za:Za monoblok kanepe , rejenere poliüretan/
polyester kürelerden yapılmıştır ve üretim ve geri dönü-
şüm döngülerini çalıştığı için sürdürülebilirdir. Minderler, 
sırt ve kolçaklar hacimleri içerirken, dolgunun montajında   
yapıştırıcı kullanılmamaktadır.

Ahşap, dayanıklılık ve uzun ömür ile eş anlamlıdır ve en 
çok tasarım zincirinin içerdiği tüketici mantığına karşı 
çıkmaya çalışan malzemedir. Oturma ve döşeme aksesu-
arları üretiminde uzmanlaşmış bir Valensiya şirketi olan 
Andreu World, kontrollü ormansızlaştırmadan atıkları en 
aza indirmek için en yenilikçi makinelerin kullanımına ka-
dar erdemli bir tedarik zinciriyle FSC sertifikalı keresteyi 
kullanan ilk şirketlerden biridir. Philippe Stark tarafından 
tasarlanan Solo Sandalye, en son teknolojileri gelenekle 
birleştirmeyi amaçlıyor. Trentino şirketi Plank’ın yakının-
da bulunan ladin ağacından yapılmıştır. Konstantin Grcic 
tarafından yapılmış uzun oturma bankı, üst ve yan masa-
lar masif ahşaptır. Özel olarak icat edilmiş bir mekanizma, 
sürdürülebilir bir etik adına basit, hızlı ve aletsiz montaj 
için koltuğu bacaklara bağlar.
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Bırakma!
Ahşap malzemelerin işlenmesi esnasında yüksek kuv-
vetler oluşur.  Bu nedenle, etkin ve aynı zamanda boyut 
bakımından hatasız bir freze prosesi için iş parçalarının 
güvenli bir şekilde sabitlenmesi önemli bir rol oynar.   Sch-
malz piyasada yaygın olan tüm makina tablaları için yük-
sek yanal kuvvetlere, sert yüzeylere ve kavisli kenarlara 
rağmen güvenli bir şekilde kenetlenen uygun vakum blok-
ları sunar.  Yepyeni:  SCM makinaları için S6 vantuz serisi.  

Bir metreküp ağaç, büyürken atmosferden emdiği kar-
bondioksitin yaklaşık bir tonunu depolar.   Karbon depo-
lamanın yanı sıra iklim üzerinde bir olumlu etkisi daha 
vardır: İkame.  Örneğin bir evin inşasında alüminyum, be-
ton, çelik veya tuğla gibi enerji yoğun materyallerin ahşap 
üstyapılarla ikame edilmesi karbondioksit salımını azaltır.  
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Schmalz’dan
Vakumla Bağlama  

VCBS-S6 ailesi farklı boyut seçenekleriyle sunulmaktadır.

Bu pah gibi 
düzlemsel işleme 

operasyonları 
mükemmel tutma 

kuvvetleri gerektirir. 
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Yenilenebilir hammadde malzeme olarak kullanıldığı süre-
ce gazı bağlar.  Bu ürünler kullanılabilir ömrünün sonuna 
geldiklerinde fosil yakıtlardan daha iyi bir CO2 dengesiyle 
yakılabilir. 

Bunun yanı sıra yalnızca mobilya ve inşatta değil aynı 
zamanda ambalaj, kâğıt üretimi ve temel kimyasal mad-
de olarak pek çok farklı şekilde kullanılabilmesi, ağacı 
değerli bir hammadde kılar. Tedarik zincirindeki mevcut 
sorunlar ve yüksek materyal maliyetleri, işleme sırasında 
mümkün olduğunca az atık üretme ihtiyacını da ayrıca 
artırır.  CNC makinaları hızlı, kesin ve hatasız çalışarak 
bu aşamada kolaylık sağlar. Ayıca karmaşık tasarımları 
uygulayabilir, tüm panelleri, uzun çıtaları veya daha küçük 
iş parçalarını frezeleyebilirler. Bu da ağaç tüketimini azal-
tırken, marangozun başka bir alanda değer katmak üzere 
kullanabileceği çalışma zamanından tasarruf sağlar.  An-
cak, bilgisayarla kontrol edilen makinaların hatasızlığın-
daki belirleyici unsur tutarlı olmalarıdır.  Çünkü ağacın iş-
lenmesinde destek noktaları da dâhil olmak üzere yüksek 
kuvvet ortaya çıkar.  

NFC ile SCM S6 Vakum Blokları 
J. Schmalz GmbH’de ürün yöneticisi olan Matthias Sch-
mider işleme makinaları kadar esnek ve etkin olmak için 
bağlama sistemlerinin hangi özelliklere sahip olmaları 
gerektiğini biliyor.   “Kesinlikle zıt koşullar gerekiyor.  
Toza, aşındırıcı materyallere ve yüksek kuvvetlere rağ-
men vakum blokları ahşap iş parçasını yüzde yüz sabit 
tutmalıdır; aksi takdirde delik, oluk veya yivin doğruluğu 
riske girer.  Bağlama sistemlerinin önde gelen tedarikçisi 
olarak Schmalz farklı üreticilerin çok çeşitli ahşap işleme 
makinasına konsol sistemleri, grid tablalar ve uygun bağ-
lama ekipmanları sağlamaktadır.  Farkı yaratan ise üreti-
ciye göre değişen makina tablalarının ara yüzleridir.  En 
son temsilcilerinden birisi de SCM makinaları için VCBL-S6 
plaka vantuz serisidir.  “Sağlam baz gövdesi, orijinal yu-
vaya sahip özel bir plastikten yapılmış olup, SCM’in Morbi-
delli makinalarının konsollarına uyarlanır,” diyor Schmider. 
Türüne bağlı olarak bir vantuz yine kullanıcının vantuz yu-
vasına 15 derece artımlarla koyabileceği ve sıkma koluyla 

sabitleyebileceği bir baza bağlanıyor.  Kolay takılabilen 
vantuzlar ve alet kullanmadan sabitleme yapabilmek de 
kurulum zamanını kısaltıyor.  Bütün versiyonlarda ise bir 
iş parçasıyla temas eder etmez vakumu otomatik olarak 
harekete geçiren bir dokunmatik valf bulunur.  Schmalz 
ayrıca kullanıcıların mobil cihazlarıyla okuyabileceği bir 
NFC etiketi (Yakın Alan İletişimi) entegre etmiştir.  Bu da 
ilgili ürün verisinin tümünün istenilen her an parmakları-
nın ucunda olmasını sağlarken, yedek parça sipariş eder-
ken hata yapma olasılığını ortadan kaldırmaktadır.  Diyaf-
ramlı bir vantuz bloğu, iş parçasına ara yüz oluştururken, 
vakum plakasını keskin parçalardan korur.  Vantuz conta-
sının elastomeri optimum sızdırmazlık sağlar ve yıpranma 
ya da hasar durumunda hızla değiştirilebilir.  

VCBL-S6, farklı ahşap işleme uygulamalarına uygun esnek 
vantuzlarla çok çeşitli boyutlarda ve çalışma yükseklikle-
rinde bulunmaktadır.  Kavisli kenarlara da sert yüzeylerde 
olduğu gibi sıkıca kenetlenebilmesinin yanı sıra yüksek 
yanal kuvvetlere karşı da güçlüdür.  “Bu sayede bağlama 
sistemlerimiz onlar için geliştirmiş olduğumuz CNC ma-
kinaları kadar esnek olabilmektedir.    Sahip oldukları yük-
sek tutma kuvveti, operatörlerin makinasından beklediği 
boyut doğruluğunu temin etmektedir,” diyor Schmider.

Odak noktası: 
15 derecelik artımlarla 
dar vantuz daha zorlu 
iş parçası kenarlarına 

bile uyum sağlayabilir.

Beraber kullanın:  Schmalz tüm kurulum yüksekliklerinde 
tek parçalı ve çok parçalı VCBL-S6 sunmaktadır. 
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Mobilya sektörü dahil birçok sektör için zorlu bir 2 yıl 
oldu. Buna rağmen, dünya çapında birçok talep aldık. Bu 
yıl MIFF’i ziyaret etme heyecanını kaçıranlar (fiziksel ola-
rak tabii ki). Bu yıl küresel mobilya tedarik ihtiyaçlarını 
karşılamak ve yerine getirmek için halihazırda bulunan 
bazı katılımcılarımızla tanışın.

MIFF 2022, PANDEMİ ‘DEN 
SONRA MOBİLYA İHRACATI 

BÜYÜMESİ İÇİN İVME 
BELİRLEYECEK

6-9 Temmuz fuarı, Asya’da devam eden ilk küresel ölçekli 
mobilya fuarıdır. KUALA LUMPUR, 17 Mayıs: Güneydoğu 
Asya’nın en büyük mobilya fuarı olan Malezya Uluslarara-
sı Mobilya Fuarı (MIFF), esnekliğini ve küresel tedarikteki 
önemli rolünü güçlendirmek için özel bir hibrit yüz yüze ve 
sanal baskı olarak geri dönmeye hazır zincir.

Güneydoğu Asya’nın en büyük mobilya 
fuarı olan Malezya Uluslararası Mobilya 
Fuarı (MIFF) 2022  , 6-9 Temmuz’da MITEC 
ve  Kuala Lumpur’daki  WTCKL’de canlı 
olarak geri dönecek .

MIFF 2022: Küresel 
Mobilya Alıcıları için 

En Büyük Buluşma Alanı
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MIFF 2022, iki yıllık bir pandemi aradan sonra yüksek bek-
lentilere 6-9 Temmuz arasında yeniden açılacak. Asya’da, 
yeni ürünlere hevesli küresel alıcılara hizmet vermek ve 
yıkıcı aradan sonra tedarik ağlarını çeşitlendirmek için 
yılın ilk mobilya fuarı olarak ön plana çıkıyor.

Informa Markets tarafından düzenlenen dört günlük et-
kinlik, yine iki sergi alanını işgal edecek - Dünya Ticaret 
Merkezi Kuala Lumpur (WTCKL) ve Malezya Uluslararası 
Ticaret ve Sergi Merkezi (MITEC).

MIFF 2022 için ivme, Malezya’nın bu yıl 1 Mayıs’tan itibaren 
uluslararası yolcular için Covid-19 kısıtlamalarını daha da 
gevşetmesi nedeniyle arttı. Yerel sektördeki heyecana ek 
olarak, hükümetin bu yıl mobilya dahil olmak üzere Malez-
ya’nın kereste ürünleri ihracatını ikiye katlayarak 24 mil-
yar RM (5,5 milyar ABD doları) seviyesine çıkarma hedefi 
de bulunuyor.

“MIFF’nin nihayet iş için yeniden açılabilmesinden mem-
nunuz çünkü alıcılar tedarikçileriyle yeniden bağlantı kur-
maya ve yeni kaynaklarla tanışmaya istekli. Sınırlar artık 
açık ve Malezya pandemiden endemik aşamaya geçti. İş 
hayatında zamanlama önemlidir. Yeniden başlamak için 
gelecek yıla kadar bekleyemeyiz çünkü dünya çapında 
bir fuar olarak MIFF, küresel mobilya ticaretini artırma ve 
katılımcılarımız ve alıcılarımız için fırsatları değerlendir-
me taahhüdüne sahiptir. Bastırılmış talep, Temmuz fuarı, 
Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve birkaç Av-
rupa ülkesinden organize misyonlar da dahil olmak üzere 
güçlü bir uluslararası varlık gösterecek.

Mayıs ayı itibarıyla, 80 ülkeden alıcılar, Kuzey Amerikalı zi-
yaretçilerle Asya dışından en büyük grup olan Afrika, Avru-
pa, Okyanusya ve Orta Doğu tarafından ön kayıt yaptırdı.

Önemli bir %40’lık bir kesim ilk kez MIFF’e gelirken, kayıtlı 
katılımcıların %70’i yeni ürünler için kaynak sağlamak ve 
sipariş vermek için burada olacaklarını belirtti. Arama-
larının başında yatak odası, oturma odası, yemek odası, 
döşeme ve ofis mobilyaları geliyor.

Ayrıca, MIFF’in uluslararası alıcılara ulaşma konusundaki 
küresel cazibesini uzun süredir kabul eden Malezya ve 
diğer Asya’nın önde gelen ihracatçılarından kapsamlı se-
çeneklerle etkileyici bir vitrin bekleyebilirler.

Seyahat ve lojistik zorluklardan yılmayan Çin, Hindistan, 
Endonezya, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Viet-
nam’dan katılımcılar en yeni ürünleriyle geliyor. Çin’in ka-
tılımı, Zhejiang ve Hebei eyaletlerinden mobilya ihraç eden 
pavyonları içeriyor.

