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ISMOB 
(Mobilya)
www.ismob.com.tr
TÜYAP Fuarcılık
Istanbul, TÜRKİYE
12 Ocak – 17 Ocak 2016

DOOR FAIR
(Kapı ve Yan Sanayi)
www.doorfair.com
DEMOS Fuarcılık
Istanbul, TÜRKİYE
14 – 17 Ocak 2016

IMM COLOGNE
(Mobilya)
www.imm-cologne.com
KOELNMESSE
Köln, ALMANYA
18-24 Ocak 2016

LIVING INTERIORS
(Dekorasyon, İç Mimari)
www.living interiors-
cologne.com
KOELNMESSE
Köln, ALMANYA
19-25 Ocak 2016

MAGNA EXPO 
MUEBLERA
(Mobilya Endüstrisi)
www.magnaexpomueblera.mx
STAREXPO Fuarcılık
Mexico City, MEKSIKA
20 Ocak – 23 Ocak 2016

ISMOB
(Mobilya)
www.cnrimob.com
CNR Fuarcılık
Istanbul, TÜRKİYE
26 Ocak – 31 Ocak 2016

WOODEX
(Ahşap ve Mobilya
Endüstrisi)
www.merkurfair.com
MERKÜR Fuarcılık
Tahran, IRAN
31 Ocak – 03 Şubat 2016

FIMMA MADERALIA
(Mobilya Endüstrisi)
fimma-maderalia.feriavalen-
cia.com
STAREXPO Fuarcılık
Valencia, İSPANYA
02 Şubat – 05 Şubat 2016

ZOW GERMANY
(Mobilya Endüstrisi)
www.zow.de
CLARION EVENTS
Bad Salzuflen, ALMANYA
16 – 19 Şubat 2016

UNICERA
(Seramik, Banyo, Mutfak)
www.unicera.com.tr
TÜYAP Fuarcılık
İstanbul, TÜRKİYE
23 - 27 Şubat 2016

INDIAWOOD
(Ahşap ve Mobilya
Endüstrisi)
www.indiawood.com
EXPERT Fuarcılık
Bangalore, HİNDİSTAN
25 – 29 Şubat 2016

MIFF
(Mobilya)
www.miff.com.my
UBM ASIA
Kuala Lumpur, MALEZYA
01 – 05 Mart 2016

EFE
(Mobilya)
www.efe.net.my
EFE EXPO
Kuala Lumpur, MALEZYA
05 – 08 Mart 2016

ISTANBUL WINDOW
(Pencere)
www.istanbulpencerefuari.co
m
TÜYAP Fuarcılık
İstanbul, TÜRKİYE
09-12 Mart 2016

DOOREXPO
ISTANBUL
(Kapı ve Yan Sanayi)
www.kapifuariistanbul.com
TÜYAP Fuarcılık
İstanbul, TÜRKİYE
09 - 12 Mart 2016

ÇUKUROVA MOBİLYA
YAN SANAYİ
(Mobilya Endüstrisi)
www.tuyap.com.tr
TÜYAP Fuarcılık
Adana, TÜRKİYE
10 - 13 Mart 2016

ÇUKUROVA AHŞAP
İŞLEME
(Ağaçişleme Makinaları)
www.tuyap.com.tr
TÜYAP Fuarcılık
Adana, TÜRKİYE
10 - 13 Mart 2016

IFEX
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.ifexindonesia.com
DYANDRA PROMOSINDO
Jakarta, ENDONEZYA
11 – 13 Mart 2016

KIFF FURNITURE FAIR
(Mobilya)
www.kiff.kiev.ua/en
MERİDYEN Fuarcılık
Kiev, UKRAYNA
09 – 12 Mart 2016

MKT FURNITURE TECH-
NOLOGY
(Mobilya Endüstrisi)
www.mkt.kiev.ua/en
MERİDYEN Fuarcılık
Kiev, UKRAYNA
09 – 12 Mart 2016

IFFS
(Mobilya)
www.iffs.com.sg
IFFS Ltd.
SİNGAPUR
10 – 13 Mart 2016

SAMSUN MOBİLYA
DEKORASYON
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.samsunmobilyafuari.co
m
TÜYAP Fuarcılık
Adana, TÜRKİYE
15 - 20 Mart 2016

3F FAMOUS 
FURNITURE FAIR
(Mobilya)
www.2f.com.cn
DON.HONG.FURN.
ASSOC.
Donguan, ÇİN
16 – 20 Mart 2016

CIFF HOME 
FURNITURE
(Mobilya)
www.ciff-gz.com
CHINA F.T.G. EXHIBITION
Guangzhou, ÇİN
18 – 22 Mart 2016

INTERZUM
GUANGZHOU
(Mobilya Endüstrisi)
www.interzum-
guangzhou.com
KOELNMESSE
Guangzhou, ÇİN
28 -31 Mart 2016

CIFF OFFICE 
FURNITURE
(Ofis Mobilyası)
www.office.ciff-gz.com
CHINA F.T.G. EXHIBITION
Guangzhou, ÇİN
28 Mart – 01 Nisan 2016

UMIDS 2016
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.wexhibition.co.uk
STAREXPO Fuarcılık
Krasnodar, RUSYA
30 Mart – 02 Nisan 2016

DUBAI WOODSHOW
(Ahşap ve Mobilya
Endüstrisi)
www.dubaiwoodshow.com
STAREXPO Fuarcılık
Dubai, B.A.E.
04 – 06 Nisan 2016

MODEF
(Mobilya)
www.modef.com.tr
MODEF Fuarcılık
İnegöl, TÜRKİYE
05 – 10 Nisan 2016

MEDWOOD
(Ahşap ve Mobilya
Endüstrisi)
www.medwood.gr/
MEDEXPO S.A.
Atina, YUNANİSTAN.
07 – 10 Nisan 2016

IDEA
(Ahşap ve Mobilya
Endüstrisi)
www.ideafiera.it
ECOAREA S.R.L.
Bergamo, ITALYA
12 – 15 Nisan 2016

I-SALONI
(Mobilya)
www.cosmit.it
COSMIT
Milano, Italya
12 – 17 Nisan 2016

TECHNO MEBEL
(Mobilya Endüstrisi)
www.technomebel.bg
INTER EXPO CENTER
Sofya, BULGARISTAN
19 – 23 Nisan 2016 

WORLD OF 
FURNITURE
(Mobilya)
www.technomebel.bg
INTER EXPO CENTER
Sofya, BULGARISTAN
19 – 23 Nisan 2016 

K.MOB
(Mobilya)
www.kayserifurniturefair.com
TÜYAP Fuarcılık
Kayseri, TÜRKİYE
20 – 24 Nisan 2016 

HANNOVER 
INDUSTRY FAIR
(Endüstri Makinaları)
www.hannovermesse.de
HANNOVERMESSE
Hannover, ALMANYA
25 – 29 Nisan 2016

HEIBEI FURN. 
FESTIVAL
www.cnfa.com.cn
CNFA
Pekin, Çin
27 – 30 Nisan

MOBEF
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.erexpo.com.tr
EREXPO Fuarcılık
Gaziantep, TÜRKİYE
04 – 08 Mayıs 2016

AFRIWOOD
(Ahşap ve Mobilya
Endüstrisi)
www.starexpo.org/fuarlar/afri-
wood-2016
STAREXPO Fuarcılık
Nairobi, KENYA
06 Mayıs – 08 Mayıs 2016

FIDEXPO
(Mobilya)
www.fidexpo.ru
RESTEC
Moskova, RUSYA
11 – 14 Mayıs 2016 

INDEX
(Mobilya)
www.indexexhibition.com
TG EXPO Fuarcılık
Dubai, BAE
23 – 26 Mayıs 2016 

XYLEXPO
(Mobilya End. ve
Ağaçişleme Makinaları)
www.xylexpo.com
CEPRA
Milan, ITALYA
24 – 28 Mayıs 2016 

KONYA MOBİLYA 
DEKORASYON
(Mobilya ve İç Dekorasyon)
www.tuyap.com.tr
TÜYAP Fuarcılık
Konya, TÜRKİYE
26 – 29 Mayıs 2016 

EXPO AMPIMM
(Mobilya Endüstrisi)
www.expoampimm.com
STAREXPO Fuarcılık
Mexico City, MEKSİKA
07 – 09 Haziran 2016

FURNBEX
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.furnbex.com
MERİDYEN Fuarcılık
Toronto, KANADA
07 – 09 Haziran 2016

FOR MOBILE
(Ahşap ve Mobilya
Endüstrisi)
www.feiraformobile.com.br
SENEXPO Fuarcılık
Sao Paolo, BREZİLYA
26 – 29 Temmuz 2016

WOOD PRO
(Mobilya End. ve
Ağaçişleme Makinaları)
www.woodpro.interbuild.co.za
SENEXPO Fuarcılık
Johannesburg, 
G. AFRİKA
17 – 20 Ağustos 2016

IWF ATLANTA
(Mobilya End. ve
Ağaçişleme Makinaları)
www.iwfatlanta.com
STAREXPO Fuarcılık
Atlanta, ABD
24 – 27 Ağustos 2016

CIFF Shanghai
(Mobilya)
www.ciff-sh.com
CHINA F.T.G. EXHIBITION
Shangay, ÇİN
07 – 10 Eylül 2016 

FURNITURE CHINA
(Mobilya)
www.furniture-china.cn
UBM SINOEXPO
Shanghai, ÇİN
08 – 11 Eylül 2015 

BIFE – SIM
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.simexpo.ro
ROMEXPO Fuarcılık
Bükreş, ROMANYA
14 – 18 Eylül 2016

FURTEX
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.furtexnigeria.com
SENEXPO Fuarcılık
Lagos, NİJERYA
21 – 24 Eylül 2016 

W16
(Mobilya End. ve
Ağaçişleme Mak.)
http://www.wexhibition.co.uk
STAREXPO Fuarcılık
Birmingham, İNGİLTERE
02 – 05 Ekim 2016

SICAM
(Mobilya Endüstrisi)
www.exposicam.it
EXPOSICAM SRL
Pordenone, İTALYA
18 – 21 Ekim 2016 

INTERMOB
(Mobilya Endüstrisi)
www.intermobistanbul.com
TÜYAP Fuarcılık
İstanbul, TÜRKİYE
22 - 26 Ekim 2016

AĞAÇİŞLEME
MAKİNELERİ
(Mobilya End. ve
Ağaçişleme Makinaları)
www.agacmakinesi.com
TÜYAP Fuarcılık
Adana, TÜRKİYE
22 - 26 Ekim 2016

ORGATEC
(Ofis Mobilyaları)
www.orgatec.com
KOELNMESSE
Köln, ALMANYA
25 - 29 Ekim 2016

ADANA FURNITURE
(Mobilya)
www.adanamobilyafuari.com
TÜYAP Fuarcılık
Adana, TÜRKİYE
25  - 30 Ekim 2016

MODEF EXPO
(Mobilya)
www.modef.com.tr
MODEF Fuarcılık
İnegöl, TURKIYE
01 – 05 Kasım 2016

MEBEL
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.meb-expo.ru/en/
EXPOCENTRE ZAO
Moskova, RUSYA
21 – 25 Kasım 2016

ESPRIT MEUBLE
(Mobilya)
www.espritmeuble.com
Porte De Versailles
Paris, FRANSA
03 – 06 Aralık 2016

FURTEX Algeria
(Mobilya ve Mobilya
Endüstrisi)
www.furtexalgeria.com
SENEXPO Fuarcılık
CEZAYİR
16 – 19 Aralık 2016
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Son iki yılda dünya ekonomisinde ve uluslararası ilişkilerde çok farklı gelişmeler, önceden
belirlenemeyen dinamikler devreye girerek stratejistlere bol sürprizler yaşatıyor.
Değişimler para kurlarından petrol fiyatlarına, ülkelerin iç ve dış politikalarından stratejik
ilişkilere kadar çok değişkenlerin egemenliğinde devam ediyor. Petrol fiyatları 140 dolar-
dan tarihin en dip fiyatlarına inerken, petrol vb enerji kaynaklarına dayalı ekonomileri de
derinden sarstı. Çevremizde önemli felaketler yaşanıyor, hepsi de Türkiye için önem arz
eden bu ülkelerin yıkımı, yaklaşık yıllık elli milyar dolarlık bir ticaret hacminin yok olması
anlamına geliyor. 

Savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü ve kısa zamanda yapılanmanın ufukta görünmediği bu
bölgelerin yarattığı boşlukları, Türk sanayisi farklı arayışlarla yeni pazarlarla doldurmak
zorundadır. Şüphesiz rekabetin bu denli keskin, talebin kısıtlı olduğu bir dönemde ticaret
her zamankinden daha zor. İşletmeler büyümek yerine, mevcut konumlarını korumaya
çalışırken, bir yandan da çıkış yolları arıyorlar.  Realite işlerin hiç de eskisi gibi olmadığını
söylüyor. Türkiye iç pazarda yapı sektörünün ve kentsel dönüşümlerin oluşturduğu, bir
birini tamamlayan zincirin üretim ekseninde durumu koruyor.  Bu durum mobilya ve onun
yan sanayisi olan orman ürünleri parke, zemin sektörü, mutfak, kapı-pencere vb geniş bir
üretim sektörüne istihdam ve üretim olanakları sunuyor. Bu sirkülasyon sürdükçe, taşe-
ronlarla, tedarikçilerle geniş bir kesim bunlardan nemalanıyor. 

Ancak dünyada işler iyiye gitmiyor. 2016 yılında gezegenimizde hiç de mutlu yaşamıyo-
ruz. Yanı başımızda kıyıya vurmuş bebeler, ülkelerinden göç etmiş milyonlarca mülteci,
sadece Suriye'den değil; Afrika'dan Afganistan, Pakistan'dan kaçan bu insanlar, ekmek
ve daha iyi bir yaşam hayali için, kimi ülkelerinin zorba rejimlerinden, kimi de çocuklarına
güvenli bir hayat için kaçıyor. Bu trajedi tüm dünyayı farklı şekilde yakacak. Çünkü göç-
lerle birlikte ülkelerin dengeleri, yaşam alışkanlıkları, hatta gelir düzeyleri de değişime
uğruyor. Yoğun ucuz emek gücü dünyanın her yerinde müşteri buluyor. Hizmetin kalitesi
düşse de, sosyal adalet duygusu sarsılıyor. Nitelikli işgücü, yerini günü kurtaran çözüm-
lere terk ediyor. Sonrası ise malum: Yabancı düşmanlığı her yerde tavan yapıyor. Göçlerin
oluşturduğu bu ekonomik ve  sosyal sorunlar, yakın zamanda farklı argümanlarıyla tüm
ülkelerin en önemli sorunları arasına girecektir. 

Saygılarımla..
Nesip Uzun

2016 ve beklentilerimiz
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9. Ağaç İşleme Makinesi -
Uluslararası Ağaç İşleme
Makineleri, Kesici Takımlar, El

Aletleri Fuarı ve 19. İntermob
–Uluslararası Mobilya Yan Sanayii,
Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap
Teknolojisi Fuarları, 22-26 Ekim 2016
tarihlerinde yeniliklerle geliyor. Katılımcı
ve ziyaretçilerine sadece fuar süresince
değil, her zaman ürün ve firmalarını
tanıtma konusunda destek olmayı

amaçlayan fuarlarımız, yenilenen web
sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız
ve ProMatt özel bölümümüzle sektörde
çığır açmaya hazırlanıyor.

Web Sitelerimiz artık daha
kapsamlı

Katılımcı ve ziyaretçilerimizle etkili ileti-
şim kurmak, sürekli bağlantı halinde
olmak ve onlara ürün ve hizmetlerini en
iyi şekilde tanıtma konusunda maksi-

2

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ - İNTERMOB
Genişleyen Kapsamı ve Yenilikleriyle

Fuarcılıkta Çıtayı Yükseltmeye 
Devam Ediyor
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mum katkıyı sağlayabilmek amacıy-
la www.agacmakinesi.com ve
www. in te rmob i s t anbu l . com
adresleri çok daha etkin, ilgi çekici
ve kullanım kolaylığı açısından
daha verimli olacak şekilde güncel-
leniyor. Daha kaliteli ve hızlı hizmet
için ara yüzü ve fonksiyonları geliş-
tirilecek web siteleri ile birlikte fuar
ile iletişiminiz fuar döneminden
ibaret olmakla kalmayıp bütün yıl
faydalanabilinecek bir deneyim
haline geliyor.

Sosyal Medya Hesapları
ile size bir adım daha
yakınız

Sosyal Medya Kullanımının ve dijital
pazarlama gereçlerinin her geçen
gün daha önemli hale geldiği
günümüz iş dünyasında sizlerin
tanıtımınız ve marka bilinirliğinizin
arttırılmasına destek olabilmek ama-
cıyla Ağaç İşleme Makineleri-
İntermob Fuarları bu mecrada da
etkinliğini her geçen gün arttırıyor.
Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob
Fuarlarımıza Facebook ve
Linkedin’den aktif olarak ulaşabilir,
sorularınıza cevap alabilirsiniz.
Türkçe ve İngilizce yapılan; Fuar ile
ilgili bilgilerin, sektörel veri ve istatis-
tiklerin paylaşılacağı sosyal medya
hesapları tüm sektörün buluşma

noktası haline gelen fuarlarımız ile
ilgili tüm yıl boyunca bilgi edinme-
nizi, sektörün nabzını tutmanızı
kolaylaştıracak. Sosyal medya
hesaplarımıza aşağıdaki linklerden
ulaşabilirsiniz:

https://www.facebook.com/aga-
cislememakinesi.intermob/

https://www.linkedin.com/com-
pany/a%C4%9Fa%C3%A7-kesim-
intermob?trk=biz-companies-cym

ProMatt özel bölümü ile
yatak yan sanayi nabzı
artık Tüyap’ta atacak

Azim ve kararlılıkla Avrasya’nın en
büyük ahşap ve mobilya yan sanayi
tedarik platformu olan Ağaç İşleme
ve İntermob fuarları, yine yenilikler-
le geliyor. ProMatt, yatak imalatı yan
sanayi, ekipman hammadde ve
makineleri özel bölümü bu yıl ziya-
retçilerimizle buluşacak. Sektörün
geleceğini şekillendirecek trendlerin
görücüye çıktığı platformu oluştur-
mak, ziyaretçiler için tüm inovatif
ürün ve hizmetlerin görülüp dene-
yimleneceği merkez olmak ve yük-
sek ürün ve katılımcı çeşitliliğine ula-
şarak, ziyaretçilerin sektöre genel
bakış kazanabilmesini sağlamak
amacıyla açılan özel bölüm sayesin-
de yatak imalatı için gerekli her şey
tek çatı altında bir arada olacak. 

Geçtiğimiz yıl 111 ülkeden ziyaretçi
çeken, 29 yıldır istikrarlı bir biçimde
büyüyen Ağaç İşleme Makinesi ve
19 yıldır mobilya yan sanayisinin
uluslararası pazarlara açılan kapısı
olan Ağaç İşleme Makineleri-
İntermob fuarları yarattıkları sektörel
güç birliği ile vazgeçilmez bir ticaret
merkezi olma niteliğini sürdürüyor.

Ağaç İşleme Makineleri ve İntermob
Fuarları geçmişten aldığı tecrübe ve
edindiği itibarı geleceğe taşıyabilme
arzusuyla harmanlayarak siz değerli
katılımcı ve ziyaretçilerimize en yük-
sek derecede fayda sağlayabilme
için yola çıktı. 22-26 Ekim 2016’da
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
görüşmek dileğiyle… 

Sosyal Medya Kullanımının
ve dijital pazarlama
gereçlerinin her geçen gün
daha önemli hale geldiği
günümüz iş dünyasında
sizlerin tanıtımınız ve
marka bilinirliğinizin
arttırılmasına destek
olabilmek amacıyla Ağaç
İşleme Makineleri-
İntermob Fuarları bu
mecrada da etkinliğini her
geçen gün arttırıyor. 

l l











EKİN Yayın Grubunun sahip olduğu
iç pazara yönelik MOBİLYA
DEKORASYON ve uluslararası
dağıtımı olan FURNITURK dergileri
içerisinde reklam olarak yer alan
firmalarımıza, bunların haricinde
ekstra olarak ücretsiz yeni avantajlar
sağlıyor ve tüm sosyal ağlarımızda
interaktif özel tanıtımlar
gerçekleştiriyoruz.
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DİJİTAL UYGULAMALAR

GooglePlay ve AppStore’da yayınlanan dergi-
liklerimizde firmaların reklam sayfalarında,
ayrıca video tanıtımları, pdf görüntüleri eşli-
ğinde internet sitelerine link vermenin yanısı-
ra ses ve müzik efektleri gibi dikkat çekici, fir-
maya katma değer yaratan dijital uygulama-
larla bize verdiğiniz reklamların etki gücünü
artırıyoruz.

MOBİL CİHAZLARINIZ
İÇİN

Bunun için dergilik uygulamaları-
mızı AppStore ve GooglePlay’de
ekinyayingrubu adıyla bir kez
telefon ve cihazlarınıza indirme-
niz yeterlidir. Uygulamayı artık
çevrim dışı olarak da istediğiniz
zaman açabilir böylece dergileri-
dilediğiniz zaman okuyabilir,
takip edebilirsiniz.
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AHŞAP ve 
MOBİLYA SEKTÖRÜ

PORTALI

www.mobilyadergisi.com.tr sitemiz-
de ise artık yeni bir arayüzle karşınıza

çıkıyoruz. Günlük 4.500 ziyaretçiye varan
uzman ziyaretçi trafiği ile sektör portalına

dönüşen sitemizle, her gün sektörle
ilgili her tür bilgiyi twitter hızında
sizlere ulaştırıyoruz.

ONLINE GÖRÜNTÜLER,
GÜNLÜK HABERLER

Dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı biz de
ekonomi ve ticaret dünyası içerisinde doğ-
rudan ya da dolaylı bir biçimde mobilya sek-
törüne yönelik önemli bilgilerden,  ve flaş
haberlerden oluşan özel bir haber portalı
hazırladık. Bu vesile ile sizlere dünyadaki
fuarları online bir biçimde, haberleri ise
günlük olarak hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz.
Her sabah bir gazeteyi okur gibi sektör
haberlerini keyifle okuyacağınız
www.mobilyadergisi.com.tr sitemiz sektö-
rün başucu kaynağı olacaktır.

YERLİ, YABANCI DATALARIMIZDAN 

FAYDALANMA İMKANI

Firmalarımıza ayrıca sahip olduğumuz onbinlerce yerli ve yabancı adres

datalarından faydalanma imkanları yaratıyoruz.







STAR FUAR YAPIM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
Tel: 0212 221 00 56 | Faks:0212 221 83 18 

info@starexpo.org
www.starexpo.org

MOBİLYA ENDÜSTRİSİ FUAR TAKVİMİ
FIMMA MADERALIA 2016   VALENCIA	 02	-	05	Şubat	2016
37. Uluslararası Mobilya Endüstrisi ve  ISPANYA
Ağaç İşleme Makinaları Fuarı

MTKT KIFF 2016 KİEV	 09	-	12	Mart	2016
 UKRAYNA

ISPA  2016 ORLANDO FLORİDA	 09	-	12	Mart	2016
3. Uluslararası Yatak, Yatak Üretim AMERİKA
Malzemeleri ve Makinaları Fuarı

UMIDS 2016 KRASNODAR	 30	Mart	-	02	Nisan	2016
19. Ulus. Mobilya, Mobilya Endüstrisi Fuarı RUSYA

DUBAI WOODSHOW 2016 DUBAI	 04	-	06	Nisan	2016
Ulus. Mob. Endüstrisi ve Ağaç İşleme Mak. Fuarı   B.A.E.

AFRIWOOD 2016 NAIROBI	 06	-	08	Mayıs	2016
19. Uluslararası Mobilya Endüstrisi Fuarı   KENYA

EXPO AMPIMM 2016      MEXICO CITY	 07	-	09	Haziran	2016
10. Uluslararası Mobilya Aksesuarları Fuarı MEKSİKA
 
FURNITURE & INTERIOR 2016      ALMATA	 08	-	11	Haziran	2016
 KAZAKİSTAN
 
IWF ATLANTA 2016      ATLANTA	 24	-	27	Ağustos	2016
Ulus. Mob. Endüstrisi ve Ağaç İşleme Mak. Fuarı AMERİKA

BIFE SIM 2016    BÜKREŞ	 14	-	18	Eylül	2016
25. Uluslararası Mobilya,  ROMANYA
Mobilya Endüstrisi ve Ağaç İşleme Fuarı 

W16  BIRMINGHAM	 02	-	05	Ekim	2016
8. Uluslararası Mobilya Endüstrisi ve  INGILTERE
Ağaç İşleme Makinaları Fuarı                                                            

MAGNA EXPO MUEBLERA 2017  MEXICO CITY	 Ocak	2017
21. Uluslararası Mobilya,  MEKSİKA
Mobilya Endüstrisi ve Ev Tekstili Fuarı

MTKT KIFF 2017 KİEV	 Mart	2017
 UKRAYNA
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Tel: +39 0286995712 • Fax: +39 0272095158 
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� PPrrooff..  DDrr..  AAhhmmeett  KKuurrddoo¤¤lluu
‹stanbul  Üniversitesi 
Orman Fakültesi

� PPrrooff..  DDrr..  AAbbdduullllaahh  SSöönnmmeezz  
Gazi Teknik E¤itim Fakültesi

� PPrrooff..  DDrr..  NNuussrreett  AASS  
‹stanbul  Üniversitesi 
Orman Fakültesi

� PPrrooff  DDrr..  EErrooll  BBuurrdduurrlluu  
Gazi Üniviversitesi

� DDooçç..  DDrr..  GGöökkaayy  NNeemmllii
Karadeniz Teknik Üniv. 
Orman Fakültesi

� PPrrooff  DDrr..  TTuunncceerr  DDiilliikk
‹st. Üni. Orman Fakültesi

� DDrr..  MMuussttaaffaa  HHiillmmii  ÇÇoollaakkoo¤¤lluu
KOSGEB

� PPrrooff..  DDrr..  HHüüllyyaa  KKaallaayycc››oo¤¤lluu
Karadeniz Teknik Üniv. 
Orman Fakültesi

� PPrrooff..  DDrr..  GGüürrsseell  ÇÇoollaakkoo¤¤lluu
Karadeniz Teknik Üniv. 
Orman Fakültesi

� PPrrooff..  DDrr..  HHaassaann  EEFFEE  
Gazi Teknik E¤itim Fakültesi

� PPrrooff  DDrr..  HHüüsseeyyiinn  KKooçç
‹stanbul  Üniversitesi 
Orman Fakültesi

� DDooçç..  DDrr..  MMuussaa  AAttaarr  
Gazi Teknik E¤itim Fakültesi

Hakem Heyeti
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11.. MOB‹LYA DEKORASYON Dergisin-
de öncelikli olarak yay›n yap›lan sek-
töre iliflkin araflt›rma, özgün ya da çe-
viri makale ve haberler yay›nlan›r. Ya-
y›nlanan yaz›lar›n bilimsel nitelikleri,
hedef kitleyi ilgilendirir olmalar› ve ta-
rafs›zl›k ilkesine uygunluklar› ön plan-
da tutulur.

22..  Dergiye bu çerçeve içerisinde gön-
derilecek olan yaz›lardan, hakem he-
yeti üyeleri taraf›ndan onaylananlar
yaz› iflleri departman› taraf›ndan yay›n
program›na al›narak, yaz› yo¤unlu¤u
da gözetilerek uygun görülen say›lar-
da bas›l›r.

33..  Bas›lmayan yaz›lar için herhangi bir
aç›klama zorunlulu¤u bulunmayan
dergi yönetimi, bas›lan ya da bas›lma-
yan yaz›lar ile bunlara iliflkin dökü-
manlar› yazar›na iade edip etmemekte
serbesttir.

44..  Kullan›lan bafll›klar metne uygun k›-
sa ve aç›k ifadeli olmal› ve büyük harf-
lerle kal›n (bold) stilde yaz›lmal›, me-
tinler ise tek aral›kl› 10 puntoya dizil-
meli ve Türkçe karakterler içeren font-
lar kullan›lmal›d›r.

