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Tasarım yarışmaları ve Uluslararası fuarlarla dolu
dolu geçen bir ayı geride bıraktık. Bu yıl
Milano’da gerçekleşen geleneksel I-Saloni Fuarı
gerek katılımcıları gerekse de ziyaretçi profili,
çeşitliliğiyle yine göz doldurdu. Türkiye’den bu yıl
rekor düzeyden sayılacak  otuzu aşkın katılımcı
ve yüzlerce ziyaretçi  alan I-Saloni fuarı her
zamanki gibi otelleriyle ve alışveriş merkezleriy-
le,  Milano’nun esnafına bayram havası yaşattı.
Fuarlar, kongreler, festivaller hepsi de bugünkü
ekonominin yeni dinamikleridir.

Ülkeler sadece sanayi üretimleri ve turizmleriyle
gelişmezler, özellikle Türkiye’de, İstanbul ve
Anadolu’nun pek çok kentinde   tüm insanlığın
hikayesi yatıyor. Boğaz gibi iki kıtayı birleştiren
bir kentte yapılacak etkinlikler buraya çok büyük
katma değerler katar. Şüphesiz hiç yapılmıyor
değil ama gerek kongre salonlarının gerekse de
kültürel faaliyetlerin azlığı, uluslararası nitelikte
olanların yetersizliği düşünülürse İstanbul için
yapılacak çok şeyler olduğunu  görürüz.
Milano’da her Nisan ayında fuarla birlikte “Milanı
Design Week” adıyla bir tasarım haftası da
yaşar. Gündüz fuar salonları hınca hınç ziyaretçi-
lerle dolarken, akşamları bu etkinlikler Milano
sokaklarında tasarım atölyelerinde geç saatlere
kadar sürer. Bu nedenle de yorucu olduğu kadar
zevkli anlar yaşatır.

Mart Nisan ayları boyunca pek çok ülkede dergi-
lerimiz dağıtıldı. Zor koşullara rağmen yayıncılık
kulvarında 24 yılımızı geride bıraktık.  Geriye
baktığımızda binlerce röportaj, haber, araştırma
dosyaları, fuar ziyaretleriyle sektörümüze önem-

li bir doküman ve arşiv ürettiğimizi düşünüyo-
rum. Mobilya dergisinde bu sektörde var olan
herkesin ufak da olsa bir hikayesi vardır ve biz
onları geleceğe taşımaya devam edeceğiz.
Şimdiden kütüphanemizin yedi  rafı mobilya der-
gisinin arşiv ciltleriyle dolmuş durumda.  Onları
digital ortama geçirerek tüm sektörle paylaşmayı
düşünüyoruz. 

İnternet sitemiz bir sektör haber portalına dönüş-
tü. Her gün güncelleşen yeni haberleriyle bir
sektör yayınından çok günlük gazete gibi takip
ediliyor. Yeni ara yüzü ve geliştirilmiş yeni yazılı-
mıyla sitemizi daha da güçlendirdik.
Okurlarımızın haber ve araştırmalarını burada
paylaşabilecekleri bloklar ekledik. Mobilya dergi-
si artık  App Store ve Google Play’da  dergilik
olarak yayınlanıyor. Buradan reklam sayfalarına,
şirket tanıtım videoları konabiliyor, sesler ve
müzik efektleri eklenerek ayrıca firmaların sitele-
rine buradan linkler veriyoruz.  Mobilya dergisi
Facebook sayfalarımızda fuarları online 
yayınlıyoruz 

Bütün bunlar dergimizin müşterilerine ücretsiz
hizmetleri olarak sürecek. Değişik sosyal medya
kanallarından  çalışmalar yaparak  sektörümüze
daha fazla katma değer yaratıyoruz.  Bizi tüm
sosyal medya kanallarımızdan takip edin sektör-
den anında haberdar olunuz. Olası kriz ve eko-
nomik durgunluklar farklı çalışma sistemleri
geliştirmekle mümkündür.

Saygılarımla

Nesip Uzun

Mobilya Sektörü'nün İlk Çeyreğinde
Önemli Fuarlar Vardı
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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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Say›:134 Mayıs - Haziran 2016 14

NEWS FROM USBİZDEN HABERLER

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 uygulamalarımızı
AppStore ve GooglePlay’de ekinya-
yingrubu adıyla bir kez telefon ve
cihazlarınıza indirmeniz yeterlidir.
Uygulamayı artık çevrim dışı olarak
da istediğiniz zaman açabilir böylece
dergileridilediğiniz zaman okuyabilir,
takip edebilirsiniz.
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YERLİ, YABANCI 
DATALARIMIZDAN 
FAYDALANMA İMKANI

Firmalarımıza ayrıca sahip oldu-
ğumuz onbinlerce yerli ve
yabancı adres datalarından fay-
dalanma imkanları yaratıyoruz.

AHŞAP ve MOBİLYA SEKTÖRÜ PORTALI

www.mobilyadergisi.com.tr sitemizde 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 hızın-
da sizlere ulaştırıyoruz.

ONLINE GÖRÜNTÜLER, 
GÜNLÜK HABERLER

Dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı biz de ekonomi ve
ticaret dünyası içerisinde doğrudan ya da dolaylı bir
biçimde mobilya sektörüne yönelik önemli bilgilerden,
ve flaş haberlerden oluşan özel bir haber portalı hazırla-
dık. Bu vesile ile sizlere dünyadaki fuarları online bir
biçimde, haberleri ise günlük olarak hızlı bir şekilde ulaş-
tırıyoruz. Her sabah bir gazeteyi okur gibi sektör haberle-
rini keyifle okuyacağınız www.mobilyadergisi.com.tr site-
miz sektörün başucu kaynağı olacaktır.
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ VE İNTERMOB 
FUARLARI, YILLARIN TECRÜBESİNİ YENİLİKÇİ 

VİZYONUYLA BİR ARAYA GETİREREK 
BÜYÜMEKTE OLAN SEKTÖRE İVME 
KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

29. 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 Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
katılımcı ve ziyaretçileriyle buluşacak. 2015 yılında 111 ülkeden 7.594’ü
yabancı toplam 65.828 ziyaretçiyi 29 ülkeden 861 firma ve firma
temsilciliği ile buluşturan fuarlar, bu yıl da süregelen başarısını
tekrarlayarak hem ziyaretçiler hem de katılımcıların sektörel anlamdaki
beklentilerini karşılayacak yeni iş fırsatlarına olanak sunmayı vaat ediyor.



oadshowlar ile 
fuarlar yeni katılımcı

ve ziyaretçilere ulaşıyor

Ağaç İşleme Makineleri ve İntermob
fuarları proje ekibi, yeni coğrafyalar-
da potansiyel ziyaretçi ve katılımcıla-
ra ulaşmak ve sunduğu hizmetleri
daha çok profesyonel ile buluştura-
bilmek amacıyla sektör ile ilgili fuar-
ları yakından takip ediyor. Almanya,
Dubai, İran, Rusya ve ABD’den
sonra Bulgaristan ve İtalya ile
devam edecek roadshowlar, 2016
fuarlarını daha geniş bir ziyaretçi ve
katılımcı profiline ulaştırarak mevcut
katılımcılarının fuarlar ile erişebilece-
ği menzili genişletmeyi hedefliyor.  

ProMatt özel bölümü ile
İntermob fuarı daha da
zenginleşiyor

ProMatt, yatak imalatı yan sanayi,
ekipman hammadde ve makineleri

özel bölümü bu yıl ziyaretçilerimizle
İntermob fuarı bünyesinde buluşa-
cak. Yatak üretim hatları, Yatak
Sanayi Makineleri, Yazılımlar,
CAD/CAM Sistemleri, Tekstil ve
Dolgu Malzemeleri, Yaylar ve Yay
Sistemleri, Süngerler, Yatak
Aksesuarları, Parçalar ve Test
Laboratuarları gibi ürünlerin lider
üreticilerinin bir araya geleceği özel
bölüm ile İntermob Fuarı alanları-
nın geleceğini belirleyecek yenilikle-
rin çıkış noktası olma özelliğini
pekiştiriyor. Ziyaretçilere sektör hak-
kında genel bir bakış açısı kazandı-
rabilecek bir platform oluşturmak
amacıyla hayat bulan ProMatt Özel
Bölümü’nde yatak imalatı yan sana-
yi ile ilgili her türlü ürün tek çatı
altında toplanıyor. 

Web sitelerimiz 
yenileniyor

Avrasya Bölgesi’nde tüm sektör pro-

fesyonellerinin ilk tercihi olma ayrı-
calığını yıllardır elinde tutan Ağaç
İşleme Makineleri ve İntermob
Fuarları daha kullanıcı dostu, etkile-
şime açık ve kullanıcılarının beklenti
ve ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde
karşılayabilecek yeni web sitelerini
görücüye çıkarıyor. Ağaç İşleme
Makineleri ve İntermob Fuarları
yeni web siteleri sayesinde kullanıcı-
lara geniş reklam ve banner alanla-
rından faydalanma seçeneği başta
olmak üzere bir çok fırsat ve kolaylık
sunacak.

Sektörlerinin öncü dernekleri olan
Aimsad ve Maksder’in işbirliği ile
Reed Tüyap tarafından düzenlenen
Ağaç İşleme Makineleri ve İntermob
Fuarları katılımcılarına markalarını,
hizmetlerini ve yeniliklerini tanıtma;
yeni işbirlikleri kurma ve büyüyen
pazarlardaki pazar paylarını geniş-
letme fırsatı sunuyor. 
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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

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS
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PARIS PORTE DE VERSAILLES, HALL 7 LEVELS 1 & 2

FROM 3 TO 6 DECEMBER 2016

For any information, please contact the organisation:
 herve.dosramos@espritmeuble.com  +33 (0) 1 53 09 31 91

www.espritmeuble.com

300  B R A N D S  -  40 ,000  M ² 

E X H I B I T  A T  T H E 
I N T E R N A T I O N A L 
MEETING OF FURNITURE 
P R O F E S S I O N A L S
E X H I B I T O R  R E G I S T R A T I O N S: 
w w w . e s p r i t m e u b l e . c o m / i n s c r i p t i o n





www.exposicam.it

Exposicam srl 
Via G. Carducci, 12 • 20123 Milan • Italy
Tel: +39 0286995712 • Fax: +39 0272095158 
info@exposicam.it 
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Kenarbandında Yeni Nesil Teknoloji

→ Roma Lazer Kenarbandı

Avantajları nelerdir?

→ “Sıfır” tutkal çizgisi

→ Ekstra tutkallama gerektirmez

→ Ekstra temizlik ve işçilik gerektirmez

→ Isı ve buhara karşı dayanıklıdır

→ Aşınmalara karşı dayanıklıdır

→ ABS, PP ve PMMA (Akrilik   
 kenarbantlarına uygundur)

→ Birleşme çizgisinde kirlenme veya   
 sararma oluşmaz.
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In this study, it was focused on
the choice of lumber quality
standards and required general
properties of woods used in
furniture and joinery indus-
tries. Required properties of
woods were determined as:
mechanic, structure  and color
homogeneity, drying character-
istics and stability, gluing,
machining, bending, durability
in environment conditions,
suitability  of coatings and den-
sity. There isn’t an international
standardization for the choice
of lumber quality standards in
furniture and joinery indus-
tries. Producers specify the
lumber quality standards
according to elements of prod-
uct not to whole products. For
this purpose, number and size
of permissible defects of prod-
uct elements should be magnif-
icently determined. As a result,
the choice of lumber quality
class for each elements of
product must be based to func-
tionality, strength, visuality etc.
involved their constructions
and aesthetical.

Bu yayında; mobilya ve doğrama endüstrisinde kullanılan ağaç
odunlarının gerektirdiği genel özellikler ile kereste kalite standartları
seçimi üzerinde durulmuştur. Odunun gerektirdiği özellikler; mekanik,
strüktür ve renk homojenliği, kurutma karakteristikleri ve çalışma;
tutkallanabilme, işlenebilme, bükülebilme, ortam koşullarına dayanıklılık,
yüzey işlemlerine uygunluk ve yoğunluklar olarak belirtilmiştir. Kereste
kalite standartları seçimi ile ilgili ahşap doğrama ve mobilya üretiminde
uluslararası bir standardizasyon yoktur. Üreticiler, kereste kalite
sınıflarını, üretecekleri ürünün tümüne değil, o ürünün elemanlarına veya
parçalarına göre standartları belirlemektedirler. Bu amaçla, ürün
elemanlarının kabul edilebileceği kusurların sayısı ve büyüklüğü çok iyi
bir şekilde belirlenerek ortaya konulmalıdır. Sonuç olarak; kereste kalite
sınıfı seçimi her bir ürün elemanı için, ürün elemanlarının yapım
tekniklerini ve estetikliğini içeren işlevsellik, dayanım, görünümü vb. gibi
ayrıntılara dayandırılmalıdır. 

▲ ▲
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Giriş

Ahşap veya masif, insanoğlunun
kullandığı ilk doğal kaynaklardan
biridir. Üstün özellikleri yanında sür-
dürülebilir, estetik ve ekonomik
önemi olan çevre dostu bir malze-
medir. Yapısal özellikleri ile sanatçıla-
ra, ustalara esin kaynağı oluştur-
muş, kalıcı değerdeki ürünlerle kul-
lanıcıların her zaman ilgisini çekmiş-
tir. İnsanlık, yıllardır çeşitli yöntem-
lerle sayısız kullanımlar için odun ve
odun kökenli oldukça fazla malze-
me üretmiştir. Günümüzde de bu
konudaki araştırmalar devam ettiril-
mektedir. Ancak, ahşabın doğallı-
ğında, estetikliğinde, rahatlığında
ve kullanılabilirliğinde bir malzeme
günümüze kadar bulunamamıştır.
Bu bakımdan ahşap; mobilya, doğ-

rama, iç dekorasyon, yapı, oyuncak
vb. gibi birçok alanda önemini ve
kullanımını büyük bir oranda koru-
yacak ve bunu sürdürecek tek mal-
zemedir  (1-4). 

Ağaç; sürdürülebilir bir kaynak ola-
rak Dünya’da her ülkede az veya
çok yetiştirilmektedir. Bunun yanın-
da; her malzemede olduğu gibi
üretimin seri, kaliteli, ekonomik ve
verimli yapılması öncelikli olarak
düşünülmelidir. Bu bakımdan, ağaç
kökenli tomruk veya kereste ham-
maddesi ürünlere uygun değerlen-
dirilerek, seçim yapılmalıdır.  