Ülkenin seyahat sektörünün yeniden açılmasına paralel 
olarak MIFF, dünyanın en büyük mobilya fuarı iSaloni Mi-
lan’da çevrimiçi ve dev bir açık hava reklam panosu da da-
hil olmak üzere çeşitli platformları kullanarak ticari fuarı 
agresif bir şekilde yurtdışında tanıtmak için “Malezya’yı 
Ziyaret Edin, MIFF’yi Ziyaret Edin” sloganını benimsemişti.

Tüm katılımcıların işlerini rahat ve kendinden emin bir şe-
kilde yapabilmelerini sağlamak için gösteri sırasında hü-
kümet gereksinimlerine göre sağlık ve güvenlik önlemleri 
korunacaktır.

MIFF 2022 hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.miff.
com.my web sitemizi ziyaret edin veya e-posta gönderin: 
info@miff.com.my.işletmeye büyük fayda sağlayacak-
tır. Datuk Dr. Datuk Dr. Tan Chin Huat, MIFF Kurucusu ve 
Başkanı.

27 yıllık sağlam bir geçmişe sahip olan MIFF, Malezya’nın 
en büyük mobilya ihracat platformudur ve ülkenin yüksek 
kaliteli ahşap mobilya endüstrisindeki en son yenilikler 
için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir vitrindir.
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Son başvuru tarihi  
10 KASIM 2022

Dünyanın en iyi tasarımlarının onurlandırıldığı iF DE-
SIGN AWARD 2023 başvuru kayıtlarını kabul etmeye 
başladı. Başvurular www.ifdesign.com web sitesinden 
gerçekleşiyor. 

Ödül Kategorileri
iF DESIGN AWARD 2023 için www.ifdesign.com web site-
sinden ürün tasarımı, ambalaj, iletişim, hizmet tasarımı, 
kullanıcı Deneyimi (UX Design), kullanıcı arayüzü (UI), 
mimarlık ve iç mimarlık  kategorilerinde  başvuru yapabi-
lirsiniz. Ayrıca bu ana disiplinlerine ek olarak endüstrinin 
tüm dallarını kapsayan konsept projelerle de başvurarak 
yenilikçi girişimlerinizi onurlandırabilirsiniz.
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İF DESIGN AWARD 2023 
BAŞVURU DÖNEMİ BAŞLADI



https://www.tuzunticaret.com.tr
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 Değerlendirmeler
Fiziksel ve çevrimiçi olarak kendi alanında uzman & ba-
ğımsız jüriler tarafından değerlendirmeler yapılıyor. Pu-
anlamalar İF DESIGN tarafından belirlenen “iyi tasarım” 
kriterlerine göre yapılıyor. Puanlama sistemi şeffaf bir 
şekilde başvuru sahipleri ile paylaşılıyor.

2022 yılı kazananları
69 yıllık dünyanın en eski ve bağımsız tasarım organizas-
yonu olarak gösterilen 2022 iF DESIGN AWARD’a Türkiye 
dahil 57 ülkeden tasarımcılar ve markalar tarafından yak-
laşık 11 bin başvuru yapıldı. Tasarım başvuruları dünyanın 
dört bir yanından gelen bağımsız tasarım uzmanlarından 
oluşan 132 jüri tarafından değerlendirildi.

Uluslararası başvurular arasından sadece 1.973 başvuru 
iF ödülü kazandı ve İF mührü kullanmaya hak kazandı. Bun-
lar arasından 39 Türk tasarımı ödüle layık görüldü.

Dünyanın en eski ve bağımsız tasarım organizasyonu 
olarak gösterilen iF DESIGN AWARD 2022 kazananları ara-
sında Apple, Philips, Samsung, Grohe, Toyota ve Google 
gibi kendi alanında yenilikçi ve başarılı markalar yer alıyor. 
Ayrıca ödül kazananların arasında, olağanüstü tasarım 
çözümlerine sahip çok sayıda girişimci, yenilikçi firma ve 
küçük ölçekteki tasarım ve mimarlık stüdyosu bulunuyor. 

Türk tasarımcılar tarafından 
tasarlanan 39 adet ürün “2022 
iF DESIGN AWARD“ kazandı

Arçelik, ENNE Mobilya, Karaca, VitrA, Eczacıbaşı, Redon 
Technology, Dasal Aerospace, Albert Genau, Feltouch Yapı 
Tasarım, Volkan İtfaiye Araçları, Kütahya Porselen, Hidro-
mek, Esma Dereboy Tasarım, Maxwell Innovations, Atölye 
İstanbul, İnova Koltuk Sistemleri Araç Tasarım, Arman De-
sign Studio ve Designİst İç Mimarlık Türkiye’ye iF DESIGN 
AWARD 2022 ödülünü getirenler arasındaydı.

Tasarımınızın parlamasına  
izin verin!

1953 yılında Die Gute Industrieform e.V. olarak kurulan iF 
Design, o zamandan beri mükemmel tasarımın küresel 
bir sembolü haline geldi - özellikle de dünya çapındaki 
en prestijli tasarım ödüllerinden biri olan yıllık iF DESIGN 
AWARD’a ev sahipliği yaparak.

Sizi farklı disiplinlerde kazananların en iyi tasarımlarını 
keşfetmeye davet ediyoruz. Daha fazla ilham almak için 
Dergimize göz atın: Uluslararası tasarım dünyasına özel 
bir bakış açısı elde etmek için ünlü tasarımcılar ve üretici-
lerle hikayeleri ve röportajları okuyun. Berlin Design Week 
2022 ve Valencia’daki WORLD DESIGN CAPITAL 2022 ile 
işbirliğimize göz atın.

Dışarıdaki tasarım profesyonellerinde: Şansınızı kullanın 
ve jüri üyelerine tasarımlarınızın, ürünlerinizin ve proje-
lerinizin, binalarınızın ve konseptlerinizin hikayesini an-
latın: iF DESIGN AWARD’a başvurun ve tasarım ekibinizin 
takdirini kazanın!
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Uluslararası tasarım 
yarışmasına başvurmak için  

7 neden
l Projenize uluslararası farkındalık için ışık 

tutarsınız.

l İyi tasarım için dünyaca tanınan iF kalite mührü-
nü kullanabilirsiniz.

l Marka bilinirliği kazanır ve rekabette öne 
çıkarsınız.

l Hedef gruplarınızla olumlu iletişim fırsatından 
yararlanırsınız.

l Müşterilerinize referans olarak tasarım kalitenizi 
tek bakışta anlatacak kanıta sahip olursunuz.

l Tasarım ekibinizi motive edersiniz.

l Projeniz hakkında bağımsız jüri görüşü ve geri 
bildirim alırsınız.



KUSURSUZEŞLEŞME

https://www.tece.com.tr
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Ağaç bazlı panel sektörünün lider markası Kastamonu 
Entegre, geliştirdiği ürünlerle nitelikli yaşam alanları-
na katkıda bulunurken mimarlık kültürünü destekleyen 
çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Türkiye mimarlık 
ortamındaki nitelikli üretimleri ve bu başarının ardındaki 
isimleri onurlandırmak amacıyla Arkitera Mimarlık Merkezi 
tarafından düzenlenen Arkitera Ödülleri, bu yıl Kastamonu 
Entegre Genel Müdürlük Binası’ndaki KEAS Konsept Stüd-
yo’da yapılan törenle sahiplerini buldu. 

“KEAS Konsept Stüdyo’nun yaşayan 
bir merkez olmasını istiyoruz”

Törenin açılışında konuşan Kastamonu Entegre Global 
Satış ve Pazarlama Direktörü Cahit Akyıldız, “Değerli 
mimar Sedad Hakkı Eldem’in imzasını taşıyan, inşaatı ve 
dekorasyon uygulaması Hamdi Şensoy ve Nevzat İlhan 
tarafından gerçekleştirilen Kastamonu Entegre genel 
müdürlük binasında sizleri ağırlamaktan çok memnunuz” 
diyerek, Türk mimarisinde önemli yer tutan bu tarz yapıla-
rın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. 
Bu değerli yapıda mimarlar, tasarımcılar, dekorasyon me-
raklıları ve iş ortakları için bir ilham merkezi ve buluşma 
noktası olarak hayata geçirdikleri KEAS Konsept Stüdyo 
hakkında bilgi veren Akyıldız, “Bilgiye ve yaratıcılığa ver-
diğimiz değeri gösteren bir yer olmasını amaçladığımız 
KEAS Konsept Stüdyo’nun bir showroom’dan öte, yaşayan 
bir merkez olmasını istiyoruz. Bugün, bu sürecin bir par-
çası olarak, kaliteli mimari üretimi kutlamak için sizlerle 
birlikteyiz. Tüm Kastamonu Entegre ailesi adına, ödül tö-
reninin yapı sektöründeki kaliteli üretimin artırılmasına 
vesile olmasını diliyor, ödüle değer görülen tüm kurum ve 
kişileri tebrik ediyorum.” dedi.

Genç mimarların yeni projelerine 
ürün desteği

Genç mimarların işlerini ve isimlerini duyurmak ve mimari 
üretimde daha çok yer almalarını sağlamak amacıyla veri-
len Arkitera Genç Mimar Ödülü’ne bu yıl, 9016 Mimarlık’ın 
ortakları Bilge Altuğ ve Mehmet Metin Polat değer görül-
dü. Törenin ev sahibi Kastamonu Entegre de bu yılın genç 
mimarlarına ödül olarak, Vision dekoratif panel serisinden 
seçecekleri ürünleri hediye etti.

Kaliteli mimari üretimde işverenin önemini vurgulamak, 
yatırımcıları nitelikli binalar ve mekanlar inşa etmeye 
teşvik etmek amacıyla verilen Arkitera İşveren Ödülleri de 
KEAS Konsept Stüdyo’da düzenlenen törenle sahiplerini 
buldu. Farklı nesillerden mimarları bir araya getiren tören, 
jüri üyelerine teşekkür plaketlerinin verilmesi ve toplu fo-
toğraf çekimiyle son buldu.
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Nitelikli mimari üretim KEAS 
Konsept Stüdyo’da ödüllendirildi
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Baylar Atölye Nanxing Türkiye  işbirliğinde makinelerimi-
zin performansları ve üretim kalitesi  tercih sebebi olma-
ya devam ediyor....

Etkili marka yaptık
Çin ağaç işleme makinelerinin en büyük teknoloji firması 
olan Nanxing, Türkiye’de güvenli ellerde gerek satış ge-
rekse de servis başarısıyla kısa zamanda pazarda etkili 
bir marka oldu. Fuar sonrası gerçekleşen talepler ve 52 
yıllık sektörel güven temasıyla gerçekleşen ilişkilerin so-
nucunda, bugün temsil ettiğimiz Nanxing markasını en iyi 
şekilde Türk mobilya ve ahşap sektörünün hizmetine su-
nuyoruz. Geniş makine çeşidi ve kendini sürekli yenileyen 
üstün teknolojik avantajlarıyla sadece Türkiye’de değil, 
dünyanın pek çok ülkesinde mobilya üreticileri arasında 
pazar payını yükseltiyor. Bu motivasyonla, Baylar Atölye 
güvencesinde montajlarımız hızla devam ediyor....
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Makine sektöründe güven ve 
kalitenin 52 yıllık deneyimi
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2023’te  interzum,  mobilya  tedarikçisi  ve  iç  tasarım  en-
düstrilerinin  dünyanın  önde  gelen  ticaret  fuarı  olarak  bir  
kez  daha  başlıyor!  Bagajındaki  modern  malzemeler,  ola-
ğanüstü  tasarımlar  ve  özel  yeniliklerle  küresel  endüstri,  
trendleri  geliştirmek,  ilham  bulmak,  sınırları  keşfetmek  
ve  yarının  yaşam  alanlarını  tasarlamak  için  bir  kez  daha  
Köln’de  yüz  yüze  bir  alışveriş  için  buluşuyor.  “Değişimi  
şekillendirmek”  şeklindeki  yeni  iddiası  ile  interzum,  ge-
leceği  birlikte  yeniden  tasarlama  hedefiyle  sektöre  itici  
güç  olma  işlevini  vurguluyor.

Interzum’un  yeni  düşünce  tarzında,  önde  gelen  ticaret  
fuarları,  ürün  yeniliklerinin  sunumunun  çok  ötesine  ge-
çen  muazzam  bir  güç  geliştirmelidir.  Sürdürülebilirlik  ve  
iklimin  korunması  gibi  toplumu  harekete  geçiren  temaları  
daha  da  yoğun  bir  şekilde  vurgulayabilir  ve  tartışabilirler  
ve  böylece  diyaloğu  ilerletebilirler.  Gelecekte,  şirketlerin  
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Yeni  ekoloji:  interzum  gelecekte  toplumsal  açıdan  önemli  olacak  bir  
temayı  ele  alıyor  +  Yerleşim  planlamasının  başlangıcı  için  iyi  kayıt  

durumu  +  Dijital  formatlar  yeniden  tasarlandı.

interzum 2023: 
Yarının  yaşam 

alanları için dürtüler
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ekonomik  başarıyı  sosyal  sorumlulukla  dengelemesi  
zorunlu  hale  gelecek.  Yenilikçi  ürünlerin  üretiminde  ik-
limin  korunması  ve  sürdürülebilir  eylem,  tüketiciler  için  
merkezi  öneme  sahiptir.  Bu  düşünce  tarzıyla  interzum,  
içerik  taşıyıcıdan  düşünce  liderine  dönüşerek  yeni  bir  
yola  giriyor.