55..  Yazarlar›n ad› ve soyadlar›, unvan-
lar›, üniversite, fakülte ve bölümleri
hemen bafll›¤›n alt›nda belirtilmeli,
bunlara mail adresleri de eklenmelidir.
(Yaz›y› gönderen kifli ya da kifliler, ya-
y›nlanmasa da arfliv için telefon ve ad-
res bilgilerini belirtmeyi de unutma-
mal›d›rlar.

66..  Yaz›lar, kaynaklar, tablo ve flekiller
ile birlikte en az 2 en çok 15 sayfa ol-
mal›d›r. Uzun haz›rlanm›fl makaleler
yazar›na bilgi verilerek hakem heyeti-
taraf›ndan iki say›da yay›nlanacak fle-
kilde bölünebilir. Bu gibi durumlarda
yaz› bafll›¤›nda (-1) ve (-2) ibareleri
kullan›larak seri yaz› oldu¤u belirtilir
ve kesilen yerde (devam› bir sonraki
say›da) diye belirtilir.

77..  Yazarlar, yaz›lar›n› gönderirken der-
ginin mizanpaj politikas› do¤rultusun-
da mümkün oldu¤unca foto¤raf vb.
görsel malzemeleri sa¤lamaya çal›fl-
mal› ve kullan›lan flekil ve grafikler ile
birlikte tüm malzemeler net ve temiz
bir biçimde haz›rlanm›fl olmal› ve
mümkün oldu¤unca elektronik ortam-
da bask›ya uygun çözünürlükte gön-
derilmelidir.

88..  Dipnot vermek gerekti¤inde y›ld›z
(*), kaynakçaya referans verildi¤inde
ise rakam kullan›lmal›d›r. Dipnot her
sayfan›n alt›na ana metinle bir çizgiy-
le ayr›larak yaz›lmal›, kaynakçalar ise
1’den itibaren numaraland›r›larak
metnin sonuna eklenmeli ve metin
içerisinde verilifl s›ras›n› takip 
etmelidir. 

Örnek:

1. Soyad›, A., Eserin Ad›, Bas›ld›¤›
Dergi/Kitap v.s., Varsa (Cilt, Say›,
Sayfa), Bas›m Yeri, Tarih

2. Ayhan, R., Tasarruf Mevduat› Si-
gorta Fonunun Hukuki Mahiyeti,
G.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1.
Say› 2,  s. 31-40,  Ankara, 1997

99..  Makalenin dil kurallar›na uygun ol-
mas›n›n sa¤lanmas› yazar›na aittir.

1100..  MOB‹LYA DEKORASYON Dergi-
sine gönderilen her yaz›n›n bafl›na bi-
rer paragrafl›k ingilizce ve Türkçe özet
eklenmelidir. Buna göre gönderilen
yaz›lar a) Bafll›k bilgileri, b) Yazar bilgi-
leri, c) Türkçe özet, d) ingilizce özet, e)
Metin, f) Kaynakça bölümlerinden
oluflmal› ve dosyaya görsel malzeme-
ler eklenmifl olarak gönderilmelidir.

1111..  MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi-
ne gönderilecek yaz›lar, bizzat yazar-
lar›ndan biri taraf›ndan ve mümkün ol-
du¤unca elektronik ortamda metinler
word dosyas›, görseller jpg olarak
gönderilmelidir.

Dergiye gönderilecek makaleler için
yaz›flmalar, yyaazziiiisslleerrii@@mmoobbiillyyaaddeerrggii--
ssii..ccoomm..ttrr elektronik posta adresine
veya ““EEkkiinn  YYaayy››nn  GGrruubbuu  MMoobbiillyyaa
DDeekkoorraassyyoonn  DDeerrggiissii  AAttaa  22  SSiitteessii  NNii--
llüüffeerr  SSookkaakk  SSookk::  66  ÇÇeennggeellkkööyy  --  ‹‹ss--
ttaannbbuull””  posta adresine yap›lmal›d›r.

FROM OUR PUBLICATION GROUP
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Yaz›m Kurallar› ve
Yay›n ‹lkeleri

YAYIN GRUBUMUZDAN





Istanbul Furniture Show

ISMOB 2016 is held between

the dates 12 - 17 January in

TÜYAP Fair and Congress

Center with the Turkish fur-

niture companies that are

providing %25 of the export

target planned as 3 billion

USD.
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İSMOB 2016’da “Tasarım” Konuştu
Aylardır hazırlıkları süren İSMOB Fuarı, dünyanın dört bir yanından
gelen ziyaretçilerini bu sene TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
ağırladı. 100’ün üzerinde ülkeden profesyonellerin ziyaret ettiği, sektör
adına yeni iş alanlarının açılmasına katkıda bulunan İSMOB yöneticileri,
Türkiye mobilya ihracat hedefi olan 3 milyar doların yüzde 25’i olan 750
milyon dolarlık ihracat rakamını da karşıladıklarını belirttiler.

12 – 17 OCAK TARİHLERİ ARASINDA TÜYAP’TA KAPILARINI AÇAN
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016 YILININ 
İLK FUARI

Türkiye Mobilya Sanayicileri
Derneği (MOSDER) ile TÜYAP Tüm
Fuarcılık Yapım A.Ş. işbirliğiyle
düzenlenen 12. İstanbul Mobilya
Fuarı (İSMOB 2016), T.C Ekonomi
Bakanı Mustafa Elitaş, İhracatçılar
Meclisi Başkanı Mehmet
Büyükekşi’nin de katılımıyla 12
Ocak Salı günü TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. 

2016’nın ilk fuarı olma özelliğini de

taşıyan İSMOB sırasında MOSDER
yöneticileri Türkiye mobilya sektörü
adına konulan 3 milyar dolarlık ihra-
cat hedefinin yüzde 25’i olan 750
milyon dolarını gerçekleştirilen bu
başarılı organizasyonla karşılamış
olduklarını vurguladılar.

Sonuç raporunda belirtildiği üzere,
bu yıl yeni adresini TÜYAP olarak
belirleyen 12. İstanbul Mobilya
Fuarı - İSMOB 2016, açık kaldığı altı
gün boyunca 30.100 yabancı
olmak üzere toplamda 132.476

2



ziyaretçiyi ağırlayarak hedeflediği
ziyaretçi sayısının üzerine çıktı. 

TOPLAM 120.000 m2

SERGİ ALANI 
KAPASİTELİ 14 HOL

Avrupa’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan
Afrika’ya geniş coğrafyadaki mobil-
ya profesyonellerini bir araya geti-
ren mobilya fuarı;  Gürcistan,
Makedonya, Rusya, Moldova,
Tunus, Arnavutluk, Kosova,
Sırbistan, İtalya, İspanya, Fas,  ABD,
Angola, Azerbaycan, Birleşik Arap
Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir,
Fransa, Gana, Güney Afrika,
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Hollanda, İran, Irak, Tacikistan,
Almanya, Türkmenistan,
İngiltere, Kenya, Libya,
Lübnan, Mısır, Nijerya,
Romanya, Suudi Arabistan,
Ürdün, Hindistan ve
Yunanistan olmak üzere 37
ülkenin alım heyetlerinin katı-
lımlarıyla gerçekleşti.

TÜYAP’ta 120.000 metrekare
sergi alanında ve 14 salonda
katılımcı ve ziyaretçilerini ağır-
layan İSMOB 2016, yaklaşık
200 ülkeye ihracat yapan Türk
mobilya sektörünün en pro-
fesyonel ürün ve örneklerini 
sergiledi. 

GÖZ KAMAŞTIRAN 
YARATICI 
ÇALIŞMALAR

Fuarda mobilyada çığır açan
inovatif çalışmalarla adından
söz ettiren Türk mobilya mar-
kaları, Türkiye’de markalı
mobilya sektörünün her yıl
geçtiğimiz yıllara oranla üzeri-
ne koyarak geliştiğini de kanıt-
lamış oldu. Teknolojik koltuk-
lardan, terletmeyen ve kendi
kendini temizleyen yataklara;
vücut ergonomisi için özel
üretilen oturma gruplarından,
çocuklar için üretilen temalı
yatak odalarına kadar her bir
ürün fuarda göz kamaştırdı.
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444 9 872
sisecamduzcam.com

sisecamduzcam

SU KADAR BERRAK...
Şişecam Ultra Clear Düzcam, su kadar berrak ve doğal 
yapısıyla banyolara şıklık katıyor.
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10. TASARIM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
FUAR SIRASINDA SAHİPLERİNİ BULDU

TÜYAP’ta gerçekleştirilen 12.
İstanbul Mobilya Fuarı- İSMOB
2016, tasarıma verdiği önemi 10 yıl-
dır fuarla eş zamanlı gerçekleştirdiği
‘Tasarım Yarışması’ ile bir kez daha
gösterdi. Bu yıl 13 Ocak 2016
Çarşamba  günü gerçekleştirilen
İSMOB 2016 Tasarım Yarışması, 7
kategoride ödüllerini dağıttı. En
yaratıcı-tasarımsal ürünlerin katego-
rilerine göre ödüllendirildiği yarış-
mada, her yıl yüzlerce mobilya mar-
kası kıyasıya yarışıyor. 

Bu yıl Derin Design Derin Sarıyer,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölüm Başkan Yardımcısı YRD.
DOÇ. DR. Hızır Tengüz Ünsal ve
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği
(TOFD) Hayri  Alyanak jüri üyeliğin-
de gerçekleştirilen yarışmada; otur-
ma grubu, yatak odası, yemek
odası, genç odası, uyku, tamamlayı-

cı mobilya ve aksesuar ile en iyi
stant olmak üzere jüri üyeleri tam 7
kategorinin değerlendirmelerini
gerçekleştirdi. 

175 ÜRÜN BAŞVURUSU

12. İstanbul Mobilya Fuarı - İSMOB
2016’daki katılımcı firmaların yarış-
maya gönderdiği 175 ürün başvu-
rusu, jüri tarafından değerlendirildi.
Tasarımla konforu bir arada tutan
yenilikçi eserler arasından seçim
yapan jüri üyeleri; cesur, yenilikçi,
avangard, modern ve neo klasik
gibi kriterlerle övgüyü ve ödülü hak
eden tasarımları ve firmalarını belir-
ledi.

Yemek odası kategorisinde 1.’lik
ödülünün sahibi Nora adlı ürünü ile
DOĞTAŞ oldu. Oturma grubu kate-
gorisinde Greta adlı ürünüyle
NURUS  1. olurken, genç odası
kategorisinde Poly adlı ürünüyle

KELEBEK Mobilya 1.’liğe layık görül-
dü. Yatak odası kategorisinde
Theresa isimli tasarımıyla TEPEHO-
ME 1. olurken, uyku kategorisinde
Tesla Sleep adlı ürünü ile YATAŞ,
tamamlayıcı mobilya ve aksesuar
kategorisinde Alava isimli tasarımıyla
NURUS  1. oldu. İSMOB 2016
Tasarım Yarışması’nın en iyi stant
ödülü ise DOĞTAŞ Mobilya’ya gitti. 

Türkiye’de mobilya tasarımı ve sek-
törünü; sağlıklı bir çizgiye oturtmak,
uluslararası platformlarda yer edine-
bilmesini sağlamak, tasarımı evren-
sel boyuta getirerek, paylaşarak,
özgün tasarım fikirlerinin yaratılma-
sına katkıda bulunmak vizyonuyla
haraket eden Türkiye Mobilya
Sanaycileri Derneği- MOSDER, her
geçen yıl artan bir ilgiyle geleneksel-
leşen İSMOB Tasarım Yarışması’yla,
tasarıma  üretim gücüyle destek
verenlerin başarılarını tescilleme mis-
yonunu bir kez daha üstlenmiş
oldu. l l





Ü Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü, günlerce süren yoğun çalış-
malar sonucu hazırladığı özel tasa-

rım 21 m2’lik standı ile bu önemli etkin-
likte katılımcı olarak yer almıştır. Bu kap-
samda bölümde yürütülen eğitim ve
ARGE faaliyetleri hakkında çeşitli sunum
ve etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 

Başta mezunlar olmak üzere çok sayıda
yerli ve yabancı sanayici iş adamı, sektör
temsilcisi, profesyonel ve öğrenci standıı
ziyaret etmiştir. Buna ilaveten bir grup
öğretim üyesi ve öğrenci ile birlikte fuar-
daki stantlarda ziyaret ve incelemelerde
bulunulmuştur. 

Fuar boyunca özel sektör temsilcileri ile
yapılan görüşmeler neticesinde birçok
mezuna yeni iş imkânları sağlanmış, 2.
ve 3. sınıfta okumakta olan öğrencilere
yaz stajı olanakları organize edilmiştir.

İSMOB 2016 Fuarı’ndaki organizasyo-
nu, Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü Başkanı Prof.Dr. S. Nami KARTAL
ve Doç.Dr. Zeki CANDAN tarafından

koordine edilip yürütülmüştür.

Öğretim Elemanlarından Araş.Gör.Dr.
Evren TERZİ, Araş.Gör. Davut BAKIR,
Araş.Gör. Memiş AKKUŞ ve Araş.Gör.
Hızır Volkan GÖRGÜN ile öğrencileri-
mizden Sivan SUNOBAR, Mert YILDIRIM,
Gizem ÇAVDAR, Özlem YAMAN, Mürsel
ÜZER, Berfu ÖZTAHTACI, Aysoltan
EGEMBERDİYEVA, Berkay BALKANLİ,
Can KAYIKCI ve Diyar OSSY stantta
gönüllü olarak görev almışlardır.

İ

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü 12 – 17 Ocak 2016 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde düzenlenen İSMOB İstanbul Mobilya Fuarı’nda
katılımcı olarak yer almıştır. 
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İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü

ISMOB Mobilya Fuarı’nda Yer Aldı
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The furniture industry in Brazil plays a
role of highlighted importance in the
wood production chain, in which it is
undoubtedly the main player, and in the
supply of a huge network of specialty
retailers and department stores, that
has the products offered by this seg-
ment as one of its main sources of 
revenue. 

The producing sector of furniture and
mattresses industries are really impor-
tant when compared to the indicators
of the manufacturing industry in Brazil,
both in terms of the relevance of the
value of its production as well as its
ability to generate jobs and foreign cur-
rencies for the nation.

Direct and indirect employment gener-
ated by the furniture and mattress pro-
ducing sector totaled 327.4 thousand
jobs in 2014, equal to 3.5% of all work-
ers allocated in industrial production
during that year, showing that in addi-
tion to its tremendous economic impor-
tance, this is a segment with a strong
social impact.

Between 2010 and 2014, the Brazilian
furniture industry (including the mat-
tress industry), grew by 27.8%, from
15,100 manufacturing units in 2010 to
19,800 currently. ▲ ▲
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Brezilya Mobilya Pazarı
Geniş ormanları, zengin hammadde kaynakları ve göreceli olarak ucuz
işgücü ile Brezilya’da mobilya endüstrisi özellikle ahşap  üretim zinciri
içerisinde önemli bir rol oynamaktadır. Üretimin yanısıra toptan ve
perakende satış zincirleri ve alışveriş merkezleri ile tüm ülkeye yayılmış
olan mobilya sektörü ekonomi içerisinde de azımsanmayacak bir
fonksiyona sahiptir.





RETİM İSTATİSTİKLERİ

Ekonominin doruğa çıktığı
2014 yılı verilerine bakıldığın-

da sektörde 20.000 civarında işlet-
menin olduğu, bunların 350 bin
civarında kişiyi istihdam ettiği, 510
milyon ünitelik bir üretim kapasitesi
olduğu, 45 milyarlık bir üretim hac-

mine sahip olduğu ve 700 milyon
USD’lik ihracat gerçekleştirdiği
görülmektedir.

Bu veriler mobilya ve yatak endüs-
trilerinin Brezilya’nın imalat sektörü
içerisindeki önemini kanıtlamakta-
dır. Brezilya mobilya endüstrisi
gerek ürettiği değerler gerekse de

yarattığı iş kapasitesi ve ülkeye getir-
diği döviz açısından ülkenin önde
gelen endüstrileri arasındadır. 2014
yılındaki 44 milyarlık üretim rakamı
esas olarak Brezilya üretim endüstri-
lerinin % 2’sine karşılık gelmektedir.

Aynı dönem mobilya ve yatak ima-
latında endüstriyel alandaki tüm
işçilerin % 3.5’uğunu oluşturmak-
taolan toplam 330 bin iş istihdam
edilmiş olup, sektör bu anlamda
güclü bir sosyal etkiye de sahiptir.

MOBİLYA ÜRETİMİNİN 
PROFİLİ

İstatistiklere göre, 2010 ve 2014 yıl-
ları arasında Brezilya mobilya
endüstrisi %28 civarında büyümüş-
tür.

Coğrafi dağılım olarak bakıldığında,
her ne kadar ülke geneline yayılmış
olsa da, Brezilya’daki mobilya üreti-
minin % 78’i Güney ve Güneydoğu
bölgelerinde gerçekleşmektedir.

Brezilya’da gerçekleşen mobilya üre-
timinin %84’ü ahşap mobilya olup,
geri kalanların %8.5’uğu metal
mobilya, % 4.3’ü ise rattan, plastik,
döşemelik, hasır mobilyalardan oluş-
maktadır. Kalan %2.3’ü ise yatak sek-
töründe gerçekleşmektedir.

Brezilya’da aynı yıl içerisinde yerli
mobilyaların 480 milyon ünite üre-
tim seviyesinde gerçekleşmiş olması
% 1 civarında bir düşünün göster-
gesidir. Oysa 2010’da % 14’lük bir
büyüme gerçekleşmiş olup, o
dönem periodunda ortalama her
yıl % 6.5’luk büyüme hızı yakalan-
mıştı. Oysa yatak üretimi %1.1’lik bir
artış ile 36 milyon ünite civarında
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gerçekleşmiş olup, yatak pazarında
2010 – 2014 arasında yakalanan
büyüme hızının çok altında kalmıştı.
Çünkü o zaman aralığında 
gerçekleştirilen toplam büyüme 
% 20 civarındaydı.

KATEGORİLERE GÖRE
BREZİLYA MOBİLYASI

Aynı şekilde, mobilya çeşitlerinin
dağılımı incelendiğinde görülmek-
tedir ki 2014 yılında toplam üretim
içerisinde yatak odası mobilyası
%35’lik bir ağırlıkla başı çekmekte,
ofis mobilyaları %18’lik bir payla
ikinci sırada gelmekte, bunları sıra-
sıyla %12.3 ile mutfak mobilyası,
%10.9 ile döşemelik mobilya,

%10.5 ile yemek odası, %5.1 ile
oturma odası izlemektedir. Kalan %
9.9 ‘luk bölüm ise “diğer mobilya-
lar” kategorisi altında geçmektedir.

MOBİLYA SEKTÖRÜNE
YAPILAN YATIRIMLAR

Yine 2014 yılı rakamları esas alındı-
ğında mobilya ve yatak endüstrileri-
ne 1.5 milyonluk bir yatırım gerçek-
leştirildiği görülmektedir. Bu 2013
yılı verilerinin %12.5 oranında altını
işaret etmektedir. Bu düşüş, son 5
yıl içerisindeki yükselen trend ile kar-
şılaştırıldığında oldukça keskin bir
düşüşü işaret etmektedir. Çünkü
2010 – 2014 yılları arasında yıl başı-
na ortalama %15.4’lük artışla 
toplamda % 77.7’lik bir artış 
kaydedilmişti.
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Brezilya’da gerçekleşen
mobilya üretiminin
%84’ü ahşap mobilya
olup, geri kalanların
%8.5’uğu metal
mobilya, % 4.3’ü ise
rattan, plastik,
döşemelik, hasır
mobilyalardan
oluşmaktadır. Kalan
%2.3’ü ise yatak
sektöründe
gerçekleşmektedir.





MOBİLYA ÜRETİM
GİRDİLERİ İTHALATI

Brezilya, mobilya gibi böylesine
önemli bir sektör için, dünya tekno-
lojisini ve kalitesini takip etme anla-
mında, mobilya üretimi için gere-
ken yan sanayi konusunda da
önemli yatırımlar gerçekleştirmiş
olup, bunların içerisinde
Schattdekor gibi önemli markaların
üretim tesisleri de bulunmaktadır.

Önemli oranlarda ithalat gerçekleş-
tiren ülkede yine 2014 itibariyle yan

sanayi ithalatında %38.1’lik çok kes-
kin bir düşüş yaşanmış, bu rakam
ağaçişleme ve mobilya makinaları
kategorilerinde  %56 ve %46 oran-
larını bulmuştur.

Genel tabloya bakıldığında
Brezilya’nın makina ithal ettiği ülke-
ler arasında Almanya ve İtalya birlik-
te %56.6’lık bir ağırlığa sahip ike,
Çin’den ithal edilen makinaların
yüzdesi sadece %14.6 oranındadır.
Bunun dışında diğer ülkeler şöyle
sıralanmaktadır : Danimarka,
Taiwan, İspanya, Estonya,
Avusturya ve Güney Kore.

BREZİLYA’NIN  MOBİLYA
DIŞ TİCARETİ

Brezilya’nın mobilya dış ticareti son
dönemde kötü giden genel ekono-
mik durum, ülke parasının sürekli
değer kaybediyor olması ve yerli
imalatçıların ucuz işgücü va ham
madde kaynakları nedeniyle Asya’lı
üreticiler ile rekabette zorlanmaları
yüzünden çok da parlak değil.

Hastane, dişçi vb.tıbbi mobilyalar
dışarıda bırakılarak elde edilen ista-
tistikliklere göre Brezilya mobilya
ihracatı 666.5 milyon ABD doları ile
2010 – 2014 döneminde toplamda
% 12.5’lik bir düşüşe ve 2014’de ise
bir önceki yıla göre %1.8’lik bir
düşüşe işaret etmektedir.

İthalat ise 732.5  milyon ABD doları
ile aynı zaman aralığında %55.5
artarken, sodece son yıl 
olan 2014’de %1.6’lık bir düşüş
yaşamıştır.

Bu arada mobilya aksamı ve sandal-
yelerdeki ithalat miktarının dönem
boyunca ikiye katlandığını ancak
yataklarda ise %68’lik bir düşüş
olduğunu da belirtmek gerek.

BREZİLYA’NIN MOBİLYA
İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER

Biraz önce rakamları verilen mobil-
ya yan sanayinin temel olarak ithal
edildiği ülkelerden farklı olarak,
Brezilya’ya giren bitmiş mobilyaların
ana kaynağı Çin ve ABD. Son iki yıl
içerisinde Çin’den ithal edilen bitmiş

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:133 Mart - Nisan 2016 58

FILEDOSYA

Brezilya’nın mobilya dış
ticareti son dönemde kötü

giden genel ekonomik
durum, ülke parasının

sürekli değer kaybediyor
olması ve yerli

imalatçıların ucuz işgücü
va ham madde kaynakları

nedeniyle Asya’lı
üreticiler ile rekabette
zorlanmaları yüzünden
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mobilya oranı 2012’de %30.6 iken
2014’de %27.9’a düşmüş ve
ABD’den ithal edilenler % 15 ora-
nında artmış olsa bile sıralama hala
aynı.

Brezilya’ya mobilya satan en büyük
10 ithalat ülkesini şöyle sıralayabili-
riz : Çin, Abd, Güney Kore, Meksika,
İtalya, Almanya, Tayland, Fransa,
Polonya, Uruguay. Bu ülkelerden

ithal edilen bitmiş mobilyalar,
Brezilya’nın toplam ithalatının
%81.1’ini oluşturuyor.

BREZİLYA’NIN MOBİLYA
İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKELER

Öte yandan Brezilya’nın mobilya
ihraç ettiği ülkelerin başında 2014
yılı rakamlarıyla  114,555 Abd dola-
rı ile yine ABD gelmekte olup, bu

ülkeye yapılan ihracat, toplam ihra-
catın %17’sini oluşturuyor. İkinci
sırada %14 ile İngiltere, üçüncü
sırada ise %12.4 ile Arjantin gel-
mektedir. Bundan sonraki ülkelerin
yüzdesi %3 ila %4 arasında dolaş-
makta olup bunların tamamı Latin
Amerika ülkeleridir.

SIKINTILI BİR PAZAR

Tablolardaki rakamlar, her ne kadar
kalite ve teknolojik altyapısında göz-
lemlenebilir kimi sıkıntılar olsa ve
azalan bir trend izlese de,
Brezilya’da hala aktif bir mobilya
ticareti olduğunu ve ülkenin ana
ithalat bölgeleri Asya ve Avrupa
iken, temel hedef bölgelerininse
toplam ihracatının %50’sinden faz-
lasını oluşturan Güney Amerika
olduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan mobilya endüstrisi
rakamları 2014 yılından itibaren
önemli oranda negatif değerler
göstermiş ve o yıldan itibaren kes-
kin gerilemeler yaşamıştır.

Bu durumu daha çok  kötü giden
ekonomi, paranın değerinin düş-
mesi ve Asya mobilyalarının haksız
rekabeti olarak açıklasalar da,
Brezilyalı uzmanlar her ne kadar bu
araştırmanın yapıldığı sıralarda açık-
lanmamış olsa da sinyallarin 2015
yılı için de parlak olmayacağı konu-
sunda hemfikirler. Bu karamsarlık
ister istemez 2016 beklentilerine de
yansımıştır.
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Brezilya’da hala aktif
bir mobilya ticareti
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hedef bölgelerininse
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%50’sinden fazlasını
oluşturan Güney

Amerika olduğunu
söyleyebiliriz.
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From 18 to 24 January 2016 at imm
cologne and LivingInteriors, a total
of 1,185 companies from 50 coun-
tries presented the trends in furni-
ture and furnishings for the com-
ing year. 

Buyers from the trade with deci-
sion-making authority made for a
dynamic trade fair during the first
five days. With around 80,000 trade
visitors from 128 countries, the
event recorded a slight increase
(4.8 percent) in trade fair visitor
numbers compared to 2014.

The proportion of visitors from
abroad was 46 percent (based on
the trade visitor days). The devel-
opment in the number of visitors
from overseas was positive, while
the trade fair duo recorded an
especially significant increase in
the number of visitors from
Europe.

This year about 30 Turkish compa-
nies including our publishing
group attended the show with the
organization of MOSFED, Turkish
Furniture Industrialists
Federeation and IIB Turkish
Exporters Association. The second
day, Turkish Economy Minister
visited the exhibitors and wish a
successfull show.

IMM KOLN 2016 Mobilya Fuarı, 30 Civarında
Türk Firmasının Katılımıyla Gerçekleşti

Türk firmaları, bu yıl Imm Köln Mobilya fuarında yıllar sonra tekrar
oldukça kalabalıktı. Fuarda farklı hollerde yer alan mobilya firmalarımız
bu yıl İstanbul İhracatçılar Birliği organizasyonu ile toplu katılım
gerçekleştirdiler. Üyesi olduğu Mobilya Dernekleri Federasyonu
MOSFED üyeleri ile birlikte fuarda hazır bulunan EKİN Yayın Grubu,
İİB standında FURNITURK ve MOBİLYA Dergilerinin dağıtımını
gerçekleştirerek, fuara katılamayan Türk firmalarının da fuarı ziyaret
eden uluslararası profesyoneller ile buluşmalarını sağladı.
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ÜYÜK ULUSLARARASI
BULUŞMA

Bu yıl 18 – 24 Ocak 2016 tarihleri
arasında kapılarını açan Imm
Cologne fuarına 50 ülkeden 1.185
firma katılarak ürün ve hizmetlerini
128 ülkeden gelen 80.000 civarın-
da profesyonele sergilediler.
Özellikle Avrupa’dan Hollanda,
İngiltere ve İspanya’dan gelen ziya-
retçilerde bir patlama yaşayan fua-
rın uzak ülkelerden gelen ziyaretçi-
lerinde de önemli bir artış yaşanır-
ken, bunların arasında başı ABD,
Çin ve Hindistan’ın çektiği görüldü.