Seçim işlemi; yıllardır geleneksel ola-
rak daha çok ustalar veya kalifiye
elemanlarca yürütülmektedir. Bu
durum; çeşitli ağaç odunları ve
özellikleri, odunun heterojen yapısı,
ürünlerin çeşitliliği, eleman sayıları
ve işlevleri, görünüm özellikleri ile
yapım teknikleri göz önünde alındı-
ğında oldukça karmaşık çözümleri
içermektedir. Ağaç malzeme tom-
ruk veya kerestenin ürüne dönüştü-
rülmesinde diğer önemli bir etken
zayiatlardır. Ahşap mobilya endüstri-
sinde kereste üretim zayiatları % 40-
60 olup, oldukça yüksektir.
Malzeme tüketiminin artması mali-
yetleri artırmakta, ürün kalitesi ve

üretim kapasitesindeki düşüşlerle
ilgili birçok soruna neden olmakta-
dır.   Ancak, seçimle oldukça ilişkili
olan zayiatlar konusu malzemenin
işlenmesinde kesim planlarına
dayalı ayrı bir uzmanlık gerektirmek-
tedir. Bütün bunlara göre; ağaç
malzeme tomruk veya kereste kalite
standartları seçiminin, uzmanlar
veya mühendislik düzeyindeki
değerlendirmelerle yapılması bir
zorunluluk olarak ortaya konulabilir.
Böylece, üretimde hammaddeye
dayalı belirtilen sorunlar için en
uygun çözümler sağlanabilecektir.
(4-6).

Bilindiği gibi standart veya standart-
laştırma; belirli bir çalışma ve etkinlik
ile ilgili olarak ekonomik yarar sağla-
mak için kuralları belirleme ve bun-
ları uygulama işlemidir. Uygun kali-
tede, seri üretim ve maliyetlerin
azaltılması ile verimli çalışmalar
yapılması yanında, tüketicilerin
bilinçlenmesinde de etkilidir.
Standartların diğer bir özelliği de
değişen koşullara ve gelişen tekno-
lojiye uyumlu olabilmeleridir (7)

Bu yayında; mobilya ve doğrama
üretiminde kullanılan ağaç malze-
me tomruk ve kereste kalite stan-
dartlarının seçimi üzerinde durul-
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muştur. Böylece; malzemelerin üre-
timi ve kullanımı ile ilgili mobilya,
doğrama, tomruk ve kereste endüs-
trileri, oyuncak yapımı vb. yanında,
diğer odun kökenli üreticilere katkı-
lar sağlanması amaçlanmıştır.

2. Mobilya ve Doğrama
Endüstrisinde Kullanılan
Ağaç Odunlarının 
Özellikleri ve Seçimi

Mobilya ve doğrama ürünlerinde
kullanılan ağaç malzeme odunun
gerektirdiği özellikler oldukça fazla-
dır. Bunlar, aşağıdaki gibi belirtilebi-
lir (5, 6, 8-10):  

a) Direnç, dayanım, sertlik vb. özel-
liklerinin yeterliliği: Ağaç malzeme-
nin direnç özellikleri, çeşitli kullanış
yerleri için önemlidir. Bu kapsamda
odun dirençleri, üretilecek ürünle-

rin yanında her bir ürün elemanı
için farklılık gösterir. Örneğin; her-
hangi bir sandalye üretiminde ele-
manların dirençleri farklılık göster-
mekle birlikte genellikle yüksek, elbi-
se dolabı çekmeceleri üretiminde
ise daha düşük dirençli ağaç odun-
ları kullanılabilir. Ayrıca; malzeme-
nin direnci, yapım teknikleri veya
konstrüksiyonla ilişkili yapısal
çözümler de gerektirir. Herhangi bir
ürünün yapım tekniği ile ilişkili tasa-
rımı ve üretiminde; düşük veya yük-
sek dirençli ağaç odunları seçimin-
de, ürün elemanları kesitinin arttırıl-
ması veya azaltılması da önemli bir
etken olarak belirtilebilir.   

b) Strüktür ve renk homojenliği: Bu
özellikler, genellikle yüzey işlem sis-
temleri (YİS) için önemlidir. Bu
bakımdan; doğal veya örtücü olma-

yan (vernikli) ve yarı doğal veya yarı
örtücü (renklendiricili) YİS’de, dese-
ni daha belirgin olan halkalı (genel-
likle yıllık halka genişliği 2.5-3 mm)
ve yarı halkalı yapraklı ile iğne yap-
raklı ağaç odunları uygun seçimler
olarak belirtilebilir. Aynı şekilde, bu
tip YİS için öz ve diri oduna bağlı
belirgin renk farklılıkları uygun
değildir. Bunların yanında, doğal
veya saydam olmayan (boyanacak)
YİS’de ise odun desen ve renk fark-
lılıkları önemli değildir. 

c) Suni kurutma karakteristikleri ve
çalışma özelliklerinin (çatlama, eğil-
me, çarpılma vb.) uygunluğu: Ağaç
odunları farklı türler yanında aynı
türde de heterojen bir yapı göster-
mektedir. Doğal veya yapay kurut-
mada, odun yoğunlukları ile keres-
te kalınlıkları ve rutubetleri kurutma
kalitesi ve süresinde etkili olmakta-
dır. Genellikle, yüksek odun yoğun-
lukları düşük kurutma sıcaklıkları
(başlangıç 30-60°C, bitiş 70-80°C);
düşük yoğunluklarda ise daha yük-
sek kurutma sıcaklıkları (başlangıç
70-80°C, bitiş 95-120°C) gerektir-
mektedir. Ayrıca, yüksek odun
yoğunluğu ve kereste kalınlıkları
kurutma süresini ve zayiatları artırıcı
yönde etkilemektedir. Bilindiği gibi,
odun çalışmasının engellenebilmesi
veya en az olabilmesi için kullanım
yerindeki denge rutubet miktarına
(DRM) kadar kurutulmalıdır.
Genellikle iç koşullarda veya bağıl
nemi düşük ve sıcaklığı yüksek
ortamlarda kullanılacak odun düşük
rutubet miktarları gerektirmekte, Bu
da kurutma kusurlarını ve süreyi art-
tırıcı olarak etkilemekte olup, özenli
çalışmayı gerektirir.    

d) Tutkallama özelliklerinin uygunlu-
ğu: Odunların tutkallanmasında;
odunun ve tutkalın yapısal özellikler
ile tutkallama yöntemleri etkili fak-
törler olarak belirtilebilir.  Aynı şekil-
de odundaki ekstraktif maddelerin
(reçine, yağ vb.) fazlalığı da tutkalla-
mayı olumsuz etkilemektedir. Buna
bağlı olarak odunların yoğunlukları
düşükten yükseğe doğru; kolay,
normal, zor ve çok zor olarak dört
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tutkallama sınıfına dayandırılmakta-
dır. Bu amaçla tutkallamada; tutkal
viskozitesi, odun ve tutkal PH değe-
ri, açık ve olgunlaşma ile presleme
süresi ve sıcaklığı vb. birçok faktör
etkili olmaktadır. Ayrıca, odunlarının
işlenmesinde düzgün yüzeyler de
tutkallanma dirençlerini arttırmakta-
dır.  Bunlara göre; yüksek yoğunluk-
taki odunlar genellikle daha düz-
gün yüzeyler oluşturduklarından
tutkallamaya daha uygundurlar.
Ancak, yoğunluğu yüksek odunla-
rın fazla çalışması, ürün için uygun
yapım tekniklerini gerektirmektedir.
Odun rutubeti de tutkallamada
önemli olup, direnç bakımından en
uygun rutubet miktarları % 6-14
olarak belirtilmektedir. 

e) İşlenebilme özellikleri ve bıçakları
köreltme etkisi: Genellikle yoğunlu-
ğu yüksek,  dağınık traheli ve
homojen yıllık halka oluşumu gös-
teren odunlar iyi işlenme özellikleri
göstermektedir. Bunun yanında,
ekstraktif maddece (silis, reçine vb.)
zengin ve budak oluşumu fazla
odunlar ile işlemede yüzey düzgün-
lüğü artışı, bıçak körelmesini olum-
suz yönde etkilemektedir.  

f) Bükülebilme kaliteleri: Bu özellikte
en önemli etkenler, odunun düz-
gün lifli ve budaksız veya az budak-
lı bir yapı göstermesidir. Odunun
elastiklik özellikleri; yoğunluk, yaz
odunu iştirak oranı artışı ile artmak-
ta; sıcaklık, rutubet, lif açısı ve
budakların artışı ile azalmaktadır. Lif
doygunluğu noktası (LDN)  % 28-
30 üzerindeki rutubetlerde değiş-

memektedir. Özellikle bükme mobil-
ya vb. üretimlerde, düzgün lifli ve
budaksız yapraklı ağaç odunları
uygun seçim olarak belirtilebilir.   

g) Bitkisel ve hayvansal zararlılar ile
ortam koşullarına dayanıklılık: Ağaç
türü odunlarının doğal dayanıklılık-
ları beş sınıfta toplanmaktadır. Ağaç
odunları dayanıklılıkları; 5 yıldan az
“Dayanıksız” (Akçaağaç, Dişbudak,
Gürgen, Huş, Kavak, Kayın,
Kızılağaç), 5-10 yıl arası “Az
Dayanıklı” (Çam, Ladin, Göknar,
Karaağaç), 10-15 yıl “Orta
Dayanıklı” (Melez, Servi, Ceviz), 15-
25 yıl “Dayanıklı” (Ardıç, Porsuk,
Sedir, Kestane, Ak meşe), ve 25 yıl-
dan fazla “Çok Dayanıklı” (Tropik
türler) olarak belirtilmektedir.
Bunlara göre; dış koşullarda daya-
nıklılıkları yüksek, iç koşullarda ise
normal ve daha düşük dayanırlıkta-
ki ağaç türü odunlarının kullanımı
uygun görülmektedir.  

h) Yüzey işlem sistemlerine uygun-
luğu: Bu amaçla öncelikle odunun
çalışması en önemli etkenlerden biri
olarak belirtilebilir. Çalışma; genellik-
le sert ve düşük elastiklikteki yüzey
işlem katmanlarında çatlama,
kabarma vb. gibi yıkımlayıcı bir yapı
gösterir. Buna bağlı olarak genellik-
le iç koşullarda estetik özellikleri ve
yoğunluğu yüksek ağaç odunları
(halkalı traheli yapraklı ağaç türleri),
dış koşullarda ise yoğunluğu ve

çalışması düşük doğal dayanımı
fazla iğne yapraklı ağaç odunları
kullanılabilir. 

i) Yoğunluk: Yoğunluk, odunun
seçiminde en önemli etkenlerden
biridir. Herhangi bir ağaç türü odun
yoğunluğunun bilinmesi onun tek-
nolojik özelliklerini önemli oranda
belirleyicidir. Örneğin,  yoğunluğu
yüksek bir ağaç odunu yüksek
dirençli, fakat fazla çalışma gösterir.
Ağaç odunlarının yoğunluğu yıllık
halka genişlikleri ile de yakından iliş-
kilidir. Yoğunluklar, yapraklı ağaç
odunlarında (hızlı büyüyen türler
dışında) yıllık halka genişliği (YHG)
arttıkça artmakta, iğne yapraklılarda
ise YHG azaldıkça artmaktadır.
Mobilya veya doğrama endüstrisi
için ağaç türü odunlarının yoğun-
lukları 0.40-0.70/0.80 gr/cm3 ara-
sında önerilmektedir. Ayrıca, yapım
tekniğine veya konstrüksiyona
göre; ağır veya fazla direnç gerekti-
ren ürünlerde yüksek, hafif veya az
dirençli ürünlerde ise düşük yoğun-
luktaki ağaç odunları uygun seçim
olabilir. 

Her bir ağaç türü odununun özel-
likleri oldukça karakteristiktir. Bazı
türler birçok amaçlar için diğerlerin-
den daha uygundur. Bunların
yanında, hiçbir tür bütün amaçlar
için uygun değildir. Yani, herhangi
bir ürün yapımında istenilen özellik-
ler bir arada ve bir türde buluna-
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maz. Örneğin; Doğu Kayını odunu-
nun fiziksel ve mekanik özelliklerinin
çoğu yüksektir. İşlenme performan-
sı çok iyi, boya veya verniklerle
işlemlere uygun, koltuk ve sandalye
gibi ürünler için yeterli dirençtedir.
Ancak, fazla çalışma göstermekte ve
kolaylıkla çürümektedir. Meşe,
Kestane, Ceviz ve Dişbudak odunla-
rının yoğunluk ve çalışması orta,
genellikle Dişbudak ve bazı Meşe
türleri az, Ceviz orta ve Kestane ile
bazı Meşe türleri yüksek dayanıklı
özellikler gösterirler.  Ayrıca, işlenme
performansları orta ve yüksek, hal-
kalı traheli yapıları ile yüzey işlemle-
rinde oldukça estetik görünümler
sağlarlar. Kızılağaç odunu ise, iyi
işlenebilmesi yanında, orta yoğun-
luk ve çalışması bakımından yukarı-
da belirtilen amaçlar dışında ve
daha çok kontrplak üretiminde kul-
lanılmaktadır. Aynı şekilde; Kavak
odunu düşük yoğunluk ve işlenme
performansı ile daha çok mobilya
çekmece vb. gibi hafif konstrüksi-
yonlar için uygundur. İğne yapraklı
ağaç odunları genellikle düşük
yoğunluk, az çalışma ve ekstraktif
maddece zengin olduğundan dış
koşulardaki yapımlarda kullanılmak-
tadırlar (8, 10-14). 

Bütün bunların yanında; odun ve
odun kökenli malzemelerin sakınca-
ları, ortam koşullarına uygun yapım
teknikleri ile giderilerek uzun yıllar
yararlanılabilecek bir yapı göstere-
bilmektedir. 

3. Ulusal ve Uluslararası
Kereste Kalite
Standartları 

Standartlar; Türkiye’de devlet,
Avrupa ve Kuzey Amerika’da devlet
ve özel kurumlarca ortaya konul-
maktadır. Dünya’da tomruk veya
kereste kalite standartları genellikle
2 veya 3 sınıfta toplanmaktadır.
Standartlar; yapraklı veya iğne yap-
raklı ve ağaç türü odunları, yapa-
cak, kerestelik vb. olarak ayrı ayrı
sınıflandırılmaktadır.  Özellikle, yap-
raklı veya sert keresteler kenarlı veya
kenarsız, iğne yapraklı veya yumu-

şak keresteler ise kenarsız olarak
sınıflandırılmaktadır (15, 16). 

Dünya’da hammadde standartları
yanında, ürün standartları da
bulunmaktadır. Ürün standartların-
da; genel yapıdan görünüş ve mal-
zeme özelliklerine, yapım teknikleri,
boyut ve toleransları, dayanıklılık ve
denge deneyleri, yüzey işlemleri,
etiketleme, ambalajlama ve stan-
darda uygunluk beyannamesi vb.
gibi birçok ayrıntılı bilgiler belirtil-
mektedir (15, 16).

3.1. Ulusal Kalite Standartları

Ülkemizde standartlar Türk
Standartlar Enstitüsü’nce (TSE)
hazırlanmaktadır. Bunlar daha çok
Avrupa Standartları (EN) esaslarına
dayandırılmaktadır (15).

Bu kapsamda tomruk ve keresteler
görünüşlerine göre 1., 2. ve 3. Sınıf
olarak 3 kalite sınıfında toplanmak-
tadır. Tomruklar görünüşlerine
göre; kerestelik iğne yapraklılar TS
446, yapraklılar TS 3281, sert (yap-
raklı) yuvarlak yapacak odun kalite
sınıflarına göre Meşe ve Kayın için
TS EN 1316-1:2012 ve Kavak için TS
EN 1316-2:2012 ile Dişbudak ve

Akçaağaç için TS EN 1316-3, Ceviz,
Meşe, Karakavak ve Karaağaç keres-
telik tomruklar olarak sırası ile TS
151, TS 276, TS 674 ve TS 2820
kodlu standartlarda belirtilmektedir.
TS 11356 kodlu standart ise mobil-
ya yapımında kullanılacak kerestele-
ri içermektedir. 