Bu  anlamda  interzum  2023’ün  belirleyici  ve  yol  gösteri-
ci  ilkesi  “yeni  ekoloji”  olacaktır,  çünkü  iklim  değişikliği  
küresel  bilinçten  silinmeyecek  ve  bunu  neredeyse  her  
gün  örneğin  kuraklıklar,  aşırılık  dönemleri  ile  hatırlatı-
yoruz.  ısı  veya  fırtınalar.  Fridays  for  Future  gibi  küresel  
toplumsal  hareketler,  sürdürülebilir  eylemi  yeni  bir  kim-
liğin  temeli  haline  getiriyor.  Sürdürülebilirlik  büyüyen  
bir  ekonomik  faktördür.  Kaynakları  koruma,  akıllı  mal-
zemeler,  yenilenebilir  enerjiler,  geri  dönüşüm  ve  ileri  
dönüşüm  vb.  gibi  temalar,  birçok  marka  şirketin  gele-
cekteki  evlerini  belirli  bir  ürün  yelpazesinden  çok  bir  
tutum  olarak  görmesine  yol  açan  bir  gelişmeyi  izliyor.  
Önümüzdeki  yılki  ticaret  fuarı,  interzum  katılımcıları-
na  ve  ziyaretçilerine  tam  olarak  bu  temaları  tartışan  
ve  birlikte  çözümler  geliştiren  platform  ve  topluluğu  
sunacak.

Interzum,  öncü  iddiasını  yeniden  tanımlıyor  olsa  da,  
odak  noktası,  değişen  temel  koşullar  altında  küresel  
ticaret  üzerinde  olmaya  devam  edecek.  Bu,  Hettich,  
Häfele,  Blum  ve  Vauth-Sagel’den  Schattdecor,  Impress,  
Egger,  Finsa,  Kastamonu,  Leggett  &  Platt /  Global  Sys-
tems  Group  ve  Atlanta  Ek’ten  Dürkopp  Adler’e  kadar  
uzanan,  dünya  çapında  benzersiz  bir  katılımcı  çeşitli-
liği  ile  kanıtlanmaktadır.  diğerleri.  Bu  şekilde  interzum  
2023,  iyi  2019  etkinliğinden  devam  etmek  için  iyi  bir  
temel  oluşturur.  Yaklaşık  190.000  m²  sergi  alanı  ile  o  
dönemin  ticaret  fuarı

yüzeyler,  donanımlar,  hafif  ve  ahşap  malzemeler  ve  
ayrıca  döşemeli  mobilya  üretimi  için  bileşenler  için  
dünyanın  en  büyük  vitrini  olduğunu  kanıtladı.  Etkinlik  
ayrıca  hem  katılımcı  hem  de  ziyaretçi  açısından  ulusla-
rarası  erişimini  önemli  ölçüde  genişletebildi.

Ancak,  interzum  sadece  varlık  formatını  geliştirmek-

le  kalmıyor,  aynı  zamanda  ticaret  fuarını  dijital  olarak  
yeniden  kavramsallaştırıyor!  Bu  bağlamda  interzum  @
home  2021,  dijital  formatların  daha  da  geliştirilmesi  
için  başarılı  bir  örnek  olarak  hizmet  etmelidir.  inter-
zum  2023  böylece  karma  bir  etkinlik  formatı  benim-
seyecek.  Burada,  Köln’deki  tanıdık,  güçlü  fiziksel  varlık,  
son  derece  çekici  bir  dijital  etkinlikle  tamamlanacak  
ve  böylece  her  açıdan  benzersiz  bir  ticaret  fuarı  de-
neyimi  yaratılacaktır.  Ancak  gelecekte  hedef,  etkinlik-
ler  arasındaki  aşamaları  düzenlemek  ve  interzum.com  
etkinlik  platformu  ile  ticaret  fuarını  her  zaman  açık  
bir  deneyim  haline  getirmek  olacak.  Genel  olarak,  in-
terzum  gelecekte  iki  dijital  ikiz  interzum  @home  (tica-
ret  fuarı  için)  ve  365  günlük  interzum.com  platformu  
ile  endüstri  için  “olması  gereken  yer”  olarak  daha  da  
gelişecektir.

Koelnmesse  –  mobilya  sektörü  tedarikçileri  için  sektö-
rel  ticaret  fuarları:  Koelnmesse,  mobilya,  iç  mekan  ve  
tasarım  segmentinde  dünyanın  en  iyi  ticaret  fuarı  or-
ganizatörüdür.  Köln/Almanya’daki  ticaret  fuarı  alanında  
ev  sahipliği  yapan  önde  gelen  uluslararası  ticaret  fuarı  
interzum,  küresel  tedarikçilerden  mobilya  endüstrisine  
kadar  en  son  trendleri  ve  yenilikleri  sergileyen  yerleşik,  
merkezi  bir  endüstri  buluşmasıdır.  Köln  merkezindeki  
etkinliğe  ek  olarak,  Koelnmesse,  Kolombiya’daki  in-
terzum  bogotá  ve  Çin’deki  interzum  guangzhou  dahil  
olmak  üzere  dünyanın  dört  bir  yanındaki  kilit  büyüme  
pazarlarındaki  uluslararası  ticaret  fuarlarıyla  portföyü-
nü  stratejik  olarak  genişletiyor.  Almanya’nın  önde  gelen  
mobilya  üretimi  ve  iç  inşaat  fuarı  olarak  ZOW,  pazara  
hazır  yaklaşımıyla  ideal  bir  endüstri  platformu  daha  
sunuyor.

Yüz  yüze  etkinlikler,  ilgili  ürünlere,  bağlantılara,  uzman-
lığa  ve  etkinliklere  her  yerden,  her  zaman  doğrudan  
erişim  sağlayan  uluslararası  iç  mekan  endüstrisi  için  
çevrimiçi  iş  ağı  olan  ambista  ile  tamamlanmaktadır.
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GÜÇ; YÜZYÜZE GÖRÜŞME
SICAM, işinizi büyütmek için yüz yüze görüşmenin değe-
rini ve gücünü göstermeye devam ediyor. Bir ticaret fuarı 
nda yaratı lan gerçek değer, kurulan doğrudan ilişkilerin 
nitelik ve niceliğinde yatar. Bu her zaman SICAM’ı n ayı rt 
edici özelliği olmuştur, çünkü orada doğru insanları , ka-
rarları ve seçimleri yapanları bulursunuz. Planlı toplantı 
lar veya gündelik toplantı lar sı rası nda, stantlarda veya-
koridorlarda, kafede veya büfede;: gittiğiniz her yerde ha-
vada iş var. Dünya mobilya sektörünün yeni trendleri her 
yıl Pordenone’da hayat buluyor.

SICAM: BİR REFERANS 
NOKTASI

Önemseyenler SICAM’a gelsin! Doğru zamanda doğru 
yerde doğru fuar. Her Ekim ayı nda, sektörün ana sanayi 
bölgelerinden birinin kalbinde, ticaret fuarı nda buluşan 
küresel mobilya endüstrisinin profesyonelleri, sunulan 
mobilya koleksiyonları  için fikirlere hayat vermek için en 
yenilikçi malzeme ve teknolojilerle birlikte yeni ürünler 
buluyor.

SICAM’DA HERKES ÖNEMLİ  
HİSSEDER 

Etkin  bir  şekilde  dengeli  bir  ziyaretçi  akışı  yaratan  
yerleşik  bir  yerleşim  düzenine  sahip  on  sergi  salonu  
sayesinde,  SICAM’da  her  katılımcıyı  tanımak  kolaydır.  
İyi  boyutlandırılmış,  yoğun  sergi  alanları, her  şirketi  
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SICAM 2022,
pandemi sonrası

sektöre can verecek
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son  derece  görünür  kılar.  SICAM’da  herkes  eşit  dere-
cede  önemli  olduğundan,  her  katılımcı  önemini  orta-
ya  koyabilir  ve  üretme  ve  yenilik  yapma  yeteneklerini  
vurgulayabilir.

KARAR  VERICILERLE  
SICAM’DA  TANIŞIN

Şirketinizi  ve  işinizi  geliştirmek  için  yeni,  yüksek  profilli  
ortaklar  ve  müşterilerle  şahsen  tanışma  fırsatı,  değerli  
bir  ticaret  fuarı  deneyimi  için  önemli  bir  unsurdur.  Ta-
sarımcılar  ve  iç  mimarlar,  üretim  müdürleri  ve  teknis-
yenler,  pazarlama  müdürleri,  CEO’lar  ve  genel  müdürler:  
SICAM’da  tüm  değer  zincirinden  tüm  üst  yönetim  rolleri  
mevcuttur.  Bunlar,  yalnızca  kilit  uluslararası  ilişkiler  
kurmaya  ve  en  yenilikçi  ve  en  kaliteli  ürünlere  odakla-
nan  bir  ortamda,  en  dikkatli  ve  çok  sayıda  ziyaret  eden  
profesyonel  çekirdeği  oluştururlar.

SICAM’DA ZAMAN  DEGERLİDİR
Ayık,  rafine  bir  ortama  yoğunlaştırıldığında,  SICAM’de  
gezinmek  hızlı  ve  kolaydır.  Her  yıl  dünyanın  dört  bir  
yanından  altı  yüzü  aşkın  şirket,  etkinliği  sekiz  binin  
üzerinde  ziyaretçi  şirketten  oluşan  bir  izleyici  kitlesine  
mobilya  endüstrisi  için  en  geniş  bileşen,  aksesuar  ve  
yarı  mamul  ürün  yelpazesini  sunmak  için  kullanıyor.  
Başarılı  etkinlik  formatı,  etkin  bir  sergi  düzeni  ve  ve-
rimli  hizmetler  sayesindedir.  Ticaret  fuarında  zaman  
değerlidir,  her  katılımcı  tüm  zamanını  yeni  ürünler  keş-

fetmeye,  yeni  fikirler  geliştirmeye  ve  yeni  iş  ilişkileri  
kurmaya  adayabilir.

VERİMLİ  HİZMETLER
Etkinliğe  katılımın  rahat  ve  kaygısız  olmasına  özen  
gösterilmektedir.  Venedik  ve  Treviso  havalimanlarından  
özel  servislerden  ve  kullanışlı  otoparklardan  salonlarda  
bulunan  restoran  ve  bar  hizmetlerine  kadar:  Hizmetlere  
gösterilen  özen,  uzman  profesyonellerin  en  iyi  çalışma  
koşullarına  yerleştirildiği  SICAM’ın  ayırt  edici  bir  özelli-
ğidir.  Fuarın  formatı  ve  zarif,  işlevsel  ortam,  başarılı  bir  
ziyaret  için  mükemmel  koşulları  sağlayan  temel  faktör-
lerdir.  Herhangi  bir  sorun  olmadan.

KAÇIRMAYACAKSINIZ !
SICAM, dünya mobilya sektörünün önde gelen oyuncuları 
nın her yı l bir araya gelip kaynaştı ğı bir buluşma noktası 
dı r. Bunu mutlaka görmelisin! Öneminin kanıtı, dünyanın 
her yerinden sergileyen şirketlerin yüksek getiri oranında 
(geçen yıl %93) görülmektedir.

Salgının neden olduğu sorunlara rağmen, yaklaşık yüz ül-
keden yaklaşık sekiz bin şirket, 2021’de Pordenone etkin-
liğini ziyaret etmek için profesyonellerini gönderdi. Mobil-
ya endüstrisindeki daha gelişmiş ülkelerden gelişmekte 
olan ülkelere kadar herkes doğrudan ilişkileri yeniden 
kurma arzusunu tatmin etti ve yeni SICAM’da.
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Tasarım ve üretim felsefesini, ürünleri ile kullanıcısının 
hayatını daha konforlu ve kaliteli hale getirmek üzerine 
inşaa eden Türkiye’nin lider, dünyanın ise en büyük mobil-
ya teknik aksesuarları üreticilerinden SAMET’in desteğiy-
le gerçekleşen yarışmada katılımcılar, SAMET ürünlerinin, 
objelerin bir araya gelişini ve hareketini sağlamasından 
yola çıkılarak “Transform” temasını ele alarak mekanın ve 
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Fonksiyonellik ve tasarım odaklı çözümleri 
ile hayatı kolaylaştıran dünyaca ünlü 
mobilya teknik aksesuarı üreticisi SAMET ve 
İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları 
Akademisi - AURA İstanbul iş birliğiyle 
gerçekleştirilen AURA Crea “TRANSFORM: 
Geleceğin Arayüzleri” Yarışmasının 
kazananları belli oldu.