Genel Müdür Gerald Böse, “her
zaman olduğu gibi en son moda
trendleri sergileyen, en yeni tasa-
rımları global mobilya sektörünün
oyuncuları ile paylaşan fuar, yine
hayli uluslararası idi. Toplam ziyaret-
çilerin %46’sının Almanya dışından

dünyanın dört bir yanından gelme-
si de bunun bir göstergesi olmuş-
tu.” diyerek fuarın başarısına dikkat
çekerken, Alman mobilyacılar
Derneği VDM Başkanı Dirk Uwe
Klaas da bu yıl fuarda sergilenen
çeşitlilik, inovasyon ve her fiyat ara-
lığında sunulan tasarımların, Alman
mobilya pazarının 2016 yılında da
yine yükselmesine devam edeceği-
nin bir göstergesi olduğu söyledi.

Birlikte gerçekleşen LIVING INTERI-
ORS 2016 ile birlikte, bu yılın kon-
septinin “Akıllı Evler” olduğu Imm
Cologne 2016 fuarında, bu anlam-
da oldukça yenilikçi iç mekan tasa-
rımları ve ultra modern kombinas-
yonlar sergilendi. Aydınlatmadan
güvenliğe, elektroniklerden kablo-
suz teknolojiye kadar pek çok siste-
min mobilya tasarımlarıyla içiçe
olduğu innovatif ürünler, aynı

B
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zamanda doğal malzemeleri de ön
plana çıkantmıştı bu yıl. Özellikle
çok değişik ve çarpıcı desenli ahşap
yüzeylerin hakimiyeti altında, masif
ağaçtan doğal taşlara, mermerden
egzotik malzemelere kadar pek çok
alternatif seçeneğin dünya mobilya-
ları tasarımında giderek daha fazla
kullanılmaya başlandığı görülüyor-
du. Özellikle koltuk ve sandalyeler-
de birbirinden ilginç çalışmalar gör-
mek mümkündü. Modern mobilya-
da da yoğun olarak kullanılan
ahşap ve ahşap desenli ürünler,
MDF üzeri doğal kaplamalar
hemen tüm standlarda karşımıza
çıkıyordu.

TÜRK MOBİLYACILARI,
“YİNE, YENİ YEDİDEN”
KÖLN’DE..

Bu yıl Köln mobilya fuarı Türkiye’de
gerçekleşen iki fuar arasında bir
mola gibi oldu. Ancak yaklaşık 10
yıldır Türklerin pek katılmadığı ve
ara verdiği bu fuara bu yıl
İhracatçılar Birliği desteği ile toplu
bir katılım gerçekleşti. Türkiye’nin
değişik illerinden 30’a yakın firma-
nın İİB organizasyonu altında katıl-
dığı fuarda  holde özel bir Türk pav-
yonu oluşturuldu ve burada firma-
lar en yeni tasarımlarını sergilediler.

Almanya’ya gelen Ekonomi Bakanı
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Mustafa Elitaş ve MOSFED yönetici-
leri fuarın ikinci günü tüm Türk pav-
yonundaki firmaları tek tek dolaşa-
rak katılım sertifikalarını bizzat tak-
dim ettiler. Bakan Elitaş, burada
yaptığı açıklamada mobilya sektörü-
nün Türk ekonomisi için ciddi bir
istihdam oluşturduğunu ve bu
nedenle de bu sektöre oldukça
önem verdiklerini, bakanlık olarak
da sektörün sorunlarına karşı her
zaman duyarlı olacaklarını belirtti.
Elitaş aynı zamanda Almanya gibi
bir ülkede Türk firmalarının nitelikli
ve bu kalitede ürünlerle katılım gös-
termesi, bu zorlu pazara ve
Avrupa’nın geneline ihracat yapıyor
olabilmesinin önemine de değindi.

Bu yıl gerçekleşen fuar önceki yılla-
ra göre gerek ziyaretçi, gerekse
ürün çeşitliliği açısından daha zen-

gin ve başarılı bir fuar oldu. Büyük
çoğunluğu Alman olmak üzere
İtalyan, Fransız, İspanyol firmaları
ev mobilyası alanında ürünlerini
sergilerken, Uzakdoğu’dan
Endonezya, Filipinler, Malezya, Çin,
yanısıra Romanya, Slovenya gibi
ülkeler de yine ulusal pavyonlarla
fuara katılım sağladılar. 

Sonuç olarak, genel bir değerlen-
dirme yapmak gerekirse görüştüğü-
müz Türk firmalarının çoğunluğu
fuardan memnun olduklarını,
olumlu dönüşler aldıklarını 
belirttiler.

Fuarda  ürün ve hizmetlerini sergi-
leyen Türk firmaları arasında GENÇ
STİL, NURHAS, ADASAN, YATAŞ,
CEM TURİZM, İ.İ.B., MUZAFFER
MOBİLYA, ÖZCANLAR SANDALYE,

ÖZDEMİRLER, SEHPA MOBİLYA, TİTİ

MOBİLYA, SONOROUS, ICI CARPET,

YAPRAK ORMAN, UĞUR ORMAN,

YATSAN SÜNGER, MELTEM MODÜ-

LER, MOBILIUM, INMODA, NEW-

JOY, GÖKMENLER, BESTEKNIK,

DENLI KERESTE, MURAT YILMAZ-

SOY, POLYA ve EKİN Yayın Grubu

yer alıyordu.
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IMM KOLN 2016 Mobilya Fuarı’nda Sergilenen Tasarımlardan
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This year, the 3 shows

Fimma, Madealia, Habitat

Valencia and Cevisama is

organized by the initiative

of “See you in Valencia”

between the dates 01 - 05

February in Spain.

This great return was the

sign of the recovery of both

Spain and the industry.

Our publishing group that

distributed its magazines

during the event, organized

also a visitor group from

Turkey.

İRBİRİNİ BESLEYEN
DÖRT ÖNEMLİ FUAR

Valencia’daki Feria Valencia fuar merke-
zinde 183.000 m2 üzerindeki bir alanda
40 ülkeden gelen ziyaretçileri toplam 8
hole yayılan 1.665 katılımcı ile buluştu-
ran fuar, gerek seramik, banyo-mutfak,
gerek ahşap ve makina, gerekse de
mobilya, aydınlatma ve dekorasyon
endüstrilerinde İspanya’nın toparlanma
sürecinin bir göstergesi olmuştur.

Her üç fuar da toplamda hem ziyaretçi
açısından % 19, hem de toplam alan

B

“See you in Valencia” insiyatifi ile 01 – 05 Şubat  tarihleri arasında eş
zamanlı olarak gerçekleşen 4 fuar, Feria Habitat Valencia, Cevisama/
Coccina, Fimma ve Maderalia fuarları bu yıl oldukça hareketli bir
biçimde gerçekleşti. Yayın grubumuzun da katıldığı ve bir de ziyaretçi
organizasyonu gerçekleştirdiği etkinlik, İsyanya ekonomisinin de yıllar
sonra pozitif bir trende girmekte olduğunun önemli bir göstergesi idi.
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FIMMA-MADERALIA 2016, HABITAT
VALENCIA 2016, CEVISAMA 2016

Eşzamanlı Gerçekleşen Çoklu Sektör Buluşması için İspanya’daydık :





olarak %15 civarında bir artış ile
belki de ilk kez beklentileri aşan bir
moral sağladı. Bu yıl 37. kez gerçek-
leşen ağaçişleme makine, aksam ve
el aletleri fuarı Fimma ile ahşap ve
mobilya yan sanayi fuarı Maderalia
fuarında bu kez  dünya pazarlarının
büyük oyuncularının önemli marka-
larını da görmek mümkündü.

212 katılımcısı tarafından sergile-
nen özgün tasarımları ve D-Area,
“Salon Nude”, “International
Contact Forum” gibi etkinliklerin
oluşturduğu bölümleriyle özellikle
tasarımcıların ilgi odağı olan Feria
Habitat Valencia’da her dört katılım-
cıdan biri yabancı olup, İspanya
dışında  ağırlıklı olarak İtalya,
Almanya, Belçika ve Portekiz’den
gelmişlerdi.

ETKİLİ ALIM HEYETLERİ

Bu yılki “See you in Valencia” etkin-
liklerindeki en çarpıcı gelişme,
%34’lük bir büyüme ile Fimma –
Maderalia fuarlarında olmuştu.
53.000 m2 üzerinde beşte biri ulus-
lararası katılımcı olan 614 firmanın
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ürünlerinin sergilendiği fuarda ser-
gilenen uluslararası markalar, gerek
makina, gerek tedarik malzemeleri
anlamında dünya pazarlarının da
bir panoraması idi adeta. Özellikle
bu fuar için Almanya, Brezilya

Arjantin, Kolombiya, Fransa, İtalya,
Fas, ABD, Portekiz gibi ülkelerden
gelen ziyaretçilerin bir önceki yıla
oranla artışı dikkat çekiyordu.

Fuarda ayrıca ANIEME, FEDAI and
ICEX  tarafından gerçekleştirilen
alım heyetlerinin yanısıra,
Türkiye’den de yayın grubumuz
tarafından firma imtiyaz sahibi
Nesip Uzun’un liderliğinde sektör
profesyonellerinden oluşan bir
heyet organize edildi ve fuar
boyunca katılımcı, ziyaretçi ve orga-
nizatörler ile çeşitli görüşmelerin
gerçekleştirilmesi sağlandı.

Heyetin başında olan ve tüm fuar
boyunca çeşitli temaslar gerçekleş-
tirmelerini sağlayan yayın grubu-
muz imtiyaz sahibi Nesip Uzun’un
fuar hakkındaki izlenim ve aktarım-
larını aşağıda paylaşıyoruz :
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“Batı Avrupa'nın ucunda İspanya
Valencia’da gerçekleşen bu fuar iki
yılda bir gerçeklesiyor. Avrupa’daki
ekonomik duruma kıyasla bu yıl
daha olumlu ve pozitif bir büyüme
gösteren İspanya ekonomisi bu
fuarda da hissediliyor. Fuar oldukça
modern bir kompleksde
Valencia'nın minimalist ve modern
yeni mimarisine uygun bir tarzda
inşaa edilmiş. Gezerken zorluk 
çekilmiyor. 

Bu fuarlar esas olarak birbiriyle bağ-
lantılı dört ürün grubunda birbirini
tamamlayan ve besleyen ürünler
sergiliyorlar. Bunların arasında 3 – 4
holde sergilenen mobilya aksesuar-
ları, bağlantı elemanları ve yüzey
malzemeleriyle parke ve zemin mal-
zemeleri, boya vernik kenar bantla-
rı, mdf, suntalam ve akriliklerle high
gloss ürünler var.

Öte yandan  ev, ofis ve bahçe
mobilyaları, modern ve klasik mobil-
yalar ile avant garde tasarım ürünle-
ri içiçe geçmiş ve oldukça büyük üç
holde gerçekleşti.

Fuarın altıncı ve yedinci hollerinde
çok büyük ahşap işleme makineleri
vardı. İspanya'nın hemen tüm maki-
ne imalatçılarının yanısıra önemli
İtalyan ve Alman makineciler,
Biesse, Scm, Homag Group, Ima
gibi uluslararası markalar vardı.

Bu yıl Türkiye bu segmentte büyü-
mesine rağmen Valencia’da hiç bir
marka ve firmayla temsil edilmedi.
Oysa makine pazarı oldukça önem-
li ve büyüyen bir pazar. Esas itibariy-
le bölge sadece İspanya'yı temsil
etmiyor, İspanyol ve Portekiz dilleri
konuşulan tüm ülkelerle organik
bağlar var ve bu yılki fuar son on
yılın gerek katılımcı gerekse de nite-
likli ziyaretçi açısından en başarılı
yılını yaşadı. Ancak bu fuarlar eko-
nomik süreçleri ve ülkelerin iç geliş-
meleri iyi gözlenemediğinden yıllar
öncesinde bir defa katılım yapan ya
da ziyaret edilerek oluşturulan göz-
lemlerle değerlendirildiğinden 
yol haritaları da ona göre
oluşturuluyor. 

Oysa on yıl önce İspanya
Avrupa'nın hasta ve başa bela ülke-
siyken bu gün pek çok sektörde ve
üretim alanında önemli mesafeler
katetti. 2015-2016 da daha çok
toparlandı ve şu an iyi bir durumda.
Dolayısıyla beş on yıl öncesinin
İspanyası değil. Genel anlayış '' dört
yıl önce gitmiştim iyi değildi'' cümle-
siyle sınırlı olunca dört yılda batan
ve büyüyen ekonomileri de takip
edemeyince süreçleri orada 
donduruyoruz. 

Bu yıl bu fuara Türkiye'den
Kastamonu Entegre, Tece, Kayalar
Kimya, Kadoma, Boyut Plastik,
Gasan Amortisör sistemleri, gibi
Türk firmaları Starexpo fuarcılık
kanalıyla katılmışlardı.
Görüştüğümüz firmalar katılımdan
memnunlar, özellikle bu yılki ziyaret-
çi profilinin oldukça iyi olduğunu
söylüyorlar. 

Fuar yönetimi katılımcı kadar, nite-
likli ziyaretçi için de çaba harcamış
ve EKİN Yayın Grubuyla yaptığı gibi
pek çok ülkeden heyetler ve alıcılar
getirmiş. Bu yıl Fimma Maderalia
'nın talebi üzerine Türkiye'den
mobilya sektörünün değişik bileşen-
lerinden konaklanma giderlerinin
de onlar tarafından karşılandığı bir
ziyaretçi organizasyonu gerçekleş-
tirdik ve gözlemlerimize göre de
başarılı bir organizasyon oldu. İran
Woodexpo fuarına denk gelmesi
nedeniyle de planlanandan daha
az sayıda almasına karşın, oldukça
etkili temaslar gerçekleştirerek çok
verimli sonuçlar alındı.”
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WOODEX Show that was

held this year between the

dates 31 January - 03

February became much

more significant for compa-

nies performing in wood

and furniture side industry.

After the cancellation of the

economical and political

restrictions towards Iran, all

of the world were looking at

that country and all Iranians

were looking at ISIK AHSAP

that was one of the most

interested companies in

WOODEX 2016. 

luslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
(UAEA) İran'ın 14 Temmuz 2015'te
kabul edilen nükleer anlaşmaya

uygun davrandığı yönündeki raporuyla
ABD, AB ve BM bu ülkeye ambargoyu
kaldırmasıyla İran bütün yatırımcıların
gözdesi oldu.  İran’a ait 100 milyar
dolarlık bloke paranın kullanıma girmesi
ile dünyanın en büyük şirketleri İran’da
çalışma yapmak için sıraya girdiler.

Ambargonun kalkması ile cazibe merke-
zi olan İran’da bütün orman ürünleri
sektörünün görücüye çıktığı yer
Woodex fuarı oldu. Woodex İran’ın
mobilya yan sanayileri konusunda en
önemli ve tek fuarı olma özelliği taşımak-
tadır. Almanya, Avusturya, İtalya, Güney
Kore, Malezya, Tayland, Çin gibi ülkeler

başta olmak üzere dünyanın birçok
ülkesinden katılımın gerçekleştiği fuarda
Işık Ahşap göz kamaştırdı. Işık Ahşap 15
yıldır İran’da geniş bayi ağı ile hizmet
vermektedir. Işık Ahşap ve bayilerinin üç
farklı büyük stantla katıldığı 

U

İranlı mobilya üreticilerinin makine, aksesuar vb. alanlarda alım ve
bağlantı yaptıkları bir platform olan ve bu yıl 14. si düzenlenen
Uluslararası Mobilya Yan Sanayileri, Aksesuarları ve Ağaç İşleme
Makineleri Fuarı 31 Ocak – 3  Şubat 2016 tarihinde Tahran fuar alanında
gerçekleşti. Fuar, ülke sanayisinin yeni yeni gelişmeye başlaması ve bu
alanda önemli atılımların yapılması açısından mobilya yan sanayicileri
için oldukça belirleyici. Bu nedenle de IŞIK AHŞAP yıllardır hem bu
pazara, hem de fuara oldukça önem vermekte.

▲ ▲

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:133 Mart - Nisan 2016 84

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

WOODEX Fuarında Dünyanın Gözü İran’da,
İranlıların Gözü IŞIK AHŞAP’ta İdi





MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:133 Mart - Nisan 2016 86

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

fuarda firmanın 2016 yılı yeni renk,
desen ve dekorları sergilendi. Dev
ekranda Işık Ahşap tanıtım filmleri-
nin izlettirildiği fuarda Işık Ahşap
renkleri görenleri kendilerine hay-
ran bıraktı.

31 Ocak- 3 Şubat dahil dört gece
Işık Ahşap alt bayilerine yönelik dört
akşam yemeği verildi. İranlı meşhur
sanatçılarında katıldıkları program-
larda katılımcılar çok eğlenceli vakit
geçirdi. Işık Ahşap Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Yaşar ana bayileri-
ne teşekkür ederek başladığı konuş-
masında; “İran’da 15 yıldır var
olduklarını, Işık Ahşap’ın ciddi bir
marka değerinin olduğunu, bayile-
rinin açmış olduğu çok güzel stant-
larla gurur duyduğunu, İran’da hali
hazırda satılan high glose panel,
akrilik panel , MDF Lam, Laminat
Parkesine ciddi ilgi olduğunu, Işık
Ahşap logolu iç piyasada taklit
ürünler olduğunu, taklitleri ile Işık
Ahşap orijinal ürünleri ayırt etmek
için panellerin arkalarına ancak UV
ışık ile görülen lazer yazıcı ile Işık

Ahşap ve üretim numaraları yazdık-
larını ifade etti.” Işık Ahşap Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Yaşar prog-
ramda 10 yıl ve üzeri Işık Ahşap ile
çalışan bayilerine ödüller verdi.

IŞIK AHŞAP

Işık Ahşap 1981 yılından bugüne
orman ürünleri sektöründe faaliyet
göstermektedir. Mat ve high gloss
panel, akrilik panel, kapak, profil,
taç, süpürgelik, lambri, suntalam
MDF lam ve laminat parke üretimi
yapmaktadır.

İstanbul Sanayi Odası’nın 2015
yılında açıklamış olduğu üretim
rakamlarına göre “Türkiye’nin 500
büyük sanayi kuruluşu “ arasında
yer alan IŞIK AHŞAP,  Ekonomist
Dergisi, Türk Ekonomi Bankası (TEB)
iş birliğiyle ve Turkcell'in desteğiyle
düzenlediği 2015 yılında
İstanbul’da düzenlenen
"Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi-
Anadolu Kaplanları" araştırması
sonuçlarına göre ihracatını en çok
artıran firma ödülü almıştı. 

TOBB öncülüğünde, TEPAV ve
AllWorld Network işbirliğinde yapı-
lan Türkiye'nin en hızlı büyüyen şir-
ketleri yarışmasında Işık Ahşap
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şir-
keti ödülü ve 35 yıllık tecrübesiyle
bu başarıların tesadüfi olmadığını
göstermişti.

Işık Ahşap en son 11 Kasım 2015
tarihinde modern tesislerinde
HOME FAIR 2016’ya gerçekleştir-
miş, bu organizasyona 20 ülkeden
250’si yabancı, toplam 1000 davetli
katılmıştı. Home Fair organizasyo-
nunda Işık Ahşap bin kişi ile yaptığı
ARGE ile sektörde renk desen dekor
seçimi konusunda bir ilke imza
atmış, yeni trendler konusunda ini-
siyatif almıştır.

WOODEX FUARI

Woodex, İranlı mobilya üreticileri-
nin makine, aksesuar vb. alanlarda
alım ve bağlantı yaptıkları bir plat-
formdur. Ülke sanayisinin yeni yeni
gelişmeye başlaması ve bu alanda
önemli atılımların yapılması da fua-
rın mobilya yan sanayicileri için
önemini daha da arttırıyor.

Fuarda Ağaç İşleme Makine
Fabrikası ve Kesilmiş üretimi için
aksesuarlar,  Kereste, Kaplama,
Parçacık Kurulu, MDF, OSB, LVL,
Kontrplak Panelleri. Fırın Kurutma ve
ilgili Ahşap Teknolojileri. Doğrama
Makine, Mobilya Endüstrisi, Makina,
Ağaç Tabanlı Paneller ve Kaplamalı
Ürünler, kapitone Ürünleri Üreticile-
ri. Makine ve Apre için Hatları.

▲ ▲





Taşınabilir, Ekipmanları, Kalıp, Ağaç
İşleme Aletleri, El Aletleri İşleme
Elektrikli El Aletleri ve Parçaları ve
Aksesuarları. (Menteşe, Knobs, Kulp,
Diğer Donanım) Emme
Ekipmanları. Ürünler: Laminatlar,
Kaplama, Kontrplak, Parçacık
Kurulu, MDF, Mühendislik Wood,
Kalıplı Kontrplak, Panel Ürünleri ve
Ahşap Kompozit, Kesilmiş Kereste
Kenar Yapıştırma Malzemeler:
Malzemeleri ve Sarf Malzemeleri
Ahşap Yapıştırıcılar, Vernikler, Cilalar,
Finishes, Zımparalama Kağıdı,
Malzemeleri Kumlama Aşındırıcılar,
Kaplamalar, vb. Fabrika Ekipmanları,
Aksesuarları ve Araçları, mobilya
döşeme kumaşları, deri ve kumaş.
Kağıt, baskı ve ambalaj makineleri,
yan sanayileri ve aksesuarları.
Mutfak ekipmanları, duvar kağıtları
vb. ürünler sergilendi.

NEDEN İRAN ?

Türkiye İran ekonomileri birbirlerini
büyük oranda tamamlayıcı nitelikte-
dir. Türkiye, İran’ın hem ihracatta
hem de ithalatta en büyük üçüncü
ortağı hâline gelirken; İran,
Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı

üçüncü ve en çok ithalat yaptığı
altıncı ülke durumunda. Bu dikkate
değer gelişme ve geniş potansiyel,
hem Türkiye’nin İran’dan sağlayabi-
leceği enerji ihtiyacından hem de
İran’ın büyük oranda Türkiye’den
karşılayabileceği mamül mal ihtiya-
cından kaynaklanıyor. 

Ekonomik ambargonun kalktığı
İran’ın 80 milyonluk nüfusunda kişi
başına düşen 5 bin dolarlık geliri
düşünüldüğünde, global ekono-
miyle hızla entegre olacaktır.
Türkiye’nin, benzer nüfusu ve
demografik yapısıyla geniş bir ürün
yelpazesinde İran için önemli bir
ticaret ortağı olması mümkündür.
İran’da nüfusun bir kısmının 
Türkçe konuşuyor olması önemli bir
avantajdır.

İran, dünyanın dördüncü büyük
petrol, ikinci büyük doğalgaz varlı-
ğına sahip bir ülke. Küresel şirketler,
bankalar İran’da yatırım için sıraya
girmeye başladılar. Batı ülkeleri için
İran büyük bir pazar, yatırımlar için
bir cazibe noktası durumunda.
Bloke edilen yaklaşık 100 milyar
dolar para da İran’a akmaya başla-
dı. Ayrıca, İran günde beş yüz bin
varil petrol üretimine başlayacak,
altı ay sonra da petrol üretimini beş
yüz bin varil daha artırarak, üretimi-
ni günde bir milyon varile yükselt-
miş olacaktır. İran küresel mali siste-
min yeniden bir parçası haline de
gelecek. Uluslararası Para Fonu IMF
de ambargoların kalkmasıyla,
İran’ın 2016-2017 döneminde
büyüme oranını yüzde 5’e çıkaraca-
ğı tahmininde bulunuyor.

İRAN İLE TİCARETTE
ENDİŞELER

Ambargo döneminde İran ithalatla
ilgili çok zorluklar çekti. Hammadde
tedarikinde sıkıntı yaşadı.
Hammadde temini üretim sıkıntısını
ortaya çıkardı. İranlı üreticiler
Avrupa’dan, Kore’den, Amerika’dan
makine temin edemiyordu.
Bankacılık ile ilgili problemleri vardı.
Türkiye’den kullanılmış tesis veya
Çin’den makine alımı yapabiliyordu.

Buda İranlı üreticilere ciddi deza-
vantaj yaşatıyordu. İran çok kısa
sürede bu dezavantajları ortadan
kaldırıp, her yönü ile çok fazla yatı-
rıma girmiş bulunmaktadır. Öyle
görünüyor ki yakın gelecekte
Türkiye’den İran’a satılan ürünlerin
bir kısmını İran Türkiye’ye satacak.
İran Rusya ve Orta Asya’da da ciddi
bir pazar yakalayacaktır. Çünkü İran
ucuz iş gücü, ucuz enerji ve bazı
kalemlerde ucuz hammaddeye
sahip olacaktır. Türk firmalarının
İran’dan üretilen ürünlerde kaliteli
üretim ile tercih edilir olması gereki-
yor. Bu arada Avrupa başta olmak
üzere bütün dünyanın İran pazarı
için ciddi bir mücadele içine girdiği-
ni görmemiz gerekiyor. Bu noktada
Türkiye’deki ambargonun kalkması
ile İran’a daha çok mal satarız ezbe-
ri doğru görünmüyor. Bilakis
Türkiye’nin işi zorlaşıyor. 

İran ekonomisinde istikrarlı bir
büyüme öngörülürken, Suudi
Arabistan ve Türkiye ekonomisinde
kötüleşme işaretleri artıyor. İran,
ABD ve Batı ile ilişkilerini geliştirir-
ken, Türkiye artarak gerginlik yaşı-
yor. Türkiye Rus uçağının düşürme-
si sonrasında kendi sınırları içine
çekilmek zorunda kaldı. Sonuçta,
İran Ortadoğu’nun en etkili aktörü
olma yolundadır.

İran sahip olduğu bütün ekonomik
imkanları kullanarak Batı’yla ilişkileri-
ni sağlamlaştırmaya çalışacaktır.
Bütün bu gelişen ilişkiler İran’a ciddi
bir yeni ağırlık kazandıracaktır. İran-
Türkiye rekabeti kaçınılmaz olarak
yaşanacak.

Suriye’de taraflılık durumu, Irak’ta
İran karşısında olmak, Suudi-İran
geriliminde Suudi Arabistan’ı des-
teklemek...

Umarım İran ve Türkiye’de karar alı-
cılar söylemlerini sertleştirip Türkiye
İran ilişkilerinde karşılıklı sınırlamala-
ra gitmezler. Fransız Devlet adamı
Charles de Gaulle, 1960’larda ifade
ettiği gibi “Uluslararası ilişkilerde
inançlar ve ideolojiler değil, ulusal
çıkarlar esas alınmalı perspektifini
temenni ediyor, istiyoruz.
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During its meeting held in

Istanbul Green Park Hotel

with its dealers, PELI PAR-

QUET both presented its

new decor collection and

provided information about

its 2016 targets.

00’ün üzerinde katılımcı ile gerçek-
leştirilen “Toptancı Bayi Zirvesi”nde
Peli Parke 2015 yılı değerlendirmesi

ve 2016 yılı hedefleri konusunda misafi-
leri bilgilendirdi. 

Türkiye’nin farklı bölgerinden bayilerin
katılımıyla gerçekleştirilen zirvede; 2016
sektörel beklenti, hedef ve pazarlama
stratejilerini bayileri ile paylaşan Peli
Parke, 2016 yılında satışa sunacağı yeni
dekor ve koleksiyonları da tanıttı.

Peli Parke’nin bölge yapılanması ve bu
planlama dahilinde gerçekleştireceği

kampanyalar ile 2016 yılı yol haritasının
bayilere sunulduğu zirvenin 2.oturu-
munda bayilerden gelen istek ve talep-
lerin değerlendiriliği başarılı bir toplantı
oldu.