Keresteler veya yapacak odunların
görünüş özelliklerine göre; sert
(yapraklı) odunlar Kavaklar TS 1249.
EN 975-2, Meşe ve Kayın TS EN
975-1 ile yumuşak (iğne yapraklı)
odunlar Avrupa Ladinleri,
Göknarları, Çamları ve Duglas
Göknarları TS EN 1611-1 kodlu
standartlarda belirtilmektedir.

Tomruk ve kerestelerde 1. Sınıfta;
çürük-kovuklar, budaklar, renklen-
me, sulama ve böcek delikleri, ima-
lat kusurları ve çekme odunu olma-
malıdır. Çatlaklar, lif kıvrıklığı ve çar-
pılmalar ise oldukça sınırlı olarak
bulunabilir. Ayrıca 2. ve 3. Sınıflarda
ise belirtilen kusurlar sınırlı olarak bir
miktar fazla olabilir.

Mobilya veya doğrama üretiminde
kullanılacak ağaç türü odunları
genellikle sağlam yapıda ve yüksek
kaliteli olmalıdır.
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3.2. Uluslararası Kereste Kalite
Standartları 

ABD’de Ulusal Standart
Enstitüsü’nce (American National
Standards Institute-ANSİ) hazırlanan
Amerika Test ve Malzemeler
Derneği (Amerika Society for
Testing and Materials-ASTM) tomruk
ve kereste ile ilgili standartlar bulun-
maktadır.  Bunun yanında; Amerika
ve Kanada’nın çeşitli bölgelerindeki
üretici kuruluşları; Amerika Ulusal
Sert Ağaç Kereste Birliği (National
Hardwood Lumber Association-
NHLA) ve Kanada Kereste
Standartları Akreditasyon Kurulu
(Canadian Lumber Standarts
Accrediatition Board-CLSAB)’ın belir-
lediği tomruk veya kereste kalite
standartları da uygulamada kullanıl-
maktadır (16).

Amerika’da kereste kalite sınıfları;
iğne yapraklı ağaçlar için görünüş,
kullanım amaçları ve işlenme özel-
liklerine göre 2, yapraklı ağaçlar için
ise kullanım amacına göre 4 sınıfa
ayrılmıştır. Aynı şekilde,
Amerika’daki bazı kurumlarca
(American Hardwood Export
Council-AHEC, National Institute of
Standarts and Technology-NIST ve
American Lumber Standard
Committee-ALSC) yüksek kaliteli
mobilya, doğrama endüstrisi, mut-
fak dolap ve kapakları ile döşeme
amaçlı kullanımlar için kereste stan-
dartları belirlenmiştir (17-19). 

Avrupa’da Danimarka Mobilya Üre-
ticileri Kalite Kontrol Kuruluşu
(Danish Furniture Makers Control-
DFMC) yüksek kalitede mobilya için
ahşap standart gerekliliklerini belir-
lemişlerdir. Ağaç odunlarının iyi kali-
tede olması gerektiğini belirtmişler-
dir. Yumuşak odunlar sağlam olma-
lı; mantar ve böcek arızları, kenarla-
rı kabuklu,  reçine kanallı, çatlaklı ve
düşen budaklı olmamalıdır. Yapraklı
ağaç odunları da aynı şekilde; sağ-
lam olmalı, böcek ve mantar arızla-
rına ait kusurlar, çatlaklar, yarıklar
veya diğer kusurlar ile uygun olma-
yan budakları içermemelidir (5).  

4. Mobilya ve Doğrama
Üretiminde Kereste Kalite
Standartlarının Seçimi

Mobilya ve doğrama üretimi için
kullanılan ağaç malzeme kerestenin
seçiminde uluslararası bir standardi-
zasyonu yoktur. Üreticiler, üretecek-
leri ürünün tümüne ve kereste kali-
te sınıflarına göre değil, o ürün ele-
manlarına veya parçalarına göre
standartları belirlemektedirler. Buna
göre; ürünü oluşturan her bir ele-
manın veya parçasının kabul edile-
bileceği kusurların sayısı ve büyük-
lüğü çok iyi bir şekilde tanımlanarak
ortaya konulmalıdır. Sonuç olarak;
her bir ürün elemanı için kereste
kalite sınıfı seçimi, ürün elemanları-
nın yapım tekniklerini ve estetikliğini
içeren işlevsellik, dayanım, görünü-
mü vb. gibi ayrıntılara dayandırıl-
malıdır. Örneğin; ahşap bir sandal-
ye veya koltukta destekleyici ele-
manlar (ön ve arka ayaklar ile kol-
çak dikmesi) hem diğer ürün ele-
manlarını destekleyici bir yapıda,
hem de tamamen görünür konum-
dadır. Yani, yeterli direnç ve estetik-
liği sağlayacak yüksek kalitedeki
kereste kullanımını gerektirirler.
Oturak ve arkalık kısımlarındaki ele-
manlar taşıyıcı elemanlar (oturak ve
arkalık kayıtları ile kolçaklar) olup,
genellikle yarı görünür durumda-
dırlar. Burada, elemanların konum-
larına dayalı değerlendirilmesinde,
arkalıkların oturaklara göre daha
yüksek kalitede malzeme gerektire-
bileceği düşünülmelidir. Ancak, bu
elemanlarda destekleyici elemanla-
ra göre daha düşük kalitede malze-
me kullanılabilir. Döşemeli mobilya
çatkısı veya iskeleti ile boyanacak
ürün elemanlarında ise odun rengi
önemli bir etken olarak düşünülme-
mektedir. Bu değerlendirmelere
dayalı üretilecek ürün ve parti mik-
tarına göre belirlenen gerekli mik-
tardaki hammadde veya yarı
mamul ağaç malzeme sağlanır (1,
4, 5).

Genel olarak, mobilya üretiminde
keresteler üç veya beş sınıfta toplan-
maktadır. Dörtlü bir sınıflandırmada

seçim aşağıdaki gibi yapılabilir (Şekil
1):

I. Sınıf: Daima görünür kısımlar
(sandalye, koltuk ayak ve kolçak dik-
mesi, çekmece ön elemanları, masa
tablası). 

II. Sınıf: Ara sıra görünür kısımlar
(koltuk veya sandalye oturak ve
arkalık elemanları ile kolçaklar, kitap-
lık çekmece elemanları).

III. Sınıf: Görünmez kısımlar (boya-
nacak ürün elemanlar, döşemeli
mobilya çatkıları-iskeletleri, köşe
takozları vb.).

IV. Sınıf: Kontratabla üretiminde,
oyuncak sanayi ve diğer benzeri
kullanımlar.

5. Sonuç ve Öneriler 

Mobilya ve doğrama endüstrilerin-
de ağaç tomruk ve kereste kalite
standartları seçimi, seri üretimin
yapılması ürün kalitesinin arttırılma-
sı ve maliyetlerin azaltılması bakı-
mından önemlidir. Bunlara göre;
üretim verimliliğine önemli katkılar
sağlayacak olan kalite standartları
seçiminde aşağıdaki hususlar göz
önünde bulundurulmalıdır: 

1. Üreticiler, üretecekleri ürünün
tümüne ve kereste kalite sınıflarına
göre değil, o ürün elemanlarına
veya parçalarına göre standartları
belirlemelidirler.  
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2. Her bir ürün elemanı için kereste
kalite sınıfı seçimi, ürün elemanları-
nın yapım teknikleri ve estetiklik
yanında işlevsellik, dayanım, görü-
nümü vb. gibi ayrıntılara dayandırıl-
malıdır. Bu amaçla, kullanılacak
odun hammaddesin kalite sınıfları
yüksek olmalıdır. 

3. Seçimde, ayrıntılı bilgileri içeren
mobilya ve doğrama ürünlerine ait
standartlardan yararlanılmalıdır.  

4. Kesim planlarında toleranslı veya
kaba ölçülendirmede, kalitesi düşük
kerestelerin (2 veya 3. Sınıf) bazı
kısımlarının daha yüksek kalitedeki
ürün elemanları için değerlendirile-
bileceği göz önünde bulundurul-
malıdır.  

5. Üretici firma ürün kalitesi ve
marka düzeyi, seçimde göz önün-
de bulundurulacak diğer bir etken
olarak belirtilebilir. 

Bunların yanında;  kalite sınıflandır-
ması yapılmamış kerestelerin değer-
lendirilmesi bu seçim yöntemine
uygun yapılarak, önemli yararlar
sağlanabilecektir.   
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The second Mdf line is set in
Tatarstan Factory of KASTA-
MONU ENTEGRE and first
panel is produced.

astamonu Entegre firmasının
yöneticileri konu ile ilgili olarak şu
açıklamayı yaptılar : 

“Tataristan Alabuga SEZ bölgesinde faa-
liyet gösteren, Avrupa’nın en büyük
kapasiteli MDF tesisinde yaptığımız 2.
MDF yatırımımızın da montajı tamam-
lanmış olup ilk levha dün saat 23:25’te
üretilmiştir. 

2015 yılı nisan ayında başlayan proje,
bir yıl içinde nakliye ve montaj tamamla-
narak devreye alınmış, proje hem zama-
nında, hem de planlanan mali bütçe
içerisinde tamamlanmıştır. 

İlave 130 milyon EURO yatırım ve 485
bin m3/yıl MDF kapasitesi ile Alabuga
MDF tesislerimiz toplam 1 milyon m3’ün

üzerinde MDF ve 40 milyon m2

Floorpan marka laminat parke üretim
kapasitesi ile, tek lokasyonda, dünyanın
en büyük MDF tesislerinden biri olmuş-
tur.  Bu büyük başarıda emeği geçen
tüm ekibe teşekürlerimizle, grubumuza
hayırlı olmasını dileriz...”

Orman ve ağaç ürünleri sektöründe 50 yıla yaklaşan tecrübesiyle,
Türkiye’deki sekiz, yurtdışındaki 5 fabrikasıyla mobilya, dekorasyon ve
inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu, yongalevha, yongalam, MDF, medelam,
laminat parke, kapı paneli ve bunlarla ilgili muhtelif katma değerli ürün
üreten KASTAMONU ENTEGRE Tataristan’daki yatırımlarına devam ediyor.
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KASTAMONU ENTEGRE Tataristan
Fabrikasında 2. MDF Hattının Montajı

Tamamlandı ve İlk Levha Üretildi

K



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.
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TUYAP Çukurova Woodworking
Show realized between the
dates 10 - 13 March 2016 in
Adana. The show where Ekin
Group distributed its maga-
zines is realized for the first
time and is really an important
event not only for the city, but
also for the region.

DANA’DA İLK KEZ 
AÇILAN BİR FUAR

ÜÇLEMESİ

Fuarın açılış konuşmasını yapan Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin
Sözlü, fuarın sektör ve Türkiye ekonomi-
si açısından büyük bir önem taşıdığını
belirterek, “Yıllardan beri ihracatçısı oldu-
ğumuz makine sanayiinde artık dünya
standartlarında, o kaliteye eşdeğer ve
bazı alanlarda daha iyi ürünler üretiyo-
ruz. İnşallah bunları dış pazara sattıkça,
ülke ekonomisindeki cari açığı 

A

Tüyap Çukurova Ahşap İşleme Fuarı

Çukurova Ahşap İşleme Makinaları Fuarı,
Çukurova Mobilya Yan Sanayi Fuarı ve
Çukurova Metal İşlemeleri Fuarlarıyla eş
zamanlı olarak 10 – 13 Mart 2016
tarihleri arasında kapılarını açtı. İlk kez
gerçekleşen ve EKİN Yayın Grubu’nun da
standıyla katılarak dergilerini dağıttığı
etkinliğin açılışına Adana Belediye,
Başkanı ve Adana Valisi de katılırken,
Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanyisi
İşadamları Derneği AIMSAD Başkanı
Mustafa Erol da bir konuşma yaptı.
Aşağıda fuarın haberiyle birlikte dergimiz
imtiyaz sahibi Nesip Uzun’un da bir
değerlendirme yazısını bulacaksınız.
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“Özellikle ahşap işleme
makinaları, mobilya yan

sanayi fuarı olarak
bakıldığı zaman bölge için

çok daha değerli hale
geliyor. İlk defa olmasına

rağmen yoğun katılım
nedeniyle zaten gelecekle
ilgili olumlu beklenti de

başlamış oluyor”

kapatmak, Türk ekonomisini büyüt-
mek noktasında önemli işlere imza
atmış olacağız” diye konuştu. 

Adana Valisi Mustafa Büyük ise
Adana’da ilk defa açılan bu fuarın
gelecek açısından ümit verdiğini
vurgulayarak “Özellikle ahşap işle-
me makinaları, mobilya yan sanayi
fuarı olarak bakıldığı zaman bölge
için çok daha değerli hale geliyor.
İlk defa olmasına rağmen yoğun
katılım nedeniyle zaten gelecekle
ilgili olumlu beklenti de başlamış
oluyor” dedi. 

Tüyap'ın davetiyle Mısır, Rusya,
Bulgaristan, Gürcistan, İran ve
Makedonya'dan gelen iş adamları-
nın yanı sıra Adana, Ankara,
Mersin, Niğde, Kayseri,
Kahramanmaraş, Osmaniye,
Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Konya,
Nevşehir, Aksaray, Malatya,
Karaman ve Hatay başta olmak
üzere 40’a yakın ilin ilgili iş adamla-
rının da katılımcı firmalarla iş bağ-
lantıları kurduğu fuar 4 gün boyun-
ca ilgi odağı oldu.

GENİŞ BİR ÜRÜN 
YELPAZESİ

Fuarlarda, Ahşap İşleme Makinaları,
Kesici Delici Takımlar, Presler ve El
Aletleri, Mobilya Yan Sanayi,
Aksesuarları, Döşemelik Kumaşlar,
Kapı, Pencere ve Ahşap Teknolojisi
ve Orman Ürünleri, Metal İşleme
Kaynak, Kesme, Delme Makinaları,
Elektrik, Elektronik, Otomasyon,
Hidrolik - Pnömatik Sistemler,
Depolama, İstifleme sistemleri bira-
rada sergilendi.