AURA CREA: “TRANSFORM: 
GELECEĞİN ARAYÜZLERİ”
YARIŞMASI SONUÇLANDI!

SAMET İŞ BİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN;
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mekanı oluşturan öge ve objelerin dönüşümünü sağlayan 
tasarımlar ürettiler.

AURA İstanbul 2022 Bahar Dönemi Sertifika Programı’nda 
yer alan 18 genç mimar ve tasarımcının katıldığı yarış-
manın atölye çalışması SAMET Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Pınar Uçkan’ın gerçekleştirdiği seminer ile 
başladı.

SAMET’in sektör profesyonelleri için ürettiği tasarım ve 
inovasyon harikası ürünlerinden olan Multi-Mech Mekanik 
İkili Kalkar Kapak Sistemi ve Flowbox Çekmece Sistemleri 
öncülüğünde gerçekleşen seminerde Pınar Uçkan, ya-
şam alanlarımızda görmediğimiz ve de fark etmediğimiz 
birçok öğenin yaşam kalitemizi ve konforumuzu nasıl art-
tırabileceğini ve bunu gerçekleştirebilmenin tek yolunun 
da tasarım ve inovasyon tutkusu olduğunun altını çizdi.

Y.Mimar Yılmaz Değer’in “Transfer” başlıklı semineri ile de-
vam eden atölyenin sonunda katılımcılar, SAMET’in ürün-
lerini “bir formu başka bir forma dönüştürmenin araçları 
ve arayüzlerinin oluşturulması” amacıyla kullanarak 
gerçekleştirdikleri proje üretimlerini jüri üyeleri, SAMET 
yetkilileri ve AURA İstanbul Yönetim Kurulu üyelerinin ka-
tılımıyla sergilediler.

AURA İstanbul’da gerçekleşen proje sunumlarının ardın-
dan jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu Başarı Ödülü 
kazanan iki proje oldu. Birinci sırada Hilal Bozkurt ve Ya-
semen Cemre Gürbüz’ün tasarladığı “Kuşluk” projesi yer 
alırken, ikinci sırada Burak Avcıoğlu ve Selen Erdoğan’ın 
tasarladığı “Gökyüzünden Yerdeki Çukura” projesi yer aldı. 
SAMET firması tarafından, jüri üyelerinin değerlendirmesi 
sonucu başarılı bulunan bu iki grubun üyelerine Paris Mai-
son Object Fuarı Seyahati hediye edilecek.

Jüri Özel Ödülünü ise Ayça Atay ve Ege Ak’ın tasarladığı 
“Yeni Kamusal Mekan Olarak Kentsel Arayüzler” projesi ile 
İnci Sağırbaş ve Berra Nur Bay’ın tasarladığı “Ekpyrosis: 
Başı, Ortası ve Sonu Olmayan” projesi aldı. Jüri üyelerinin 
değerlendirmesi sonucunda seçilen bu iki grubun üyele-
rine SAMET firması tarafından Apple Ipad ve Smart Pen 
hediyesi verilecek.

Yarışma jürisinde şu isimler yer aldı

Atilla Kuzu ( İç Mimar / Zoom TPU), 

Celal Abdi Güzer (CAA Mimarlık, Prof. Dr. ODTÜ ),

Durmuş Dilekçi ( Mimar / Dilekçi Mimarlık, İSMD), 

Deniz Ova ( Genel Müdür / SALT),

Ömer Emre Yavuz ( Dr.Öğr.Üyesi MSGSÜ / Heykel Bölümü),

Serhat Kiraz (Sanatçı-Ressam),

Pınar Uçkan (Pazarlama Genel Md. Yrd. / SAMET)
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İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” (İSO 500) araştırmasında son on yıldır ilk 50 
içerisinde yer alan Kastamonu Entegre, Türkiye’nin ilk 50 
sanayi kuruluşu arasında bu yıl da yerini tescilledi. Dün-
yanın altı ülkesinde ve Türkiye’de altı farklı lokasyonda 
üretim tesislerine sahip şirket, İSO 500 listesinin 48. sı-
rasında yer aldı.

Üretim ve yatırımlarına hız kesmeden devam eden Kasta-
monu Entegre, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalara 
ve global ölçekteki güçlüklere karşın istikrarlı büyümesini 
sürdürüyor. Hemen her sektörde aşılması güç sorunlar 
yaratan pandemi sürecini istihdamı artırarak göğüsleme-
yi başaran şirket, İSO 500 listesinin ilk 50’lik diliminde 10 
yılı aşkın süredir kesintisiz olarak yer buluyor. Bu süreçte 

mobilya sektörünün artan hammadde ihtiyacı ve taleple-
rine, üretiminin yüzde 75’ini iç pazara sevk ederek yanıt 
veren Kastamonu Entegre, ağaç bazlı panel sektörünün 
lokomotifi olma görevini de başarıyla sürdürüyor. 2022 yılı 
sonunda 150 milyon dolarlık yatırımla Balıkesir’de ikinci 
tesisini hizmete alacak olan Kastamonu Entegre, bu ham-
leyle birlikte yıllık üretim kapasitesini de 7 milyon metre-
küp seviyesine taşıyacak.

“Ülke ihtiyaçlarını gözeterek 
büyüyoruz”

Ulusal ağaç bazlı panel sektöründe yüzde 30’a yakın pa-
zar payıyla liderliği elden bırakmayan Kastamonu Entegre, 
iç pazardaki artan hammadde talebine yanıt verebilmek 
adına yurt içi yatırımlara odaklandı. Yeni tesis yatırımla-
rına ilişkin bilgi veren Kastamonu Entegre CEO’su Haluk 
Yıldız, “Pandemi süreci, mobilya ve dekorasyon sektörün-
de ertelenen ihtiyaçların tüketiciyi alıma sevk etmesiyle 
hammadde gereksinimlerinde büyük bir artışa vesile 
oldu. Türkiye’de sektörün lider markası ve global ölçekte 
ilk 5’te yer alan önemli bir oyuncusu olarak, ülkemizin ih-
tiyaçlarını gözeterek, iç pazardaki yatırımlarımıza ağırlık 
vermeyi sürdürüyoruz. 2021 yılında devreye aldığımız 
Samsun tesisimiz ve 2022 yılı sonunda faaliyete geçe-
cek Balıkesir tesisimiz ile toplam üretim kapasitemizi 7 
milyon m3 seviyesine yükseltirken, ülkemizin ekonomik 
büyümesine ve global rekabet gücüne katkıda bulunmaya 
devam edeceğiz.” dedi.
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Kastamonu Entegre, İSO 500 
Listesinde Yine İlk 50’de
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Ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu 
Entegre, yeni laminat parke koleksiyonu Floorpan Prime’ı 
lanse etti. Dört tarafı derzli yapısı ve yeni impact yüzeyi ile 
fark yaratan Floorpan Prime, mekânlara derinlik katıyor. 
Evlerden ofislere ve mağazalara tüm kapalı yaşam alanla-
rının daha geniş ve ferah görünmesini sağlayan Floorpan 
Prime’ın derzli dokusu estetik açıdan da mekâna yepyeni 
bir doku ve ambiyans kazandırıyor.

Gerçek ahşap yüzey hissini yaşatan Floorpan Prime ko-
leksiyonunda sekiz farklı seçenek bulunuyor. Dünyanın 
ünlü köprülerinden ilhamla geliştirilen dekorlar Bospho-
rus, Mostar, Akashi, Golden Gate, Ralto, Normandiya, Eras-
mus, Harbour isimlerini taşıyor. 

Blue Angel sertifikalı, 
15 yıl garantili

Çevre dostu üretimi belgeleyen Blue Angel (Mavi Melek) 
sertifikasına sahip ilk marka olan, EPD belgeli Floorpan 
laminat parke ailesinin yeni üyesi Prime, VOC emisyon 
ölçüm standartlarında en üst seviye olan A+ kalitesinde 
üretiliyor. 

Avrupa standartlarında 32. sınıf AC4 seçeneğiyle 8 mm 
kalınlıkta üretilen, çizilmeye, aşınmaya, noktasal darbe-
lere, UV ışınlarına ve sigara ateşine dayanıklı Floorpan Pri-
me, üstün teknik özellikleri ile kullanıcılara 15 yıl garanti 
sunuyor.  Koleksiyon, uzun süreli kullanım avantajının yanı 
sıra hızlı montaj imkânı, lekelerden etkilenmeyen, kolay 
temizlenebilir, hijyenik yapısı ve zeminden ısıtmaya uygun 
tasarımı ile de en çok tercih edilen laminat parkeler ara-
sında yer alıyor. 
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Floorpan Prime ile 
mekânlara derinlik ve 

ferahlık geliyor
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Dijital baskı, ahşap damarlı tasarımları kapı ve mobil-
ya  endüstrisinde kullanılan masif ahşap, PVC/WPC, 
MDF, HDF, Cam ve Kontrplak gibi çeşitli Yüzeylere  bas-
mak için UV inkjet kullanan bir makine. Bu teknoloji, 
farklı yatay ve dikey damarlı damarları aynı anda so-
runsuz bir şekilde basabilir  . Mobilya ve kapı endüst-
risi için devrim niteliğinde bir  araçtır, çünkü herhangi 
bir tasarımı o kadar doğru bir şekilde kopyalayabilir  ki, 
bunun bir dijital baskı ürünü mü yoksa gerçek bir kap-
lama mı olduğunu belirlemek zor   

Dijital Baskı, kapılara veya mobilyalara herhangi bir 
özel tasarım desenini basma verimliliği nedeniyle 
büyük bir teknoloji sunuyor . Yaratıcılık ve kullanışlılık 
açısından çok fazla potansiyele sahip çok yönlü bir 
makina

Adil Pelister: İKMİB Başkanı - TİM Kimya Sektör Kurulu 
Başkanı - Beta Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin gerçekleştirilen 29. Ola-
ğan Genel Kurulu’nda İKMİB, DAİB ve AKMİB Delegelerinin 
oylarıyla Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı ve Kimya 
sektör kurulu başkanı Adil Pelister, Kimya Konsey Baş-
kanlığına seçilerek, Birliğimiz ve sektörümüzü TİM Sek-
törler Konseyi’nde temsil etme hakkını elde etti.

FUSION UV DÜZ YATAKLI 
YAZICI CI-UV2513-G6

Adil PELİSTER, TİM Sektörler Konseyi’nde

Sayın İsmail GÜLLE Başkanımız görevini TİM Başkanı-
mız Sayın Mustafa GÜLTEPE’ye devretti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 13 Haziran’da 
gerçekleştirilen 29’uncu Olağan Genel Kurulu’nda 
Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mustafa Gül-
tepe, görevi İsmail Gülle’den devraldı. Devir teslim 
töreninde konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 
“Amacımız Türkiye’yi beraberce 500 milyar dolarlık 
ihracat hedefine yaklaştırmak. O yüzden hep bera-
ber çok çalışmalıyız. Görevimiz, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’ni, ihracatçımızı iyi bir şekilde geleceğe ha-
zırlamak” dedi

61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihra-
catçının yer aldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde 
(TİM), başkanlık devir teslim töreni gerçekleştirildi.

13 Haziran’da düzenlenen Türkiye İhracatçılar Mecli-
si’nin (TİM) 29’uncu Olağan Genel Kurulu’nda delege-
lerin oyları ile TİM Yönetim Kurulu Başkanlığı’na se-
çilen Mustafa Gültepe, görevi önceki başkan İsmail 
Gülle’den devraldı.

Görevi devreden İsmail Gülle, törende yaptığı konuş-
mada, TİM Başkanlığına seçilen Mustafa Gültepe ile 4 
yıl beraber görev yaptıklarını belirterek, “Kendisi çok 
uzun zamandır ihracatın içinde. Oluşturacağı yeni 
yönetimiyle başarılı işler yapacaktır. Bu bir bayrak 
yarışıdır dedi.

TİM’de devir teslim 
töreni gerçekleştirildi
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Amerikan Orman ve Kağıt Derneği (AF&PA), Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde tüketilen tüm kağıtların 
%68’inin 2021’de geri dönüştürüldüğünü duyurdu - bu, 
daha önce elde edilen en yüksek orana eşit bir oran. 

Ayrıca, yaygın olarak mukavva olarak bilinen eski oluk-
lu kapların (OCC) geri dönüşüm oranı da arttı. Oran, 
2020’de %88,8 olan oran 2021’de %91,4 ve genel ola-
rak üç yıllık ortalama %90,5 oldu.  