1

1953 yılında Hasan, Fuat ve Nihat Turan kardeşler tarafından
kurulan; orman endüstrisi, kâğıt, gıda ve turizm sektörlerinde faaliyet
gösteren Turanlar Grup şirketlerinden Peli Parke, toptancı bayileri ile
İstanbul Green Park Otel’de buluştu. 
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PELİ PARQUET, Bayileri İle
İstanbul’da Buluştu
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6-19 Ocak tarihleri arasında düzen-
lenen ve 59 ülkeden 1441 firma ve
firma temsilcilerinin katılımıyla ger-

çekleştirilen “Domotex Halı ve Zemin
Kaplamaları Fuarı”na katılan Peli Parke,
fuarda sergilediği Comfort, Elegance,
Wood ve Vintage serileriyle ilgi odağı
oldu. 

Zemin kaplama sektörünün uluslararası
piyasada önde gelen firmalarının katıldı-
ğı fuarda; Peli Parke tarafından
Türkiye’de ilk kez uygulanan bir teknikle
imal edilen Türkiye’nin ilk renkli parkesi
Vintage Serisi 4 farklı renk seçeneğiyle
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 

Wood serisinin, 10mm ile dar konsptte
yer alan modelleri özellikle orta Avrupa
pazarından gelen katılımcıların ilgisini
çekti.

45.000’in üzerinde uluslararası sektör

profesyonelini ağırlayan “Domotex Halı

ve Zemin Kaplamaları Fuarı’nda

Türkiye’yi temsil eden Peli Parke, tasarla-

dığı inovatif ürünleri ile mekanlara ayrı-

calık katmaya devam edecek.

1

PELI PARQUET promoted its

newest collection serials

called Comfort, Elegance,

Wood and Vintage during

DOMOTEX show held in

Hannover, Germany.

Peli Parke, Türkiye’yi Avrupa’ya Taşıdı
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Her yıl  Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen ve sektörün
dünyadaki en önemli fuarı olarak kabul edilen “Domotex Halı ve Zemin
Kaplamaları Fuarı”na katılan Peli Parke, son trend ve teknolojilerin
sergilendiği fuarda ilgi odağı oldu.
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PELI PARQUET, one of the

companies in TURANLAR

GROUP is sponsoring the

schools interior surfaces as

a social responsibility 

project.

OSYAL SORUMLULUK
PROJESİ

Orman endüstrisi, kâğıt, gıda ve turizm
sektörlerinde faaliyet gösteren
Vezirköprü Orman Ürünleri’nin en
önemli markalarından biri olan Peli
Parke’nin desteğiyle sosyal sorumluluk
bilinciyle hayata geçirdiği proje ile
Samsun İli, Tekkeköy İlçesi Güzelyurt
Köyü’ndeki Tekkeköy İlkokulu’nun tüm
yüzey kaplamaları yenilendi. 

Tekkeköy İlkokulu’nun; anasınıfı, kütüp-
hane, müdür odası, idari ve arşiv odası-
nın tüm yüzey kaplamalarının yenilendi-
ği proje kapsamında  çocuklara sağlıklı
ve çağdaş bir eğitim mekanı sağlamayı
amaçlayan Peli Parke, eğitime verdiği
desteği sürdürecek.

PELİ PARKE

Peli Parquet Turanlar Şirketler Grubu
bünyesinde yer almaktadır. Hymen, zım-
para, homag, paketleme, depolama iş
süreçleri kapsamında, parke üretimi ola-

rak 200 kişiyi istihdam eden ve grup ola-
rak ise 450 kişinin çalıştığı Turanlar
Group, pelit ağacından gelen “Peli” ifa-
desini markalarının önüne almasıyla
tanınıyor.

Peli Parquet markasıyla sektörde var
olan Turanlar Group, ithal ürünler de
dâhil edildiğinde %20’lik bir pazar payı-
na sahip olan markanın, yıllık 120 mil-
yon m2 civarı toplam sektör üretiminin
%20’ini gerçekleştirmektedir. Firma üre-
timinin  %15’ini Yunanistan, Mısır, İran,
Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve
Türkmenistan ihraç etmektedir.

S
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TURANLAR GROUP’a Bağlı 
PELİ PARKE’den Eğitime Destek

Orman endüstrisi, kâğıt, gıda ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren





KASTAMONU ENTEGRE is

increasing its production

in Russia eventhough the

unfavorable conditions

happened because of the

crisis.

vrupa’nın en büyük MDF tesisine
sahip olan şirketin Alabuga’daki
tesisinde yılda 20 milyon m² lami-

nat parke, 565 bin m³ ise MDF/HDF
üretiliyor. Aynı lokasyonda, ikinci MDF
tesisini kurmak, ve laminat parke üretim
kapasitesini artırmak için geçen yıl çalış-
malara başlandı. 

İlave 130 milyon USD yatırım ve 485 bin
m3/yıl MDF kapasitesi ile bu yatırım
2016 yılının ilk yarısında tamamlandığın-
da, Alabuga MDF tesisleri toplam
1.050.000 milyon m3 MDF üretim kap-
asitesi ve 40 milyon m2 Floorpan marka
laminat parke üretim kapasitesi ile, tek
lokasyonda, dünyanın en büyük MDF
tesislerinden biri olacak. 

Böylece Kastamonu, Rusya’nın en
büyük MDF üreticisi konumuna gelerek
MDF ürününde, Rusya’da %30 pazar
payına ulaşacak.

Rusya pazarına göre kendini adapte
eden firma ürettiği ürünlerin üçte ikisini

Rusya’ya satıyor. Kalan üçte birlik pay ise
Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç ediliyor. 

Firmanın ulaşımı kolay coğrafi konumu
ve taşımacılık için elverişli sistemi,
Floorpan markasının her geçen gün
satış coğrafyasını genişletmesini sağlıyor. 

Tataristan’da faaliyet gösteren fabrikalar-
da planlı olarak üretim temposunu artır-
dıklarını ve Rusya’da satış alanını sürekli
genişlettiklerini belirten Floorpan Satış
Müdürü Vladimir Krivtsov, “Yerimizde
durmuyoruz. Sürekli yeni laminat parke
çeşitleri hazırlayıp üretiyoruz. Şuanda
Floorpan markasına ait 52 çeşit ürün
yelpazesi bulunuyor. Bu, ihracat için
bize çok önemli avantajlar sağlıyor.” diye
ifade etti. 

Fabrikada hali hazırda faaliyet gösteren
iki hat, toplamda 1080 levha/saat üre-
tim kapasitesine sahip. Faaliyet gösteren
hatlarda 31, 32 ve 33. sınıf ürünler
hazırlanıyor.

A

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Şirketine ait, Rusya Federasyonu’na
bağlı Tataristan bölgesindeki üretim tesisi, faaliyetine başladığı tarihten
itibaren üretim miktarını sürekli arttırıyor.
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Kastamonu Entegre, Krize Rağmen Rusya’daki
Üretimini Her  Geçen Gün Artırıyor





Claudia Küchen, Head of

Design and Marketing intro-

duced 2016 decor selection

of SCHATTDECOR.

The three current

Schattdecor trend themes

are called Casual Black,

Freestyle Clarity, and

Cultural Spirit. They show-

case a number of new

trends, colors, and 

materials.

Choosing from among

these, the surface special-

ist has selected 12 decors

with the potential to

become best sellers.

onuya ilişkin olarak tasarımcı ve
danışman olarak görevlerinin yeni
olanı fark etmek, analiz etmek ve

en sonunda müşteriye kendisi için neyin
önemli olduğunu açık olarak söyleyebil-
mek olduğunu söyleyen Küchen sözleri-
ne şöyle devam etti : “Decor Selection
2016 ile bağlayıcı bir trend ifadesi sunu-
yor, müşterilerimize ve partnerlerimize
değerli oryantasyon yardımı veriyoruz,
çünkü biz sorumluluk üstleniyoruz." 

Verilen bilgiye gore bir yıllık trend anali-
zine ve incelemeye dayalı seçimler sonu-
cunda   üc güncel trend yani Casual
Black, Cultural Sprit ve Freestyle Clarity
geliştirilmiş. Claudia Küchen Decor
Selection 2016'nın temel bir paket oldu-

ğunu ama müşterilerin bireysel talepleri
için de kendilerinden danışmanlık alabi-
leceklerini ifade ederek “bu tarz tale;ple-
rin gelmesi halinde müşteri ile bir bilgi-
lendirme sürecine geçeriz ve Decor
Selection seçimini ihtiyacına göre

uyarlarız." Diyor ve sözlerini şöyle
tamamlıyor : “Decor Selection 2016'nın
on iki dekoru üç güncel trend konsepti-
ne uygulanabilir ve du ̈nya çapında
önemli dekorlar olarak geçerlidir.”

FREESTYLE CLARITY  “Önemli
olan öze indirgeme”

Freestyle Clarity sadeliğin ve sahiciliğin
artan önemini yansıtır. Temel unsurlar
üzerine yoğunlaşma şimdi esastır ve

K

Firmanın Tasarım ve Pazarlama Sorumlusu Claudia Küchen, dünya devi dekor
firması Schattdecor’un 2016 yılı trenleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.  

▲ ▲
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SCHATTDECOR, Decor Selection 2016
Geleceğin Global Dekor Trendleri Sektörün Beğenisine Sunuldu :





böylece daha iyi bir hayat kalitesi-
nin önemli bir parçasıdır.

Bu tema Almanya, Rusya ve
Polonya’da belirgin bir şekilde Kabul
görmektedir. Trend, açık renkleri ve
ahşapları ile İskandinav mobilya stili-
nin çok popüler olduğu günum̈üze
iyi uyum göstermektedir.

Beyazın, grafik unsurlarda, kalıplar-
da ve grafik mobilya formlarında
siyah ile olan kombinasyonu sıklık-
la görülmektedir. Çin’ de beyaz

renk saflığı, masumiyeti ve temizli-
ği sembolize eder ve doğal renkli
ahşap, sıcak bakır tonlar ve belir-
gin dokunuş niteliklerine sahip
yüzeyler ile kombinasyon halinde
sıklıkla kullanılır. 

Bir avantajı da beyazın küçük odala-
rı daha büyük göstermesidir. Açık
kontrast halinde siyah ve beyaz
ölu ̈msüzdu ̈r ve muntazam bir
görünüme katkı yapar. Hafiflik ve
değişkenlik FREESTYLE CLARITY
temasının belirleyici özellikleridir.

CASUAL BLACK “Kentsel,
yaratıcı, modern ve 
pratik"

Casual Black trend bilincine sahip
bir temadır. Trend teması halen
geçerli olan üç trend temamız için-
de en devrimci ve en yeni tema ola-
rak görülmekte, ABD piyasasında
da geniş beğeni toplamaktadır.
Brezilya’daki müşteriler de Casual
Black’in Güney Amerika’daki en
güçlü trend olduğunu ve büyük
ilgiyle karşılandığını teyit ediyorlar.

Rusya veya Polonya'da tema henüz
trend olarak gelmedi. Bu ülkelerde,
Freestyle Clarity ile beyaz ve açık
renkli mobilyalar hâlâ daha çok rağ-
bet görmektedir. Koyu renkler
halen esas olarak klasik mobilyalar
üzerinde bulunuyorlar. Casual Black
kendiliğinden bir rahatlık ve mutlu-
luk duygusu veren klasik ve dingin
bir tarzı temsil etmektedir.

CULTURAL SPIRIT “Farklı
kültürlerin malzeme ve
kalıp karışımı içerisindeki
etkisi”

Globalleşme çağında, kültürler ara-
sındaki tipik sınırlar gitgide yok
olmaktadır. Bu trend temasında
özel olan, farklı kültürlerin malzeme
ve kalıp karışımı içerisindeki etkisidir.
Cultural Spirit, dünyanın tüm
kültürlerinden mobilya fikirlerine
hizmet etmektedir. Bu eğilim özellik-
le İtalya’da, Polonya’da ve Türki-
ye’de büyük ilgi görmektedir ve bu
stilde ve sıcak tonlarda mobilyanın
halen piyasaya hakim olduğu gös-
termektedir.

Brezilya’da da müşterilerin bu tren-
de olan reaksiyonu son derece
olumludur, çünkü tipik Brezilya
ahşaplarına benzerlik gösteren
doğal izlenimi veren yapılar içer-
mektedir. Kültürel alışveriş dönemle-
rinde, insanın köklerini hatırlaması
tekrar özel bir önem kazanır ve
Cultural Spirit işte bu bakımdan bir
bireysellik ve kişisellik duygusu
kazandırır.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:133 Mart - Nisan 2016 100

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

l l





As global market

leader Germany-based

decor paper  company

Schattdecor increased

its market share in

China in 2015 too. The

company's workforce

grew internationally to

over 2,100 employees.

All over the world the

surface specialist

operates 34 printing

presses, 16 impregna-

tion and topcoating

lines and 12 lab proof-

ing presses.

chattdecor grubu, toplam 14 üre-
tim tesisinde olmak üzere, geçen
yıl iki milyarı aşkın metrekareden

fazla kağıdı işleyerek, dünya pazarındaki
lider konumunu yine korudu. Rapora
göre firmanın üretimi içerisinde en
büyük payı  baskı alanı alırken, hemen
ardından 500 milyon metrekarenin üze-
rinde bir oranla cila ve emprenye hiz-
metleri geliyor. Grup bünyesinde barın-
dırdığı dokuz ülkede 2100'ü aşkın çalışa-
na ve dünyanın dört bir yanında 34
baskı makinesine, 16 cilalama ve
emprenye kanalına ve 12 laboratuvar
makinesine sahiptir.

Schattdecor, dekor sanayisine konsantre
olarak, dijital baskıya piyasada yer edin-
dirmeyi planlıyor. Bunun için özel olarak
geliştirilmiş olan  Singlepass-InkJet baskı
tezgahı Palis 2250, şu anda
Thansau'daki ana tesisine kurulmakta
olup, bu senenin sonlarına doğru,
dekoratif kağıda 2250 mm genişlikte
dijital, rotogravür baskı özdeş pigment-
lerle, 150 m/dk baskı hızında faaliyete
başlayacaktır. Schattdecor, bu yenilikle
rotogravür baskı yöntemine gerçek bir

alternatif sunmayı planlıyor.

Raporda Orta Avrupa'da ve Kuzey
Amerika'da  geçen iş yılı satışlar daha
çok istikrarlı bir seyir gösterdiği ifade edi-
lirken, Asya/Pasifik, Güney ve Doğu
Avrupa, Yakın Doğu ve Güney Amerika
bölgelerinde olumlu piyasa hareketleri
saptanmıştır.

Firma tarafından geçen yıl yürütülen
yatırım projeleri şunlardı: Tjumen'deki
(RUS) yeni tesis tamamlandı,
Głuchołazy'deki (POLONYA) finish folyo
kapasiteleri artırıldı ve São José dos
Pinhais'teki (BREZİLYA) emprenye kapasi-
teleri artırıldı. 2016 yılı içinse, 44 milyon
Avro tutarında yatırım projeleri öngörül-
mektedir.  

Bu arada geçtiğimiz yıl firmanın değişik
ülkelerdeki yönetimlerinde CEO değişik-
liklikleri yaşanırken, Schattdecor
Polonya, Mirosław Wolski ile yeni bir
Yönetim Kurulu Başkanı kazanmış,
Rusya'da ise, Jens Palmen Genel
Müdürlüğüne atanarak yönetimin başı-
na geçmiştir. 

S

Dekor üreticisi SCHATTDECOR,
2015 yılı ciro rakamlarını
açıkladı.. Buna göre Thansau
merkezli dekoratif kağıt baskı
üreticisi 2015 yılını 600 milyon
üzeri bir ciro elde ederek
tamamlandı ve böylece önceki
yılın ciro rekorunu kırmayı 
tekrar başardı. 
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SCHATTDECOR Grubu, 2015’te Çin’deki
Pazar Payını Daha da Geliştirdi

2015 Yılı Ciro Rakamları ile Rekorunu Tekrar Yakaladığı Görülen





This study that is about the

environmental evaluation

and productivity in wood-

working and furniture

industry, is submitted  to an

intenational symposiom

held between the dates 17 -

19 October 2007 in Istanbul.

TÜRKİYE’DE MOBİLYA
ÜRETİMİ

Türkiye’de “Orman Ürünleri ve Mobilya
Sektörü” hammadde üretenler ve son
ürün üretenler olarak ikiye ayrılmaktadır.
Kereste, yonga ve lif levha gibi ham-
madde üreten işletmeler, belli bir işletme
büyüklüğüne erişmesine rağmen mobil-
ya üretenlerin büyük çoğunluğu küçük
ve mikro ölçeklidir.

Birçok ülkenin toplam yüzölçümünden
daha fazla orman varlığına sahip olan
Türkiye’nin ormanlık alanı  % 26’dır.
Yaklaşık 300.000 kişiye istihdam imkânı
sağlayan “Türkiye Ağaç Mamulleri ve
Orman Ürünleri Sektörünün büyüklüğü
19 milyar dolar değerindedir. Türkiye’de
kereste üretimi 2010 ve 2011 yılları ara-
sında 6,2 milyon m³ olarak gerçekleş-
miştir. Türkiye, 166 ülke arasından 13.

1

Ağaç İşleri ve Mobilya Endüstrisinde
Çevresel Değerlendirmeler (*) 

Günümüzde mobilya üretiminde kullanılan malzemenin, uygun seçimi ve
en az fire ile değerlendirilmesi yanında, çevresel etkiler büyük öneme
sahip olup, çevresel koşullar gitgide daha olumsuz hal almaktadır.
Çevresel etkiler çok çeşitli olup ve değerlendirmeleri güçtür. Bu
çalışmada, ağaç işleri ve mobilya endüstrisinde kullanılan malzemelerin,
mobilyanın üretiminde, yaşam sürecinde ve kullanım ömrü sonunda
çevreye verebileceği olumlu veya olumsuz etkiler değerlendirilmiştir.
Ayrıca olumsuz etkileri önleme çareleri üzerinde durulmuştur.
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üretici olarak yerini almış ve dünya
üretiminden % 1,6 oranında pay
almıştır. 

2012 yılında Türkiye ağaç mamulle-
ri ve orman ürünleri ihracatı, 2011
yılına göre yaklaşık % 14’lük bir
artışla 3 milyar 865 milyon dolar
olarak gerçekleşmiştir. Sektörün
2012 yılı Türkiye toplam ihracatın-
daki payı % 2,5 olmuştur. Sektör,
söz konusu dönemdeki 707 milyon
211 bin dolarlık dış satımla ülke
ihracatının % 2,9'unu karşılamıştır
(Kılıç, 2014).

Dünya mobilya ihracatında
%30,9’luk pay ile Çin ilk sırada yer
almaktadır. Dünya mobilya ithalatı-
nın %22,7’sini ise ABD gerçekleştir-
mektedir. Mobilya ihracatında
%1’lik pay ile 21. sırada yer alan
Türkiye, mobilya ithalatında 0,7’lik
pay ile 25. Sıradadır (Mobilya
Sektörü Araştırma Raporu, 2014).

Şekil 1’de ise 2013/1 Mobilya sektö-
rü raporuna göre dünya 
mobilya üretimi grafik olarak 
gösterilmektedir.

Mobilya, TÜİK tarafından yapılan
“Gelirler ve Yaşam Koşulları” araştır-
masına göre harcamalardan aldığı
pay bakımından hane halkı gider
kalemleri içerisinde; %5,1 ile beşin-
ci sırada yer almaktadır. Mobilya
kira-konut, gıda, ulaşım, lokanta-

otel harcamalarından sonra 
gelmektedir.

Mobilya sektörü, Türkiye için işyeri
sayısı ve yarattığı istihdam açısından
önemli bir sektördür. Sektördeki
işletmelerin çoğu KOBİ kapsamında
olmasına rağmen, küçük üretim
atölyelerinin yanında son dönemde
orta ve büyük ölçekli işletmelerin
sayısının çoğaldığı bir süreç yaşan-
maktadır. Sektör emek yoğun bir
yapıda olmakla beraber büyük
ölçekli işletmelerin çoğalmasıyla
otomasyona dayalı üretimin payı da
artmaktadır (Mobilya Sektörü
Araştırma Raporu, 2014).

Mobilya sektöründeki işletme sayısı,

imalat sanayideki işletme sayısının
%10’unu oluşturmaktadır. Ancak;
sektörün çalışan sayısı ve ciro açısın-
dan Türkiye içindeki payı daha
düşüktür. Çalışan sayısı payının
düşük olması firmaların ölçeklerinin
küçük olduğunu; ciro payının
düşük olması ise daha katma değer-
li ürünlerin üretilmesi gerektiğini
göstermektedir (Mobilya Sektörü
Araştırma Raporu, 2014).

2. MOBİLYA
ENDÜSTRİSİNDE
MALZEMENİN ÜRETİM
GİRDİLERİ İÇİNDEKİ PAYI

Orman ürünleri ve mobilya sanayii-
nin çeşitli alt dallarında girdilerin
içinde odun hammaddesinin payı:
Kereste + Parke de;  % 75, Ambalaj
da % 83, Levha ürünlerinde, % 84,
Mobilya da ise % 76 olarak belirlen-
miş olup, bu yüksek bir girdi oranı-
nın oluşturmaktadır  (Öncer 1991).

Üretimde çeşitli ölçekli mobilya işlet-
melerinde temel girdilerin toplam
maliyeti içindeki payları küçük
ölçekli işletmelerde %45–50, orta
ölçekli işletmelerde % 35–40,
büyük ölçekli işletmelerde ise
%25–35 arasında bulunmaktadır
(Öncer 1991).

Mobilya yapımında ortalama olarak
malzeme gideri % 41, personel
gideri % 31, genel giderler ise % 28
olarak tespit edilmiştir. Ancak bu

Şekil 1: Dünya mobilya üretimi (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mobilya Sektörü
Raporu (2013/1)



durum işletmenin büyüklüğüne,
üretilen mobilyanın tipine ve 
kullanılan malzemeye göre farklılık
göstermektedir. 

Mobilya yapımında kullanılan ağaç
kökenli malzemeleri masif kereste,
kaplama levha, kontrplak, kontrtab-
la, liflevha, yongalevha, kağıt ve
reçine emdirilmiş veya plastik kaplı
dekoratif levhalar olarak sınıflandırı-
labilmektedir.

Mobilya ve ağaç işlerinde önceleri
bu malzemelerden masif ağaç mal-
zeme ilk planda iken günümüzde
teknolojik ve ekonomik zorunluluk-
lar ve masif ağaç malzemenin bazı
olumsuz özelliklerinin giderilmesini
ve de odun kökenli yeni diğer mal-
zemelerin üretilmesini gerekli kılmış-
tır. Bu nedenle, mobilya ve yapı ele-
manlarında ağaç malzemenin yeri-
ne ikame olarak kullanılan yeni
endüstriyel ağaç kökenli lif levha,
yonga levha, laminat gibi malzeme-
ler de üretilmiştir. Ülkemizde üreti-
len yonga levhaların yaklaşık %80’i,
lif levhaların %70’i mobilya üreti-
minde kullanılmaktadır.

3. MOBİLYA ÜRETİMİNİN
ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ

Üretim sürecinde ve daha sonraki
kullanımında çevre koşullarının
değişmesine neden olan etkiler
doğal ve insanın yaptığı etkiler ola-
rak ikiye ayrılabilir. Doğal etkilere
volkanlar, sağanak yağmur, şiddetli
rüzgarları, insanın yaptığı etkilere
ise fabrikalardan çıkan baca gazları,
trafik vb. fosil kaynaklarının tüketi-
mi, tehlikeli kimyasalların emisyonu,
gürültü, ormanların kesilerek yok
edilmesi, yoğun tarımı örnek verile-
bilmektedir (Fruhwald,  1999).

Tarihsel süreç içerisindeki çevre
konusundaki gelişmelere bakıldığın-
da; altmışlı yıllarda genel olarak
hava kirliliğinde azalma ve göllerde-
ki asidifikasyon üzerinde durulur-

ken, ağaç endüstrisinde odun yak-
mada çıkan baca gazı; yetmişli yıl-
larda genel olarak enerji krizi, ener-
ji kaynakları ise orman ürünleri
endüstrisinde formaldehit ayrışma-
sı; seksenli yıllarda genel olarak su,
toprak kirliliği ve iç mekanlardaki
hava kalitesi önemliyken ağaçişle-
rinde formaldehit ayrışması, tropikal
ormanlar; doksanlı yıllarda genel
olarak biyolojik çeşitlilik, materyalle-
rin kaynakları, ekosistemin fonksiyo-
nu, ağaç endüstrisinde ormanların
kullanımı, sertifikalandırma, LCA
(Hayat döngüsü değerlendirme)
önem kazanmıştır. 2000’li yıllarda
ise genel olarak küresel ısınma,
çevre ve iklimdeki değişiklikler,
ağaçişleri ve mobilya endüstrisinde
çevreye etki, hammaddenin verimli
kullanılması önem kazanmaya baş-
lamıştır (Fruhwald,  1999).

Ağaç işleri ve mobilya sektöründe
ham malzemelerin kullanımı, ürün-
lerin üretim süreci ve dağıtımı ve
kullanım ömürlerinin sonunda yakıl-
ması veya değişik amaçlar için yeni-
den kullanılması çok farklı çevresel
etkilere neden olabilmektedir.
Dayanıklı tüketim ürünlerinden sayı-
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lan mobilya, çok sayıda ve tipte üre-
tilmekte ve kullanım ömürleri farklı-
lık göstermektedir ve bu süre ortala-
ma 10-15 yıl olup bazen 50 yıla
kadar çıkabilmektedir. 

Ahşap mobilyalar değişik amaçlar
için yeniden kullanılması daha çok
mevcut yenilenebilir hammaddeler-
den üretilmektedir. Ülkemizde
mobilya üretiminde hammadde
olarak yaklaşık % 70–80 oranında
ağaç kökenli malzemeler kullanıl-
maktadır Bu durum sürdürülebilir
orman yönetimi, çevre ile dost
ahşap kullanımı için avantajdır
(Fruhwald,  1999).

Bilindiği gibi ağaç malzeme (odun),
% 49–51 karbon, %5.9–6.2, hidro-
jen ve  % 43–45 oksijen içermekte-
dir (İrican, 2005).

Ahşap ağırlığının %50’si kadar kar-
bondur. Ağaç malzemenin tonu
500 kg karbon içermekte olup bu
ise 1,8 ton CO2’ye eşit bulunmakta-
dır. Ormanda ne kadar fazla ağaç
mevcut ise o kadar daha fazla odu-
nun var olması nedeniyle atmosfer-
deki CO2’nin azalması anlamına
gelmektedir. Daha fazla ahşap
kökenli mobilya kullanımı atmosfer-
de daha az CO2 anlamındadır.
Bunun ise evrendeki CO2 problemi-
nin azaltılması çabalarında küçük
de olsa bir katkısı vardır (Frühwald,
1999).

Günümüzde mobilya üretiminde
çevresel etkiler her geçen gün

artan öneme sahip olmakta, ancak
çevresel koşullar gitgide daha
olumsuz bir hal almaktadır.
Herhangi bir ürün imalatında,
üründe kullanılacak olan hammad-
denin türü, özellikleri, hammadde-
nin üretimindeki çevresel etkiler, o

hammaddenin ürün kullanımında
gerek atık malzeme olarak, gerekse
çevreye gaz olarak verdiği olumsuz
etkiler önemli bulunmaktadır
(Fruhwald,  1999).

Daha önce belirtildiği gibi günü-
müzde mobilya üretiminde masif
ağaç malzeme yerine levha ürünle-
rinin kullanımı daha öncelikli bulun-
maktadır.

Şekil 2’de ağaç kaplama levhalı
mutfak mobilyası kapağı üretimi
esnasında çevre ile ilgili girdi ve çık-
tılar verilmektedir.

Görüldüğü gibi çevresel etkiler çok
çeşitli olabilmektedir ve tanımlama-
ları da güçtür. Üretimin çevreye etki-
sini bir ürünün veya hizmetin kulla-
nımını tanımlamak için ISO stan-
dartları geliştirilmiştir. Standartlar,
ürünün hayat döngüsünün nasıl
tanımlanacağını, çevre ile ilgili bilgi-
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lerin nasıl toplanacağını, bu verile-
rin öneminin ve çevresel etkilerinin
nasıl değerlendirileceğini tanımla-
maktadır (Fruhwald,  1999).