GENEL BİR 
DEĞERLENDİRME

Fuarcılık ve bölge ekonomisi üzeri-
ne pek çok yazılar yazdık.
Endüstriyel fuarcılık bölgenin somut
altyapısı çevre şehirlerle ilişkileri için-
de değerlendirilerek ilgili sektörün
bölgesel altyapısı üzerinden inşa
edilmelidir. Konuya bu noktadan
bakarsak Adana’da mobilya sektörü
için endüstriyel üretim makineleri ve
onun yan sanayisi açısından doğru
bir yatırım olmuştur.
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Adana’nın çevre kentlerle olan ula-
şım kültür ticaret ağı ve bizatihi
mobilya sektörüne yönelik önemli
sanayi yatırımlarının varlığı nedeniy-
le isabetli bir yatırım olarak değer-
lendirilmelidir. Adana mobilya sek-
törünün imalat makinalarından
CNC makinalarına, aksesuardan
Mdf, yongalevha yatırımlarına
büyük panel yatırımlarından imalat
sanayine kadar yıllardır İnegöl,
Ankara firmalarına iskelet, oymacılık
gibi konularda destek veren önemli
bir tedarikçi kentidir. Organize böl-
gesi ve mobilya mağazalarının
bugünün çağdaş yapısına uyma-
yan görüntülerine rağmen ciddi
düzeyde yatırımlar vardır. Bugüne
kadar mobilya sektörü gibi istihdam
odaklı bir sektörün ihmal edilmeme-
sine rağmen sektör bu kentte ciddi
direnişler ve varolma savaşı verdi.

Bu nedenle Tüyap Fuarcılığın bu yıl
gerçekleştirdiği Çukurova Ağaç
İşleme Makineleri fuarı özel bir
anlam etmektedir. Makineyle başla-
yan bu girişim onu tamamlayan
mobilya yan sanayi, aksesuarlar 
ve yüzey malzemeleriyle 
sürdürülmektedir.

Özellikle bu bölgede faaliyet yürü-
ten firmalar bu fuarı destekleyerek
Adana’yı sektörün çekim merkezi
yapmalı, Adana mobilyasının katma
değerini yükseltmeledir.

Çevre kentleriyle 5 milyonu aşkın
nüfusa hitap eden Adana’da varo-
lan mobilya sanayi bölgesi, bugü-
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Adana, mobilya sektörünün
imalat makinalarından

CNC makinalarına,
aksesuardan Mdf,

yongalevha’ya, büyük panel
yatırımlarından imalat

sanayine kadar yıllardır
İnegöl, Ankara firmalarına

iskelet, oymacılık gibi
konularda destek veren

önemli bir tedarikçi
kentidir. 





nün çağdaş, modern ve tüketici
anlayışına hitap etmiyor. Harabe
dükkanlardan oluşmuş, hiçbir gör-
selliği olmayan, yolları yüzlerce yıl
öncesinden kalmış gibi görünen
mağazaların olduğu bölgeye
vatandaş mobilya almaya nasıl gel-
sin ? Buranın koca büyükşehir bele-
diyesi yerel yöneticileri hiç mi uğra-
madılar ? Binlerce insanın istihdam
edilerek ekmek yediği bu sektöre
gösterilen bu yaklaşımı anlamak
imkansız. Her mobilya fuarı açılışına
gelen ve saatlerce konuşan sayın
valilerimiz, belediye başkanlarımız
hiç mi buraları görmedi?
Görmedilerse daha da kötü.
Yaşadıkları yeri kendileri tanımıyor
demektir.

İnegöl, Bursa, Kayseri belediyeleri
ve valilerinin destekleriyle buralar-
dan mobilya markaları çıkmakta ve
ihracat yapmaktalar.

İnegöl’de milyar dolarlık mobilya
AVM’si yapıldı ama Adana mobilya-
cılarının yolları bile çamurdan.
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Bu nedenle Tüyap fuarcılığın özve-

rili çabalarıyla sektör tek başına 

gelişemez. Adana’nın yöneticileri,

sanayi ve ticaret odaları, valisi, bele-

diye başkanları ciddi bir çaba har-

camak zorundadırlar. Unutmamalı

ki, burada bu sektörün gelişmesi

tüm diğer sektörlere de kan taşır.

Mobilya almaya gelen kente de

önemli bir gelir bırakır. Bu kentte

mobilya sektörüne yapılmış bireysel

makina yatırımları ne yazık ki karşılı-

ğını alamıyor ama geleneksel yapı-

nın değişmesi de bir o kadar  kolay,

çünkü bütün firmalar bir çıkış 

arıyorlar.

Bu yıl ilk kez yapılmasına rağmen

Türkiye’nin değişik yerlerinden pek-

çok makine firması fuara katıldı. Bu

cesaret ve girişimlerinden dolayı da

firmalarımızı kutluyorum. Tüyap

Anadolu Fuarları Gn. Müdürü Sn.

İlhan Ersözlü fuarın iki yılda bir yapı-

lacağını söyledi. 2 yıl sonra

Adana’da daha güçlü bir katılım

olacağına inanıyorum ama küçük

bir “İntermob” eklemesiyle.

Tüyap fuarcılığın özverili
çabalarıyla sektör tek başına 

gelişemez. Adana’nın
yöneticileri, sanayi ve ticaret

odaları, valisi, belediye
başkanları ciddi bir çaba
harcamak zorundadırlar.

Unutmamalı ki, burada bu
sektörün gelişmesi tüm diğer

sektörlere de kan taşır.
Mobilya almaya gelen kente
de önemli bir gelir bırakır.

Bu kentte mobilya sektörüne
yapılmış bireysel makina

yatırımları ne yazık ki
karşılığını alamıyor ama

geleneksel yapının değişmesi
de bir o kadar  kolay, çünkü

bütün firmalar bir çıkış 
arıyorlar.

l l





2016 deals meeting of ROMA
PLASTİK is held in Antalya
Limak Lara Hotel between the
dates 11 - 13 March 2016.

oma Plastik Türkiye, Balkanlar ve
Ortadoğu’nun lider, dünyanın en
büyük 3. kenarbandı üreticisidir.

Toplam 700’den fazla çalışanı ile bu yıl
20. yaşını kutlayan Roma Plastik, müşte-
rilerinin ihtiyaçlarına ”Toplam Kalite”
prensibi ile en hızlı ve güvenilir çözümle-
ri sunmakta ve 20 yıldır büyüyerek sek-
törde lider olmanın gururunu 
yaşamaktadır.

Toplantıda 200 kişi biraraya
geldi

Kenarbandı sektöründe ülkemizde lider
olan Roma Plastik Türkiye’nin farklı böl-
gelerinden katılan 46 yetkili bayiden
toplam 200 kişiyle bir araya geldi.

Geçen yıl yeni bayilik sistemini lanse
eden Roma Plastik, bayilerine 2016 yılı
içerisinde yapacağı çalışmaları tanıttı.

R

Roma Plastik bu yıl bayi toplantısını  “20. Yıl” ve “Mükemmele
Odaklanın” temalarıyla  11-13 Mart 2016 tarihleri arasında
Antalya Limak Lara Otel’de gerçekleştirdi. 
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ROMA PLASTİK’in 2016 Bayi Toplantısı
Antalya’da Yapıldı
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Toplantıda Roma Plastik ve sektöre dair genel değer-
lendirmelerin yanı sıra; 2016 yılı hedefleri, yeni ürün-
leri, kenarbandında son trendler, mobilya tasarım
trendleri, kalite, Ar-Ge gibi başlıklar da yer aldı. 2016
yılı yeni kenarbandı kartelasını bayilerine sunan Roma
Plastik oldukça beğeni topladı. Tutkal ürün grubu için
hazırlanan “Doğru tutkal seçimi nasıl yapılır?” temalı
broşür de  bayilere sunuldu. 

2016 Mobilya Trendleri

Toplantı, Satış & Pazarlama Direktörü Vitali Behar’ın
açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Satış Müdürü
Mustafa Gönülal, Pazarlama Müdürü Çağla Öztürk,
Tutkal Ürün Müdürü Özgür Erarslan ve Cihan
Tozluoğlu’nun sunumlarıyla devam etti. Konuşmacı
olarak toplantıya katılan Egger Türkiye Satış Müdürü
Yeliz Arslan “2016 Mobilya Trendleri” , Sabit Tuncel ise
“Ahşap Sektörünün geleceği” konu başlıklı sunumla-
rıyla bayileri bilgilendirdi. Günün son konuşmacısı
Mehmet Auf  “Hep birlikte başarının yolunda” temalı
konuşmasında  büyüme, kişisel gelişime ve başarıyla
ilgili hikayeleriyle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Katılımcılar iki gün boyunca verilen eğitimlerle birlikte
dinlenme fırsatı da bularak ve oldukça keyifli vakit
geçirdiler. 

Sunumlar ve eğitimler sonrası düzenlenen gala
yemeğinde, Roma Plastik 20. kuruluş yılını kutladı.

Gala gecesinde 20.
Yıl pastası kesildi pla-
ketleri takdim edildi.
Ardından gecede
sahne alan Grup
Pandora katılımcılara
ve Roma ekibine
unutulmaz bir gece
yaşattı.

l l
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This report prepared by com-
piling CSIL data provides infor-
mation about world office furni-
ture markets, the market size,
figures and expectations for
the future.

FİS MOBİLYALARI
TÜKETİMİ 15 YILDA
%25’LİK BİR ARTIŞ 

KAYDETMİŞ

CSIL, yaklaşık 60 önemli ofis mobilyası
pazarına yönelik ulusal ve uluslararası
kurumların resmi ve özel datalarından
yola çıkarak elde ettiği veriler ışığında

dünya ofis mobilyası tüketimini –net üre-

tim fiyatları temelinde- 48 milyon USD

olarak bulmuş, buradan yola çıkarak

toplam tüketimin 50 milyon doları geç-

miş olduğunu ifade etmektedir. Dünya

ofis mobilyaları pazarı, tüm dünya

mobilya pazarının %11’lik oranını oluş-

turmaktadır.

O
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2016 Yılında 
Dünya Ofis Mobilya Pazarları

İtalyan Araştırma Merkezi CSIL’in yayınladığı ve tüketim, üretim, ithalat ve
ihracat verilerinin işlendiği rapor, gerek dünya, gerek bölge, gerekse de tek tek
ülkeler bazında ofis mobilyaları pazarın büyüklüğü konusunda  net rakamlar
verirken, aynı zamanda 2016 yılı için beklentileri de gözler önüne sermekte.
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Son yirmi yıldır ortaya konan verile-
re göz atıldığında, 2005 yılı itibariy-
le 40 milyon doların altında olan
dünya ofis  mobilya tüketiminin ara-
daki iniş çıkışlara karşın belirli bir
eğride ilerlediği ve son 10 yılda %
25’e yakın bir oranda arttığı görül-
mektedir. 2005 yılı sonunda henüz
2008 yılındaki zirveye ulaşmamış
gibi gözükmesine karşın gelinen
noktada beklentiler 2016 itibariyle

bu zirvenin aşılabileceği doğrultu-
sundadır.

ÖNDE GELEN OFİS
MOBİLYA PAZARLARI

Araştırma verilerine göre, rakamlar
dünya ofis mobilyası pazarlarının
%25 ve %22’lik oranlarla ABD ve

Çin tarafından domine edildiğini,
diğer büyük ülkelerle aralarında
önemli bir uçurum olduğunu gös-
termektedir.

Veriler incelendiğinde bu iki ülkeyi
sırasıyla %7 ile Japonya, %6 ile
Almanya ve %4 ile Hindistan’ın
takip etmekte olduğu görülüyor.
Bunların dışındaki önemli pazarların
arasında sırasıyla Brezilya, Kanada,
İngiltere, Fransa ve Avusturayla gel-
mektedir. 

OFİS MOBİLYALARI 
İTHALATI

Bu 10 ülke esas olarak dünya ofis
mobilyaları pazarının üçte ikisini
oluşturmaktadır. Öte yandan tüm
ofis mobilyaları tüketiminin %63’lük
bölümü aralarında G7 ülkelerinin
de bulunduğu zenginler kulübü

Tablo 1



tarafından gerçekleştirilmektedir.
Geri kalan %37’lik bölüm ise orta ve
düşük gelirli ülkeler tarafından tüke-
tilmektedir -ki bu ülkeler arasında
en büyük tüketici ülkeler yine Çin,
Hindistan ve Brezilya’dır.

Toplam mobilya tüketimi küçük
ama kararlı bir hızla büyümekte,
aynı şekilde mobilya ithalatı da –
kriz dönemlerinin dışında- büyüme-
sini sürdürmektedir. Dünyanın en
büyük ofis mobilya ithalatçısı 2 mil-
yar doları aşkın ithalat gerçekleştir-
mekte olan ABD’dir. Bu ülkenin
2015 yılındaki ithalat artışı %8 civa-
rında gerçekleştirilmiştir. ABD’nin en
büyük ofis mobilya tedarikçileri ara-
sında sırasıyla Çin, Kanada,
Meksika, Tayvan ve Malezya bulun-
maktadır.

ABD, Almanya ve İtalya gibi ülkeler-

deki ofis mobilyaları ithalat artışı,
esas itibariyle İngiltere, Fransa ve
İspanya’nın gerisinde kalmıştır. Ama
yine de tüm dünyada tüketim/itha-
lat oranı 2008 yılındaki zirveyi –yak-
laşmış olsa da- tamamen yakalaya-
mamıştır.

OFİS MOBİLYALARI

İHRACATI

CSIL’in araştırmasına göre, dünya-
nın en büyük ofis mobilya ihracatçı-
sı ülkeleri sırasıyla Çin, Almanya,
Kanada, İtalya, ABD ve İsveç’tir.
İhracatçı ülkelerin toplamda %54’ü
yüksek gelire sahip gelişmiş ülkeler
tarafından gerçekleştirilmeke olup,
esas itibarıyla bu oran yıldan yıla
düşmektedir. Son 10 yıl içerisinde
%72’den %54’e inmiştir. 

Aynı şekilde orta ve düşük gelirli
ülkelerin ofis mobilyacı ihracatı da o
oranda artmakta olup, aynı zaman
aralığında %28’den %46’ya kadar
ilerlemiştir. Sonuç olarak gelinen
noktada, çok kısa bir süre içerisinde
gelişmiş ülkelerle, az gelişmiş ülkele-
rin ofis mobilyası ihracatlarının 
eşitleneceğini öngörmek bir keha-
net sayılmaz.
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Son 10 yıl içerisinde ofis mobilyası
ihracatındaki en büyük artışı beklen-
diği üzere Çin gerçekleştirirken bu
ülkenin toplam ihracattaki payı
2005 yılında %14.6 iken, 2014 iti-
bariyle %36.4’e ulaşmıştır.

2016 YILI BEKLENTİLERİ

Acıklanan rapor, aynı zamanda
geleceğe yönelik kimi tahmin ve
beklentileri de içermekte. 60 ülke-
nin tek tek beklenti eğrilerinin
değerlendirildiği ve daha sonra böl-
gelere göre gruplandırıldığı rapora
göre bu yıl için Güney Amerika’nın
dışında tüm bölgelerde ofis mobil-
yaları pazarının büyümesi bekleni-
yor. Özellikle Brezilya’daki ekonomik
daralmanın bunda önemli bir rol
oynağını görmek mümkün.

Öte yandan 2016 için en büyük
beklenti yine Asya - Pasifik ülkelerin-

de olup, bu yıl bu ülkelerdeki ofis
mobilyası pazarlarının %4.5 civarın-
da büyümesi beklenirken, bunu
%3.5 ile Kuzey Amerika ülkeleri izle-
mekte. Avrupa’nın ise doğusu ve
batısı arasında denge doğudan
yana. AB üyesi ülkelerde büyüme-
nin %1 civarında seyretmesi bekle-

nirken, Doğu Avrupa ülkelerinde

büyüme beklentisi daha fazla.