AF&PA Başkanı ve CEO’su Heidi Brock, “Kağıt geri dö-
nüşümü her zamankinden daha güçlü ve çevresel bir 
başarı öyküsü olmaya devam ediyor” dedi. “2021’de ABD 
kağıt geri dönüşümü yüksek bir başarı oranına ulaş-
tı. Sektörümüzün geri dönüşüm programlarına yaptığı 
yatırımın ve halkın katılımının kanıtlanmış ve etkili ol-
duğuna dair daha fazla kanıt.” 

Kağıt geri dönüşümü, elyafın ömrünü uzatır ve döngü-
sel ekonomiyi geliştirir. Yeni, sürdürülebilir kağıt bazlı 
ambalaj ve ürünlerin oluşturulmasına olanak tanır.  

“Sektörümüz  sürdürülebilirlik konusunda lider ve so-
rumlu  bir üretici olmanın ne demek olduğunu anlı-
yor. “dedi Burak. “Yaklaşık 8 milyon ek ton geri kazanıl-
mış elyaf kullanmak için 2019’dan 2024’e kadar proje-
lere yaklaşık 5 milyar ABD doları yatırım yapıyoruz. Bu, 
geri dönüştürülmüş kağıt kullanan üretim altyapısına 
yatırım yapma ve endüstrimizin döngüsel yapısını iyi-
leştirme konusunda uzun süredir devam eden bir bağ-
lılığı yansıtıyor.” 

RAKAMLARLA GERİ DÖNÜŞÜ

Amerikalılar çok fazla kağıdı geri dönüştürüyor! 2021’de 
ABD’de geri dönüştürülmek üzere geri kazanılan kağıt, 
4.000’den fazla Washington Anıtı’nı dolduracaktır. Ve 
2009’dan beri her yıl geri dönüşüm oranı %63’e ulaştı 
veya aştı.

KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM HIZI

2021 yılında 50 milyon tondan fazla kağıdı geri dönü-
şüme kazandırdık ve kağıt geri dönüşüm oranı %68 
oldu. Bu, daha önce elde edilen en yüksek orana eşit bir 
oran.

Kağıt Ürünleri Pazarı 2020’nin 2027’ye Kadar 310,25 
Milyar ABD Dolarına Ulaşacağı Tahmini

Kağıt ürünleri pazar büyüklüğü 2028 yılına kadar 
310,25 milyar ABD Doları değerindedir ve 2021 ila 2028 
tahmin dönemi için %1,50 oranında büyümesi beklen-
mektedir. Kağıt ürünleri pazarına ilişkin Veri Köprüsü 
Pazar Araştırması raporu, çeşitli faktörlerle ilgili analiz 
ve görüşler sağlar. pazarın büyümesi üzerindeki etkile-
rini sağlarken, öngörülen süre boyunca yaygınlaşması 
beklenmektedir.

Kağıt ürünleri pazarının, FMCG, ilaç ve konaklama en-
düstrilerinde hızla artan kağıt ambalaj talebine atfe-
dilen tahmin döneminde muazzam bir büyümeye tanık 
olması bekleniyor. Ayrıca, kağıt ürünleri uygulamasının 
kapsamını artıran ve 2021 ila 2028 tahmin döneminde 
pazarın büyümesini destekleyen kilit bir belirleyici ola-
rak hareket eden plastik ambalaj kullanımının olumsuz 
etkilerine ilişkin artan farkındalık. Kağıt ürünleri pa-
zarı, artan konaklama ve turizm endüstrisi, hızlı kent-
leşme, tüketime hazır gıdaların artan tercihi ve daha 
kaliteli ambalaj gereksinimi, tüketiciler arasında artan 
hijyen endişeleriyle bağlantılı olarak tuvalet ve yemek 
alanlarında artan temizlik kağıdı kullanımıdır. Bunun 
yanında, Önemli üreticiler tarafından artan sayıda yeni 
ekipman kurulumunun yanı sıra daha iyi yaşam stan-
dardı ve sağlık bilinci, kağıt ürünleri pazarı için önemli 
büyüme faktörleri olarak hareket ediyor. Hızla artan 
kentsel nüfus ve artan imalat sektörü de pazarın büyü-
mesine yardımcı oluyor.

Öte yandan, kağıt ürünlerinin bu kadar popüler bir mal-
zeme haline gelmesinin nedeni, biyolojik olarak parça-
lanabilirlik, küresel ısınma ve plastik ambalaj malze-
melerinin yarattığı sağlık sorunları gibi çevre sorunları 
hakkında artan farkındalığın kağıt ürünleri pazarının 
büyümesini büyük ölçüde desteklemesidir. Ayrıca, çe-
şitli piyasa oyuncuları, kağıt ürünleri pazarı için daha 
fazla büyüme fırsatları sunacak olan bulaşıcı hastalık-
ların hijyen ve yayılması bağlamında müşteri bilincinin 
hızla artmasıyla birlikte ev ürünlerine özel ürünler üret-
mek için Ar-Ge’ye yatırım yapıyor.

Kağıt ürünleri pazarının büyümesinin önündeki en bü-
yük engellerden biri, COVID-19 salgını nedeniyle çeşitli 
ülkelerde hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar ve 
ekonomik yavaşlama iken, iş yoğunluğu nedeniyle şir-
ket dışı gıda tüketimi tercihinin değişmesidir. planlar, 
2021 ila 2028 tahmin dönemi boyunca pazarın büyü-
mesini hızlandıracak.

Asya-Pasifik, bu bölgedeki Hindistan ve Güney Kore 
gibi gelişmekte olan ülkelerde artan sanayileşme ve 
artan harcanabilir gelir seviyeleri nedeniyle kağıt ürün-
leri pazarına liderlik ediyor.

ABD Kağıt Endüstrisi Geri Dönüşümde Zirveye Ulaştı
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Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 4-9 Ekim 
2022 tarihleri arasında Tüyap Adana Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor.

Klasik mobilya iskeleti üretiminde üst sıralarda yer 
alan Çukurova Bölgesi, modern ve avangart mobil-
ya ile de sektörde adından sıkça söz ettiriyor. Son 5 
yılda gösterdiği hızlı yükseliş ile mobilya sektörünün 
başlıca tercih ettiği fuarlardan biri haline gelen TÜYAP 
Adana Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı, 2 yıl aradan 
sonra büyük bir heyecanla açılmaya hazırlanıyor. Ka-
tılımcı ve ziyaretçinin yoğun bir ilgi ile beklediği Fuar, 
4-9 Ekim 2022 tarihleri arasında kapılarını açacak. 
Önemli iş bağlantıların gerçekleşeceği Fuar’da Dün-
ya’nın pek çok noktasından gelecek alım heyetleri 
ağırlanacak. 2019 yılındaki Fuar’da 4 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirilen Fuar, sektör temsilcileri tara-
fından dört gözle bekleniyor.

Katılımcı ve ziyaretçinin yoğun bir ilgi ile beklediği 
Fuar, 4-9 Ekim 2022 tarihleri arasında kapılarını aça-
cak. Önemli iş bağlantıların gerçekleşeceği Fuar’da 
Dünya’nın pek çok noktasından gelecek alım heyetleri 
ağırlanacak.

ÇUKUROVA MOBİLYA VE DEKORASYON FUARI

Yeni seçilen Başkan Erkan Özkan, “Ahmet Güleç’ten al-
dığımız bayrağı ondan daha çok sahiplenerek daha da 
ileri götürüp, sektörümüzün sorunlarını çözüp, üretim 
ve ihracat rakamlarını ileri taşıyacağız.” dedi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden (İİB) yapılan açıkla-
maya göre, İstanbul İhracatçı Birlikleri arasında yer 
alan ve 2021 yılında yaklaşık 7 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştiren mobilya kâğıt ve orman ürünleri sektö-
rünün çatı kuruluşu İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği, olağan seçimli genel ku-
rul toplantısını gerçekleştirdi.

2021 yılının değerlendirilerek sektör sorunlarının, 
gelecek hedeflerinin masaya yatırıldığı genel kurul-
da başkanlık ve yönetim kurulu seçimleri de yapıldı. 
Oylama ile İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Özkan, 
başkanlığa seçildi.

Genel kuruldaki seçimde, eski başkan Ahmet Güleç’in 
de desteklediği tek liste kazandı. Seçimlerde, Ahmet 
Güleç, İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhra-
catçıları Birliği Başkan Yardımcısı oldu.

İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları 
Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç ise’Sektörün 
2015-2021 yılları arasında 1 milyon dolar ve üzeri ihra-
cat gerçekleştiren firma sayısındaki yüzde 58,6 artı-

şın, Türkiye geneli artışın da üzerinde olduğuna işaret 
eden Güleç, “Yine gelişmiş birçok ülke pazarında 2021 
yılında 2015 yılında kıyasla yüzde 300’ü geçen artışlar 
elde ettik. 7 yılda elde ettiğimiz başarılarda en küçü-
ğünden en büyüğüne kadar tüm sanayicilerimizin ve 
birliğimizin katkısı su götürmez bir gerçek.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları 
Birliği’nin yeni Başkanı Erkan Özkan oldu
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Parke ve Panel sektörünün lideri AGT, uzun süren çalış-
maları sonucunda SMR yüzey teknolojili 3P koleksiyonunu 
oluşturdu. 18 dekordan oluşan 3P koleksiyonu, renk ve 
yüzey seçenekleri ile mekânlarda Premium dönemini baş-
latıyor. 3P koleksiyonu AGT’nin tasarım kadrosunun uzun 
süren saha çalışmaları ile  geliştirildi. 

Son dönemde aksesuar, kıyafet, kırtasiye sektörlerinde 
yükselişe geçen dokulu yüzeyler, 3P ile bu trendi mobilya 
ürünlerine de yansıtıyor. Dokulu yüzeylerin yanı sıra SMR 
teknolojisi ile geliştirilen solid renkli yüzeyler ise leke tut-
mayan ve parmak izi bırakmayan yüzey yapısıyla dikkat 
çekiyor.
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Premium Mekânlar İçin 
Yeni AGT 3P

2022’nin ilham veren markası olma iddiasındaki AGT, yeni koleksiyonu 3P ile Panel sektöründe yeni 
bir trend başlatıyor. AGT’nin Supramat koleksiyonu ile yükselişe geçen mat trendi, 3P ile yeni bir 

boyut kazandı. Solid renklerdeki zarafeti mekânlara taşıyan 3P Panel koleksiyonu dokulu  yüzeyleri 
ile de yeni bir Premium mekân trendini başlatıyor.



Premium Pet Panel 
Dekorasyonda elegant yaşam alanlarında boy gösterme-
ye başlayan dokulu yüzeyler mekâna kazandırdığı şıklık ile 
göz dolduruyor. Doğadan ilham alan, taş, ahşap ve tekstil 
dokulu dekorlarıyla 3P koleksiyonu, mutfak, yatak odası, 
ofis ya da antre gibi mekanların tasarımında stil sahibi 
kişiliklere hitap ediyor. 

3P Panel Serisi, dokulu yüzeylerinin haricindeki ipeksi do-
kunuşa sahip solid renkleriyle de zarafete mekan açıyor. 
Koleksiyon içerisinde yer alan Gece Siyahı, Derin Mavi, Elit 
Gri, Karetta Yeşili, Konfor Gri, Latte Krem, Polar Beyaz, 
Vintage Bej ve Yaprak Yeşili dekorları yeni bir panel modası 
başlatıyor.

3P Panel serisi pet hammaddeden üretildiği için geri 
dönüştürülebilir malzeme yapısına sahip. Üretim süreç-
lerinde insan sağlığını ve doğaya saygıyı ön planda tutan 
AGT’nin Premium Pet Panel koleksiyonu da E0 emisyon 
değerinde üretildi. 3P Paneller, mekânlarda rakip tanıma-
yan kusursuz yüzeyinin yanında, uluslararası standartlara 
göre yapılan testler sonucunda parmak izi bırakmıyor; çi-
zilmeye, lekelere ve buhara karşı yüksek dayanıma sahip. 
Başta mutfak ve ofis olmak üzere 3P Paneller, her türlü 
mobilya ve dekorasyon tasarımında özel tasarım üretim 
amaçlı kullanılabiliyor. 

Panel Yüzeylerindeki Yeni 
Teknoloji: SMR

3P Panel koleksiyonunun AGT’nin ilham veren marka olma 
misyonuna katkı sunduğunun altını çizen AGT İcra Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Ahmet Çetinkaya, yeni koleksiyon 
hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “Sektörün ih-
tiyaçlarını analiz ederek geliştirdiğimiz 3P Panel koleksi-
yonumuzu pazarın beğenisine sunmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. Tasarım ekibimizin uzun süren çalışmaları 
sonrası özellikle dokulu yüzeylerde yeni bir moda tren-
dini başlatacağımızı düşünüyoruz. Koleksiyonun solid 

renklerinin ise, doğallığı zarafetle buluşturmak isteyen-
lere eşsiz bir seçenek olacağa benziyor. Dekorların neler 
olacağına karar verirken AGT’nin mimar ve tasarımcıları 
özenle çalıştı. 