ISO 14000 serisi çevresel önemi ön
planda tutan standartlar serisi ola-
rak oluşturulmuştur. ISO 14042
standardı ürün sisteminin girdi ve
çıktıları ile ilgili öneriler vermekte ve
etki grupları üzerine etkisinin açık-
lanmasını amaç edinmektedir. 

Bu etki grupları aşağıdaki gibi sınıf-
landırılabilmektedir (Fruhwald,
1999).

• Küresel ısınmaya etkisi

• Asitleşme Potansiyeli

• Beslenme maddesi üzerine etkisi

• Sudaki Zehirlilik üzerine etkisi

• Ozon oluşumu

• Arazi kullanılabilirliği

• Biyolojik değişiklik ve çeşitlilik

Bir mobilyanın hayat döngüsü,
ormandan son ürün mobilya üreti-
mine daha sonra kullanımı sırasında
mobilyanın eskimesine kadar birbiri-
ni izleyen aşamalarda olmaktadır ki
bu malzemeler daha sonra yakıla-
rak veya geri dönüşümde kullanıla-
bilmektedir. 

İlgili girdiler; hammadde, yardımcı
materyaller, enerji (fosilleşmiş veya
fosilleşmemiş), ilgili çıktılar, su ve
petrol, ürünler ve yan ürünlerdir.
Ürünün imalatı ve kullanım sonra-
sındaki durumu ise Şekil 3’de 

görülmektedir.

Tüm girdi ve çıktıların etki derecele-
rinin mobilyanın kullanım ömrü
boyunca ölçülmesi zorunludur
(Fruhwald, 1999).

Bir mobilya üretiminin neden oldu-
ğu ekolojik yüklerin belirlenmesi
belirli ölçüde yukarıda belirtilen
hususların incelenmesi ile kullanımı
mümkün olmaktadır. Diğer taraftan
bu hususların incelenmesi ve çevre-
ye olan ilişkisinde farklı hammadde
kullanımı ve farklı üretim teknikleri
veya farklı bir tasarımları karşılaştır-
mak ve incelemek de mümkündür.
Yukarıda belirtilen hususları aşağı-
daki başlıklar altında inceleyebiliriz
(Fruhwald,  1999).

3.1. Üretim süreçlerinde enerji
tüketimi

Üretimde tüketilen ve açığa çıkan
enerjinin ortalama olarak %50’den
fazlası çevreyi etkilemektedir. Ahşap
işleme sürecinde sadece küçük bir
enerjiye ihtiyaç olmasına rağmen,
tutkal, boya, vernik, dolgu materya-
li vb. gibi materyallerin imalatı için

yüksek miktarda enerji gereklidir.
Bundan dolayı ahşaptan yararlan-
ma (mümkün olduğu kadar çok)
önemlidir. Mobilya üretiminde
gerekli olan ısı enerjisini (örneğin
kurutmada kullanılan) ahşap artıkla-
rından tedarik edilebilir. Enerjinin
bu devri doğal CO2 döngüsüdür
(Fruhwald, 1999).

Tablo 1’de 1000 kg kaplamalı
yonga levhadan üretilen mobilya
üretimi için enerji tüketimi
görülmektedir.

3.2. Hammadde tüketimi

Üretim sürecinde olumsuz etkilerin-
den (yenilenemeyen madde, ham-
madde taşıma için gerekli enerji)
dolayı daha az hammadde kullanı-
mı daha düşük çevresel sorun anla-
mına gelmektedir. Bu durum özel-
likle üretimde daha fazla enerji
gerektiren tutkal, plastik, metal, ver-
nik gibi ahşap içermeyen materyal-
lerin kullanımı için doğrudur. Daha
az yük getiren materyallerden zarar-
sız olanlarına öncelik tanınması
amaçtır. Bunun yanında ürünün
sürekliliği, ömrü ve kalitesi gibi tek-
nik hususlarında düşünülmesi
zorunludur (Fruhwald,  1999).

Üretimde çevre etkilerini azaltmak
amacıyla, kolay taşınabilir bağlantı
parçaları kullanılmalı (tutkal yerine
vida kullanılabilir), yüzey kaplama
materyalleri kullanılırken yeni panel-
ler geri dönüşümlü ise tutkalla karış-
tırılmamalıdır. Yonga levhalar için
kullanılan tutkal ıslak geri dönüşü-
me uygun olmalı, masif ahşap,
odun esaslı levhalar kullanılmalı,
korunmasız, hafif metaller içerme-
yen tomruklar kullanılmalıdır.

Çevreye zararsız maddelere; masif
ahşap (Ayrıştırılabilir, üretiminde
düşük enerji, enerji üretimi için
doğal bozulma), odun esaslı levha-
lar, plastikler (yenilenemez mater-
yal, biriktirilirse yeniden değerlendi-
rilebilir, plastiğin cinsine göre
değerlendirilmesi farklıdır), metalleri
(Yenilenemez metaller ve yeniden
değerlendirilebilir metaller olarak
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ikiye ayrılabilir) örnek verebilir.

3.3. Çevreye zararsız geri dönüşü-
mün planlanması

Mobilyaların kullanım ömrünün bit-
mesinden sonra ya enerji üretimi
için yakılmakta ya da yeni ürünlere
dönüştürülmektedir. 

Çevreye zararsız yakma işleminde
ağır metal, PVC, yüksek nitrojen (UF
tutkalları) ve kritik kimyasallar olma-
malıdır. Ahşap yakma tesisleri sıklıkla
küçük olmakta ve baca gazı temizle-
me sistemi bulunmamakta ya da
basit olarak bir baca temizleme sis-
temi yer almaktadır. Mobilyaların
geri dönüşüm işlemi henüz yaygın
olarak kullanılmamaktadır ancak
gelecek yıllarda gelişme gösterece-
ği hesaplanmaktadır. Mobilya üreti-
minde hammadde olarak da yonga
ve lif levha kullanımı ön planda
bulunmaktadır. Yongalama, sınıflan-
dırma, kabuk soyma ve kurutma
işlem safhalarından en yaygın olan
işlemlerdir. Mobilyanın kullanımdan
sonraki geri dönüşümü, kolay bir
şekilde çeşitli materyallere (masif
ahşap, ahşap kökenli levhalar, plas-
tikler, metaller) ayrılmasını garanti
etmek için mobilyanın tasarımı aşa-
masında göz önünde bulundurul-
malıdır (Frühwald,  1999).

3.4. İmalat sürecindeki çevreye

zararlı maddelerin açığa çıkması

Mobilya imalatı sürecinde çeşitli
emisyonlar ve dolayısıyla zararlı
maddeler açığa çıkmaktadır. Bunlar
ya imalat sürecini hızlandırmakta
veya iyileştirmekte ya da diğer
olumsuz özellikleri doğal malzeme-
ler ile azaltılabilmektedir. Örneğin;
boya veya vernik çözücülerinde gaz
halindeki emisyonlar ekolojik bir
problem olup ancak aynı zamanda
maliyeti de düşürmekte uygulamayı
kolaylaştırmaktadır. Günümüzde
kullanımları her geçen gün artan su

bazlı vernikler, yüksek moleküllü
bağlayıcı maddeler ve yeni uygula-
ma teknikleri ile hem çevresel
sorunları hem de üretim maliyetleri
azaltılabilmektedir. 

Mobilya üretiminde çevre zararları
özellikle tutkal ve yüzey işlemlerinde
ortaya çıkmaktadır. Üre- fenol ve
melamin formaldehit tutkalları kim-
yasal tepkime sonucu sertleştikleri
için, kuruma sırasında oldukça fazla
miktarda formaldehit açığa çıkmak-
tadır. Formaldehid özellikle solu-
num rahatsızlıklarına neden olmak-
tadır (Kurtoğlu 2000).

Yüzey işlemlerinde kullanılan çeşitli
renklendirme çözeltilerinde kansere
yol açan veya kanserojen gücü
olan çeşitli maddeler bulunmakta-
dır. Sentetik renklendiricilerde aura-
min, benzidin, aminoazobenzol ve
amino naftalin gibi maddeler bu
gruptadır. Kimyasal renklendirme-
nin birinci evresinde kullanılan tane-
nin karaciğer kanserine yol açan
potansiyeli bilinmektedir. Ana ren-
klendirme maddelerinden olan
krom, nikel, kobalt, arsenik bileşikle-
rinin çeşitli kanserlere sebep olduğu
görülmektedir (Kurtoğlu 2000).

Ayrıca yüzey işlemleri de hem ren-
klendirme, hem de koruyucu işlem-
lerde kullanım bulan eritici ve incel-
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ticilerden benzol, dikloretan, diklor-
metan dioksin, tetraklormetan ve
trikloretilen kanserojen etkiye sahip
maddelerdir. O nedenle renklendir-
me madde ve sıvılarının zehirsiz
olması ve yüzey işlemi maddeleri
için geçerli talimatlara uygun olma-
sı zorunludur (Kurtoğlu 2000).

Yukarıda belirtilen hususlar doğrul-
tusunda mobilya ve diğer ağaçişleri
üretimlerinde doğal hammaddele-
rin kullanılması, gerek imalat esna-
sında gerekse kullanım sırasında
gerekse de kullanım ömrünün biti-
minde yakacak olarak veya geri
dönüşümlü olarak tekrar doğaya
kazandırılabilecek malzemelerden
olması avantaj yaratmaktadır
(Kurtoğlu 2000).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Mobilya endüstrisi, gösterdiği büyü-
me hızı, pozitif ticari dengesi yanın-
da sağladığı istihdam ve katma
değer ile Türkiye için stratejik bir
önem taşımaktadır. Yaşam kalitesi-
nin en önemli bileşenlerinden biri
olması, mobilyaya verilen önemin
sürekli artmasına neden olmaktadır.
Bu nedenle, mobilya endüstrisi geç-
mişten geleceğe önemli ve üzerin-
de konuşulur olan konulardan biri
olmuştur ve olmaya da devam ede-
cektir. Türkiye, Avrupa Birliği hedef-
leri de dahil, doğru olan normatif
yaklaşım, çevresel ve toplumsal
değerlerin dikkate alındığı bir geli-
şim alanını mobilya sektöründe
yaratma şansına sahiptir. Özellikle
geleceğini güvence altına almak
isteyen üretken genç nüfus, mobil-
ya endüstrisinin sunduğu yaratıcı
ortamda mutlu ve üretken olma

şansı yakalayacaktır (Koç ve ark.,
2015).

Tasarım aşamasından başlayarak
çevre dostu mobilya üretmek için
çalışmalar yapılmalıdır. Üretimde en
az enerji tüketilmesine çalışılmalı
hammadde odun kökenli malzeme-
ler kullanılmalı, tasarım esnasında
yeterliliği sağlayacak düzeyde en az
malzeme kullanılmalı, en uygun
malzeme kullanılmalı ve kullanılacak
malzemelerin çevreye olumsuz etki-
sinin olmaması için geri dönüşüm-
lü, yeniden kullanılabilir malzemeler
seçilmelidir. Kullanım ömrü bittikten
sonra çevreye zarar vermeden geri
dönüşüme kazandırılabilecek ya da
imha edilebilecek malzemeler seçil-
melidir (Frühwald 1999).

Üretim esnasında çevreye olumsuz
etkide bulunmayacak hammadde-
ler, yarı mamuller seçilmeli, üretim
teknolojisi ve yöntemi seçilmelidir. 

Çevre yönetim sistemleri uygulan-
malıdır. Çevre ile ilgili belirlenen
standartlara uyularak üretim yönte-
mi geliştirilmelidir.
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Tablo 1. 1000 kg Mobilya İçin Enerji Tüketimi (Kaplamalı Yongalevha) (Frühwald,  1999).
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As a platform for the representa-
tives of 75% of Turkish furniture
export volume, CNR IMOB held
between 26th and 31st of January
at CNR Expo Center, Yesilkoy for
its 12th edition in cooperation
with the umbrella organization of
the Turkish Furniture industry,
MOSFED - Federation of Turkish
Furniture Associations.

CNR IMOB, generated a high con-
tribution in terms of 2023 vision
of Turkish Export trade, as carry-
ing the position of largest furni-
ture Show in Turkey and second
largest in the World.

Including 32,784 international
business professionals, 148,221
visitors were welcomed at CNR
IMOB and exhibitors had the
chance to meet with specialized
audience from targeted markets
as well as hosted buyer delega-
tions from 32 target countries.

CNR IMOB established on
150,000 sqm with 524 exhibitors
in 11 Halls having  the support of
Turkish Ministry of Economics
and KOSGEB- Small and Medium
Enterprises Development
Organization.

ürk mobilya sektörünün çatı örgü-
tü, olan ve bu sektörde faaliyet
gösteren 9 derneğin biraraya gel-

mesinden oluşan mobilya sanayicileri
derneği MOSFED tarafından düzenle-
nen Uluslarararası İstanbul Mobilya
Fuarı (CNR-İMOB) bu yıl kapılarını  26 –
31 Ocak 2016 tarihleri arasında açarak
Türk Mobilya Sektörünün tanıtımı, mar-

kalaşması ve ihracatının artması yönün-
deki katkılarına bir yenisini daha ekledi.

EXPO Yeşilköy’de düzenlenen ve küresel
mobilya sektörünün buluşma adresi
CNR İMOB 12.Uluslararası İstanbul
Mobilya Fuarı tamamlandı. Mobilya sek-
törünün öncü 524 üretici ve ihracatçı fir-
masının katılımı ile gerçekleştirilen fuar,
11 salonda, 150 bin metrekare alanda

T

MOSFED tarafından organize edilen, modern, klasik ve modüler
mobilyalardan geri dönüşümü mümkün olan doğa dostu mobilyalara
kadar pek çok ürün grubunun bir arada sergilendiği CNR İMOB Fuarı,
katılımcı firma ve ziyaretçi sayısı ile kendi rekorunu kırdı. Fuarı, 
açık kaldığı 6 gün boyunca 148.221 kişi ziyaret etti.
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CNR İMOB 2016 Fuarı, 26 - 31 Ocak 2016
Tarihleri Arasında Yapıldı
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düzenlendi. Dünyanın 2’inci
büyük, Türkiye’nin ise en büyük
fuarı olan CNR İMOB, 12’inci yılında
katılımcı firma ve ziyaretçi sayısı ile
kendi rekorunu kırdı.  6 gün boyun-
ca açık kalan CNR İMOB Fuarı 114
ülkeden 32.784’ü yabancı olmak
üzere, toplam 148.221 ziyaretçinin
adresi oldu.

10 MİLYAR DOLARLIK 
İHRACAT RAKAMINI 
YAKALAMAK HAYAL
DEĞİL" 

Açılışta konuşma yapan Ekonomi
Bakanı Mustafa Elitaş, "Şunu gurur-
la ifade etmek istiyorum ki, artık

Türkiye mobilyada bir marka haline
gelmiş, 2002 yılından bu tarafa
250-300 milyon dolarlık ihracat
kalemiyle başlayan bu miktardan
sürekli olarak artış ortaya çıkaran ve
2014 yılına geldiğinde 7 misli büyü-

meyi sağlayan bir sektörün içerisin-
deyiz.Öyle tahmin ediyorum ki, 10
milyar dolarlık bir ihracat rakamını
yakalamak mobilya sektörü için
hayal değil. Gerçekleşmesi müm-
kün bir rakam olduğunu ifade
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etmek istiyorum" diye konuştu. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu
da üretici ve ihracatçıları bir araya
gelmeye davet etti. Çıkrıkçıoğlu, bu
anlamda İMOB’un önemli bir etkin-
lik olduğuna işaret etti. Gana’dan
Yeni Zelanda’ya, Kanada’dan,
Uganda’ya kadar pek çok ülkeye

ihracat yapan mobilyacıları tebrik
eden Çıkrıkçıoğlu, şunları belirtti:
“Mobilyada şu an marka değeri,
imaj değeri ve tasarım değeri ön
planda. Bizler de ilerinin tasarımcıla-
rı olabilecek çocukları tasarıma yön-
lendirmek adına 2008’den bu yana
Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nı
tertip ediyoruz.” 

SEKTÖRÜ KUCAKLAYAN
FUAR 

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise
yaptığı konuşmada "Tüm sektörün
bir araya gelmesi gerekmektedir."
diyerek birlik ve beraberliğin sektö-
rümüze fayda sağlayacağını dile
getirdi. Güleç sözlerine şöyle
devam etti.
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“Sektörün ihracatının 2,6
milyar dolara gelmesini
CNR İMOB Fuarı temin
etti. Sektörümüzün başa-
rısı artıyor. 13 senedir dış
ticarette artı veren sektö-
rüz. 1 milyon doları aşkın
ihracat yapan 480 firma-
mız vardı. Şu an bu sayıyı
570 ihracatçı firmaya
getirdik. Dünya sıralama-
mız da 23’ten 12’ye
geldi.” dedi. 

Güleç sözlerini şöyle
tamamladı: "Sektörü
kucaklayan bu hamle
mobilya sektörünün viz-
yonunu da ortaya koyan
bir bütünleşme oldu.
Hamdolsun bugün 
de bu birlikteliğin bere-
ketli sonuçlarına şahit
oluyoruz.”
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At Fiera di Bergamo, from April
12th to 15th, at the same time
with Milan spring exhibitions
and events about design and
furniture (Salone del Mobile,
Salone del Bagno, Eurocucina,
Triennale, etc.), the big players
of the furniture industry will
meet at IDEA Innovation
Design Expo Area: this is the
first edition of an event created
to design and plan the future of
the furniture sector, through a
collaborative exchange of
knowledge between manufac-
turers of woodworking
machines, component suppli-
ers and designers, all strongly
inspired by the great opportu-
nities deriving from technolog-
ical innovation, the growing
demand for sustainability and
positive international market
forecasts.

2 – 15 Mayıs 2016 tarihleri arasında
kapılarını açacak ve bu anlamda
aynı tarihlerde gerçekleşecek olan

Salone del Mobile, Salone del Bagno,
Eurocuccina vb. beşli Milano fuarlarının
tamamlayıcısı konumunda olacak IDEA
2016, Milano’ya yakınlığı nedeniyle ziya-
retçi ortaklaşmasını sağlayacak olması
açısından da önemli.

Mimar ve tasarımcılar ile ahşap sektörü
profesyonellerine yönelik  etkinlikleri ile
tanınan Ecoarea Srl. firması tarafından
iki yılda bir yapılmakta olan fuar, esas
olarak “yeşil ekonomi” konseptine olduk-
ça ağırlık vermektedir.

Fuarda sergilenen ürünler arasında
mobilya, dekorasyon ve iç mimari alan-
larına yönelik olarak yüzey malzemele-
rinden kimyasallara, aksesuarlardan
makinalara, yarı mamül ürünlerden
mobilya aksamına kadar çeşitli teknoloji-
ler sergilenecek.

Bugüne kadar fuarın tanıtımı ile ilgili ola-

rak pek çok ortamda konferans veren,
röportajlar yapan ve açıklamalarda
bulunan Romano Ugolini, fuar sırasında
çeşitli etkinlikler gerçekleşeceğini de
belirterek bu konuda şu bilgileri verdi:

“Son kalan yerleri de hızla satılmaya baş-
lanan fuarı çok sayıda ziyaretçinin gez-
mesini bekliyoruz. Bu konuda pek çok
tanıtım çalışması gerçekleştiriyor ve fuar
programını onlar için cazip hale getire-

1

İtalya’da bu yıl Milano Mobilya Fuarı I-Saloni’ye paralel olarak Bergamo
fuar alanında mobilya yan sanayine yönelik ürünlerin sergileneceği bir
etkinlik düzenleniyor : IDEA 2016.  İsmi “Innovation, Design Expo ve
Area” kelimelerinin baş harflerinden oluşan etkinlik mobilya sektörün
tamamlayıcı sanayilerinin ürün ve hizmetlerini biraraya getirmekte.
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Milano Mobilya Fuarı ile eş zamanlı olarak Bergamo’da düzenlenen etkinlik :



cek yenilikler düşünüyoruz. Bu nedenle fuar sırasında
önemli etkinliklere de imza atarak IDEA 2016’dan
katılımcı ve ziyaretçi herkesin maksimum yararı sağla-
masını hedefliyoruz.

Fuarda düzenleyeceğimiz etkinliklerin başında 15
Nisan Cuma günü saat 11.00’de fuarda IKEA’nın
organize ettiği iki seminerden biri olan “Hafif
Paneller” olup, İsveçli firma kendi üretim felsefeleri ve
ürün gamları doğrultusunda mobilyada hafif panel
kullanımının çeşitli yönlerini ele alacak.

İKEA’nın fuarda düzenleyeceği ikinci panel ise yine
kendi gerçeklerinden yola çıkarak işleyeceği “Panel
Mobilya ve Düşük Karbon Salınımı” konusunda ola-
cak. Firmanın üretiminde kullanılan hafif, sürdürüle-
bilir ve petek dokulu panel malzemelerinden mamul
mobilyalarının üretildiği fabrikalardan lojistiğine
kadar pek çok sürecin çevreci anlayışlara nasıl uydu-
ğunun anlatılacağı etkinlikte ayrıca böylesi üretimle-
rin tüm dünyaya neden örnek olması gerektiği ve bu
eko friend (çevre dostu) anlayışın dünyanın geleceği-
ne ne gibi katkılarda bulunacağının altı, örnekler
doğrultusunda bir kez daha çizilmiş olacak.
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Adana organize sanayi 1.
Bölgede 20.000 m2 açık, 5000 m2

kapalı alanda kurulan ve yeni üretim
hatlariyla kullanıma açılan modern tesis-
te, gerek üretim kapasitesi, gerekse
ahşap sektörünün ihtiyaç duyduğu pek
çok alanda makine üretimiyle hizmet
sunacak. Firma sahibi ve Makser Makine
kurucusu  Fethi Çevik, “bu geniş ve
modern üretim hattımızda sadece
bugün için değil, gelecekteki pek çok

projemizi de burada biçimlendireceğiz.
Türkiye gibi koşulların çok hızlı değiştiği
bir ülkede yatırım yapmak gerçekten zor
ve riskli. Adana’da yaptığımız yatırımlar-
la hem iç pazara hem de ihracata yöne-
lik önemli mesafeler katettik. Bugün bu
tesisimizle yapılanmamızın tüm ihtiyaçla-
rini tamamlamış bulunuyoruz. Presten
CNC'ye pek cok makine imalatıyla ülke
ekonomimize ve istihdama katkı sağla-
mak bizi onurlandırıyor' dedi.

A

Makser Makine 
Yeni Fabrikasına Taşındı
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zun yıllardır endüstriyel havalandırma alanında
faaliyet gösteren Ünveren A.Ş., şirket üzerine
tescilli UAS markası ile; UAS TRİO PU-FLEX

Ahşap tozu emme sistemleri için yeni bir ürünü piya-
saya sundu.

Çok uzun yıllardır müşterilerine hizmet vermekte olan
şirket yetkilileri "Ekonomimize sağladığımız katkıdan
dolayı gurur duyuyoruz" diye konuştular.  Genel ola-
rak araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerini sürekli
hale getiren sistemi şirket felsefesi olarak benimsedik-
lerini belirten yetkililer, şirketin  profesyonel kadrosu-
nun üstün hizmet kalitesi ile  müşterilerinin   soru ve
taleplerini en hızlı şekilde cevaplandırdıklarını dile
getirdiler.

Sözlerine   “mükemmel ürün kalitemiz, kısa teslim
süreleri ile  son derecede rekabetçi fiyatlarımız müşte-
rilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır”
şeklinde devam eden yetkililer, “fabrikamız Adana
havaalanına 15 dakika, limana 40 dakika mesafede
olduğundan dolayı  kara, hava, deniz yolu ile nakliye
ekonomik fiyatlarla mümkün olabilmektedir. Ürünleri-
mize ait fiyat teklifi istekleriniz derhal cevaplandırıla-
caktır. En mükemmel kaliteyi en iyi fiyatlara sunacağı-
mızı sizlere şimdiden garanti ediyoruz” diye sözlerini
sürdürdüler.

Ahşap tozu emme sistemleri için yeni ürün UAS TRIO
PU-FLEX nin özellelikleri hakkında bilgi veren yetkililer,
ürünün çok hafif ekonomik dayanıklı olduğunu vur-
guladılar. Uygulamala alanları nın toz toplama sis-
temlerinde toz, talaş  emiş  hortumu,  aşındırıcı  mal-
zeme emme ve taşıma,  ahşap - kağıtt ve tekstil lifleri
emme ve taşımada kullanlan ürün küçük taneli tozla-
rın naklinde ve yağ püskürtme makinalarının emme
hattında da kullanılabiliyor. Yanmaya  karşı  dayanıklı,
bakır kaplı,  çelik telli şeffaf poliüretan toz emme hor-
tumları statik elektriklenme  yapmıyor. Antistatik özel-
lik taşıyan hortumlar alev yürütüyor. Hortum duvarı
yüzde yüz poliüretan aşınmaya  dayanıklı.
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Ünveren A.Ş 'den Ahşap Tozu Emme
Sistemleri İçin Yeni Ürün
UAS TRIO PU-FLEX
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International DOOR FAIR

2016 is held for the 10th

time in Istanbul show

Center between the dates 14

- 17 January with 146

exhibitors and 19.736 

visitors.

n Büyük Kapı Ticaret
Platformu

İstanbul Fuar Merkezi'nde toplamda
22.500 m²'lik kapalı alanda yapılan
Uluslararası Kapı Fuarı, 2006 yılından
bu yana Demos Fuarcılık ve
Organizasyon A.Ş. tarafından düzenle-
nerek, sektördeki potansiyelin, dolayısı
ile ticaret hacminin artmasını sağlamıştır.
Kapı Fuarı Türkiye, 10 cu yılında, Kapı
Üretim ve Ahşap İşleme Makinaları ile
tüm dikkatleri üzerine çekerek gerek

ziyaretçiler gerekse de katılımcılar arasın-
da büyük ilgi görmüştür. .

146 firmanın katılımcı olarak yer aldığı,
toplamda 19736 ziyaretçi, 2.248 yaban-
cı ziyaretçinin 4 gün boyunca gezip ilgi

E

▲ ▲

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:133 Mart - Nisan 2016 130

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

Uluslararası 
Kapı Fuarı 

"DOOR FAIR 2016"nın
10. Buluşması

Gerçekleşti

DEMOS FUARCILIK TARAFINDAN DÜZENLENEN





gösterdiği 10.Uluslararası Ahşap,
Çelik, Otomatik, Endüstriyel Kapı ve
Yan Sanayi İhtisas Fuarı; 14 – 17
Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul
Fuar Merkezi'nde, sektörün şimdiye
kadar ki en ilgi çekici fuarı olarak
Demos Fuarcılık organizasyonuyla
gerçekleştirildi.

63 Ülkeden Profesyonel
Ziyaretçi

Yurt içinden 17488 kişinin ziyaretiy-
le rekor katılımın gerçekleştiği fuara
yurt dışından 2.248 kişi ilgi göster-
di. 19736 toplam ziyaretçi sayısına
ulaşan Door Fair, Türkiye'nin dün-
yadaki gelişimini gözler önüne
serdi. Özellikle Orta Doğu,
Balkanlar ve Afrika ülkeleri, Kapı
Fuarı'na büyük ilgi gösterdi.
Bunların yanında Türki
Cumhuriyetler olarak adlandırılan
ülkelerden gelenler de Ağaç İşleme
ve Kapı Üretim Makinları ticareti
konusunda fuarda büyük alımlar
gerçekleştirdi. Bu yıl ayrıca geçtiği-
miz senelere oranla, Güney
Amerika ülkeleri de organizasyona
ilgi gösteren ülkeler sıralamasında
dikkat çekici bir yere sahipti.
Uluslararası boyutta ün kazanan
organizasyon, ticaret hacmiyle ülke
ekonomisine de büyük katkı 
sağladı.