2016 yılının dünya beklenti ortala-

masına bakıldığında ise, ofis mobil-

yaları pazarının bu yıl sonuna kadar

dünya çapında ortalama %3.5

civarlarında büyümesi öngörülüyor.
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PELI PARQUET provides all
trendy colors and patterns to
the grounds by Elegance
Exclusive collection.

lışveriş merkezi gibi yoğun ayak
trafiğinin olduğu mekanlara tam
uyumluluk sağlayan koleksiyon,

zengin renk ve dekor seçenekleri ile de
dikkat çekiyor.

Standart laminat parke sınıfında dünya-
da kullanılan en üst sınıf malzemeden
imal edilen Elegance Exclusive, güçlü
aşınma direnciyle konut ve ticari alanla-

ra şıklık katıyor. Sağlam ve doğal bir
görünüm sergileyen koleksiyon, laminat
parkede en çok tercih edilen seri olma
özelliğini taşıyor.

Sigara ateşine, gün ışığına karşı dayanık-
lı, yerden ısıtmaya uygun yapısı ve kolay
temizlenebilir, leke tutmaz özellikleriyle
Elegance Exclusive ile mekanlar artık
daha renkli.

A

Peli Parke tarafından satışa sunulan Elegance Exclusive; 14 farklı renk
seçeneğiyle moda renkleri zeminlere taşıyor. 
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PELİ PARKE, Elegance Exclusive ile
Moda Renkleri Zeminlere Taşıyor





ROMA PLASTIK is organizing
seminers on 20 different desti-
nations in its 20th year by
applying the project “Roma on
Road”.

OMA PLASTİK 20. yılında
Türkiye’de 20 noktayı dolaşarak,
kenarbandı sektöründeki marka

ve kalite bilincini arttırmaya yönelik bilgi-
lendirici seminerler veriyor.

Tüm kenarbandı kullanıcıları, ebatlama-
bantlama işiyle uğraşanlar, küçük-orta
ölçekli mobilya üreticileri ve satıcıların
katılabileceği, ikramlar eşliğinde gerçek-
leştirilen seminerlerde;

• Doğru kenarbandı nasıl seçilir?

• Mükemmel uyum konsepti nedir?

• Kenarbandı üretimiyle ilgili detaylar

• Kenarbandında son teknolojiler ve
trendler 

• Mobilya tutkallarında doğru tercih
nasıl yapılır? gibi birçok konu ele alına-
rak kullanıcılara bilgi verildi. 

ROMA YOLDA ! seminerlerinin ilki 19
Nisan Salı günü Dudullu Keyap Yönetim
Binası Toplantı Salonunda,  ikinci semi-
ner ise 21 Nisan Perşembe günü İkitelli
Keresteciler Sitesi Yönetim Binası
Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde İstanbul, İnegöl,
Eskişehir, Samsun, Ankara, Kayseri,
Çorum, İzmir, Muğla, Mersin, Adana,
Antalya, Konya, Manisa, Denizli, Hatay,
Gaziantep, Adıyaman ve Kıbrıs’ı kapsa-
yan seminerlerde birçok kullanıcıya 
ulaşılması hedefleniyor.

R

Roma Yolda !
Sektörde sahip olduğu pazar payının tesadüf değil, başarı ve kalite ile
doğru orantılı olduğunu kanıtlayan Roma Plastik yine bir ilki
gerçekleştirerek ROMA YOLDA! projesiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
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ROMA PLASTİK’in 20. Yılında Türkiye’de 20 Noktada Seminerler Verdiği Proje :
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AGT that is participating in
Ozbekstan Mebel Show won
the best presentation award.

ZBEKİSTAN 
MEBEL FUARI

Yaşam alanlarına özel ahşap
çözümler sunan AGT, yurt içi ve yurtdı-
şında katıldığı fuarlarda sektör ve tüketi-
cilerle buluşarak hayatı güzelleştirmeye
devam ediyor. 02-04 Mart 2016 tarihle-
ri arasında 13. Uluslararası Özbekistan
Mebel Fuarı’na katılan AGT, Mebel Expo
jürisi tarafından “En İyi Ürün Teşhiri”
ödülüne layık görüldü. AGT’nin geniş
ürün yelpazesinden ürünlerin yer aldığı
fuar standı hayli dikkat çekerken, üreti-
mine başlanan yeni power gloss renkle-
ri ve Natura Plus –Line serileri ile alakalı
ziyaretçiler bilgilendirildi. Satış ve
Pazarlamadan Sorumlu Grup Başkanı
Şirzat Subaşı; “Uluslararası Özbekistan
Mebel Fuarı’nda standımız yabancı ziya-
retçiler ve bayilerimiz tarafından yoğun
ilgi gördü. AGT’nin bu fuara özel tasar-
ladığı standı, Mebel Expo jürisi tarafın-
dan “En İyi Ürün Teşhiri” kategorisinde

ödüle layık görüldü. Bu başarı bizi çok
mutlu etti. Emeği geçen tüm aile üyele-
rimizi tebrik ediyorum” dedi.

HİNDİSTAN INDIAWOOD 
2016 FUARI

AGT, 25-29 Şubat tarihleri arasında,
Banglore Exhibition Center’da gerçekle-
şen Indiawood Fuarı’nda da yer aldı.
Fuarda yeni ürünleri parke ve power
gloss ile dikkat çeken AGT, ürünlerini
katılımcılara tanıtırken, tasarlayabilecek-
leri yaşam alanlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Ö

AGT, Uluslararası Özbekistan Mebel Fuarı’nda, “En İyi Ürün Teşhiri”
ödülünün sahibi oldu. Yurtiçi ve yurtdışında katıldığı fuarlarda
standlarıyla göz dolduran AGT, Mebel Expo jürisi tarafından bu ödüle
layık görüldü. Özbekistan Mebel Fuarı’nın yanı sıra AGT, Hindistan’da
gerçekleşen ve dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Indiawood
Fuarı’nda da tüm ürünlerini tüketicilerin beğenilerine sundu.
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AGT, “En İyi Ürün Teşhiri”
Ödülüne Layık Görüldü 
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With its Wood Collection

Line, PELI PARQUET is pro-

viding both nostalgic and

modern designs.

ostaljik-retro görünümü ile mekan-
lara otantik bir hava katan “Wood
Collection” yüzeyindeki el işi görü-

nümlü fırça efektleri ile de modern bir
görünüm çiziyor. Yoğun ayak trafiği ve
ağır mobilyaların olduğu mekanlarda
yüksek çizilmezlik değeriyle ahşaba alter-
natif olan koleksiyon; sigara ateşine ve
gün ışığına karşı dayanıklı.

Dört taraftan mikro derzle çevrili olan
Wood Collection, tok duruşuyla lamine
ve masif parke görüntüsü yansıtarak
mekanlara zenginlik katmaktadır. Yerden
ısıtmaya uygun yapısıyla dikkat çeken
“Wood Collection” kolay temizlenebilir,
hijyenik, leke tutmaz yapısıyla doğal

masif parkenin yansıttığı tüm özellikleri
mekanlara taşıyor.  

1953 yılında orman endüstrisi, kâğıt,
gıda ve turizm sektörlerinde faaliyet gös-
termek üzere kurulan firma, üretim faali-
yetlerini, Vezir Köprü Orman Ürünleri ve
Kâğıt Sanayi A.Ş., Pelit Arslan Kontrplak
Fabrikası A.Ş. ve Pelit İnşaat Kalıp Sist.
San. ve Tic. AŞ. adı altında sürdüren bir
şirketler grubudur. Vezirköprü Fabrikası
grubun üretim konusunda lokomotifi
konumundadır. 1996 yılında yapılan
özelleştirmeyle alınan fabrika, 100 mil-
yon Euro’yu aşan bir öz sermaye yatırı-
mıyla Peli Parquet ve Peli Paper markala-
rının üretimini gerçekleştirmektedir.

N

l l

“Wood Collection”
Peli Parke tarafından satışa sunulan; 15 farklı renk seçeneği ve kolay
uygulanabilir retro görünümü ile ağır mobilyaların olduğu mekanlar
için tasarlanan “Wood Collection” mekanlara şıklık katıyor.

PELİ PARKE’den Hem Nostaljik Hem Modern Tasarımlar:



This article provides market
information and figures about
European kitchen furniture
market between the years 
2014 - 2015.

Avrupa Mutfak Mobilyası Pazarı
Dünyanın önemli mutfak üreticilerinin markalarının yer aldığı Avrupa
Birliği ülkelerinin mutfak mobilyası pazarı, dünya pazarları içerisinde
lider konumunu korumaktadır. İtalyan araştırma enstitüsü CSIL tarafından
14 ülkedeki 150 firma ile yapılan anketler sonrasında oluşturulan rapora
göre her ne kadar global kriz sonrasında dengeli bir biçimde pozitif
rakamlarla büyüyor olsa da, son iki yıl içerisinde (2014 - 2015) rakamları
eskisi kadar net bir ağırlığı olmadığı görülmektedir. Yine de özellikle
Alman ve İtalyan markalarının bu konuda açık ara üstünlüğü sürmektedir.
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ZALAN BİR TRENDE
SAHİP POZİTİF

DENGE

Sektör raporları ve en son veriler
Avrupa mutfak mobilyası pazarının
geçtiğimiz yıl genel bir küçülme içe-
risine gördüğünü kaydediyor. CSIL
araştırmasına göre bunu ihracat ve
ithalat verileri de doğrular nitelikte.
Buna göre mutfak mobilyası ihraca-
tında %1.7’lik küçük bir artış görü-
lürken ithalatta ise %2’lik bir düşüş
kaydediliyor. 

Son 5 yıl içerisinde ihracattaki orta-
lama yıllık büyüme (%3) ve ortala-

ma yıllık ithalatın %1 büyüdüğü,
yani ihracatın Avrupa pazarında
ithalattan daha fazla olduğu göz
önüne alındığında, geçtiğimiz yıl
bu rakamların orantılı bir biçimde
küçüldüğü görülmektedir.

MUTFAK MOBİLYASI 
İHRACATI

Avrupa ülkelerinin mutfak mobilyası
ihracatına bakıldığında, en büyük
hedef pazarın Amerika Birleşik
Devletleri olduğu görülür. Üstelik
buraya gerçekleştirilen ihracat yıl-
dan yıla da oldukça pozitif bir seyir

izlemiş, ve dünyanın diğer ülkeleri-
ne gerçekleştirilen ihracat artışın-
dan çok daha fazla olmuştur.
Avrupa ülkelerinden gerçekleştirilen
ihracat 2009 – 2014 yılları arasında
sırasıyla Asya ve Ortadoğu ülkeleri-
ne %8 ve %6 oranlarında gerçekle-
şirken ABD’ye % 14’lük bir artış kay-
detmiş olması bunun en önemli
göstergesi olmuştur.

MUTFAK MOBİLYASI 
İTHALATI

Öte yandan istatistikler incelendi-
ğinde Doğu Avrupa ülkelerinden
AB pazarına gerçekleştirilen ithala-
tın da düzenli bir biçimde artmakta
olduğu görülmektedir. Bu oran
2014 yılı için %8 olarak açıklanmış-
tır. Ancak yine de mutfak mobilya-
sında Avrupa ülkelerinin ithalat ve
ihracat oranlandığında ortaya çıkan
toplam ticari dengesi pozitiftir ve
giderek de artmaktadır. Bu rakam 5
yıl öncesinde 900 milyon Euronun
altında iken, bugün 1 milyar
Euronun üzerinde seyretmektedir.

A



SEKTÖRE YÖN VEREN
LİDER PAZARLAR 
ALMANYA ve İTALYA 

Avrupa geneline bakıldığında,
Almanya’nın 1,3 milyar Euro’luk bir
ticaret fazlasıyla, açık ara en büyük
mutfak ihracatçısı olduğu aşikardır.
Bu rakam öylesine açık bir farkı
barındırmaktadır ki, ikinci sıradaki
İtalya’nın toplam mutfak mobilya
ihracatı ile ithalatı arasındaki fark,
Almanya’nınkinin yarısı kadar bile
olmayıp, ancak 600 milyon Euro
civarında seyretmektedir. Diğer AB
üyeleri içerisinde net bir biçimde
mutfak mobilyası ihracatçısı olduğu
söylenebilecek diğer iki ülke ise
Danimarka ve İspanya’dır.

Her ne kadar 2014 yılında
Almanya’dan ABD’ye yapılan mobil-
ya ihracatı önemli oranlarda bir artış
yaşamışsa da, bu ülkenin en önem-
li hedef pazarı her yıl düzenli bir
biçimde %7 büyümesi ile yine
Fransa olmaya devam etmiştir.
Oysa Almanya’nın 2009 yılına
kadar en büyük ihracat pazarı
Hollanda idi. Ancak bugün durum
değişmiştir. 

Öte yandan ithalata bakıldığında,
16 AB ülkesi içerisindeki en büyük

pazarlar arasında sırasıyla 200 ve
100 milyon Euro arasında değişen
miktarlarda Fransa, İsviçre,
Avusturya, Belçika, Hollanda,
Norveç ve İngiltere’nin bulunduğu
görülmektedir.

BÜYÜK ÇEKİŞME

Alman mutfak mobilya ihracatçıları-
nın en büyük pazarlarından olan
Fransa ve ABD’de İtalyan ihracatçı-
lar ile kıyasıya bir rekabet içerisinde-
dir. Çünkü bu ülkeler aynı zamanda
İtalya’nın da en büyük hedef pazar-
ları arasındadır. Almanya ve İtalya
arasında diğer rekabet pazarları
arasında en önemli farklı, İtalya açı-
sından Rusya, Almanya açısından
da bu dili konuşan Hollanda,
Belçika, Avusturya, İsviçre gibi
komşu ülkeler oluşturmaktadır.

KUZEY ÜLKELERİNDEKİ
MUTFAK MOBİLYASI
PAZARLARI

Bu ülkeler haricinde Avrupa’da
mutfak üretimi gerçekleştiren
önemli diğer ülkeler, kuzey ülkeleri
olup, bunların arasında özellikle
Danimarka ve İsveç ayrı bir yer tut-
maktadır. Ancak en önemli mutfak

markası Nobia’nın aynı zamanda
Almanya, Avusturya, İngiltere ve
Fransa’da da üretim tesisleri oldu-
ğunu da unutmamak gerekir.
Ancak yine de İsveç ve Danimarka
mutfak markalarının en çok mal ver-
diği ülke elbette komşuları Noveç’tir.