Koleksiyonumuzun muadillerinden ayıran en önemli özel-
liklerden biri de solid renkli yüzeylerde LX-Housing tara-
fından geliştirilen SMR teknolojisi. SMR, teknolojisi süper 
mat yüzeylerin üstün dayanım teknolojisi uygulanarak 
üretilmiş yeni nesil bir kaplama türü. SMR teknolojili yü-
zeyler parmak izi bırakmıyor, Lekeler kolay temizleniyor, 
çizilme ve buhara karşı yüksek dayanım gösteriyor. 

Mobilya Sektörüne Katkı 
Sunacak

AGT İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Çetinkaya Pre-
mium Pet Panel koleksiyonunun mobilya sektöründe de 
büyük karşılık göreceğini inandıklarını belirterek şunları 
söyledi: “AGT olarak, mobilya sektörünün hayatını kolay-
laştıracak malzemeler geliştirmekten büyük mutluluk 
duyuyoruz.3P’nin sektöre kazandırdığı yeni yüzeyleri mo-
bilya trendlerini de etkileyecek. Mobilya sektörüne yeni-
likleri getirmek, ihtiyaçlarını doğru analiz edip tasarım ve 
üretim süreçlerinde onları desteklemek AGT’nin en önemli 
misyonlarından biri. “
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http://www.aypol.com.tr


http://www.aypol.com.tr


https://www.merkurfair.com




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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Yeni DRILLTEQ V-310 dikey CNC işleme merkezi ile HOMAG 
yeni standartlar belirliyor. Freze, delik ve kanal açma iş-
lemleri için kapsamlı çözümler, sadece 11 m²’lik bir alanda 
ilave benzersiz özelliklerle birleştiğinde, bu türdeki hiçbir 
ahşap işleme makinesinde daha önce görülmemiş sonuç-
lar çıkartmaktadır. Teknik şartlar ve çalışma alanı, özellik-
le ahşap işleme sektöründe genellikle sınırlıdır. Bu sınırlı 
alanlarda yüksek kaliteli ve kişiselleştirilmiş CNC işleme 
sunabilmek için HOMAG, pazar gereksinimlerini karşıladı 
ve DRILLTEQ V-310 modeliyle yerden tasarruf sağlayan 
gerçek bir mucize geliştirdi.

45 adede kadar matkap mili, 2 adet döner tip kanal açma 
testeresi, bir adet dübel yerleştirme ünitesi ve ünite ara-
yüzlü bir C ekseni, DRILLTEQ V-310 ile çok sayıda kapsamlı 
uygulama olanağını tamamlar. Üniteler, 8 adetli bir takım 
değiştirici ile kolayca birleştirilebilir ve işleme göre uyar-
lanabilir. Bu nedenle, klasik mobilya yapımı için testere, 
frezeleme ve delme işlemlerini içeren kapsamlı görevlerin 
yanı sıra, çok çeşitli mobilya bağlantı aparatları için de iş-
lemler mümkündür. Kapı işleme bile mümkündür. HOMAG’ın 
DRILLTEQ serisindeki diğer makinelerle kıyaslandığında, 
DRILLTEQ V-310’da iş parçaları üretim sırasında makineye 
çekilirken vakumsuz iki adet kıskaç ile optimum şekilde 
tutulur. İş parçaları, kolayca erişilebilen bir ayak pedalı ile 
vakumsuz ve ergonomik olarak sabitlenir.

Optimize edilmiş kullanım - 
Ergonomik süreçler

Büyük panoramik pencere, makinenin iç kısmına en uygun 
görünümü sunar. Eğilebilir kontrol paneli, yüksekliği ayar-
lanabilir monitörle birlikte ergonomik ve verimli çalışma 
sağlar. Bu, operatör boyuna veya tercihine bağlı olarak 
ayarlamalar kolayca yapılabildiğinden, bu makinede ope-
ratör değiştirmenin her zaman kolay olduğu anlamına ge-
lir. Kısa mesafeler ve tüm işlevlere hızlı erişim, DRILLTEQ 
V-310’u karakterize eder ve optimal olarak düşünülmüş 
bir üretim sürecinin temelidir.

intelliGuide ile görsel LED 
desteği

Verimliliği kesinlikle artıracak ve işlem güvenilirliğini sağ-
layacak bir özellik, DRILLTEQ V-310’daki takım değiştirme 
konseptidir. Yazılım sistemi tarafında, takımlar sadece 
bir parmak dokunuşuyla takım yönetim sistemi “toolMa-
nager”dan seçiciye aktarılabilir. IntelliGuide sistemi daha 
sonra hangi eylemin gerçekleştirileceğini fiziksel takım 
değiştiricide gösterir.

84 MOBİLYA DEKORASYON Dergisi
Sayı: 171         Temmuz - Ağustos 2022

Tam bir uzay mucizesi: Yeni 
Homag DRILLTEQ V-310

En küçük çalışma alanında, en yüksek üretim kapasitesi



Makine operatörünü desteklemek için DRILLTEQ 
V-310’un yükleme alanı ayrıca bir LED yardım sistemi 
ile donatılmıştır. Bir parçayı yanlış yükleme artık geç-
mişte kaldı. intelliGuide sistemi kontrol sistemine 
bağlıdır ve LED çubuklarını X ve Y yönlerinde aydın-
latarak iş parçası boyutlarını ve makineye yükleme 
için doğru konumlandırmayı gösterir. Bu, zamandan 
tasarruf sağlar, çalışma hatalarını minimuma indirir 
ve iş parçalarının yalnızca bir kez kaldırılıp makineye 
beslenmsi gerektiğinden ergonomik bir avantajdır.

safeScan teknolojisi ile yeni 
güvenlik konsepti 

Operatörlerin güvenliği, üretim bağlamında makine 
ile uyum içinde olması açıkça bir önceliktir. Burada 
HOMAG, emniyet paspasları olmayan yeni bir sisteme 
güveniyor - safeScan ile. 

Lazerler hareket veya çalışma alanına giriş algılarsa 
makine duruyor. Program kesintiye uğramaz, sadece 
duraklatılır. Kişi bu alanı tekrar terk ederse DRILLTEQ 
V-310 işlemeye kaldığı yerden devam etmektedir. Oto-
matik olarak entegre edilen otomatik kapanma işlevi 
sayesinde, makinenin onaylanması veya yeniden baş-
latılması gerekmez. Alanı terk etmek üretime devam 
etmek için yeterlidir.

“Tam bir uzay mucizesi”
HOMAG, DRILLTEQ V-310 ile CNC işlemeyi yeniden 
tanımladı. Müşteriler için zaman kazandıran ve ergo-
nomik faydaların yanı sıra mevcuttaki zengin teknik 
olanaklar bunun kanıtıdır. Tüm bunlara ek olarak, DRIL-
LTEQ V-310’un özelliklerinin tümü, sürdürülebilirlik ve 
kaynakların korunmasına odaklanılarak eşleştirilmiş-
tir. Bunu 11 m²’lik küçük alan kullanımı ile birlikte gör-
düğünüzde, bu makinenin benzersizliği ortaya çıkıyor. 
Bu kadar küçük bir alanda hiç bu kadar çok CNC işleme 
olmamıştı. 

DRILLTEQ V-310 dikey CNC işleme merkezi, gerçekten 
bir uzay mucizesidir.

http://www.uzmanhavaliteknik.com
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22-23 Haziran tarihlerinde İstanbul Maltepe’de yer alan 
kampüsünde 20 kişilik uzman ekibi ile 2 gün boyunca Kay-
seri, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden katılım sağlayan 
60’a yakın misafirini ağırladı. Tech Days etkinliği süresin-
ce 13 farklı makine sergilenerek birbirinden farklı canlı 
demolar gerçekleştirildi.

Biesse Türkiye, Tech Days etkinliği sayesinde bir kez daha 
müşterilerine özel çözümler sunma ve Biesse teknolo-
jilerini detaylı olarak tanıtma fırsatı yakalarken etkinlik 
sayesinde mevcut iş ortaklıklarını geliştirdi ve yeni iş or-
taklıklarına da imza attı.

2022 yılının ikinci yarısında da Biesse Türkiye, İstanbul 
Maltepe’de bulunan 1500 m2’lik showroomunda sektöre 
yön veren teknolojilerini yeni etkinlikleri aracılığı ile mi-
safirleriyle buluşturmaya devam edecek. Temmuz ayında 
yılın ikinci büyük etkinliğini gerçekleştirecek olan Biesse 
Türkiye ekibi 3 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.

Biesse Türkiye’nin yenilikçi çözümleri ve daha fazla bilgi 
için www.biesseturkiye.com.tr adresini ziyaret edebilir 
veya +90 216 528 58 00 telefon numarasından bizimle 
iletişime geçebilirsiniz.
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Biesse Türkiye, her ay düzenlediği 
etkinliklerinden bir yenisini daha 

başarı ile gerçekleştirdi



https://www.schmalz.com/tr-tr/
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Türkiye talaşlı imalat sanayine 40 yılı aşan bilgi 
birikimiyle hizmet veren Tezmaksan, sektörünün 
liderliğini üretim kapasitesine ve teknolojiye yaptı-
ğı yatırımlarla sürdürüyor. Sivas’ta yer alan Türkiye 
Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.’den (TÜDEMSAŞ), 
çıkan hatlardan biri de bu noktadan 32 km mesa-
fe uzaklıktaki Sivas Nuri Demirağ OSB’ye ulaşıyor. 
OSB’ye ulaştıktan sonra “branş” adı verilen kolla 
fabrika ile kurulacak bağlantı ise, ham madde ve 
ürün taşımasında düşük maliyeti beraberinde ge-
tiriyor. 5G teknolojisini entegre ettiği yeni çözüm-
lerini kısa süre önce WIN EURASIA Fuarı’nda tanıtan 
Tezmaksan, imalat sektörünün geleceğine katkı 
sunmaya devam ediyor.
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Tezmaksan’ın yeni dönem stratejik hamleleri; 

5G teknolojileri ve fabrika yatırımı

Takım tezgâhları sektöründe Türkiye’nin lider, 
Avrupa’nın ikinci büyük şirketi Tezmaksan, 
yılın ilk yarısında imza attığı fabrika yatırımı ve 
5G atağıyla büyümesini sürdürüyor. Sivas’ta 
15 milyon Euro yatırım bedeliyle kuracağı 
fabrikanın temelini atan şirket, sanayiye 
sunduğu çözümlere entegre edeceği 5G 
teknolojisiyle de yakın geleceğin rekabetinde 
söz sahibi olmaya hazırlanıyor. Robotlu 
otomasyon sistemleriyle CNC tezgah üretim 
kapasitesini 10 kat artıracak olan Tezmaksan, 
İhracat ağını da genişletecek. 

TEZMAKSAN,
fabrika yatırımı ile üretim 

kapasitesini 10 kat artıracak,  
ihracat ağını genişletecek
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Sivas’taki fabrika ile stratejik 
noktalara ulaşım kolaylığı

Kısa vadede robotlu otomasyon sistemleriyle CNC Tez-
gah üretim kapasitesini 10 kat artırmak için yeni fabrika 
yatırımına imza attıklarını söyleyen Tezmaksan Genel 
Müdürü Hakan Aydoğdu, “Fabrikanın bulunduğu nokta, 
kuzeyde 431 km’lik Samsun-Sivas hattıyla Samsun Lima-
nı’na bağlanıyor. 880 km’lik karayolu ile İstanbul’a ve 513 
km’lik karayolu ile Mersin Limanı’na ulaşım söz konusu. Bu 
üç stratejik ulaşım olanağı, düşük maliyetli ve hızlı Avru-
pa-Asya bağlantısı demek… Sivas-Malatya otoyolu ile An-
kara-Kayseri hızlı tren hattı da Sivas’ın cazibesini artıran 
unsurlardan. Bunun yanı sıra yatırım teşvik uygulamaları 
kapsamında dördüncü bölgede yer alan Sivas’ta ciddi 
finansal destekler alıp vergi muafiyetlerinden ve ucuz 
enerjiden yararlanabiliyoruz. Bunun yanı sıra Tezmaksan 
Akademi’yi de getirerek Sivas’ın istihdamına katkı sun-
mayı planlıyoruz. Fabrikamız açıldığında başlangıçta 70 
kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Uzun dönem he-
defimizde de bu sayıyı 150’ye çıkartmak” dedi.