10. Uluslarararası Kapı İhtisas Fuarı
Tunus, İran, Suudi Arabistan, Irak,
Cezayir, Bulgaristan, Kosova,
Afganistan, Mısır, Ukrayna,
Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri,
Suriye, Libya, Kuveyt, Almanya,
Kore, Lübnan Nijerya, Ürdün,
Umman, Makedonya, Romanya,
Kıbrıs, İsrail, Hindistan, Filistin, Katar,
Rusya, İsveç, Bahreyn, Belçika,
Malta, Tacikistan, Türkmenistan,
İtalya, Pakistan, Polonya, Tanzanya,
İngiltere, Arnavutluk, Belarus,
Etyopya, Fransa, Gürcistan,
Macaristan, Hollanda, Norveç,
Avusturalya, Brezilya, Çin,
Hırvatistan, Yunanistan, Kazakistan,
Fas, Slovenya, İspanya ve Yemen
gibi ülkelerden gelen ziyartçiler
tarafından gezildi.
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HOLZMA will attend Holz-

Handwerk show that will

be held between the dates

16 - 19 March and will

exhibit its profiline mod-

els like HPP 130 and 

HPP 300

PP 300 Panel Kesme
Makinesi

Bu yıl yine Panel Kesme Makinesine
entegre sistem çözümleri en önemli
konulardan birisi. Bu, bütün genel
işlemleri kapsamakta – makineyi besle-

mekten ve kesimden başlayıp, istifleme
ve devamında parçaların taşınmasına
kadar giden bir süreç. Birbirine bağlı
olan işlemler size ne gibi avantajlar sağ-
lar? Net olarak planlanmış, daha hızlı
işlemler, daha az atık parka ve geliştiril-
miş ergonomik kullanım.

H

HOLZMA, Holz-Handwerk fuarında, geniş ürün yelpazesinin büyük bir
bölümünü sunuyor olacak. 16 – 19 Mart arasında ziyaretçiler, HPP 130 ve
HPP 300 profiLine modellerine bakma fırsatını yakalayacaklar – Homag
Automation yatay depo sistemiyle entegre çalışırken görebilecekler.

▲ ▲
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HOLZMA, Holz-Handwerk 2016
Fuarında  Farklı Çözümler Sunuyor

Türkiye Distribütörlüğünü TURHAN MAKİNE’nin Yaptığı





Sistem çözümlerine bir örnek ola-
rak, HOLZMA, HOLZMA HPP 300
profiLine panel kesme makinesi ve
Homag Automation’dan TLF 211
yatay depolama sistemi kombinas-
yonunu gösterecek. Bu iki makine
birlikte çalışabilmekteler ve mükem-
mel bir şekilde uyumlu olan prog-
ramları sayesinde anlık olarak ileti-
şimde olabilirler. Bu da, son derece
akışkan ve yüksek verimlilikte üreti-
mi sağlar, ister küçük adetlerde,
ister istif adedi 1 olan üretim şekille-
rinde dahi. Buna ilaveten, panel
kesme makinesi ve depolama siste-
mi, bugün en çok kullanılan her tip
malzemeyle çalışabilmek için tam
olarak hazırlanmışlardır. Holz-
Handwerk fuarını ziyaret edenler,
bu sistemin sahip olduğu büyük
potansiyeli ve hassas olarak yöneti-
len üretim işleminin getirdiği avan-
tajları canlı olarak kendi gözleriyle
görebilecekler.

Holzma panel kesme makinesi,
kendi başına birçok özellik ile dona-
tılmış olacak, böylece ziyaretçiler
sadece kesim makinesinin sahip
olabileceği bir çok özelliği görebile-
cekler. Yüksek verimlilikte toz emme
sistemi olan "dustEx", üst baskıya
entegre edilmiş toz perdeleriyle bir-
likte gösterilecek. Verimliliği arttıran;
plastik panel paketi, manuel etiket-
leme, hassas kenarları koruma
amaçlı olan program kontrollü kıs-
kaçlar, besleme ve istifleme yardım-

cıları, ergonomik çalışma ortamını
yaratmak için istifleme konseptiyle
birlikte gelen programlar, ziyaretçi-
lerin karşısına çıkacak. Makine, aynı
zamanda makine üzerinde optimi-
zasyon işlemlerinin yapılabilmesi
için "CADplan" opsiyonuna da
sahip olacak. Bunlar ve daha birçok
opsiyon, HPP 300 makinesinin
rahat bir şekilde sektördeki herkesin
ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor.

Cut Rite – farkı yaratan
program

Sadece makineler değil, HOMAG
Grubu’nda düzenli ve pürüzsün bir
şekilde çalışmayı sağlayan ayrıca
programsal çözümlerdir. Bu, aynı
zamanda Cut Rite’ın entegre edil-
mesiyle de kanıtlanmıştır. 

Ekim 2015’de, Holzma’nın Cut Rite
programının en son versiyonu olan
10’uncu versiyon piyasaya çıktı.
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Fuar sırasında, Cut Rite program ekibi de, yeni versi-
yondaki yeni özellikleri tanıtacaklar.

HPP 130 – "Görülmesi Gereken" panel
kesme makinesi

"Satın al, bağla ve hassasiyeti tecrübe et" – yeni HPP
130, hassas üretim dünyasına giriş yapmanızı her
zamankinden daha kolay bir hale getiriyor. En sonun-
da sektörün ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilecek
şekilde düzenlendi ve artık Holz-Handwerk fuarını
ziyaret eden herkes için "Görülmesi Gereken" seviye-
sine ulaştı. 

Bu yenilikçi, kompakt panel kesme makinesi, müşteri-
lerin tek panel kesimlerinde ve küçük serilerde ihtiyaç
duydukları her şeye sahip.

•  Testere çıkış yüksekliği: 60 mm

• Kesim uzunluğu: 3200 mm 

• Makine kontrol paneli CADmatic 4 PRACTIVE

Herhangi bir zaman kaybettirici değerlendirme işlemi
yapmaya gerek yok. Alıcılar derhal işleme başlayabilir-
ler ve üretimlerini yeni bir performans seviyesine
çıkartabilirler. HPP 130, optimum bir seçimdir, yüksek
ekipmanlı bir yatar testere makinesinin fiyatlarındadır
ama çok daha hassas ve verimli işlem yapmaktadır.
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The representative of the

new generation in MEPA

management Ozan Köse

talked us during Woodex

2016 show held in Tehran,

about the company, their

export policies and trade

shows they are participat-

ing abroad. He stated that

the company is already

exporting to 52 countries.

irma yönetimindeki genç kuşa-
ğın temsilcisi olarak, kendiniz-
den biraz bahsedebilir misiniz ?

Ben Ozan Köse, üniversiteyi bitirdiğim
yıldan bu yana firmada 5 yıldır bilfiil
çalışmaktayım. Özellikle yurtdışı fuarla-
rında bulunmaktayım. Firmanın yeni
yüzü olarak yurtdışı olsun, yurtiçi olsun
elimden geldiğince destek vermeye 
çalışıyorum.

MEPA yurtdışı satışlarında hangi böl-
gelere ağırlık veriyor ?

Biz yaklaşık olarak 52 ülkeye ihracat

yapıyoruz. Bunların içiresinde en çok
Rusya, İran, Mısır, Balkan ülkeleri ve
Kuzey Afrika ülkelerine satış gerçekleştiri-
yor, Avrupa’da da özellikle İtalya ile
gayet yoğun bir biçimde çalışıyoruz.
Yeni pazarlara açılma, uzaklara gitme
gayretlerimiz de oluyor. Örneğin
Brezilya’ya mal veriyoruz. ABD ve
Kanada da çalışmalarımız var. Bu pazar-
lar yeni ve biraz zaman almakta.

MEPA ürünlerinin benzerlerine göre
ulusal ve uluslararası pazarlarda 
hangi rekabet avantajlarından bahsede-
bilirsiniz ?

F

İran WOODEX 2016 fuarında, sadece MEPA ürünlerini sergileyen
bayilerinin standında firmanın genç kuşak yöneticisi Ozan Köse ile kısa
bir söyleşi gerçekleştirdik.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:133 Mart - Nisan 2016 144

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

“52 Ülkeye İhracat Yapıyoruz”
MEPA / Ozan Köse :



MEPA, 28 senelik geçmişi ile piyasalarda gayet iyi
bilinmekte ve kendi alanında yürüyen bir firma. Biz
sürgü mekanizmaları üzerinde uzmanlaştık. Tek bir
konuda profesyonelleşmek ve bunca deneyime sahip
olmak insanlara güven veriyor. Tabii bu işi yapan
başka firmalar da var ama, tecrübemiz, kalitemiz ve
oluşturduğumuz güven nedeniyle sürgü denince
her yerde akla ilk biz geliyoruz ve oturmuş bir marka-
mız var.

MEPA’nın en çok hangi ürünleri rağbet 
görmekte ?

Biz sürgülü sistemler ve masa rayları ürettiğimiz için,
bu pazarlarda da bu ürünleri satmaktayız ve her ikisi
de eşit oranlarda müşteri buluyor diyebiliriz.  Ülkeye
göre kimi farklılıklar gösterse de her ülkenin kendine
göre özellikleri var. Örneğin İtalya gibi yerlerde daha
çok seksen kilo üzeri ağır kapak sistemleri, İran gibi
ülkelerde ise daha hafif sistemler revaçta olur.
Dediğim gibi her kadar ülkelere göre değişse de ,
genelde her iki ürünümüz yani sürgülü sistem ve
masa raylarımız eşit oranlarda ihraç ediliyor 
diyebiliriz.

Firmanın yurtdışı başarısını getiren unsurların
başında fuar katılımları gelmekte. Bu konudaki
politikanızdan bahseder misiniz ? Örneğin 2015 –
2016 yılı fuar programınız nasıl ?

Biz yılda yurtdışında 7-8 yurtiçinde ise 2-3 fuara katıl-
maktayız. Örneğin geçtiğimiz yıl  Dubai, İngiltere gibi
fuarlara katıldık, şu an İran’dayız, bir ay sonra yine
İngilterede olacağız. Fuar çalışmalarımız arayışlarımız
hız kesmeden devam ediyor.

Biraz da İran pazarından bahsedelim isterseniz.

Biz herhalde 15 yıldır bu pazardayız. Çok yoğun çalış-
tığımız pazarlarda biri. Oturmuş bir markamız ve par-
nerlerimiz var. Ambargonun kalması sonrasında belir-
li bir rekabet bekleniyor ama bizim oturmuş bir mar-
kamız var. Biz yine kalitemiz ve fiyatımızla pazardan
elimizden geldiği kadarıyla pay almaya devam 
edeceğiz.

Son olarak firmanızın kısa ve uzun vadedeki
hedeflerini özetleyebilir misiniz ?

Biz 28 yıllık bir firmayız ve kurumsallaşma çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Kurumsal bir firma olarak dünya-
nın daha fazla ülkesine mal satmak, marka bilinirliği-
mizi daha fazla oluşturabilmek. Bunlar uzun vadeli
hedeflerimiz. Kısa vadede ise her yıl planlar yapıyor
ve %15 - %20 oranında ciromuzu artırmaya çalışıyo-
ruz. Vizyon olarak bakarsak biz global bir firma olarak
daha çok ülkede, daha çok kişi tarafından tanınan ve
marka bilinirliğini artırmaya çalışan bir firma olduğu-
muzu söyleyebilirim.
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ROMA PLASTIK being the

market leader with its high

technology and know-

how, is celebrating its

20th year in this industry.

lkemizin ilk kenarbandı üreticilerin-
den olan Roma Plastik ABS, PVC,
Akrilik ve Lazer  kenarbandı üreti-

mini  tek çatı altında toplayan ilk kenar-
bandı fabrikasıdır. AR-GE kültürü firma-
nın kuruluşu ile yerleşmekle birlikte, iler-
leyen yıllarda profesyonel anlamda
devam etmiştir. Roma Plastik özellikle
son yıllarda sektörün ihtiyaçları doğrul-
tusunda yeni ve özgün ürün geliştirme
konusuna önem vermiştir.

İlk ihracatını 2001 yılında gerçekleştiren
Roma Plastik  2010 yılında Avrupa'nın
önde gelen ahşap bazlı malzeme üretici-

si Egger ile gerçekleştirilen ortaklık ile
ihracat pazarlarındaki gücünü arttırarak,
bugün ürünlerini 50’yi aşkın ülkeye
ihraç etmektedir.

İsdihdam ve rekabet gücüyle Türkiye
ekonomisinde önemli bir yere sahip
olan Roma Plastik, 600’ü aşkın çalışanı
ve sürdürülebilir başarı hedefleriyle yolu-
na sağlam adımlarla devam etmektedir.
Firma, bu vesile ile 20 yıl önce başladığı
bu yolculukta onlara her zaman destek
olan değerli iş ortaklarına ve çalışanları-
na teşekkür ediyor.

Ü

Roma Plastik ailesi bu yıl 20. yılını kutluyor. Firmadan yapılan
açıklamaya göre, Türkiye’de kenarbandı sektörü 20 yıl öncesine göre çok
gelişti. Sektörün gelişimine yön veren Roma Plastik, bugün sahip olduğu
üst düzey teknoloji ve know-how ile kenarbandı alanında halen pazar
lideri konumunu korumaktadır.
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A BRAND FROM

PREMIUM
PREMIUM
PREMIUMWA

TER
 BASED

SU BAZLI

AQUADROP SERİSİ İLE 
AHŞAPLARINIZ İLK GÜNKÜ GİBİ.

Aquadrop ekstra U.V. filtrasyonu 
sayesinde, rakiplerine oranla daha 
sert ve esnek bir film oluşturur. İç ve 
dış mekan ahşap yüzeylerde zorlu 
hava koşullarına karşı uzun süreli 
koruma sağlar.

Ahşap Boyama Sistemleri
www.polchem.com.tr

YILthANNIVERSARY
SINCE 1975
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World Furniture Congress are the
meeting points of world market
players where the updated flow of
information concerning global
furniture markets are realized by
the cooperation of International
Alliance of Furnishing
Publications, IAFP.

After Shanghai and Guadalajara
congress, the third event is held
in Istanbul by the organization of
EKİN Publishing Group, partici-
pation of the alliance members
and the sponsorship of Turkish
Furniture Industrialists
Federation, MOSFED.

During the congress held in Wow
Convention Center at 27 January,
the speakers representing Brazil,
Belgium, Germany, France,
Japan, India, South Korea,
Russia, Romania, Bulgaria and
Turkey made presentations about
their funiture markets including
latest figures and detailed infor-
mation.

eşilköy Wow Convention
Center’da saat 09.30’da başlayan
kongrede, içlerinde Türkiye’nin
yanısıra, Brezilya, Almanya,

Fransa, Belçika, Japonya, Hindistan,
Güney Kore, Rusya, Romanya,
Bulgaristan’dan gelen konuklar, sektör
temsilcileri ve akademisyenler ile biraraya
geldi.

Kongrenin açılış konuşmasını EKİN Yayın
Grubu imtiyaz sahibi Nesip Uzun gerçek-
leştirdi. Yabancı konuklar ve izleyicilere
hoşgeldin diyerek sözlerine başlayan

Uzun, İspanya, Çin ve Meksika’dan sonra
böylesi bir kongreyi Türkiye’ye getirmek-
ten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Başkanlığını yapmakta oldukları
Uluslararası Yayıncılar Birliği IAFP ile Türk
Mobilya Dernekleri Federasyonu
MOSFED’in işbirliğiyle gerçekleşen bu
buluşmanın anlam ve önemine değinen
Nesih Uzun, böylesi bir etkinliğin dünya
pazarları arasındaki bilgi akışı, işbirliği ve
iletişimi güçlendirmesi açısından oldukça
önemli olduğunun altını çizerek sektöre
sağlıyacağı katkılardan bahsetti.

Y

Türk ahşap ve mobilya sektörünün duayen kuruluşu EKİN Yayın
Grubunun, Türkiye’nin 9 mobilya derneğinin çatı örgütü olan MOSFED
sponsorluğunda, 20 ülkeyi temsil eden Uluslararası Mobilya Yayıncıları
Birliği IAFP işbirliği ile organize ettiği Dünya Mobilya Kongresi 27
Ocak 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.
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Yayın Grubumuz Tarafından MOSFED ve IAFP İşbirliği ile Organize Edilen

2016 Dünya Mobilya Kongresi
İstanbul’da Yapıldı
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Daha sonra kürsüye gelen ve sözle-
rine böylesi bir etkinlikten duydukla-
rı memnuniyeti belirterek başlayan
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç,
öncelikle federasyon, amaçları ve işl-
evi hakkında kısa bir bilgi verdi. 

Daha sonra salonda bulunan
yabancı konuklara ülkemiz mobilya
sektörünün dünyada geldiği noktayı
ve elde ettiği başarıları özetleyen
Güleç, özellikle son 10 yılda gelinen
noktanın ne kadar önemli olduğunu
vurgulayarak sektörün geleceğe
yönelik planlarından ve 2023 hedef-
lerinden bahsetti. Türkiye’nin hem
mobilya ihracatı hem de ithalatı
ülkesi olduğunu belirterek, ülkenin
hemen hemen tamamına yayılmış
bir mobilya üretimi olduğunu belir-
terek

başta İstanbul ve Ankara’nın yanısı-
ra İnegöl ve Kayseri gibi
Anadolunun çeşitli bölgelerden
örnekler verdi. Öte yandan
Türkiye’nin haksız rekabet yapma-
yan, değer üretecek, katkı sağlaya-
cak kaliteli uluslararası mobilyalara
da ihtiyacı olduğunu vurgulayan
Ahmet Güleç, federasyon olarak da
bunu desteklediklerini belirtti.

Daha sonra ülke sunumlarına geçil-
di. MOSFED Genel Sekreteri Arzu

EKİN Yayın Grubu imtiyaz sahibi
Nesip Uzun

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç
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Bayraktaroğlu’nun istatistiki veriler ve
ilgili görseller eşliğinde gerçekleştirdi-
ği ve Türkiye’yi ve Türk mobilya paza-
rını tanıtan ayrıntılı sunumunu taki-
ben sırasıyla Belçika’dan Patrick
Ledoux, Brezilya’dan Carlos Bessa,
Bulgaristan’dan Milena Kirilova,
Fransa’dan Laurent Lyard,
Almanya’dan Helmut Max Merkel,
Hindistan’dan Sylvia Lee,
Japonya’dan Takayoshi Nagashima,
Romanya’dan Zilahi Imre, Rusya’dan
Demid Kashirin ve Güney Kore’den
Jake Son kürsüye gelerek güncel
rakamlar eşliğinde ülkelerinin mobil-
ya pazarlarındaki son durum hakkın-
da bilgiler verdiler. 

Ekin Yayın Grubu’nun Genel
Koordinatörü ve şirketi temsilen
Uluslararası Mobilya Yayıncıları
Birliği’nin başkanlığını yürütmekte
olan Zeki Yücel’in konuklara teşekkür
konuşmasıyla kapanan kongre daha
sonra verilen bir yemekle sona erdi. 
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Patrick Ledoux (BELÇİKA) Carlos Bessa (BREZİLYA)

Milena Kirilova (BULGARİSTAN) Laurent Lyard (FRANSA)

Helmut Max Merkel (ALMANYA) Sylvia Lee (HİNDİSTAN)

Zilahi Imre (ROMANYA)Takayoshi Nagashima (JAPONYA)

Demid Kashirin (RUSYA) Jake Son (G. KORE)
MOSFED Genel Sekreteri

Arzu Bayraktaroğlu

IAFP Dönem BaşkanlığınıEKİN Yayın
Grubu adına yürüten ve Grubun Genel
Koordinatörlüğünü yapan Zeki Yücel
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ünümüzde gelinen noktada sek-
törün pek çok ezberinin bozuldu-
ğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki, artık

üretici firmaların fiks üretime geçmeleri
ama satış noktalarının da zengin bir
çeşitle hareket etmesi gerekiyor. Bir
marka tüketicinin isteğine cevap verecek
çeşidi üretirse maliyet yükleniyor. Ama
bir mağazanın mutlaka çeşit sunarak
fiyatlarını da tüketilir hale getirmesi için
ortak partnerler oluşturması gerekiyor.
Markalar sürükleyici özellikleriyle ön
plana çıkarak, üretici firmalar da seri üre-
tim yaparak daha cazip fiyatlara erişme-
si gerekiyor.

Peki markalarla seri üretim yapan fir-
malar arasında bir çizgi var mı ?

Tabii.. Şu an Türkiye’de 20.000 üretici
var. Bunların arasında belki 10 – 15
marka çıkar kendi konsept mağazalarını
açabillecek. Mobilyacıların çoğunun
kendi konsept mağazalarını yapabilme
imkanları sınırlı. Mağaza giderlerini satış-
larıyla karşılama şansı yok. O zaman ne
yapmalı? Burada markalara karşı diğer
orta ölçekli firmaların da, ürün zenginli-
ği olan, ortalama kalite değerleriyle
çeşitliliğe sahip olan mobilya marketleri
oluşturmaları gerekmektedir. Tüketici
esas olarak toplam kaliteyi tercih ediyor.
Satış sonrası hizmetleriniz yoksa, ürün
çeşitliliğiniz, fiyat cazibeniz yoksa, tüketi-
ciyle sıcak diyaloglarınız, güzel bir sunu-
munuz yoksa, para kazanma şansınız da
yok demektir.

G

Kayseri’de, rekabetin keskin olduğu bir pazardan, üretimden geliyorsunuz.
Yıllardır bu işin içinde olan biri olarak, yeni konsept mağazacılık kavramı
ve satış sistemleri üzerine deneyimleriniz var. Konuya ilişkin olarak
gözlemlerinizi ve düşüncelerinizi aktarabilir misiniz?
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“Küçük ve orta ölçekli mobilya firmaları birleşerek
konsept mağazalar, mobilya AVM’leri açarak, iyi bir

sunum ile rekabet güçlerini artırabilirler”

LADİN MOBİLYA / Sedat Böyük :



ÜSTÜNKARLI 
MAKİNE A.Ş'nin 

Kurucusu

Sayın 

Aziz 
ÜSTÜNKARLI’nın

vefatını büyük bir üzüntü ile 
öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine ve sektörümüze

başsağlığı dileriz…

EKİN YAYIN GRUBU



Bu firmaların büyük işletmelerle
rekabet edebilme şansını nasıl
görüyorsunuz ? Orta ölçekli
mobilya firmaları bu dezavantajı
kırmak adına ne yapabilirler ?

Buna bir üretici, bir de satıcı açısın-
dan bakmak lazım. Üreticiler, hızlı
ve çevik davranıp, fiks üretim -hatta
belki tek model- yaparak pek çok
satış noktasına hizmet verebilirler.
Ama markalaşma yolunda ortak
hareket ederek, bir havuzda topla-
yıp, mobilya AVM’leri kurarak o zen-
ginliği, o sosyal yapıyı oluşturarak
kendilerine çok daha güzel bir yer
açabilirler. Bu merkezleri sürekli açık
olan sergiler, 365 gün çalışan fuar-
lar gibi düşünmek gerekir.

Yani tüketiciyi cezbedecek, orala-
ra çekecek çözüm projeleri mi
üretmeleri gerekiyor ?

Kesinlikle... Örneğin biz fuarlara
ziyaretçi kapasiteleriyle, müşteri
portföyüyle ve gücüyle müşterileri
çekebiliyoruz. Ama Türkiye’nin pek
çok yerinde pek çok fuar yapılıyor
olsa da hiçbir fuarın geri dönüşü
konusunda sağlıklı bilgiler yok. Ama
İnegöl gibi, Ankara , Kayseri gibi
pek çok ilimizde önemli mobilya
AVM’leri açarsak yılın 365 günü bu
müşteri potansiyelini oraya çeker ve
yapılacak çalışmalar ile bu heyecanı
sürekli kılabiliriz. Mesela ne zaman
olursa olsun Kayseri’ye birileri geldi-
ği zaman kendi müşterilerini ziyaret
etmenin yanısıra bir mobilya
AVM’sine gidip, başka üreticilerin,
başka markaların da çeşitlerini, yeni-
liklerini görüp ona göre alım yapa-
bilirler.

Aslında bu tip yapılanmalar yok
değil... İstanbul’da Masko,
Modoko var, Kayseri’de Osman
Bey caddesi, keza İnegöl’de o
tarz yerler var.

Şu kadarını söyleyeyim ki, bir cad-
denin mobilya caddesi olması
zamanla durağanlaşıyor ve esprisini
kaybediyor. Alışveriş merkezlerinde
ise bir forum mantığı ile modern ve
hızlı sunumlarla, duyurularla, etkin-

liklerle orayı bir çekim noktası yapa-
cak, tüketicileri neler var diye kendi-
ne çekebileceği bir yer, yaşayan bir
merkez haline getirebilirsiniz.

Peki bunu kim yapacak ? Bunun
için ciddi bir sermaye birikimi
gerekmez mi ? Özellikle toprağın,
arsanın çok pahalı olduğu, inşaat
maliyetlerinin yüksek olduğu ve
mobilya gibi geniş alanlara ihti-
yaç gösteren binaları yapmak
kolay mı ? Küçük ve orta işletme-
lerin bunun için sermayesi 
var mı?

Elbette tek başına olmaz. Bunun
için destek almak gerekiyor. Çin gibi
ülkelerde bunu devlet yapıyor.
Bugün Ekonomi Bakanımız da açık-
lama yaptı. Yatırım planlama ve pro-
jelerini iyi yapan markalara yardım
edileceğini, stratejilerini doğru ve
saglam kuran firmaları destek vere-
ceklerini söylediler. Şu bir gerçek ki,
artık iyi olanın kazanacağı bir
dönemde yaşıyoruz. Siz her konu-
da çok iyi olmak zorundasınız, üreti-
minizle, ergonominizle, fiyatınızla,
müşteri ilişkilerinizle...

Türkiye’de sektör, nakit para akı-
şının giderek sıkıştığı, tahsilatla-
rın kolay yapılmadığı, vadelerin
alabildiğine açıldığı bir duruma
geldi. Daha da fazla taksit talep
ediyorlar hatta. Sizce bu 
doğru mu ?

Vadelerin daha çok açılması, riskin
de artması anlamına gelir. Ama yeni
ekonomik şartlar bize şunu gösteri-
yor ki, devlet zengin, sermayesi
geliri var, enerjisi var. Bunu içeride
dönüştürebilmek için kredi ve kredi
kartları mantığını çok daha iyi  edi-
lebilir, sürdürülebilir bir şekle getire-
bilir ve güvence altına alırsa, vade-
lerin belirli bir oranda açılabilir
olması mümkün olabilir. Esasen şu
anda devletin havuzunda duran o
parayla dönüyoruz biz. Türkiye’de
kişi başına milli gelir artıyor. Bundan
12 yıl önce Türkiye’deki dış kaynak
15 milyar dolarken, şu anda 158
milyar dolara çıkmış. Peki bu 
para nerede ? Bu para Türkiye’de
dönüyor. 

İniş çıkışlarla, seçimlerle genelde
sıkıntılı geçen 2015 sonrasında
2016’da mobilya sektörünün
durumunu nasıl görüyorsunuz ?

Bir firmaların kendi yapısına bir de
ülkenin yapısına bakmak lazım.
Ladin mobilya 2015 yılında çok
güzel büyümeler gerçekleşti, çok
güzel cirolar elde etti. Ülke genelin-
de sıkıntılı, seçimli filan geçmiş ola-
bilir ama pek çok firma da bu
ortamda güzel satışlar gerçekleştir-
di, paralar kazandı. Bu nedenle
olaya bir lokal, bir de genel açıdan
bakmak lazım.

Türkiye mobilya sektöründe üretim
fazlası olan bir ülke. Siz böyle bir
pazarda nasıl pay kapacaksınız ?
Eskiden olduğu gibi davranır, ona
göre plan yaparsanız çok yanlış
yaparsınız. Yeni şartlara uyum gös-
termeniz gerekir. Daha çok üretim
yapmalı, daha az karla, daha çok
satış yapmalısınız. Yeni ekonominin
şartları bu. Fiyatınız, modeliniz, hiz-
metiniz, toplam kalite anlayışınız ile
bir adım öne çıkmanız, maliyet ana-
lizlerini, hedeflerinizi, kar oranlarını-
zı buna göre planlamalısınız. Tüm
bunları yapmadan para kazanmak
mümkün değil. Bu nedenle firmalar
öncelikle kendi analizlerini iyi yap-
malı. O zaman 2016’da da, sonra-
sında da önü açıktır.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:133 Mart - Nisan 2016 160

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

l l





015 yılı sizler için nasıl geçti,
gelinen noktada sektörümüzün
durumunu nasıl değerlendiriyor-

sunuz ?