İNGİLTERE ÖNEMLİ BİR
REKABET ÜSSÜ

Alman ve İtalyan mutfakçılarının bir
diğer önemli mücadele üssü
İngiltere’dir. Her ne kadar İngiltere
pazarında 2009 – 2010 yıllarına
kadar İtalyanlar zirvede ise de, bu
durum daha sonra değişmiş ve
üstünlük Alman markalarına geç-
miştir. Öte yandan İngiliz markaları-
nın da zaman içerisinde giderek
daha rekabetçi olmaya başladıkları-
nı belirtmekte de fayda var. Bu
nedenle de İngiltere’nin mutfak
ithalatı bu başarı paralelinde gide-
rek azalmakta olup son iki yıl içeri-
sinde %10 oranında bir düşüş kay-
detmiştir. Üstelik öyle büyük oran-
larda olmasa da İngiliz mutfakçıları
giderek ihracatta daha bir başarılı
olmaya başlamışlar ve son dönem-
de yıllık ortalama %5’lik bir artış sevi-
yesini yakalayabilmişlerdir.
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GÜNEY AVRUPA 
PAZARLARI DURAĞAN
BİR GÖRÜNÜM 
ARZEDİYOR

Güneye doğru gidildikçe sektör
hareketlilikleri son birkaç yıldır daha
stabil görüntü arzederken, Akdeniz
ülkeleri pazarlarına bir göz atmakta
fayda var. Avrupa’nın en güneyine
gidildiğinde ise, yaşadıkları sıkıntılı
günlere karşın, İspanyolların her yıl
Fransızlara 80 milyon Euro civarın-
da bir mutfak mobilyası satışı ger-
çekleştirdiklerini görmek oldukça
ilginç. 

Aslında İspanya bu konuda görece-
li olarak kapalı bir pazar. Her yıl sabit
olarak 34 – 40 milyon liralık bir mut-
fak ithalatı var. Zaten de İtalya aşağı
yukarı bu kadarlık bir ihracat ger-
çekleştirmekte İspanya’ya. Diğer bir
Akdeniz ülkesi olan Yunanistandan
da mutfak ithalatçısı bir ülke olarak
bahsetmek mümkün olsa da, örne-
ğin bu ülkenin İtalya’dan ithal ettiği
mutfak mobilyası değeri yok sayıla-
bilecek bir miktar olup yaklaşıp 10
milyon Euro’yu bile bulmamaktadır.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ
DENİZAŞIRI ÜLKELERE
İHRACATI ARTIRMAKTAN
GEÇİYOR

Sektörün önemli bir bölümünün
üzerinde anlaştığı genel saptama,
Avrupa mutfak mobilyaları ihracatı-
nın geleceği daha çok deniz aşırı
ülkelerde yatmaktadır. Ancak buna
rağmen Çin pazarında sağlam bir
perakende zincirine sahip olan tek
ülke Almanya olup, Alno, Nobilya,
Hacker, Allmillmö gibi markalar -ki
bunlar sektörün en önde gelenleri-
dir- Taiwan ve Hong Kong da dahil
olmak üzere 80 milyon Euroluk bir
satış gerçekleştirmektedirler.

Aynı şekilde İngiltere’nin de Çin
pazarında 12 milyon Euro’luk bir
payı olduğundan bahsetmek gere-
kir. Her ne kadar İtalyanlar buralar-
da çift rakamlı büyüme eğrilerini
yakalamaya çalışsalar da, İtalya’nın
Çin’e mutfak mobilyası satışları 10
milyon Euro’yu zor bulmaktadır.

Öte yandan denizaşırı pazarlar içeri-
sinde, Güneydoğu Asya’nın yanısı-
ra Ortadoğu’dan da bahsetmeden

olmaz. Bu bölgede İtalyan firmaları
ağırlıklı olarak Birleşik Arap
Emirlikleri’ne satış yaparken
Almanya’nın mutfak sattığı ülkeler
arasında Suudi Arabistan başı çek-
mektedir.

İtalyan’ların vurgulanması gerekli
pazarları arasında Hindistan’ı say-
madan geçmemek lazım. Bu pazar-
da önceden ev aletleri vb. sektörler-
deki yatırımlarının da hızıyla önemli
bir varlık çabası içinde olan
İtalya’nın mutfak mobilyası firmaları-
nın 8 milyon Euro’luk bir pazar payı
olduğundan da bahsetmeden
olmaz.

Tüm bu potansiyel ihracat bölgele-
ri, yeni gelişmekte olan pazarları da
yanına katarak Avrupa mutfak fir-
malarının gelecekte hedefledikleri
ve varlıklarını daha da pekiştirecek-
leri pazarlar olurken, uzmanlar sek-
törün karlılığı açısından doğrudan
ihracata bel bağlayan markaların
gelecekte pazardaki yerlerini sağ-
lamlaştırma konusunda diğerlerin-
den bir adım önde olacakları öngö-
rüsünde bulunuyorlar.
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KASTAMONU ENTEGRE is dis-
tinguished by producing fire
resistant wood panel products
called Medepan-Fr and
Teknopan-Fr.

VRUPA NORMLARINDA
YANGINA DAYANIKLI
ÜRÜNLER

Avrupa'nın en büyük MDF, yongalevha
ve laminat parke üreticilerinden
Kastamonu Entegre yangına dayanıklı
ürünleri “Medepan-Fr” ve “Teknopan-Fr”
ile binalarda iç dekorasyon unsurlarına
bağlı yangın riskini sınırlarken; günlük
hayatta da müşteri memnuniyetini ve
beğenisini artırmaya devam ediyor.

“Medepan-Fr ve “Teknopan-Fr” tüketici-
ye sundukları güvenli unsurlar nedeniy-
le her iki ürün de inşaat ve dekorasyon
sektörü tarafından yoğun ilgi görüyor.
Düşük tutuşma değeri ile düzgün ve
homojen yüzeye sahip “Medepan-Fr” ve
“Teknopan-Fr”, Avrupa Normları EN
13501-1 standardına göre b-s2 do sını-
fında sertifikalıdır.

Mobilyacılıkta dekoratif ürünler için ana
gövde ve dekoratif kaplama malzemesi
olarak çok yönlü kullanım alanına sahip
olan ürünler; özellikle insan trafiğinin
yoğun olduğu sinema, otel, resmi
kurumlar (kütüphane, okul vb.), hasta-
ne gibi mekanların dekorasyonlarında
tercih ediliyor.

YAPILARDA YANGIN

GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN

DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKENLER

Proje aşamasında binanın yangın

güvenliğine uygun olarak dizayn edil-

mesi, bina dizaynının yürürlükteki yan-

gın güvenliği mevzuatına uygunluğu-

nun kontrol edilmesi, yangın önlemleri

arasında bulunan pasif sistemlerin (bina-

nın kaçış yolları, yangın merdivenleri,

tesisat şaftları, pompa dairesi, su depo-

su, yangın bölmeleri, yangın kesicileri ve

duman tahliye bacaları vb.) ve aktif sis-

temlerin (yangın dolapları, sprinkler sis-

temi, gazlı söndürme sistemi, duman

tahliye sistemi, merdiven basınçlandır-

ması, algılama ve uyarı sistemleri vb.)

muntazam ve kurallara uygun olması,

olası bir yangının yayılma hızını düşüre-

bilmek için; bina ve bina içi hane deko-

rasyonunda kullanılan malzemenin de

ısıya-yangına dayanaklı ürünlerden 

seçilmesi.

A

Avrupa'nın en büyük MDF, yonga levha ve laminat parke üreticilerinden
Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi, yangına dayanıklı ve gelişmiş teknik
özelliklere sahip MDF “Medepan-Fr” ve yonga levha “Teknopan-Fr”
ürünleri ile tüketiciye güvenli ürün seçenekleri sunuyor.
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KASTAMONU ENTEGRE Yangına Dayanıklı
Ahşap Levha Ürünleri ile Fark Yaratıyor
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rünleri bugün 55 ülkede satılan
TECE, uluslararası pazarlarda
yakından tanınan bir firma olup,

bu global vizyon doğrultusunda bir yıl
içerisinde yaklaşık 10 ila 15 uluslararası
fuara katılmaktadır.

Bu yıl da, Iran Medex, Ispanya
Maderalia, Almanya Zow ve Hindistan
Indiawood fuarlarından sonra Mart
ayında Çin’in Guangzhou kentinde 28 –
Mart 01 nisan tarihleri arasında gerçek-
leşen Interzum Guangzhou fuarına 
katılmıştır.

Sektöründe bölgenin en önemli fuarı
konumunda olan Interzum
Guangzhou’ya 11. kez katılan TECE fir-
ması en yeni metal, pvc ve ahşap kapla-
ma kenarbantlarının yanısıra ABS kenar
bandını da fuarın ziyaretçileri ile 
buluşturmuş ve oldukça büyük bir ilgi
görmüştür.

Gördükleri ilgiden memnun olan firma
yetkilileri, bu fuarın kendilerini çok farklı
pazarlarla buluşturduğunu ve bir sonra-
ki katılımlarını iple çektiklerini belirtmiştir.

Ü

Tece firması 25 yıl içerisinde tek çatı altında pvc, melamin ve ahşap kenar
bantları üreterek sektörde kendini kanıtlamış bir firma olarak bugün Doğu
Avrupa ve Orta Doğu'daki en yüksek kapasitede melamin kenar bandı
üreten firmalardan biri konumuna yükselmiştir.

l l

TECE, Bu Yıl da Interzum 
Guangzhou Fuarındaydı 

11. Kez Üstüste Katıldığı Fuarda En Yeni Kenarbandı Çeşitlerini Tanıttı



IDEA 2016 trade show that
unify the first letters of
Innovation, Design, Expo Are is
held for the first time in
Bergamo, Italy parallel to the
Milan I-Saloni 2016. The show
that Ekin Group attended,
exhibited machinery, acces-
sories and materials. By organ-
izing shuttles between Milan
and Bergamo shows, IDEA
contributed to the visitors to
have a panorama of thi furni-
ture and furniture supplying
market together. SCM and
some other brands were the
highlights of the show as well
as some interesting and usuful
scientific and academic panels. 

İLANO FUARIYLA
BÜYÜMEYİ HEDEFLEYEN

BİR PROJE

Bu yıl Nisan ayında İtalyan fuarları için 3
gün Bergamo’da, 3 gün de Milano’da
kaldım. Bergamo’daki IDEA fuarı mobil-
ya yan sanayisine dönük ilk kez gerçek-
leşen bir fuardı. Fuar organizatörü
Romano Ugolini’nin nazik davetiyle
burada IDEA fuarını ziyaret etme imkanı
buldum. 

Romano deneyimli bir fuarcı ve girişim-
ci. Fuarcılık tecrübesi yıllara dayanıyor
Almanya’da başlayıp İtalya, Türkiye, Çin:
Rusya gibi pek çok ülkede gerçekleşen
ve döneminde oldukça ilgi gören ZOW
fuarlarının her aşamasında görev alan
biri.   ZOW fuarları el değiştirince
Romano da bu sektöre emek vermeye
devam etti. En son olarak da Milano’ya

M

IDEA 2016,
İtalya’nın
Bergamo
Kentinde

Yapıldı

Inovasyon, Design, Expo Area kelimelerinin baş harflerinden oluşan
IDEA Fuarı, bu yıl ilk kez I-Saloni fuarı ile aynı tarihlerde Bergamo fuar
alanında gerçekleşti. Mobilya endüstrisine yönelik makina, aksesuar ve
malzemelerin sergilendiği fuara katılan yayın grubumuz imtiyaz sahibi
Nesip Uzun’un fuar izlenimlerini sizlerle paylaşıyoruz.
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Aksesuarları Fuarı
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yakınlığı nedeniyle Bergamo’da
mobilya işleme makineleri ve akse-
suarları fuarı düzenleme projesini
gerçekleştirdi. 

ETKİLEYİCİ BİLİMSEL 
ETKİNLİKLER, PANELLER

Milano fuarıyla aynı tarihte düzenle-
nen IDEA, her iki kent arasında saat
başı konan ucretsiz otobus servisle-
riyle büyümeyi hedefliyor. Bu fuar
bu yıl iki salonda gerçekleşti. Katılım
çok olmasa da ben özellikle gerçek-
leşen ve iki gün süren  panellerden
çok etkilendim. Fuarın zayıflığını bu
bilmsel etkinlikler kapattı diyebilirim. 

DÖRT GÜN SÜREN 
BİENAL

Bu yıl IDEA’da SCM Casadei, Würth
gibi firmalar, Titus, Koch, Branson,
Vpa Krono Sistem gibi firmalar yer

aldı.  4 gün süren bu fuar bu yıl için
beklentilerini yakalayamasa da
düzenlediği basın toplantısında
organizatör Romano Ugolini  fuarın
iki yılda bir yapılacağını belirtti. 

DOĞAL DOKUSU 
BOZULMAMIŞ TARİHİ 
BİR KENT

Bergamo şirin bir İtalya kenti
hemen yakınında Como gölü bulu-
nuyor. Doğal dokusu bozulmamış

▲ ▲



İtalyan kentlerinden. Rönesansın
etkilerini burada da görmek müm-
kün. Daha önemli de Bergamo
kenti ünlü İtalyan kahramanı
Giuseppe Garibaldi ‘nin ülkesi.
Garibaldi 18. Yüzyılda Avrupa’da
gerçekleşen ulus devletler sürecin-
de dağınık haldeki İtalyan krallıkları-
nı İtalyan Birliği altında birleştiren
bir şahsiyettir. Bu nedenle
Bergamo’nun İtalyan yakın tarihin-
de ayrı bir yeri bulunmaktadır.
Fransız Devriminden esinlenerek
giriştiği bağımsızlık ve birlik savaşın-
daki öncülüğüne, “Binler” namıyla
maruf seferberlik ordusunu oluştu-
ran kırmızı gömlekli gönüllü asker
ve devrimcileri de kattı.  “Kızıl
Gömlekliler” ordusunun komutanı
Garibaldi, İstanbul dahil dünyanın
dört bir yanında ülkesiyle dayanış-
ma amacıyla “Amele Cemiyetleri”

örgütlemiş toplumsal bir yurtsever.
İşte bu gerekçelerle, bölgesel Nice
dilindeki adıyla Jôusé, başta İtalyan
komünist ve işçi hareketinin liderleri
Antonio Gramsci (1891-1937) ve
Palmiro Togliatti (1893-1964) olmak
üzere tüm İtalyan solu tarafından
da İtalyan sosyal mücadele tarihinin
kurucusu, simgesi kabul ediliyor.
1860’da başlattığı destansı “Binler
Seferi” ile “Sicilya”’yı kurtarıp, Kuzey
ve Güney’i birleştiriyor. İtalya’nın bir-
liği anlamına gelen “İki Sicilya
Krallığı”nın başına Victor
Emmanuel’i oturtuyor. İşte
Bergamo bu nedenle önemli bir
kent. Güzel operaları, tiyatro salon-
ları, geniş caddeleriyle bir İtalya kla-
siği diyebiliriz. 

SCM’İN ÇOK FONKSİYONLU
“MİNİ FABRİKA”SI

Idea Fuarı ufak bir fuar olduğu için

bu fuarda aklımızda kalan en

önemli tema SCM basın toplantısın-

da yapılan sunum oldu.

İtalya’nın en büyük ahşap makine

imalatçılarından SCM, bu yıl ital-

ya’dan başlamak üzere Avrupa

Birliği’nden aldıkları destekle de

başta Carrefour’larda olmak üzere

yapı marketlerde ‘Mini Fabrika’

temalı geliştirdikleri çok fonksiyonlu

makine ile tüketicilere özel üretim

konsepti sunuyor. Burada yer alan

“Projeni Getir Bir Saatte Kesip,

Bantlayıp, Delikleri Menteşesiyle

Paketlenmiş Olarak Ürününü Teslim

Al” modülü önemli bir uygulama.