5G teknolojisiyle Endüstri 
4.0’ın geleceğinde daha hızlı ve 

hatasız çözümler
Endüstri 4.0’a uyum sağlamak ve otomasyonun gelece-
ğindeki rekabette öne geçmek için 5G yatırımlarını ta-
nıttıklarını belirten Aydoğdu, sözlerine şöyle devam etti: 
“Önceki jenerasyonlarına göre internetin çok daha hızlı 
olacağı 5G teknolojisi sayesinde üretimin boyutu da bü-
tünüyle değişecek. Daha yüksek genişbant verimi, ultra 

güvenilir ve düşük gecikmeli iletişimi mümkün kılan 5G 
teknolojisini sistemlerimizle donatarak biz de bu sürece 
ilk adım atanlar arasında yerimizi alacağız. Kapasite-
matik’i uzaktan dijital fabrikamıza bağladığımız takdir-
de gelen verileri 5G görüntüleme senaryosu sayesinde 
inceleyeceğiz. Yerli üretim belgesine sahip Cubebox 
ile de 5G Arena’da gecikme ve güvenilirlik senaryosunu 
görüp iş süreçlerimizin kurgusunu daha doğru verilerle 
gerçekleştireceğiz.”



En küçük alanda, en yüksek seviyede gövde işlemleri.

Bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz…

DRILLTEQ  
V-310 
Uzay  
Mucizesi. 

YOUR SOLUTIONwww.homag.com

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


YOUR SOLUTIONwww.homag.com

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).

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


YOUR SOLUTIONwww.homag.com

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 SOLUTION
HOMAG TÜRKİYE
Şerifali Mah. Söyleşi Sok. No:8 34775 Ümraniye/İSTANBUL 
Tel.: +90 216 365 97 01  |  www.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 

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


EKONOMİ ve PİYASALAR

AHŞAP İŞLEME TEKNOLOJİSİ: 
HALA MÜKEMMEL BİR Q1 

2022’nin ilk çeyreği, öncekinden önemli farklılıklara rağ-
men, ahşap ve mobilya teknolojisi endüstrisinin iyi sağ-
lık koşullarını yeniden teyit etti. Bu, İtalyan makine, alet 
ve ekipman üreticilerini bir araya getiren Confindustria 
üyesi dernek olan Acimall’ın Etütler Ofisi tarafından yerli 
üretim için önemli bir örnek üzerinde üç ayda bir yapılan 
anketin kanıtıdır .

2021’i gerçekten olağanüstü üretim rakamlarıyla kapat-
tıktan sonra ( 2020’ye göre yüzde 36,9 ve 2019’a göre 
yüzde 11,6 artış ), yeni başlayan yıl, olumlu bir eğilim sür-
dürme yolunda görünüyor.

Ocak-Mart 2022 döneminde, iç pazardaki yüzde 35,1’lik 
genişlemenin (hala yüksek yatırım eğilimi gösteriyor) ve 
ihracat tarafından kaydedilen yüzde 3,3’lük ılımlı büyü-
menin bir sonucu olarak , siparişler 2021’in aynı çeyreğine 
göre yüzde 21,7 arttı .

Sipariş defteri , altı aylık güvenli üretimde sabittir 
(Ekim-Aralık 2021 döneminde 6,1 ay). Ne yazık ki, geçen yıl 
boyunca kaydedilen eğilimi sürdürerek, 2022’nin ilk çey-
reğinde yüzde 5,3 artarak güçlü bir fiyat rallisi görüyoruz .

Acimall başkanı Luigi De Vito , “Satın alma ve tedarik zin-
cirlerinin zor durumu için yüksek bir ücret ödüyoruz” dedi 
. “Küresel ekonomi ve üretim sistemi, Doğu Avrupa’daki 
savaşın yanı sıra yılın ikinci yarısında olası pandemik ge-
lişmelere ilişkin süregelen belirsizlikle daha da kötüleşen 
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İtalyan ağaç işleme makine endüstrisi , tüm dünyada çok önemli  
sonuçlar elde etmeyi başardı ve kendisini üretim açısından istikrarlı bir şekilde 

Almanya’nın arkasında ikinci sıraya yerleştirdi.

İtalyan Ahşap    endüstrisinin ekonomik 
     ve finansal    durumuna ilişkin veriler



bir durumla karşı karşıya.” De Vito , “Şu anda normale ne 
zaman döneceğimizi söylemek hala zor - dedi De Vito - ve 
bir kez daha, girişimcilerimizin dümeni sıkıca tutması ve 
herhangi bir tahmin ve kararın ortaya çıktığı bir durum-
da şirketlerini yönlendirmeye çalışması gerekecek. zor 
olmak”.

Kalite anketi tarafından toplanan görüşler temelde sabit-
tir. Örneklemin yüzde 48’i pozitif üretim eğiliminin devam 
etmesini bekliyor (önceki çeyrekteki yüzde 57’ye karşı-
lık); Yüzde 52’si önemli bir istikrar bekliyor (Ekim-Aralık 
2021’de yüzde 43). İstihdam , örneğin yüzde 38’ine göre 
artıyor (önceki çeyrekte yüzde 57’ye karşılık), yüzde 62’ye 
göre sabit (Ekim-Aralık 2021’de yüzde 43). Hisse senetle-
ri , görüşülen kişilerin yüzde 33’üne göre sabit, yüzde 48 
artıyor, yüzde 19 azalıyor.

Geçmişe kıyasla, tahmin anketinden daha az iyimserlik 
çıkıyor : dış pazarlarda , örneğin yüzde 48’i bir istikrar dö-
nemi bekliyor (önceki çeyrekte yüzde 76’ya karşılık), yüz-
de 33’ü daha fazla genişleme bekliyor (yüzde 24’e karşı), 
oysa Yüzde 19 küçülme korkusu. İç pazar , görüşülenlerin 
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yüzde 43’üne göre (bir önceki ankette yüzde 66’ya karşı-
lık) mevcut seviyede kalacak, yüzde 33’e göre büyümeye 
devam edecek (2021 son çeyreğinde yüzde 29) ve buna 
göre azalacak. Yüzde 24 (Ekim-Aralık 2021’de yüzde 5). 

FİYAT ARTIŞLARI VE 
HAMMADDE YETERSİZLİĞİ  

SEKTÖRÜ ETKİLİYOR,  
Confindustria Study Center’a göre, hammadde fiyatla-
rındaki artış ve kıtlığı, halen düşüşte olan sektörü önemli 
ölçüde etkiliyor.  Daha fazla çalışan var, ihracat zayıf ye-
rinde sayıyor ama bu arada faiz oranları yükseliyor. İtalyan 
ekonomisi için ağır bir etki, Rus gaz ithalatına olası bir 
ambargo gelebilir. Avro Bölgesi, ABD ışıklar ve gölgeler 
arasında olmak üzere iki hızda ilerlerken,   ortaya çıkan 
çeşitli faktörler ekonomiyi etkiliyor.

Kısaca İtalyan ve  
uluslararası ekonomi
l Uyumsuz sinyaller: 2022’nin 2. çeyreğinde, Uk-

rayna’daki çatışmanın devam etmesi nedeniyle İtalya 
için senaryo karmaşık olmaya devam ediyor (1. Nisan 
ve Mayıs aylarındaki veriler, emtia fiyatlarındaki artış-
ların toplamını, malzeme kıtlığını, yüksek belirsizliği 
teyit ediyor. Nedenleri yavaş yavaş azalması ise tüke-
timi destekleyebilir. Ancak genel olarak, eğilim hala 
olumsuz görünüyor.

l Aşırı pahalı hammaddeler: Kısmi hükümet mü-
dahalelerine rağmen, İtalyan şirketlerinin maliyetleri, 
çatışmayla artan emtia fiyatlarındaki artışın yükünü 
taşımaya devam ediyor. Petrolün fiyatı Mayıs ayında 
ortalama 111 dolara (Nisan ayında 105 dolara) yüksel-

di. Avrupa’da doğal gaz 90 avro / mwh’ye (101’den) dü-
şüş gösterdi, ancak 2019 sonunda 13 avroydu. Enerji 
dışı sektörler arasında buğday yükseliyor (+ %7) ve 
bakır düşüyor (-%8) ), çok yüksek seviyelerde (2019 
sonundan itibaren +%92 ve +%54).

l Sanayi hala kapalı: Mayıs ayında, imalat firma-
larının güveni, siparişlere ilişkin değerlendirmelerin 
düşmesiyle daha da erozyona uğradı. PMI endeksi 
düşmeye devam ediyor (Nisan’da 55,8’den 54.5). Üre-
tim, çatışmanın etkisinden zarar görüyor: Mart ayın-
da, beklentilerin üzerinde, değişmeden kaldı, ancak 
1. çeyrek için ortalamada -%0,8 düştü ve Nisan için 
2’deki dinamikleri güçlendirecek bir düşüş tahmin 
ediliyor. Bu zor senaryoda sabit yatırımların da yavaş-
laması bekleniyor.

l Hizmetler - kısmi iyileştirme: Nisan ayında 
yükselen PMI (52.1’den 55.7), bir süredir sıkıştırılmış 
olan hizmetlerde ikinci çeyrekte olası bir toparlanma-
ya işaret ediyor. Bu yön, enfeksiyon ve kısıtlamalar-
daki düşüş sayesinde turizmin daha güçlü bir şekilde 
toparlanması beklentisini zorluyor. Mayıs ayında, 
sektördeki iş güveni düşüşün yarısını toparladı, an-
cak hanehalklarınınki düşük kalmaya devam ediyor ve 
insanların küçük bir kısmı için hareketliliğin artması 
bekleniyor (denge %8,9). Bu, hizmetlerin tüketiminin 
geri kazanılmasını sınırlayabilir.

l Daha yoğun: İstihdam 1. çeyrekte beklentilerin 
ötesinde + %0,6 arttı: Halihazırda Covid öncesi sevi-
yelerin üzerinde olan geçici işçiler Şubat ve Mart ay-
larında keskin bir şekilde yükseldi; kadrolu çalışanlar 
2020 başındaki değerlere dönmüş; Yaklaşık bir yıldır 
toparlanan serbest meslek sahipleri halen (-240 bin) 
altındadır. 2022’nin ilk 4 ayında işten çıkarmalar hariç 
260 bin iş yaratıldı.

l Dışa aktarma: zayıf, ancak devam ediyor. İhracat-
taki büyüme Mart ayında kesintiye uğradı (-%0,1), 
ancak fiyatlardaki artış nedeniyle değer olarak  
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devam etti (+ %1,7). Sabit fiyatlarla, tüketim mallarının  
satışları sabit kalırken, araçsal ve ara mallarının  
satışları düştü. Özellikle uluslararası tedarik zincirle-
rine bağlı ürünlerdeki zayıflık, Mayıs ayındaki yabancı 
üretim siparişleriyle doğrulandı. Değer zincirlerindeki 
darboğazlar ve lojistik sorunlar (Baltık deniz navlun 
maliyet endeksi artışları), Çin’deki kilitlenmelerin 
körüklediği dünya ticaretini engelliyor: Mart-Nisan 
döneminde endüstriyel siparişlere ilişkin küresel PMI 
durgunluk içinde.

l Oranlar artıyor: Mayıs ayında BTP oranı yarım 
puan artarak ortalama %2,95’e yükseldi. Artış Euro 
Bölgesi’nde yaygın (Bund onda iki, %0,99), ancak 
spreadlerin genişlemesiyle ortaya çıkıyor: İtalyan payı 
için Almanlara karşı +1,96 yüzde puanı (+1,64’ten), İs-
panya ve Fransa (+1.09 ve +0.36). Marjlar konusunda 
endişeli olan ECB’nin, ancak enflasyondan (bölgede 
+%7,5, İtalya’da +%6,0) endişe duyması, zaten 3. çey-
rekte menkul kıymet alımını tamamen durdurması ve 
ilk oran artışını başlatması bekleniyor.

l İki vitesli Euro Bölgesi: Kısıtlamaların kademeli 
olarak kaldırılması ve turizmdeki olumlu beklentiler 
(hizmetlerde PMI Nisan’da 57,7, 8 ayda maksimum) 
ile yeniden açılmalar olumlu bir destek veriyor. Ancak 
imalat sektörü yavaşlıyor (PMI 56.5’ten 55.5’e): sipa-
rişlere (iç ve dış) ilişkin zayıf değerlendirmeler ve kötü 
beklentiler (Ocak ayına göre Nisan ayındaki bakiyenin 
-%56’sı), emtia fiyatlarındaki artışları ve tedarikteki 
darboğazları yansıtıyor. Genel olarak, bu nedenle, yal-
nızca kısmi bir gelişme.

l ABD ışık ve gölge arasında: 1. çeyrekte ABD 
GSYİH’si, tüketim ve yatırımların iyi dinamiklerine 
rağmen, net ihracattaki keskin düşüş (doların güç-
lenmesi nedeniyle yıllık +% 6.8 euro’ya bağlı olarak) 
ve düşüş nedeniyle beklenmedik bir şekilde% 0,4 
düştü. kamu harcamaları. Nisan’da sanayi üretimi, 1. 
çeyreğin olumlu eğilimini (+ %2,0) takip ederek ikinci 
çeyreği parlak bir şekilde (+ %1,1) açar, ancak Mayıs 
ayında imalat PMI’si 4 ayın ardından düşer (59,2’den 
57,5’ten). Endeks aynı zamanda hizmetlerde de düşü-
yor (55.6’dan 53.5) ve perakende satışlar yavaşlıyor 
(+ %0.9) ama büyüme trendinde.

l Birkaç faktör ortaya çıkanları engelliyor: 
Çin’de pandemiyi kontrol altına almak için artan kı-
sıtlamalar, üretimin Şubat 2020’den bu yana en hızlı 
şekilde daralmasına neden oluyor; bu arada malların 
teslim süreleri uzuyor ve girdi maliyetleri artıyor. Dar-
boğazlar ve fiyat artışları da Brezilya üretimini engelli-
yor. Yaptırımlar ve zayıf talep Rusya’daki ekonomik gö-
rünüm üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu-
nun yerine, özellikle ara ve sermaye mallarında, Hint 
imalatı için büyüme sağlam kalıyor.