Her geçen sene çeşitli iniş çıkışlar ve kimi
zorluklar yaşadığımızı söyleyebilirim.
2016 çok daha iyi ümitlerle girdiğimiz
bir sene olmuştu. Çok farklı beklentileri-
miz vardı. Ama bir anda çıkan bir Rusya
krizi ile durum farklılaştı. Ama bunu geçi-
ci bir süreç olarak görüyor ve 2016’nın
ikinci yarısında tekrar normale dönece-
ğini düşünüyorum.

Rusya sizin için önemli bir pazar.

Evet, çok önemli bir pazar. Biz Rusya ile,
Türki Cumhuriyetler ile büyüdük desem
yeridir. Tabi tüm bu yaşananlar bir
duraklama sürecini getirdi beraberinde.
Önemli bir pazar olarak sadece sektörü
değil, tüm ülkenin ihracatını etkiledi.
Ama dediğim gibi bu geçici bir durum.

Firma olarak böylesi bir dönemde
Avrupa’ya ağırlık vermeye ve o pazarları
yakından takip etmeye başladık. MEPA
bu çerçevede katıldığı fuarlar, fuar ziya-
retleri, iş gezileri ve kurulan ikili ilişkilerle
bu pazarlardaki etkinliğini artırma çaba-
sı içerisine girdi. Epeyi bir firma ile çalış-
malarımız var. Bunları daha da geliştir-
meyi planlıyoruz.

Diğer pazarlarda durum nedir ?

Aslında bu durgunluk sadece bizde
değil, dünyanın geneline yayılmış, sanki
bir küresel kriz görünümünde. Ama
Avrupa’nın gelişkinliği kimi sıkıntıları
daha çabuk, daha akılcı bir biçimde çöz-
melerini sağlıyor. Üstesinden daha kolay
gelebilecekleri güçlü ekonomileri var.
Ama biz de  daha fazla çalışıp bu kırıl-
ganlığı aşmaya çalışacağız.

Yaşanan bu krizleri aşmanın yolu
nedir sizce ?

2

MEPA, Türk mobilya aksesuarları sektöründeki köklü firmalarından,
özellikle sürme dolap sistemleri ve benzeri ürünlerle tanınan Türkiye’nin
yüz akı firmalarından. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Miktat Köse ile
yaptığımız kısa söyleşiyi sunuyoruz.
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MEPA / Miktat Kara : 

“Kaliteli bir altyapıya sahip firma olarak
artık Avrupa ülkelerine ağırlık vermeye 

ve o pazarlara da girmeye başladık”
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Bence tüm bunları atlatma-
nın yolu güçlü bir altyapıya
sahip olmaktan, hızlı ve dina-
mik davranmaktan geçiyor.
Kendisini bu tür krizlere
hazırlayan, güçlü olan firma-
lar daha çabuk atlatacaktır
bu tür çalkantıları.
Sermayelerini firmalarında
tutan, işine yatıran işletmeler
daha güçlü bir biçimde çıka-
caklardır. MEPA olarak biz öncelikle firmanın ihtiyaçlarını
göz önünde tutuyor, buna göre planlar, yatırımlar
yapan bir firma olduğumuz için daha önceki krizleri de
rahatlıkla aştık. Bundan da yüz akımızla çıkacağız.

Türk firmaları Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi daha kolay
girdikleri pazarlarda göreceli olarak daha düşük kalite
standartları ile çalışırken, sıkıntılar nedeniyle gözünü
batıya dikerek kaliteleri ve markalarıyla daha sağlam
durabilecekleri pazarlara yöneldiler. 

Evet MEPA da bu pazarlarda var olabilmek için gerekli
donanıma sahip bir firma. Zaten bu nedenle de Avrupa
pazarlarına yöneldik. Ancak bunu yaparken de söyledi-
ğiniz yakın pazarımızı boşlamış değiliz. Onlar da giderek
kaliteli mallara yöneldiler. MEPA olarak biz yıllar boyun-
ca kurmuş olduğumuz ilişkileri sürdürüyor, yeni taleple-
rin olması halinde de dikkatli bir biçimde inceleyerek
mal vermeye devam ediyoruz. Kırılgan durumlar oldu-
ğu için temlikli davranarak sağlam adımlarla yürüyoruz
oralarda da.

Deneyimli bir firma olarak bu pazarlarda çalışanlara
önerileriniz nelerdir ?

Mal verirken daha secici olsunlar, çalışacakları firmaları
iyi etüd etsinler, maliyet hesaplarını iyi yapsınlar.
Ticarette dikkatli olsunlar, açık hesap çalışmasınlar.
Ödeme planlarını programlı bir biçimde yapsınlar. O
imalatlar, yatırımlar Ar-Ge’ler kolay yapılmıyor. Bu
nedenle fiyat verirken mantıksız işler yapmasınlar, saçma
sapan değil, ürünün hakkını veren düzgün fiyatlar ver-
sinler.

Dünyada acaba bizler kadar açık hesap çalışan bir
ülke var mıdır ?

Benim görebildiğim kadarıyla pek yok. Yurtdışında çok
az müşterimizle vadeli çalışıyoruz zaten. Malımızı gön-
derip paramızı alıyoruz. En güzel ticaret de bu değil
midir ? İç piyasada örneğin çok uzun vadelerle ticaret
yapılıyor. Bir – iki yıllık vadeler döndüğüne şahit olduk.
Siz o işletmenin 6 ay, bir yıl sonra ne olacağını bilmezsi-
niz ki ? Bu nedenle dikkat etmek lazım. Fiyat rekabetin-
den çok kalite rekabeti yapmalı. Kaliteli ürünler yapıyor-
sanız, işletme olarak da, ticaret olarak da daha üst sevi-
yeleri çıkarsınız. l l





This year WOODEX Tehran show

that was held in Iran between

the dates 31 January - 03

February was really different

than the others. 

Right after the cancellation of

the economical and political

restrictions against Iran, WOOD-

EX that was organized by

MERKÜR was very active and

fruitful one. Almost all big play-

ers from Europe. 

This year about 35 Turkish com-

panies exhibited in WOODEX

including our publishing group

that distributed its FURNITURK

and MOBILYA magazines

throught its booth set in hall 35

as it was the case last 10 years.

OODEX 2016 YILINDA
AMBARGOSUZ BAŞLADI

Son yedi yıldır olduğu gibi, 2016’da da
sektörü yalnız bırakmayarak katıldığı
fuarda FURNITURK ve MOBİLYA
Dekorasyon dergilerinin dağıtımı ger-
çekleştiren yayın grubumuz, ülkeye
uygulanan ambargonun yılbaşı itibariy-
le kalkmış olmasının da etkisiyle, bu yıl
oldukça farklı, hareketli ve tüm dünya-
nın ilgi odağı konumunda bir fuara
tanık oluyordu.

W

14. Woodex Tehran Fuarı Bu Yıl
Diğerlerinden Çok Farklı İdi

İran’ın başkenti Tahran’da her yıl Ocak sonu, Şubat başı gibi 
düzenlenen, Türkiye temsilciliğini Merkür Fuarcılık’ın yürüttüğü ülkenin
tek büyük ahşap, makina ve mobilya yan sanayi fuarı olan WOODEX 
31 Ocak – 03 Şubat tarihleri arasında kapılarını açtı.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:133 Mart - Nisan 2016 166

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

YAYIN GRUBUMUZUN SEKTÖRÜ YANLIZ BIRAKMAYIP DERGILERINI DAĞITTIĞI
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İran gibi gerek nüfus, gerek zengin-
lik, gerekse sosyal ve demografik
parametreler anlamında Türk firma-
ları açısından zaten oldukça başarılı
ve önemli bir etkinlik olan WOO-
DEX (önceki adı MEDEX) fuarı bu
yıl, Tahran’ın Şah zamanından
kalan oldukça görkemli alanında
hem katılımcı sayısını, hem de kap-
ladığı hol ve m2’yi artırmış olarak
açtı kapılarını.

YAKIN GELECEKTE 
YANITLARI BULUNACAK 
KİMİ SORU İŞARETLERİ

Ancak, neredeyse batıya açılan tek
kapıları konumundaki bir ülkenin,
dil, din, kültür, mesafe vb. avantajla-
rını da kullanan firmaları olarak
Türkler burada ya çoktan bayilik
ağlarını kurmuş, müşterilerini belir-
lemiş, iş ilişkilerini geliştirmiş ya da
bu büyük pazardan pay alma konu-
sunda önemli gayretler içerisine gir-
mişken, ülkenin ticari oyununun
kuralları birden değişince gelecek
de çeşitli soru işaretleriyle dolmaya
başladı.

WOODEX fuarında bu yıl hollerde,
standlarda, otelde, her yerde İran’ın
batıya açılmasının etkileri konuşulu-

yordu doğal olarak. Birebir görüştü-
ğümüz, söyleştiğimiz Türk firmaları
esas olarak yeni durumun her ne
kadar geçmişten farklı olarak batılı
firmaların bu pazara açılmasının
önündeki engeller kalkacağı için,
ister istemez bir rekabet ortamı
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yaratacağı konusunda hem fikir
olsalar da, genel kanı bu durumun
Türk firmaları açısından da olumlu
olacağı doğrultusunda.

Özellikle, büyük ve kurumsal Türk
şirketleri, rekabetin her yerde oldu-
ğu gibi, özellikle İran pazarında da
kendilerine yarayacağını, böylesine
karmaşık bir ortamda doğru düz-
gün firmalar ayakta kalırken diğerle-
rinin zamanla eleneceği, bu anlam-
da da standartlarının yükseleceğini,

meydanın kaliteli ürünler üreten fir-
malara kalacağından, fiyat-kalmite
standarları açısından oldukça avan-
tajlı olan Türk firmalarının buradan
karlı çıkacakları görüşü hakim.

Öte yandan Avrupalıların girmesiyle
birlikte, daha modern üretim ve
dağıtım mekanizmaları ile uluslar-
arası kalite normlarının pazara etki
edecek olması bir yana, ülkede pek
de çağdaş düzeyde olmayan ticari
kurallar, yasal düzenlemeler, banka-
cılıktan taşımacılığa kadar pek çok
unsurun dünya seviyelerini yakala-
yacağı, bunun da geçmişte çok
sıkıntı çekmiş olan Türk firmalarının
işlerini kolaylaştıracağını düşünenle-
rin sayısı hiç de az değil. Ama yine
de kafalarda pek çok çekince var.

11 FARKLI HOLE 
YAYILMIŞ BİR FUAR

İşte bu yıl ki WOODEX fuarı, bu
soru işaretlerinin yol açtığı arayış
çabalarıyla oldukça verimli bir hare-
ketliliğe sahipti. Fuarda İran firmala-
rının yanısıra, Türk ve Batılı firmala-
rın, tasarım açısından da giderek
daha estetik olmaya başlayan

standları da, konvansiyonel görü-
nüme sahip standları da kimi yerde
birarada, kimi yerde holleri paylaşa-
rak ürün ve hizmetlerini sergilediler.
Fuar 11 farklı hole yayılmıştı. Fuar
alanının güney tarafında 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13 No’lu hollerin 4
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tanesi ağaçişleme makinalarına
ayrılırken, kuzey tarafında bulunan
31, 35, 38, 40, 41, 44 No’lu holler-
de esas olarak ahşap, malzeme,
aksesuar, kimyasal vb. diğer yan
sanayi ürünleri sergileniyordu.

Bu yılın bir diğer ayırdedici özelliği
makina hollerinde Homag,
Weining, Biesse, Scm, diğer holler-
de de Hettich, Hafele, Blum, Leuco,
Leitz, Gagennau, Egger ve benzeri
büyük dünya markalarının ürün ve
hizmetlerini sergiliyor olmasıydı.

TÜRKİYEDEN 35 
CİVARINDA KATILIMCI
FİRMA

Bu yıl WOODEX fuarında hem milli
hem de bireysel katılımlı 35 civarın-
da Türk firması vardı. Bunların 25’i
Merkür Fuarcılık ile birlikte, milli katı-
lımla gelmişti. Türk firmaları ağırlıklı
olarak yine 35. ve 38. hollerdeki
alanları ile makinacı hollerinin arası-
na konuşlanmışlardı. Gerek ürün
çeşitliliği, gerekse de m2 ve stand
sunumu olarak bu yıl daha zengin
ve güçlü bir görünüm sergileyen
Türk firmaları daha çok ahşap mal-
zeme ve yan sanayi firmalarından
oluşurken, fuar İranlı bayilerinin
standına ürünlerini yerleştiren bir-
kaç marka haricinde Türk makina
firmaları açısından oldukça zayıftı.
Bunun nedeni olarak da dövize
bağlı metrekare fiyatlarının İranlı
olmayanlar için aşırı yüksek olması
ve yerli firmaların standlarının
yabancıların ürünlerini sergileme-
meleri konusunda artan kontroller
ve cezaların yüksekliği gösteriliyor.

Fuarın katılımcı Türk firmaları arasın-
da AGT, IŞIK AHŞAP, GENTAŞ, YILDIZ
SUNTA MDF, PELİLAM, LAMİGRAF,
LAMİGLOSS (5 K), SAMET, ROMA
PLASTİK, BETA KİMYA, BERKFA, EDK,
JOWAT, EHD, FINE DÉCOR, GFA,
MALZEME OFİSİ, METPLASCAN
(CAPPOR), MEYA ALÜMİNYUM,
ORMA, ÖZDEMİR AMORTİSÖR,
PATENT MAKİNE,SİMİTEKS, SUNAN
MALZEME, TECE DEKOR, ÜÇEL
PRES MAKİNA ve ÜSTAT MOBİLYA
gibi isimler bulunmaktaydı.
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PAZARIN ZENGİNLİĞİNE
UYGUN BİR ÜRÜN 
YELPAZESİ

Fuarda, Ağaç İşleme Makine
Fabrikası ve Kesilmiş üretimi için
aksesuarlar,  Kereste, Kaplama,
Parçacık Kurulu, MDF, OSB, LVL,
Kontrplak Panelleri. Fırın Kurutma
ve ilgili Ahşap Teknolojileri.
Doğrama Makine, Mobilya
Endüstrisi, Makina, Ağaç Tabanlı
Paneller ve Kaplamalı Ürünler, kapi-
tone Ürünleri Üreticileri. Makine ve
Apre için Hatları. Taşınabilir,
Ekipmanları, Kalıp, Ağaç İşleme
Aletleri, El Aletleri İşleme Elektrikli El
Aletleri ve Parçaları ve Aksesuarları.
(Menteşe, Knobs, Kulp, Diğer
Donanım) Emme Ekipmanları.
Ürünler: Laminatlar, Kaplama,
Kontrplak, Parçacık Kurulu, MDF,
Mühendislik Wood, Kalıplı
Kontrplak, Panel Ürünleri ve Ahşap
Kompozit, Kesilmiş Kereste Kenar
Yapıştırma  Malzemeleri ve Sarf
Malzemeleri Ahşap Yapıştırıcılar,
Vernikler, Cilalar, Finishes,
Zımparalama Kağıdı, Malzemeleri
Kumlama Aşındırıcılar, Kaplamalar,
vb. Fabrika Ekipmanları,
Aksesuarları ve Araçları, mobilya
döşeme kumaşları, deri ve kumaş.
Kağıt, baskı ve ambalaj makineleri,
yan sanayileri ve aksesuarları.
Mutfak ekipmanları, duvar kağıtları
vb tüm ürün gruplarının sergilendi-
ği fuar, sektörün İran gibi zengin bir
pazardaki geleceğinin ne 
kadar parlak olduğunun bir 
göstergesiydi.
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EKİN YAYIN GRUBU YİNE
TAHRAN’DAYDI

Türk firmalarını yurtiçinde ve dışın-
da takip eden, onların hedef pazar-
larında gerçekleşen fuarlara katılan,
oralarda dergilerini dağıtarak sektö-
rü temsil eden EKİN Yayın
Grubu’nun önem verdiği fuarlar
arasında özel bir yere sahip olan
WOODEX fuarı, gözardı edilemeye-
cek komşu ülkelerde gerçekleşen
en önemli etkinliklerden olduğu
için, her yıl takip ettiğimiz bir fuar.

Türkiye temsilcisi Merkür fuarcığın
lojistiği ile her yıl çok sayıda dergiyi
İran’a “ihraç” eden yayın grubu-
muz, orada gerçekleştirdiği etkili
dağıtım ile fuara katılsın katılmasın
sayfalarında yer alan tüm firmaları
uluslaraarsı profesyonellerle buluş-
turarak önemli bir işlevi yerine
getiriyor.

Bu yıl da fuarın iki ayrı yerinde
stand acmanın yanısıra hol giriş
kapılarında da dergilerini dağıtan
ekibimiz, sektörle birlikte olmak,
ihracatçılarımızın nabzını tutmak,
sorunlarını dinlemek, izlenimlerini
aktarmanın yanısıra dünya pazarla-
rının önemli oyuncuları ile de temas
kurdu.  

Bugüne kadar olmadığı üzere pek
çok batılı üretici ve ihracatçı firma,
ulusal ve uluslararası dernek yöneti-
cileri, fuarcılar ve yayıncıların
İran’da olmasını fırsat bilen ekibimiz
hem yaptığı sohbetler ve söyleşiler
ile hem Türk ve dünya pazarları ara-
sındaki iletişimi güçlendirmiş hem
de gerçekleştirdiği ikili görüşmeler
ile karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde
bulunarak önemli bir uluslararası
yayıncılık işlevini yerine getirerek
ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir.
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This article discuss the

new situation of Iranian

market right after the can-

cellation of the economi-

cal and political restric-

tions agains that country

both in terms of advan-

tages and disadventages

concerning the chance of

Turkish companies.

AMBARGO SONRASI İRAN

2016 yılında İran, ambargonun kaldırılması ile birlikte pek çok yeniliği
yaşama geçirmeye, ilgili düzenlemeler yapmaya ve özellikle de ekonomisini
yepyeni bir çehreye sokmaya hazırlanıyor. Bu aslında kendisini 35 yıldır her
anlamda içine kapatmış olan muazzam bir ekonominin yeniden dünyaya
açılması açısından ilginç bir deney olacağa benzer. Türkiye de bu yeni
durumda gelişmiş sanayisi ve Avrupa ticaret yolları üzerindeki konumuyla,
bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. 
Bu çerçevede mobilya sektörü de dahil olmak üzere hemen her platformda
konuya ilişkin olarak pek çok projeksiyon, öngörü ve tahminler yapılıyor,
sorular soruluyor, yanıtlar aranıyor. Mobilya dergisi olarak, Tahran
WOODEX fuarını anlattığımız bu sayıda, ayrıca bir de yazı kaleme alarak,
hem genelde İran ekonomisini hem de özelde bizim sektörü bekleyen
gelişmeleri tartışmak ve tüm bu gelişmelerin Türk firmalarını nasıl
etkileceğine bir mercek tutmak istedik.
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AMBARGONUN RESMEN
KALKMASI, “GAYR-I
RESMİ” UYGULAMALARIN
DA SONU OLACAK

İran’a nükleer programı nedeniyle
yaklaşık 10 yıldır uygulanan uluslar-
arası ambargo, İran ile Birleşmiş
Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin
5 daimi üyesinden oluşan ve 5+1
olarak adlandırılan ülkeler (Çin,
Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere
ve ABD) ile 14 Temmuz 2015’te
varılan uzlaşmanın ardından 2016
yılı itibariyle  resmen kalktı. 

“Resmen” diyoruz çünkü her ne
kadar ambargo uygulanmakta idiy-
se de, yüzde yüz olmasa da onu
delmenin, gevşetmemenin yolları
bir biçimde bulunuyordu. Başta
gümrükler, bankacılık sistemi ve
para akışı konusu olmak üzere özel-
likle Türk firmaları geliştirdikleri yön-
temlerle zor da olsa bir gayr-ı resmi
ticari düzen kurabilmişlerdi. 

Kapalıçarşı esnafından, TIR şöförleri-
ne, Dubai üzerinden işleyen kredi
kartı çekimlerinden, altın ile gerçek-
leştirilen ticarete kadar pek çok yön-
tem geliştiren firma ve şahıslar,
İran’da ticari yaşamın sürmesine
önemli katkılarda bulunmuşlardı.

Ancak tabii tüm bunlar doğru düz-
gün bir işleyişten, çağdaş ticaret
ilkelerinden uzak, yarı illegal yön-
temler olduğundan, bu ülke ile tica-
ret yapmakta olanlar önemli sıkıntı-
lar yaşamaktaydı. Zaten gelinen
nokta itibariyle “altın ticareti”nin
sonunda ne tür boyutlara ve yol-
suzluklara yol açtığı da bir anlamda
“malumun ilanı” oldu.

Sağlam ticaret kanalları, güvenilir
ortaklar bulmanın zor olduğu böy-
lesine kaypak bir zeminde pek çok
“ticari facia” ile karşılaşanlar, kayıplar
yaşayanlar, kazıklar yiyenler olduğu
kadar güvenilir, dürüst ortaklar
bularak, ticaretini oldukça düzgün
ve sıkıntısız bir biçimde gerçekleşti-

ren, dağıtım kanallarını, bayilik siste-
mini kuran, kendi mağazaları ve
üretim tesisleri ile oturmuş bir düze-
ne sahip olanlar da vardı. Nasıl
olmasın ki ? İran pek çok mobilya ve
yan sanayi firmasının en büyük
pazarı konumundaydı.



SON DERECE DİNAMİK
VE ZENGİN BİR
EKONOMİK YAPI

78 milyon nüfuslu İran’da ekono-
mik yapı son derece dinamiktir.
1979 yılından beri 35 yıldır yaptı-
rımlar altında işleyen İran ekonomi-

sinin, 2016 yılından itibaren ambar-
gosuz olacağı gerçeği karşısında
pek çok ekonomist ülkenin bu
anlamda şaha kalkacağı öngörü-
sünde bulunuyor.

Böylesi bir şaha kalkma süreci en
çok Türkiye’yi ilgilendirmektedir.
Esas itibariyle İran pazarında Türk

firmaları ile rekabet edecek Avrupa
firmalarının sayısı sınırlıdır. Çünkü
pek çok ortak özelliğimiz ve uzun
yıllara dayalı bir yakınlığımız OLAN
İran’da Türkçe bilenlerin sayısı
küçümsenemeyecek kadar fazla.
Üstelik Türkiye ile İran arasında
müzakereleri 10 yıl süren Tercihli
Ticaret Anlaşması 1 Ocak 2015 tari-
hi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Böyle bir ortamda Türkiye’nin İran
ile coğrafi ve kültürel bağlarını kulla-
narak pazarda mevcut Türk malı
imajını daha da geliştirmesi ve
diğer ülkelere kıyasla rekabet avan-
tajı kazanması mümkün görülmek-
tedir. İran aynı zamanda Türkiye’nin
Orta Asya pazarlarına açılımında da
en kısa güzergahtır. İran ekonomisi
bir dönüşüm yaşamakta ve 
bu anlamda büyük fırsatlar 
sunmaktadır.

TÜRKİYE’NİN 2016
HEDEF PAZARI İRAN

İhracatçılar Meclisi, 2016’da
Türkiye’nin hedef pazarının İran
olduğunu açıkladı. İran Türkiye’nin
en çok ihracat yaptığı ülkeler arasın-
da hali hazırda 8. sırada bulunmak-
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tadır. İki ülke arasındaki dış ticaret
hacmi İran’a yönelik yaptırımlar
nedeniyle 22 milyar dolardan 10
milyar dolara düşmüştü. Şimdi bu
rakamın 30 milyar dolara yükseltil-
mesi umuluyor. 

Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı
Bilgin Aygül İran pazarında bugün
en avantajlı ülkenin Türkiye olduğu-
na dikkat çektiği değerlendirmesin-
de Türk iş dünyasının İran-Irak
Savaşı’ndan bu yana bu ülkede iş
yaptığının altını çizerek şunları ifade
ediyor :

“Ambargo zamanlarında hep İran’ın
arkasında durmuş bir ülkeyiz.
Türkiye ve İran’ın bazı alanlarda
rekabet içinde olduğu doğru ama
birçok alanda birbirini tamamlıyor.
Tercihli ticaret anlaşması imtiyaz
tanıyor, sınır ticareti bulunuyor, üç

sınır kapısı ve demiryolu var. Bunları
üst üste koyduğumuz zaman iki
ülke arasındaki dış ticaret hacminin
iki üç yıl içinde 30 milyar dolara
ulaşması çok mümkün”

Bilindiği gibi komşu ülkelerle bölge-
sel ticaret özellikle gelişmiş ülkelerin
ticaret hacimlerinde önemli bir yere
sahip. Yakın komşumuz İran da bu
anlamda enerji, ulaşım ağları için
stratejik konuma ve yüksek kalkın-
ma potansiyeline sahip büyüyen bir
pazar. Ülkemizle birçok ortak değer-
lere ve kültürel benzerliklere sahip
olması, ülke nüfusunun yaklaşık
yüzde 40'ının Türk kökenli Azeri
olması ve Türkçe’nin çok yaygın
konuşulması bizim için önemli bir
etken ve avantaj.

Gelinen noktada zaten İran’da çok
sayıda Türk yatırımcı var ve bu yatı-

rımların yelpazesi oldukça geniş.
Bundan sonra iki ülke arasındaki
ticaret hacminin daha da büyüye-
ceğine şahit olacağız. Tüm Türk fir-
maları önlerine böyle bir perspektif
koymalılar. 

Batı ile imzaladığı anlaşmadan
sonra İran hızla dünyaya açılacak.
Firmalarımızın bu büyük pazardaki
fırsatları mutlaka değerlendirmeleri
ve Avrupa markalarından önce
İran’a yerleşmeleri gerekmektedir.
Başka bir siyasi olay, bir kriz olmazsa
iş dünyamız için büyük potansiyel
sunan bir ülke.

İran’ın tekrar bir aktör olarak ekono-
mi dünyasında sahne alması çeşitli
fırsatlar doğururken, Türkiye ile böl-
gede rekabet edebilecek bir ülke
olması nedeniyle riskler de taşımak-
tadır. Burada İran’ın nasıl adımlar
atacağı ve Türkiye’nin dış politikası-
nın ekonomik çıkarlarına uygun
olarak şekillenmesi belirleyici 
olacak. 

AMBARGO DÖNEMİNDE
KENDİ KENDİNE YETMEYİ
ÖĞRENMİŞ OLAN BİR
PAZAR, KOLAY BİR
PAZAR DEĞİLDİR

Ama şunu da unutmamak lazım
tabii ki. İran ithal ikameci olduğu
için orada hemen her konuda reka-
bet var. İran, bir ürünü ithal etmek-
tense gümrüğünü yükseltip, kendi
ülkesinde üretimini teşvik etti. Her
şeyi ambargo döneminde kendi
kendine yapmayı öğrendi. Sanayi
alt yapısı, eğitimi çok güçlü.
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Dolayısıyla, bu pazara, stratejiler
çok iyi belirlenerek girilmeli.