Benim pek hoşuma gitti ama bu

uygulama küçük üretici ve 

marangozun da bir anlamda 

sonu demek.
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MEKANLAR ŞİŞECAM BOYALI CAMLARLA 
RENKLENİYOR

Çevre dostu Şişecam Boyalı Camlar duvar kaplamalarında, 
mobilyalarda, ara bölmelerde kullanılarak zengin renk 
seçeneği ile tasarımcılara dekoratif çözümler sunuyor.

444 9 872
sisecamduzcam.com

sisecamduzcam

Siyah
RAL 9005

Bej
RAL 1015

Çikolata
Kahverengi
RAL 8017

Koyu
Kahverengi
RAL 8022

Bordo
RAL 3004

Beyaz
RAL 9010

Turuncu
RAL 2001

Bembeyaz
RAL 9003



PELI PARQUET changed the
traditional parquet concept in
Turkey and produced for the
first time its water resistant
product called Nero Floor.

uya karşı yüzde yüz dayanıklı yapı-
sıyla sektörde ilk olma özelliği taşı-
yan “Nero Floor” serisi geleneksel

yüzey kaplama anlayışını değiştirmeye
hazır. Parkenin kullanım alanını genişlet-
meyi hedefleyen ürün; banyo, mutfak
gibi tüm ıslak alanlarda kullanım için
tasarlandı. Kabarma yapmayan, kolay
temizlenebilme özelliği ve şık, doğal
ahşap görünümü ile tüm ıslak alanlara
ayrıcalık katacak olan ürün, pratik kilit
sistemi sayesinde herhangi bir yapıştırıcı-
ya ihtiyaç duymadan kolaylıkla tüm
zeminlere kısa sürede uygulanabiliyor.

Ses izolasyonu sağlayan aşınmaya karşı
güçlü yapısıyla; hastane, eğitim kurum-
ları, ofis, AVM gibi mekanların ihtiyaçla-
rına da cevap veren “Nero Floor” kolay-
ca sökülerek tekrardan takılabileceği gibi
başka bir mekana da taşınabiliyor.

Dünyada ıslak alan kaplamasında
önemli bir paya sahip olan suya daya-
nıklı parke Türkiye’de “Peli Parke” kalite-
siyle  üretiliyor.

Islak alanlarda parke kullanımının 
avantajları:

• Fayans kaplamasında kullanılan derz
dolgusu hijyeni olumsuz etkilemektey-
ken “Nero Floor” kilit sistemi sayesinde
hijyenik bir ortam sağlar.

• Fayanslar malzemeleri gereği ses yalı-
tımı sağlayamazken “Nero Floor” döşen-
diği alanlarda ses izolasyonu sağlar.

• Fayanslar kullanıldıkları alanlarda ısı
kaybına yol açarken “Nero Floor” ısı
değeri olan daha sıcak bir malzemeden
imal edildiğinden mekanda ısı kaybına
yol açmaz.

S
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PELİPARKE’ den Türkiye’de İlk Suya Dayanıklı Parke: 

NERO FLOOR
Türkiye’de ilk kez “Peli Parke” tarafından üretilen “Nero Floor”
serisiyle geleneksel parke algısı değişiyor.  Suya karşı yüzde yüz
dayanıklı yapısıyla dikkat çeken koleksiyonla “Peli Parke” Türkiye’de
yine bir ilki gerçekleştiriyor. 



One of the biggest wood based
panel producers of the world,
KASTAMONU ENTEGRE estab-
lished a company in USA called
KASTAMONU USA. The comp-
ny started last month in
Florida.

aklaşık 10 yıldır, MDF üretiminde
kullandığı cips (ağaç yongası) ihti-
yacının bir bölümünü ABD'den

karşılayan ve Türkiye’deki fabrikalarına
taşımasını yapan KASTAMONU ENTEG-
RE, Florida'da kurduğu şirketle ABD'deki
varlığını resmi olarak da tescillemiş oldu. 

Bu kuruluşla birlikte hammadde tedarik
güvencesi ve fiyat avantajı sağladıklarını
belirten Kastamonu Entegre CEO'su
Haluk Yıldız, böylece yurtiçi rekabette bir
adım daha öne geçtiklerini belirtti.

Kastamonu Entegre olarak 10 yıldır,
kesintisiz çift haneli büyüdüklerini ve son

dönemde yaptıkları yatırımlarla sektörde

dünya sıralamasını değiştirdiklerini ifade

eden Haluk Yıldız şunları söyledi: "KAS-

TAMONU ENTEGRE olarak sürdürülebilir

büyüme için yeni pazar ve yeni ham-

madde kaynaklarına yatırım yaparak,

sadece Türkiye pazarını değil tüm

dünya pazarını hedefliyoruz. Sektördeki

yarım asra yakın tecrübemizle hayata

geçirdiğimiz Kastamonu USA’in bizi

hedeflerimize daha da yakınlaştırdığına

inanıyoruz.”

Y

KASTAMONU USA Kuruldu

Ağaç bazlı panel sektöründe dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan
KASTAMONU ENTEGRE, stratejik pazarları arasında yer alan ABD'de
önemli atılımlar yapıyor. ABD’deki geniş orman varlığı ve gelişmiş lojistik
imkânlarından yararlanan KASTAMONU ENTEGRE,  geçtiğimiz ay
Florida'da Kastamonu USA şirketini faaliyete geçirdi.
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AGT is exhibiting in 39th
Contruction Show  TURKEY
BUILD 2016 with its new prod-
ucts Natura Plus and Natura
Line as well as Power Gloss.

ENİŞ RENK ve DESEN
YELPAZESİNE SAHİP

ÜRÜNLER

AGT, bu yıl 39.’su düzenlenecek olan
Yapı Fuarı’nda yeni ürünlerini görücüye
çıkarıyor. Geniş renk yelpazesine sahip
yeni parke serisiyle birlikte mobilya göv-
delerinde ve ön yüzeylerinde kullanılan
Power Gloss ürünlerini tüketiciyle buluş-
turacak olan AGT, aynı zamanda MDF
Lam ve panel renklerini de ilk defa Yapı
Fuar’ında  sergileyecek.

NATURA PARKE

AGT parkeler, 12 renkli Natura Parke
serisine eklenen 4 rengin yanı sıra,
Natura Plus ve Natura Line serisiyle de
toplam 32 renk, desen ve yüzeyde tüke-
ticilere farklı alternatifler sunuyor. 10 yıl
garantili ve A3 aşınma sınıfı özelliğine
sahip Natura Parke Serisine eklenen
yeni Akdeniz Meşe, Silyon Meşe,
Olimpos Meşe ve Kemer Çam; birbirin-
den özel renkleri ile seriye yepyeni bir
soluk kazandırıyor. 

G

AGT, En Yeni Ürünleriyle Yapı Fuarında

Yaşam alanlarına özel ahşap çözümler sunan AGT, 10- 14 Mayıs tarihleri
arasında düzenlencek olan Yapı Fuarı’na katılarak yeni parke serisi
Natura Plus ve Natura Line’ın yanı sıra; UV lak kaplı üstün çizilmezlik
dayanımı, yüksek parlaklığa sahip ürünü Power Gloss'u da bu yıl fuarda
ziyaretçilerin beğenisine sunacak.
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NATURA PLUS ve NATURA LINE

AGT, yeni Natura Plus ve Natura Line serisi; Ilgaz
Meşe, Kanyon Meşe, Meriç, Nil, Trend Meşe, Tuna,
Volga ve Zagros renkleriyle dikkat çekiyor. Toplamda
8 farklı renk seçeneğine sahip yeni ürün gamında,
Natura Line serisi Natura Plus serisinden farklı olarak
derzli renklere sahip. AC4 aşınma özelliğine sahip 15
yıl garantili Natura Plus ve Natura Line serisi Uniclic
Kilit Sistemi ile de uygulama kolaylığı sağlıyor. 1200
mm x 191 mm ölçülerine ve 8 mm kalınlığa sahip, E1
Sertifikalı yeni seriler, yüzde yüz doğal yüzey işçiliğiy-
le mekanları görsel yönden zenginleştiriyor.  AGT
geçtiğimiz ay dijital platformlarında yayınladığı ünlü
mimar Selim Yuhay’lı tanıtım filmleri ile yeni ürünlerin-
den söz ettirmeye devam ediyor.

POWERGLOSS LEVHA

AGT’nin fuarda ziyaretçileriyle buluşturduğu bir diğer
ürün ise PowerGloss. Mobilya gövdelerinde, mutfak
dolaplarında, banyo kapaklarında,  çalışma odaların-
daki mobilyalarının tüm gövde ve ön yüzeylerinde
kullanılan Power Gloss , parlak yüzeyi ile yeni sezon
iç mekan tasarımlarında kalitesiyle fark yaratıyor.

Ürünün en önemli özelliklerinden birisi ise yüksek
mekanik ve kimyasal dirençlere dayanıklı levha olma-
sı. Bir yaşam alanını oluşturan tüm ahşap yüzeylerde
kullanılabilecek olan Power Gloss 24 farklı renk seçe-
neği, muazzam parlaklığı ve çizilmezlik özelliğiyle çar-
pıcı tasarımlara imkan veriyor.

Yüzde yüz UV akrilik vernik, sararmaya karşı yüksek
direnç, yüksek çizilme dayanıklılığı, üstün parlaklık ve
ileri teknolojide olması gibi özellikleriyle kullanıcı
dostu; atmosfere VOC (uçucu organic içerik) salınımı
yapmamasıyla da çevre dostu bir ürün olan AGT
Power Gloss, sektörün son gözdesi. 
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üresel ekonomilerde yaşanan
durgunluk ve jeopolitik krizlerden
çıkış arayan Türk KOBİ'leri gözünü

yeni pazarlara dikti. Hızlı ve çevik yapıla-
rı dikkat çeken KOBİ'lerin yeni pazar
motivasyonunda Afrika var. Dünyanın
en hızlı gelişen 20 ekonomisinin yarısını
barındıran Afrika, uzun süredir Çin başta
olmak üzere Türkiye, Brezilya ve Rusya
tarafından yakından inceleniyor. 

Orta sınıfın da geliştiği kıtada şu anda
alım gücü yüksek 650 milyon kişilik bir
pazar var. Afrika'ya dünyadan giden
doğrudan yatırım da son yıllarda hızlı bir
şekilde arttı. 2015'te yüzde 30 büyüyen
doğrudan yabancı yatırımlar 225 milyar
dolara ulaştı. 2016 projeksiyonunda ise
toplam doğrudan yabancı yatırım mikta-
rının 350 milyar dolara çıkması 
bekleniyor. 

Bu pazarın son dönemde yatırımlarıyla
öne çıkan ve Türk firmaları açısından

çeşitli fırsatlar sunan ülkelerinin arasında
son dönemde istikrarı ile öne çıkan ve
başkenti Nairobi'ye her yıl Türkiye'den 2
binde fazla işadamının gittiği KENYA,
Türkiye ile olan ticareti katlanarak artan
ve ihracatımızın yüzde 61 oranında arta-
rak 285 milyon dolara ulaştığı KAME-
RUN, yaklasık 2.5 milyon kilometrekare-
lik yüzölçümüyle Afrika ve Arap dünyası-
nın en geniş topraklara sahip ülkesi
konumunda olan ve son yıllarda hızla
gelişen petrol sanayii ülkede endüstriyel
yatırım fırsatlarının önünü açan SUDAN,
günde 90 bin varil petrol üreten ve
Türkiye'nin ülkeye olan ihracatının her
yıl çift haneli olarak arttığı FİLDİSİ SAHİLİ
ve 2015'te 315 milyon dolar civarında
doğrudan yabancı yatırım alan ticaret
hacmimizin 5 yılda yüzde 220 artarak
ortalama 280 milyon doların üzerine
çıkan BENİN bulunmakta.

K

Yeni pazar arayışına hız veren KOBİ'lerin radarında Afrika var. Orta
sınıfın hızla geliştiği bölgede alım gücü yüksek 650 milyon kişi yaşıyor.
İşte Kara Kıta'da yeni yatırımlarıyla öne çıkan 5 ülke : Kenya, Kamerun,
Sudan, Fildişi Sahili ve Benin. 
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KOBİ'lere
Afrika'da 

Beş Yeni Pazar













Eventhought the forest area of
Şanlıurfa is not more than 1%
of the whole city, due to the
strategic position of the city
and the success of the young
enterpreneurs, the most
exported product from there is
furniture.

YLIK ORTALAMA 
10 MİLYON DOLARLIK
İHRACAT

2013 verilerine göre, kentte yaklaşık 4
bin 400 hektar orman ile 4 bin 500 hek-
tar bozuk ormanlık alan bulunuyor.
Orman varlığı az olan Van, Ağrı, Iğdır ve
Aksaray gibi illerin arasında yer alan ken-
tin en fazla ihraç ürününü ise mobilya-
nın oluşturması dikkati çekiyor.

Firmalar tarafından üretilen mobilyalar,
aylık ortalama 10 milyon dolarlık ihraca-
ta ulaşıyor. İhracatın büyük kısmı Irak
başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine
gerçekleşiyor.

HEDEF ORTADOĞU
ÜLKELERİ

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
(ŞUTSO) Başkanı Eyüp Sabri Ertekin
kentte ihraç edilen ürünler arasında
orman ürünü ve mobilyaların birinci
sırada yer aldığını belirtti.

Bu alandaki başarıda iş adamlarının
büyük payının bulunduğunu aktaran
Ertekin, orman ürünü ve mobilyaların
ihracatında ülkelerin yakınlığının büyük
önem taşıdığını kaydetti. Ertekin,
"Kentimizde yetişen genç sanayicilerimiz
bu sektöre yöneldiler. İş adamlarımız
ürettikleri ürünlerini Irak başta olmak
üzere Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyor.
Hatta bazı iş adamlarımız Irak'a ihraç
ettiği ürünlerin pazarlamasını da orada
kendileri yapıyor" dedi.

Mobilya ihracatındaki başarıda bölgenin
ihtiyacına yönelik mobilyalar üretilmesi-
nin payının büyük olduğunu ifade eden
Ertekin, iş adamlarının ülke ülke gezerek
o ülkenin ihtiyacına yönelik çalışma yap-
tığını kaydetti. Ertekin, şöyle devam etti:

A

Şanlıurfa’nın İhraç Ürünleri Arasında
İlk Sırayı Mobilya Alıyor

Bir milyon 940 bin hektarlık alana sahip Şanlıurfa'da, ormanlık alanlar
toplam arazinin yüzde birini bile oluşturmuyor. Fakat ormanı olmayan
Şanlıurfa’da ihraç ürünleri arasında mobilya ilk sırada yer alması
enteresan bir tablo ortaya çıkarıyor.
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"Geçen yıl mobilya ihracatımız aylık yaklaşık 10 mil-
yon dolar civarında gerçekleşti. İnşallah bu rakamı bu
yıl daha fazla yükseklere çıkarmayı amaçlıyoruz.
Arkadaşlarımız mevcut pazarlarının yanına Afrika
ülkelerine de açılmayı planlıyorlar. İnşallah ileriki
dönemlerde hedefimiz bu sektörde 15 milyon dolar
ihracat gerçekleştirmek."