Ayın odak noktası; 
Rus gaz ithalatı üzerindeki 

ablukanın ağır etkisi
l Hacimler ve fiyatlar üzerinde bir şok olur-

du: Son yıllarda İtalya’nın ana tedarikçisi olan Rus-
ya’dan doğal gaz ithalatının engellenmesi, zaten za-
yıflamış olan İtalyan ekonomisi üzerinde çok güçlü bir 
etkiye sahip olabilir. Bu şok, sanayi ve hizmetler için 
ciddi bir gaz hacmi sıkıntısına ve enerji maliyetlerinde 
ek bir artışa neden olacaktır. 2022-2023 ufkunda İtal-
ya’da GSYİH üzerindeki toplam etkinin, yılda ortalama 
olarak yaklaşık -%2.0 olduğu tahmin edilebilir.

l Azaltılmış arz ve gaz sıkıntısı: Gaz hacimleri 
açısından, bir ablukanın etkisi, toplam yıllık tüketim 
açısından değil, aydan aya ortaya çıkacak durumda 
değerlendirilmelidir. Senaryo bir dizi varsayım üzerine 
inşa edilmiştir: 2021 değerlerinde aylık tüketim; Hazi-
ran 2022’den itibaren Rusya’dan (29,1 bcm) ve ayrıca 
Gries geçidinden (2,2 bcm) gaz ithalatının sıfırlanma-
sı; İtalya’nın halihazırda başlatmış olduğu çeşitli an-
laşmalara ve projelere dayalı olarak, önümüzdeki kışa 
kadar kademeli olarak mevcut çeşitli alternatif teda-
rik kaynakları (toplam 15.5 mm3 için). Bu senaryoda, 
Nisan 2022 ile Mart 2023 arasındaki 12 ay boyunca 
arz eksikliğinin 14,0 mm3 veya İtalyan tüketiminin 
%18,4’üne eşit olacağını tahmin ediyoruz (son DEF’de 
hesaplanana benzer bir pay). Bu tahmine göre, Gaz 
kıtlığı, tüketimin en yüksek olduğu aylarda tamamen 
ortaya çıkmaz (Aralık 2022 ile Ocak 2023 arasında, 
ancak %40’ı yoğunlaşmıştır), ancak aynı zamanda 
önceki ve sonraki aylara da yayılmıştır. Sadece kamu 
binaları için son zamanlarda uygulanan sıcaklık limit-
leri (kışın -1°, özel şahıslar hariç yazın +1°) senaryoyu 
fazla iyileştirmemekte, yıllık tüketimi sınırlı ölçüde 
azaltabilmektedir.
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Peki 2022’nin trend renklerinin parke ile ne 
alakası var? Çok alakası var. Tirol merkezli 
ahşap bazlı malzeme üreticisi EGGER, 
müşterilerini bir renk ve parke dekorları 
dünyasına götürüyor. EGGER size ilham 
veriyor, eviniz için güzel kombinasyonlar 
sunuyor ve bunları denemeniz için pratik bir 
dijital araç sağlıyor.

EGGER parkeler, modern renk temalarının 

en güzel tamamlayıcısıdır
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Mobilyada olduğu gibi modada da bugün her şey mümkün. Şekil-
ler, renkler, malzemelerle neredeyse sınırsız seçeneklere sahi-
biz. EGGER tek başına çok çeşitli gereksinimler için üç özel ürün 
kategorisinde 200’den fazla parke dekoru sunuyor: Hoş do-
kunma hissiyatı ve akustiğiyle öne çıkan Comfort parkelerden 
sudan etkilenmez Aqua+ Laminat Parke seçeneği de bulunan 
çok yönlü, popüler Laminatlara ve zorlu talepleri karşılayabilen 
sağlam, son derece dayanıklı Design Parke GreenTec modeline 
kadar çeşitlilik gösteren ürünlerimizle, aradığınız ahşap bazlı 
çözümü EGGER’de bulacaksınız.

EGGER Dekor Yönetimi Uzmanı Ayla Schwarzmayr, “Müşterile-
rimize ilham olmak ve yön vermek, ayrıca parke ürünlerimizin 

Renklerle vurgular 
yaratmak



hangi ev trendleriyle güzel bir şekilde uyum sağladığını 
göstermek istiyoruz” diyor. Bu nedenle Ayla Schwarzmayr 
ve ekibi dört modern renk teması seçtikten sonra özel 
ürün ve dekor paketlerini bir araya getirdi.

Uyumlu doğal tonlar  
doğayı evinize taşır

Evimiz, hızlı ve heyecan verici dünyamızda bir inziva yeri-
dir. Güvenlik ve sakinlik sunar. 

Otantik ahşap ve taş dekorların yanı sıra yumuşak renk-
lerle doğadan bir parçayı evinize taşıyoruz. Sessiz renk 
tonları yumuşak ve uyumlu fakat yine de çok etkilidir. 
Yüksek oranda gri içermesiyle kombinasyonu kolaylaştı-
rır. Uyumlu parke dekorları ile birlikte, yumuşak renklerin 
kendine has karakteri büyüleyici bir şekilde vurgulanır.  

EGGER Dekor Uzmanları, doğal tonlar paletinden dört renk 
teması seçti ve bunları uyumlu parke dekorlarıyla birleş-
tirdi. Sonuç: İyi hissettiren, ilham verici, modern yaşam 
alanları.

Soft Green: Doğadan gelen  
mat yeşil tonlar

Sazlık, okaliptus veya köknar, doğadan gelen mat yeşil 
tonlarıyla bu renk trendine ilham kaynağı oluyor.

İnşaat sektöründe ve mimaride iç mekan tasarımını do-
ğayla birleştirme konseptine “biyofilik tasarım” adı veri-
lir: Açık renkli parkelerin su öğeleri ve bitkilerle birleştiği 
odalar kendilerine has bir atmosfer yaratır. Modern tek-
noloji ve doğal malzemeler başarılı bir iş birliği sergiler. 
Hafif, doğal ahşap görünümlü EGGER parkeler mükemmel 
uyum sağlar. Modern ve işlevsel parkelerimiz, iyi bir zemin 
için gereken her özelliği sunar.

Muted Earth Tones: Sıcak toprak tonları 
keyifli bir ortam yaratıyor

Yumuşak Toprak Tonları çeşitli şekil ve dokularla bize eş-
lik ediyor: Bu tonlar bizi sadece mevcut düz renklere yön-
lendirmekle kalmaz, aynı zamanda sıcak ahşap tonlarında 
ve derinin yanı sıra kenevir ve keten kumaşlar gibi doğal 
materyallerde de karşımıza çıkar.

Buradaki temel odak noktası kontrast yerine yumuşak 
toprak ve doğal renk tonlarının birleşimidir. Odada mo-
bilya parçaları veya ev aksesuarları yerine döşemelerdeki 
renk harmonisinin yarattığı etki ön plana çıkar. Her unsur 
birbiriyle uyum içinde bir bütün oluşturur.

Shaded Blue: Yatıştırıcı bir sakinlik etkisi 
için yumuşak mavi tonları

Mavinin tonları, yatıştırıcı sakinlik etkisiyle cezbedicidir. 
Gökyüzünü ve denizi anımsatarak evlerimize ferahlık ge-
tirir. Bu marifetleri eşliğinde, şık bir ortama zarif ve göz 
yormayan şekilde rahatlık ve dinginlik katar.

Yumuşak mavi tonları özellikle doğal meşe ahşaplar, açık 
renkli döşemelik yonga levhalar veya gri tonları ile güzel 
bir görünüm yakalar. Koyu vurgular, bağımsız kontrast et-
kileri oluşturur.

It’s all about BLACK: 
Vurgu için yeni siyah

Yeni siyah doğal bir görünüm kazandı: Artık vurgu şek-
linde, ahşap dokular veya mat tonlarda karşımıza çıkıyor. 
Modern bir iç mekan stili yaratmak için siyah detaylar 
otantik ahşapla birleşiyor.

Doğal parke odaya aydınlık katarak siyah öğelerin etkisini 
öne çıkarıyor. Buna karşılık siyah parke, açık renkli mobil-
yalarla zarif bir kontrast oluşturuyor.

Fikirlerinizi denemeniz için pratik dijital 
hizmetimiz EGGER Floor Visualizer

Seçtiği yeni parke dekorunu satın almadan önce kendi 
evinde nasıl görüneceğini merak edenler için şimdi EG-
GER’in pratik bir dijital aracı var: EGGER Floor Visualizer. 
Üstelik kullanımı da son derece kolay. Uygulamayı kolayca 
başlatmak için: www.egger.com/myfloor . Akıllı sezgisel 
menü, kullanıcılara hem uygulama boyunca yol gösteriyor 
hem de koleksiyonlar, parke türleri ve en önemlisi de birbi-
rinden çeşitli dekorlar için genel bir bakış sağlıyor. 

Müşterilerimiz kendi yükledikleri bir fotoğrafta istedikleri 
dekorları deneyebilir veya önceden verilen oda resimlerini 
kullanabilir. Numune mağazası ve bayi aramayı da içeren 
akıllı bir bağlantı, müşterilerimize (oda) görüntüsünden 
gerçek ürüne kadar eşlik eder. Mobil kullanım için optimi-
ze edilen hizmetimiz, hem bayi ve yayıncıların oda görsel-
leştirmelerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilmesini 
sağlar hem de ürünlerin evlerinde nasıl duracağını önce-
den görmek isteyen nihai müşteriler için uygundur.
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FİRMALARDAN



FİRMALARDAN

2005 yılında endüstriyel elektronik ve otomasyon ala-
nında faaliyetlerine başlayan EDDA, 2007 yılında meka-
nik ve otomasyon alanındaki ihtiyacını kendi bünyesinde 
karşılayarak,   otomotiv sektörüyle başladığı üretim 
faaliyetine, 2011 yılından itibaren standart paketleme 
makineleri üretimi ve ambalaj sarf malzemeleri tedariği 
konusunu da ekleyerek kısa zamanda alanında Türkiyenin 
en başarılı firmaları arasında saygın bir yere oturmuştur. 
Genç ve girişimci yöneticileri ve alanında uzman ekibiyle 
gerek yurt içinde,  gerekse de yurt dışında olağanüstü bir 
performans göstererek hem ahşap sektöründe, hem de 
üretimini gerçekleştirdikleri diğer hizmet sektörlerine 
yönelip fuarlara katılarak, dünya çapında etkili bir pazar-
lama ve  ardından da bağlantılı bayilikler oluşturarak bu 
gün Avrupa’dan, Amerikaya, Ortadoğu’dan Kuzey Afrika 
ve Orta Afrika’ya kadar  çok geniş bir pazara hitap ediyor. 
Uzmanlaşmış bir kadroya sahip firma kendi bünyesinde 
gerçekleştirdiği ekipman ve altyapı ile verimlilik ve müş-
teri memnuniyeti için 2020 tarihinden itibaren erp yazı-
lımlarını kullanıyor.
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l Palet Sarma Makinaları

l Bantlama Makineleri

l Çemberleme Makinaları

l Çevre Birimleri ve Tüketilebilir Ürünler

l Karton Kutu Makinaları

l Shrink Makinaları

l Zincir Tipi Sarma Makinaları

l Paketleme Hatları

Edda tarafından imalatı yapılan makineler:

KENDİ ALANINDA 
LİDER MARKA EDDA



https://www.eddapack.com


https://www.mepamobilya.com.tr


https://www.mepamobilya.com.tr


https://www.romabant.com/tr/