Öte yandan, İran tüm cazibesine
rağmen, yapısal özellikleri ve yasal
düzenlemeleri anlamında çalışılma-
sı hiç de kolay olmayan bir pazar.
Çünkü ekonominin önemli kısmı
devletin ve vakıf şirketlerinin elinde.
Ayrıca İran Dünya Ticaret Örgü-
tü'ne (DTÖ) üye olmadığı için, bu
ülkede, uluslararası ticaret kuralları-
nın uygulandığının düşünülmesi de
yanlış olur. Bunu gibi ayrıntıları bile-
rek işe başladığınızda İran ve
Türkiye arasında karşılıklı kazancın
söz konusu olduğu birçok sektör
bulunuyor. Türk yatırımcıların İranlı
ortaklarla tesisler kurması da müm-
kün, Türk ürünlerinin doğrudan
ihracı da… 

Bunun yanı sıra, geçmiş dönemde
uygulanmakta olan ambargo ve
yaptırımlara rağmen, sınır ticareti
yöntemiyle kayıt dışı olarak gerçek-

leştirilen ticaret ve karşılığındaki
para transferleri, bundan böyle res-
miyet kazanacak ve kayıt dışılık mini-
mize olacağından vergi kayıpları ve
kayıt dışı sermaye hareketliliği de
kontrol altına alınacaktır. Bu da Türk
firmaları açısından pek çok sorunu
ortadan kaldırması anlamında
apayrı bir kazanım olacaktır.

DÜNYANIN YENİ 
REKABET ODAĞI 
OLARAK İRAN

Ambargo sonrası İran pazarı elbette
sadece Türkiye’nin ilgisini çeken bir
pazar olmayacak. Geçmişte mecbu-
ren bizim üzerimizden girilen bir
pazar konumuydayken ve buna
hem İran’ın hem de Avrupalıların
ihtiyacı varken, artık herkesin gir-
mek isteyeceği ve gireceği bir pazar
haline gelecek İran. ABD’den
Almanya’ya, Rusya’dan İngiltere’ye
kadar çok sayıda ülke İran’ın bu

yeni döneminde etkin olmak istiyor.
Çünkü İran, “3yeni, bakir ve güçlü
bir pazar’ anlamına geliyor”.

Bizim Şubat ayı başında gerçekle-
şen WOODEX Tehran fuarında da
birebir gözlemlediğimiz üzere Batılı
ülkeler çoktan harekete geçmiş bile.
Geçmişte Çin, Ortadoğu vb. ülkeler
ile sınırlı iken, şimdi rekabet tüm
dünyaya yayılmış bir durumda. 

ÇİN FAKTÖRÜ HER YERDE

Şunu da unutmamalı tabii, İran
önümüzdeki 5 yıl içinde onlarca
kategoride yatırım çekmeyi planla-
makta olup, ülkenin bu çerçevede
uygulamaya başlayacağı yeni teşvik
sistemi ile Çin'den daha ucuz üre-
tim yapılan bir üs olmayı hedefledi-
ği açıktır. Bu da Türkiye açısından,
ihracat anlamında  rekabet ettiği
kadar, kendisi ile rekabet eden bir
pazar olduğu anlamına da 
gelmektedir.

Bu ve benzeri nedenlerle, her ne
kadar Türkiye şu ana kadar saydığı-
mız pek çok avantajıyla bir adım
önde gözükse bile gelişmeler her
zaman öngörüldüğü üzere gitme-
yebilir. Özellikle Çin faktörünü hiçbir
zaman unutmamak lazım. Global
dünyadaki politik pozisyonlarını
ticari öngörüleriyle birleştiren ve
ısrarcı, takipçi tutumlarıyla dünya-
nın pek çok yerinde olduğu gibi
Afrika ve Ortadoğu’da önemli
hedef pazarlara kilitlenen Çin,





İran’ın günümüzde olduğu kadar
geleceğinde de etkin olabilmek için
her yolu deneyecektir. Bu nedenle
herkes, İran pazarında gelecekte
Çin, Batılı ülkeler ve Türkiye sacaya-
ğından hangisinin daha şanslı oldu-
ğu konusunda pek çok spekülas-
yon yapmakta.

İRAN’DAKİ GELİŞMELER
TÜRKİYE AÇISINDAN
EKONOMİK VE POLİTİK
ANLAMDA ÇOK BOYUTLU

Bir kısım uzmanlar, Türkiye’nin geç-
mişte hiç ummadığı biçimde kimi
olumsuz deneyimler yaşamış olma-
sını da göz önüne alarak temkinli
hareket edilmesine taraftar oldukla-
rını belirtirken,  kimileri de zaten
ülkenin pek çok şehrine yayılmış
olan Türk firmalarının bu pazarda
oldukça şanslı olduğunu düşün-
düklerinde, yenilerinin de ne kadar
erken ve ne kadar etkin bir biçimde
girerlerse, o kadar kalıcı olabilecek-

lerini düşünüyorlar.

Uluslararası İlişkiler uzmanı Prof. Dr.
İlter Turan, temkinli olunması gerek-
tiğini düşünenlerden. Konunun
Türkiye açısından hem ekonomik,
ama hem de politik yönleri olması-
nın karmaşıklığına dikkat çeken
Turan, durumun yakın ve uzak
vadedeki olası olumlu ve olumsuz
yönlerine şöyle değiniyor:

“Kısa vadede Türkiye, İran'ın birik-
miş ihtiyaçlarını karşılamakta önemli
bir rol üstlenebilir. Ancak, orta ve
uzun vadede bizim cazip gördüğü-
müz piyasayı bütün gelişmiş ekono-
milerin cazip göreceği ve yoğun bir
rekabetle karşılaşacağımız kesindir. 

Geçmiş deneyimler bir ipucu teşkil
edecekse, İran devleti, kim tarafın-
dan yönetildiğine bakılmaksızın,
Türk mallarına ve yatırımlarına yete-
rince sıcak yaklaşmamıştır. Bir Türk
firmasının Tahran havaalanı yatırımı
tamamlanmışken ülkeden kovulu-
şunu unutmak mümkün değildir. 

Buna karşılık, petrol fiyatlarının düş-
mesi, İran doğalgazının Türkiye
üzerinden Avrupa'ya sevki gibi
olumlu etkiler gerçekleşecektir.

Ayrıca, istikrarsızlık unsurunun orta-
dan kalkması, bölge ülkelerine
duyulan ilgiyi güçlendirebilir. Özet-
le, peşinen anlaşmanın bize büyük
faydalar sağlamasını beklemek ger-
çekçi olmayabilir. İran'ın bir sanayi
hamlesiyle Türk ürünleriyle rekabet
etmesi dahi ihtimal dahilindedir.”

Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı
Bilgin Aygül de konuya gerçekçi bir
yaklaşım sergileyenlerden. Aygül
İran’ın korumacı politikasının Türkler
açısından hem dezavantaj, hem de
batılılar karşısında bir avantaj olabi-
leceği kanısında. Konuya ilişkin ola-
rak şunları söylüyor :

‘‘Ortadoğu coğrafyasında siyasetin
ekonomiyi yönlendirdiğine şahit
oluyoruz maalesef. Politik olarak
engel çıkarsa ekonomik olarak bu
hedeflere ulaşmakta zorlanırız. Ama
Türkiye 35 yıl boyunca İran’da hep
faaldi. İran, ithal ikameci ekonomik
modele sahip bir İslam ülkesi.
Korumacı bir ülkenin Batı’dan gele-
cek her şeye açık olduğunu düşün-
memek gerek. Zaten Batı’dan gele-
cek mal hareketliliği de karayolu ve
demiryolu ile büyük ölçüde Türkiye
üzerinden gerçekleşecektir.
Türkiye’nin İran’a uçak seferleri
büyük bir avantaj sağlıyor. Avrupa
ülkelerinin kısa sürede pazara girip
etkin olma şansları pek kolay
değil,’’.
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KRİTİK KONU KARAYOLU
TAŞIMACILIĞI VE
GÜMRÜK KAPILARI

Tam da bu noktada, konuya ilişkin
olarak Uluslararası Nakliyeciler
Derneği (UND) Başkanı Fatih
Şener’in söyleyecekleri de dikkate
alınmalı ve bu konuda gereken tüm
önlemlerin hızlı bir biçimde yaşama
geçirilmesi gerekmektedir. Fatih
Şener Türkiye'nin Gürbulak sınır
kapısının, İran ile kara taşımacılığı-
nın kilit noktası olduğunu hatırlata-
rak, her yıl 70 bin aracın doğrudan
İran'a, 60 bin aracın da transit ola-
rak Orta Asya'ya geçiş yaptığını
belirtiyor ve ambargonun kalkma-
sıyla bu trafiğin daha da artmasının
beklendiğine dikkat çekiyor. Şener
şu saptamalarda bulunuyor :

“Şu anda ticaretin büyük bir bölü-
mü kara yoluyla gerçekleşiyor.
Habur sınır kapısının günlük kapasi-
tesi 2 bin aracı geçiyor. Gürbulak'ta
bu, günlük yalnızca 400 araç. Biz
sınırın Türkiye tarafına ek şerit inşa
ederek bu kapasiteyi 900'e çıkardık
bile. Ama geçişlerin hızlanması için
karşı tarafın da aynı fiziki iyileştirme-

leri bir an önce yapması gerekiyor.
Ayrıca İran, Türkiye'ye geçişlerde
kendi araçlarına öncelik tanıyıp,
Türk araçlarını  ve transit geçiş
yapan diğer araçları bekletiyor. Bu
durumun da, yapılacak düzenleme-
ler ile hakkaniyetli bir hale getirilme-
sini bekliyoruz."

İRAN RUSYA’NIN 
ALTERNATİFİ Mİ ?

İran 400 milyar dolarlık bir ekono-
mi. Rusya’nın ciddi sorunlarının
olduğu bir dönemde elbette İran
pazarı önemli bir alternatif olarak
karşımızda duruyor ve bize kayıpla-
rımızı telafi etme imkanı sunuyor.
Buna ragmen gözardı edilmemesi
gereken bir husus var.

Rusya’daki kayıpları İran ile telafi
etmeyi amaçlayan firmaların aynı

şekilde bodoslama bu yeni pazara
çok ince eleyip dokumadan hücum
etmemeleri gerekir. Bu konu dikkat
ve özen gerektiren bir konudur.
Çünkü her ikisi de Türkiye’nin doğu
ve kuzeyindeki iki komşumuz olma-
sına karşın gerek mobilya, gerekse
diğer sektörlerde İran ve Rusya’nın
farklı kültür ve sosyolojik değerlerin-
den kaynaklı bir biçimde tüketim
alışkanlıkları birbirinden farklıdır. 

Bu nedenle Rusya pazarındaki
kayıpların İran pazarında kapatılma-
sı yaklaşımı çok gerçekçi olmayabilir.
Bu nedenle firmalarımız çalışmaları-
nı İran pazarının kendisine yönelik
hassasiyetlerini göz önünde bulun-
durarak bir strateji geliştirmelidirler.
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konomi Bakanlığı Anlaşmalar
Genel Müdürlüğü Ortadoğu
Ülkeleri Daire Başkanlığı ile

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırımlar
ve Hizmetler Genel Müdürlüğü
ortak bir çalışma sonucunda
İhracatçı Birlikleri Başkanlar
Kurulu’na "İran’a uygulanan yaptı-
rımların kaldırılmasının Türkiye-İran
ticari ilişkilerine etkileri" konulu bir
rapor sundu.

Raporda İran’ın 82 milyonluk nüfu-
su, 500 milyar dolarlık ekonomisi,
uzun süredir ambargo altında kal-
mış tüketime aç bir halkın olması ve
Türkiye’ye yakınlığı ile büyük fırsatla-
rı barındırdığını belirten Ekonomi
Bakanlığı Daire Başkanı Bilgehan
Ramazan Caner, Türk ihracatçılarına
İran’a karşı iyimser ama temkinli
yaklaşmaları çağrısında bulundu.
Caner, İran pazarı ile ilgili riskleri ise
şöyle özetledi:

"İran’ın Dünya Ticaret Örgütü’ne
üye olmaması, ekonomide sıkı koru-
macı politikaları, mevzuatındaki

belirsizlikler, iç politik riskleri, iş
yapma zorlukları, global ekonomi-
den kopuklukları." 

İran ile 2015 yılı Ocak ayında yürür-
lüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması
ile Türkiye-İran ticari ilişkilerinin
daha sağlam bir hukuki zemine
oturduğunu ifade eden Caner, İran
ile Ticaretin Kolaylaştırılması
Anlaşması imzalamak istediklerini,
bu anlaşmanın gerçekleşmesi halin-
de İran ile ticareti daha sağlam bir
zemine oturacağını söyledi.

Türkiye’nin İran’a 2014 yılında 3.9
milyar dolar ihracat yaptığını, buna
karşılık 9.8 milyar dolar ithalat yaptı-
ğını kaydeden Ekonomi Bakanlığı
Daire Başkanı Ömür Atılgan, 134
Türk firmasının İran’da 1.2 milyar
dolar yatırımı bulunduğunu, iki ülke
arasındaki dış ticaret hacminin 30
milyar dolara çıkmasının hedeflen-
diğini anlattı. Türkiye’nin İran’ın
nüfusunun yüzde 40’ına sahip olan
Irak’a 10 milyar doların üzerinde
ihracat yaptığını anlatan Atılgan

şöyle konuştu: 

"İran’ın hem nüfusu, hem gayrisafi
milli hasılası daha fazla. İran’a ilk
girenler avantajlı olacak. Hukuki
danışmanlık alarak, doğru yerel
ortaklarla sağlam adımlar atarak
İran’da fırsatları değerlendirebilirsi-
niz. Önümüzdeki süreçte İran’da
2015 sonrasında beyaz eşya ve
elektrikli ev eşyası, mobilya, otomo-
tiv, tekstil, sağlık harcamaları, turizm
başta olmak üzere birçok sektörde
gelişim bekliyoruz" .

Dünya genelinde ihraç pazarlarının
birçoğunda ekonomik ve siyasi kriz-
ler yaşandığını, bu krizlerin dış tica-
reti olumsuz etkilediğini anlatan
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör
Başkanı Sabri Ünlütürk, bu süreçte
İran’a uygulanan ambargoların kal-
dırılmasının Türk ihracatçıları için
yeni fırsatları doğuracağını,
Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedef-
lerine ulaşmasına da olumlu katkı
yapacağını ifade etti.

E

İRAN’a, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından
uygulanan ambargonun kaldırılması kararı, Türk ihracat dünyasında heyecana yol
açarken, Ekonomi Bakanlığı, Türk ihracatçılarının pazarın zorluklarını da göz
önünde bulundurarak temkinli hareket etmesinin gereğini belirtti.

▲ ▲
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“İran’ın fırsatları da çok, riskleri de”
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ran ekonomisi ne kadar
büyük?

İran’ın  milyar dolarlık ekonomisi
Orta Doğu’nun Suudi
Arabistan’dan sonra ikinci en büyük
ekonomisi olma özelliği taşıyor.
İran’in Dini Lideri Ayatollah Ali
Khamenei, ülkesinin 5 yıllık ekono-
mik planını açıklarken İran’ın yıllık
ortalama yüzde 8 büyüme hedefle-
mesi gerektiğini söyledi. Ekonomi,
İran Merkez Bankası’nın guvernör
yardımcısına göre bu mali yılda
yüzde 4 büyüyerek, nükleer anlaş-
ma öncesinde beklenen büyümeyi
ikiye katlayabilir. Küresel yaptırımla-
rın 2012 yılında sıkılaştırılması ile bir-
likte ekonomi resesyona girmişti.
Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir rapora
göre ülke ekonomisi 2010’da ulus-
lararası yaptırımlar hiç uygulanma-
mış olsaydı şimdikinden yüzde 15-
20 daha büyük olacaktı.

İran’ın ana ticaret ortaklar 
kimler?

İran’ın en büyük ticaret ortağı, ülke
mali yılının ilk çeyrek döneminde
Çin oldu. Çin İran’dan 1.9 milyar
dolarlık mal ithalatı yaptı. Irak 1.5
milyar dolar ile ikinci sıraya oturur-
ken, Birleşik Arap Emirlikleri 1.3 mil-
yar dolar ile üçüncü sıraya yerleşti.
Aynı dönemde İran Çin’den 2.6 mil-
yar dolarlık mal ithal etti.

İran ekonomisinin ne kadarı dev-
let kontrolünde?

Temmuz 2006’ya kadar yüzde 80
kadarı devlet kontrolündeydi.
Ardından Khamenei bir özelleştirme
programı kararı aldı. Hükümet,
kontrolünün yüzde 20’ye daraldığı-
nı belirtse de emeklilik fonları gibi
kurumlara yönelik denetimi sayının
gösterdiğinden daha büyük bir
güce işaret ediyor.

İran’da özelleştirme, özel sektörün
küçük olduğu bir dönemde gerçek-
leştirildi. O dönem bankalar, özel
şirketlere devlet varlıkları almaları
için kredi sağlamıyordu ve yabancı
yatırımcılar henüz ortada yoktu.
Uzmanlar hali hazırda hükümetin,
ekonominin yaklaşık yüzde 70’ini
kontrol ettiği doğrultusunda görüş
bildiriyorlar.

İran ekonomisi petrole ne kadar
bağımlı?

OPEC üyesi İran dünya petrol
rezervlerinin yüzde 10’unu elinde

tutuyor. ABD’li Energy Information
Administration’ın verilerine göre
ülkenin petrol ihracatı, yatırımların
etkisiyle 2014 yılında günlük ortala-
ma 1.6 milyon varile geriledi.
İran’ın enerji ihracatına yönelik yap-
tırımların sıkılaştırılması öncesinde,
2011 yılında 2.6 milyon varil seviye-
sindeydi. Merkez bankası verileri
petrol satışlarından sağlanan geli-
rin, İran’ın gayrisafi yurtiçi hasılası-
nın yüzde 15’ini oluşturduğu
yönünde bilgi vermekte.

Yaptırımlar ve düşen petrol fiyatları-
nın etkisiyle hükümet Ekim
2014’ten itibaren petrole bağımlılı-
ğın azaltılmasını ve yurtiçi imalat
sanayinin genişletilmesine odakla-
nılmasını istemişti. Ancak son
durum petrol  üretim miktarların-
dan tutun da pek çok dengeyi
değiştirecek gibi gözüküyor.

Yatırımcının ilgi alanına neler
giriyor?

Yabancı yatırımcıların ağırlıklı olarak
otomobil sanayi, imalat sanayi,
enerji ve tarım sektörlerini tercih
ettikleri gözlemlenen İran’da 2016
yılında hisse senedi piyasasına 1
milyar dolarlık yabancı para girişi
olacağı öngörülüyor.

Öte yandan uzmanlar, Çin’den
görece daha düşük işgücü maliyet-
lerine sahip olan İran’ın, imalatçıları-
nın da yabancı yatırımcılar için
oldukça çekici olabileceği 
görüşündeler.

İran, dünya güçleri ile nükleer anlaşmaya varması
ile ekonomisini dışarıya açtı. İran ekonomisi hali
hazırda Tayland’dan daha büyük ve ülkenin petrol
rezervleri Kanada ile yarışır durumda. Bu nedenle
hem herkesin gözü orada, hem de kafalarda pek
çok soru var. İşte onlardan bir kısımı ve yanıtları

İ

Soru ve Cevaplar Eşliğinde 
İran Ekonomisi ve Yabancı Yatırımcıları Bekleyenler
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2016 IAFP meeting is held

in Istanbul by the organi-

zation of Ekin Publishing

Group and the sponsor-

ship of Turkish Furniture

Industrialists Federation,

MOSFED.

During the meeting where

12 repesentatives from

Germany, France, China,

Russia, Brazil, Belgium,

India, Japan, South Korea,

Romania, Bulgaria and

Turkey attended, the

important topics that

were on the agenda of the

alliance are discussed.
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Yayın Grubumuzun Başkanlığında 12 Ülke Temsilcisinin Katıldığı

Uluslararası Mobilya Yayıncıları Birliği IAFP’nin
2016 Yılı Toplantısı İstanbul’da Yapıldı

luslararası Mobilya Yayıncıları Birliği
IAFP, 19 ülkenin en önemli mobilya
sektör yayıncılarını bir çatı altında

toplayan uluslararası bir örgüt. 2015 yılı
Şubat ayından bu yana birliğin başkanlığını
Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil
eden ve sektörün duayen kurumu olan Ekin
Yayın Grubu yürütüyor.

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinde toplana-
rak hem global mobilya pazarları arasındaki
bilgi akışını sağlayan, güncel gelişmeleri
konuşan hem de uluslararası sektörel yayın-
cılığın sorunlarını ele alan birlik, 2016 yılının
ilk toplantısı 31 Ocak 2016 tarihinde
İstanbul’da  gerçekleştirdi.

Toplantıda dergimiz İmtiyaz sahibi Nesip
Uzun ve Ekin Yayın Grubu adına IAFP baş-
kanlığı üstlenen Zeki Yücel de dahil olmak
üzere 12 ülkenin temsilcileri hazır bulundu.

Almanya, Fransa, Çin, Rusya, Brezilya,

Belçika, Hindistan, Japonya, Güney Kore,
Romanya, Bulgaristan ve Türkiye adına top-
lantıya katılan delegeler, yönetim kurulunun
hazırladığı gündem üzerine görüşlerini bil-
dirdiler.

IAFP’nin mali, yönetsel ve uluslararası etikin-
liklerine yönelik pek çok konunun ele alındı-
ğı, Dünya Mobilya Kongresi’nden web sitesi-
ne, uluslararası basın bültenlerinden 20. yıl
kitapcığına kadar pek çok iç konu ele alındı.

Daha sonra sektörel yayıncılığının güncel
durumu ve sorunlarının görüşüldüğü top-
lantının ardından adet olduğu üzere farklı
ülkelerin mobilya pazarlarından hareketle
hem sektörün hem de sektörel yayıncılığın
global vizyonu ve gelecek projeleri üzerine
toplu bir sohbetin gerçekleştirildiği  İstanbul
buluşması oldukça verimli geçti. 

U
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utfak, Mobilya ve Banyo sektö-
ründe 20. yılını geride bırakan ve
yaptığı yeniliklerle sektöre yön

veren Star Aksesuar ( Starax ) 2016 yılın-
da Çorlu Velimeşe ‘de 32.000 m2’lik
kapalı alana sahip yeni fabrikasında yeni
yatırımları ve yaptığı AR-GE çalışmaları
ile pazara yeni ürünler kazandırmaya
devam etmektedir. 

Yeni kör köşe sistemleri, çöp kovaları,
demonte çamaşır sepetleri ve kiler sis-
temlerinin estetik görünümü ve fonksi-
yonel kullanımı ile mutfak ve banyolar-
daki dar alanları daha doğru değerlen-
dirme olanağı sağlayacaktır.

Firma yetkililieri, bulunduğu sektörde
her zaman için gelişmeyi, yeniliği ve

olmazsa olmaz kaliteli hizmet anlayışını
benimseyen, kendilerini tanıyan ve
güvenen yurt içi ve yurt dışında onları
temsil eden bütün iş ortaklarına verdikle-
ri sözle yollarına devam edeceğinin
taahhüdünü veriyor..

M

STARAX’dan Yaşam Alanlarını
Kolaylaştıran Aksesuarlar

Tecrübeli, dinamik ve yetkin kadrosu, girişimci, sağduyulu, müşteri odaklı
yaklaşımıyla mobilya aksesuar sektöründe yurt içinde bulunduğu lider
konumu sürdürmek, yurt dışında da tanınan ve tercih edilen firmalar
arasında yer alan STAR AKSESUAR (STARAX), mobilya ve dekorasyon
sektöründeki  yaşam alanlarını kolaylaştıran pek çok aksesuar ürününü
sektörle buluşturmakta.
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STAR Aluminyum produc-

ing on a 21.000 indoor

area the products that the

industry need, like alu-

minium profiles, fittings

and accessories.

The company has a broad

domestic and foreign mar-

keting chain including

Eastern Europe, Western

Europe, Northern Africa,

Middle East and Central

Asia countries.

eniş bir üretim ve satış pazarlama
sistemiyle yurtiçi ve yurtdışında
geniş bir portföye sahip olan

firma, yerli pek çok markayı da ürün
portföyü içerisinde bulunduruyor ve
yerli yabancı müşterilerine satıyor.

İstanbul Çağlayan’da başlayan satış
serüveni İkitelli’de üretime, oradan da
Başakşehir’deki fabrikaya geçerek büyük
ölçekli bir üretime dönüşmüş.

STAR Alüminyum, sabırlı ve uzun erimli
çalışmanın ülkemizdeki örneklerinden-
dir. Geniş alüminyum profil çeşidiyle
aynı zamanda sektörün  önemli ihtiyacı-
nı sağlayan firma, bunların dışında,
müşteri istekleri doğrultusunda, proje
bazında her türlü özel ürün taleplerini
de eğitimli ve tecrübeli ekibiyle yerine 
getirebilmektedir.

Kaliteye önem veren anlayışı ile ISO
9001:2000 Kalite Sistem Standardı'nı
rehber olarak kabul eden STAR
Alüminyum, üretimden sevkiyata kadar
tüm birimlerinde kalite kontrolünü
büyük bir titizlikle denetleyerek 70 kişilik
eğitimli ve tecrübeli ekibiyle, satış öncesi
ve sonrası eksiksiz, kaliteli hizmet verme-
yi şirket vizyonu olarak benimsemiş.

Kendine özgü 1300 adet kalıbıyla yurti-
çi ve yurtdışına profil satan firma, geli-
şen teknolojiyi yakından takip ederek
gelen her türlü talebi müşteri memnuni-
yetini de göz önüne alarak karşılamakta-
dır. Müşteriye taahhüt edilen zamanda
ve eksiksiz ürün teslimatı konusundaki
duyarlılığıyla sektördeki farkını ortaya
koymuştur.

Yurt içinde ve yurt dışında yapılandırıl-
mış pazarlama ağını büyük bir titizlikle
takip eden STAR Alüminyum, 32 ülkeye
(Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Kuzey
Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ülkeleri)
yaptığı ihracat neticesinde de sektördeki
pazar payını korumayı başarmıştır.

G

STAR Alüminyum, Geniş Alüminyum
Profil Çeşidiyle Sektörün Önemli Bir

İhtiyacını Sağlıyor

STAR ALUMİNYUM toplam 21.000 m2 kapalı
alanda alüminyum ağırlıklı bir üretim
gerçekleştiriliyor. Alüminyum bağlantı
elemanlarından, aluminyum aksesuarlara
kadar mobilya kapak profilleri, bölücü
paneller, kapı kasaları, bankolar, fuar
stantları, yönlendirici tabelalar ve merdiven
korkuluğu gibi pek çok ürün imal etmektedir.
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Mustafa Keten / Star Alüminyum 



Hareketi sessiz ve 
büyülü kılan 
menteşesiz 
tasarım...
D-Lite Lift, Menteşesiz Kalkar Kapak Sistemi; 
yavaş ve sessiz açılma-kapanma özelliği ile 
maksimum kullanım konforu sağlar. 

Kademeli açılma mekanizması ile istenilen 
seviyede durdurma imkanı bulunmaktadır.

Tamamen mekanik yapısı sayesinde 
uzun yıllar, ilk günkü gibi stabil çalışır.



ROMA PLASTIK promoted

its new generation high

gloss & matt and Nudoso

edgebands in WOODEX

Show  held between the

dates 31 January - 03

February in Tehran where

the company opened a

warehouse of 600 m2. oma Plastik İran pazarında 15 yıldır
varlığını sürdürüyor ve kenarban-
dında da en çok tercih edilen mar-

kalar arasında yer alıyor. İran’da ofisi ve
bayilikleri bulunan Roma Plastik, bu yıl
Tahran’da açtığı 600 m²’lik deposuyla
pazara daha hızlı hizmet verebilmeyi
hedefliyor. 

Fuarda Yeni Nesil High Gloss & Matt ve
budak desenli Nudoso kenarbantları
gibi yeni ürünlerin yanısıra İran stok
koleksiyonu da tanıtıldı. Ziyaretçiler
Roma standından oldukça memnun
ayrıldı.

R

ROMA PLASTİK, İran WOODEX
Fuarındaki Standıyla Büyük İlgi Gördü

WOODEX 2016 Fuarı, 31 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Tahran’da
ziyaretçilerine kapılarını açtı.  Mobilya sektöründen yoğun ilgi gören
fuarda birçok ülkeden katılımcı firma, markalarını ve ürünlerini
tüketicilerle buluşturdu. Roma Plastik firmasının standı da fuarın en ilgi
gören standları arasındaydı.
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