ÜRÜNLERİMİZİ ÇOK GÜZEL TANITTIK

Orman ürünleri ve mobilya sektöründe kentte en
fazla ihracat yapan firmanın İhracat Müdürü Mehmet
Yetkin de mobilyanın can damarı durumundaki iller-
den uzak bir yerde üretim yapmalarına rağmen bu
alandaki ihracatta önemli payları bulunduğunu
belirtti.

Yatak odası takımı ve mutfak dolabı ürettiklerini anla-
tan Yetkin, "Yıllık 12 bin yatak odası takımı üretip ihraç
ediyoruz. Ayrıca mutfak dolabı da üretiyoruz. Bu yıl
farklı ürün grupları üretmeyi de planlıyoruz" dedi.

Ürünlerinin daha çok Ortadoğu ülkelerine hitap etti-
ğini kaydeden Yetkin, genellikle buralara ihracat yap-
tıklarını ancak farklı pazarlar arayışında olduklarını
kaydetti. Yetkin, farklı pazarlar için Kafkasya ülkelerine
yöneldiklerini dile getirdi.

İhraç yaptıkları ülkelere giderek ihtiyaçları konusunda
pazar araştırması yaptıklarına dikkati çeken Yetkin,
"Gittiğimiz ülkelerde ürettiğimiz yatak odası ve mutfak
dolaplarının pazarlanmasıyla ilgili çalışmalar yaptık.
Ürünlerimizi çok güzel tanıttık. Fabrikamızda da bir-
çok ülkeye hitap edecek kalitede ve bu ülkelerde
insanların zevklerine hitap edebilecek, onlara uyum
sağlayan mobilyalar ürettik. Ortadoğu'da çok şey
kazandık ve ülkemizi çok güzel temsil ettiğimizi düşü-
nüyoruz" diye konuştu.

HAM MADDE BAŞKA İLLERDEN 
GETİRİLİYOR

Mobilya sektöründe ham maddenin bölgede bulun-
madığını için Kastamonu ve Sakarya'dan getirtildiğini
aktaran Yetkin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ham maddenin taşınması bizim gibi büyük üretim
kapasitesine sahip firmalar için büyük külfet ama biz
ham maddeyi kendi araçlarımızla bulunduğu yerden
taşıyıp getiriyoruz. Bu bakımdan ham maddenin
taşınması sırasındaki giderlerimizi minimize ettik.
Bunun yanı sıra yüklü alımlar yapıyoruz ve ödemele-
rimizi nakit yaptığımız için oldukça uygun fiyata ham
maddeyi alıyoruz. Bunların hepsi bize bir avantaj
getiriyor. İleriki dönemde maliyetleri daha da azalt-
mak ve ülkemizdeki orman varlığını korumak amacıy-
la ham maddeyi ithal etmeyi düşünüyoruz."
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ürkiye'de mobilyacılık sektörü
diğer sektörlere göre çok daha eski
bir geçmişe sahip olması nedeniy-

le devamlılık gösteren sektörlerin başın-
da geliyor. Ancak dünya sıralamasında
16. olan Türkiye, mobilya ihracatı yapan
ülkeler arasında 21.sırada yer alıyor. 

Antakya el yapımı klasik mobilyacılık ise
yüzyıllardır bölgede önemli bir yere
sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Halihazırda 6.000 çalışanıyla 1.500
mobilya üreticisi KOBİ'nin ürettiği el
yapımı mobilyalar Türkiye ve komşu
ülkelerde büyük rağbet görüyor. Ancak
Hatay mobilyacılık sektörü markalaşma,
tasarım ve AR-GE yatırımı olmak üzere
üç temel sorunla karşı karşıya 
bulunuyor.

MARKALAŞTIRMA PROJESİ

Gelecek 10 yıl içinde  dünya mobilya
üreticileri arasında Türkiye'nin ilk 10 ülke
içinde yer alması hedefi doğrultusunda
Antakya Ticaret Odası, bölgede KOBİ
ağırlıklı sürdürülen mobilyacılık sektörü-

nün üretim kalitesi ve kapasitesini geliş-
tirmek, uluslararası pazarlarda rekabet
gücünü artırmak, yeni tasarımlar geliştir-
mek ve markalaşmak amacıyla Rekabetçi
Sektörler Programından yararlanarak
önemli bir projeye imza attı.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası,
Antakya Belediyesi, Doğu Akdeniz
Kalkınma Ajansı, Antakya Küçük Sanayi
Sitesi Kooperatifi, Hatay Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği ve Antakya
Marangozlar ve Hızarcılar Odası ortaklı-
ğında hayata geçirilen "Antakya
Mobilyacılığının Geliştirilmesi Projesi
(Hand Made in Hatay), Türkiye
Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortak
finanse ettiği 7.3 milyon Avro yatırımla
gerçekleştiriliyor.

TÜM KOBİ'LERE AÇIK ORTAK
ÜRETİM TESİSİ

Proje kapsamında kurulan ortak mobilya
üretim tesisi, ileri teknoloji makine ve
üretim ekipmanları ile el yapımı mobilya
üreticilerine üretim hizmeti sunarak

T

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından desteklenen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nda yer alan
Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi, 7.3 milyon Avro yatırımla mobilya
üreticisi KOBİ'lere markalaşma, tasarım ve AR-GE imkanı sağlayarak
bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor. 
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“Antakya Mobilyacılığı
Geliştirme” Projesi

KOBİ'lere Markalaşma, Tasarım ve AR-GE İmkanı Veren 7.3 Milyon Avro’luk



onlara üretimlerini geliştirme ve bunun yanı sıra tek-
nik ve idari alanlarda  eğitim alma fırsatı sunuyor.
Tesisin hayata geçmesiyle birlikte, bölgedeki
KOBİ'lerin kaliteli üretim standardını yakalayarak reka-
bet güçlerini artırmaları hedefleniyor.

Ortak mobilya üretim tesisinde kurulacak Eğitim
Merkezi ise KOBİ'lerin kurumsal ve işlevsel kapasitele-
rini geliştirmek için eğitim ve danışmanlık hizmetleri
verecek. Bölgedeki mobilya üreticisi KOBİ'lerin marka-
laşmaları için faaliyet gösterecek Eğitim Merkezi'nde
ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım faaliyetleri ger-
çekleştirilerek KOBİ'lerin iş hacimlerinin artırılmasına
katkı sağlanması da hedefleniyor. Proje ile Hatay'ın
özellikle el yapımı mobilya konusunda Türkiye'de ve
yurtdışında ön plana çıkması planlanıyor.

YENİ İŞ FIRSATLARI DOĞACAK

Rekabetçi Sektörler Programında yer alan Proje kap-
samında Hatay halkına yeni istihdam olanakları sağ-
lanması ve bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasına
ivme kazandırılması hedefleniyor. Kurulacak ortak
üretim tesisi sayesinde bölgede mobilya sektörünün
iş hacminin genişletilmesinin yanı sıra tedarik ve nak-
liye gibi ilgili sektörlerin ticari faaliyetlerinde de artış
olması amaçlanıyor. Tesis hizmet vermeye başladığın-
da, mobilya üreten bölge KOBİ'leri, nakliyeciler, ihra-
catçılar ve orman tabanlı sanayi sektörü gibi birçok
sektörde yer alan işletmeler için yeni iş fırsatlarının
doğması bekleniyor. 

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye ve Avrupa
Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen,
yaklaşık 900 milyon Avroluk bir bütçeyi projeler aracı-
lığı ile kullandıran bir programdır. 2007 yılından bu
yana yürütülen Program ile, Türkiye'deki bölgesel
farklılıkların dengelenmesi için KOBİ'lerin rekabet
gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağ-
lanması amaçlanıyor.

Programın, 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döne-
minde yaklaşık 500 milyon Avro bütçeyle Hatay'dan
Sinop'a, Mardin'den Yozgat'a 43 ilde büyük çaplı yatı-
rımlar hayata geçiriliyor. Rekabetçi Sektörler Programı
ile KOBİ'lerin altyapı ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılaya-
cak ortak kullanım atölyeleri ve üretim tesislerinin
kurulması, yenilikçi teknolojilerle üretimin katma
değerinin artırılması, finansa erişim ve turizm altyapı-
sının geliştirilmesini sağlayan projelere mali kaynak
aktarılıyor.
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ölümde yürütülen eğitim-öğretim
ve ARGE faaliyetleri ile ilgili çeşitli
sunum ve etkinlikler, özel hazırla-

nan 30 m2’lik stantta gerçekleştirilmiştir.
Standı başta Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü mezunları olmak
üzere farklı mesleki disiplinlerden profes-
yoneller, öğrenciler, yerli ve yabancı bir-
çok sektör temsilcisi ziyaret ederek bilgi
almıştır. 

Fuar süresince bir grup öğretim üyesi ve
öğrenci ile birlikte fuardaki katılımcı fir-
malar ve sivil toplum örgütleri ziyaret
edilerek incelemelerde bulunulmuştur.
Bu ziyaretler neticesinde, öğrenciler yaz
stajı imkânlarının yanında yeni mezunla-
ra iş olanaklarının sağlanması noktasın-
da olumlu gelişmeler söz konusu 
olmuştur.

Bölümün Üçüncü Yapıda Ahşap &
Ahşap Ürünler Fuarı’ndaki organizasyo-
nu, Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü Başkanı Prof. Dr. S. Nami KAR-
TAL ile Doç. Dr. Zeki CANDAN tarafın-

dan koordine edilip yürütülmüştür.
Öğretim Elemanlarından Araş. Gör. Dr.
Evren TERZİ ile öğrencilerden Sivan
SUNOBAR (Öğrenci Koordinatörü),
Berfu ÖZTAHTACI, Gizem ÇAVDAR,
Özlem YAMAN, Sena ŞAFAK, Mürsel
ÜZER, Feyza YILMAZ, Uğur Can USTA,
Merve ÖZTÜRK, Ece BALABAN, Berkan
BALKAN, Furkan AĞMA, Hüseyin
NEFES, Jennet EMİNOVA, Zeynep ÇALI-
KOĞLU, Ogün MÜHÜRDAR, M. Furkan
POLAT, Nimet ÇAKIR ve Aysoltan EGEM-
BERDİYEVA stantta gönüllü olarak görev
almışlardır.

B

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü, 18 – 21 Şubat 2016 tarihleri arasında ICC Istanbul Congress
Center’da düzenlenen “3. Yapıda Ahşap & Ahşap Ürünler Fuarı”nda
katılımcı olarak yer almıştır.
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Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
3. Yapıda Ahşap & Ahşap Ürünler

Fuarı’nda Yer Aldı
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ukarıda bahsedilen 17⁰ eğimli
tomruk arabası sistemi;  tomrukla-
rın kolay ve hızlı yüklenmesi, pozis-

yonlanması, kesilen kapak ve kalasın
taşıyıcı konveyörlere kayarak düşmesi ve
kesim alanından hızlı bir şekilde uzaklaş-
ması, tahta kesiminde  karşılayıcı hidrolik
kolların daha az kullanılması, kesilen
ağacın yüzeyinin operatör tarafından
rahat görülmesi ile kalite ayırımının çok
daha kolay yapılabilmesi gibi avantajlar
getirmişti. 

Tomruk, bıçkı makinesinde kesime gir-
meden evvel operatörün belirleyeceği
ölçüde Kapak Yongalama Makinesine
girerek, ilk kabuklu yüzeyden cips adı
verilen atık ürünler haline gelir. Bu kısım-

dan cips elde edilmesiyle, Markol
(Yarma) makinesine ve buna bağlı ola-
rak da en az 3 adet personel istihdam
edilmesine gerek kalmamaktadır.

Bununla birlikte; Markol (Yarma) maki-
nesi kullanılmasa dahi, kesilecek olan
ince kabuklu, atık mamullerin makine-
nin veya konveyör sisteminin üzerinde
oluşabilecek tıkanmalarıni sıkışmaların
da önüne geçilmektedir. Kapak
Yongalama makinesinde çıkacak olan
atıklar (cipsler),  bıçkı makinesinin talaş
çukurundan ayrı bir çukura düşürülmek-
tedir. Çıkan atıkların “cips” ayrı bir sistem-
le (konveyör veya aspirasyon) toplanma-
sı ile MDF ve SUNTA fabrikalarına satılır-
ken de  kolaylık sağlamakatadır.

Y

ÜSTÜNKARLI MAKİNE A.Ş. Kereste
Fabrikalarına Katma Değer

Kazandırmaya Devam Ediyor
Türkiye’de kurulu ağaç işleme makinaları imalatçı firması ÜSTÜNKARLI,
2014 yılında AR-GE çalışmalarına başladığı ileri teknoloji ürünü yeni nesil
17⁰ eğimli tomruk arabası ve bıçkısının üretimini tamamlayıp, 2015 yılında
teslim etti. Kurulan Yatık Araba-Bıçkı tesisinde aynı zamanda Canter
(Yongalama Makinesi) ve Otomatik Beslemeli Yan Alma Makinesi çalışıyor. 
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Tesisin devamında yer alan
Otomatik Beslemeli Yan Alma maki-
nesi de tesisin başlangıcında oldu-
ğu gibi, ağaçtan optimum seviyede
verim almak adına dizayn edilmiştir.
Otomatik besleme sistemi operatö-
rün, dilimlenecek ağacı kesim kutu-
suna bilgisayar yazılımı ile optimize
ederek beslemesini sağlayan perfor-
mans/maliyet oranı yüksek bir

ÜSTÜNKARLI çözümüdür. 

Bu besleme sisteminde operatör

yükleme, çevirme ve hizalama

işlemlerinin her birini ağacı elleme-

den, sadece bir joystick yardımı ile

yapar. Böylece ağır ve uzun malze-

meleri bile çok hızlı bir şekilde maki-

nenin yükleme konumuna getirebil-

mektedir. 

Sisteme entegre yazılım sayesinde,
operatör kesmek istediği ölçüleri
yani reçete kaydını bilgisayara gire-
bilmektedir; seçili temiz alanda en
uygun kesimi bu reçeteye göre
hatasız olarak almak mümkün
olmaktadır, bilgisayarın seçmiş oldu-
ğu kesimi lazerler ile görebilen ope-
ratör gerekir ise farklı seçimlere siste-
mi otomatik olarak konumlandıra-
bilmektedir.

Firma 2015 yılın sonlarına doğru
kullanıcı bu sistem ile beraber 
çalışıyordu. 

Sert ağaç kesen firmaların çoğunda
yaşanan ince tahtalardan çıkan
kapakların atık olarak ayrılması ve
sistemden uzaklaştırılması sorunu-
nun çözümü için Otomatik
Beslemeli Yan Alma Makinesinin
önüne Canter makinesi uygulan-
ması yapıldı. 

Canter makinesinin uygulama
avantajları:

Bu şekilde kesim sonrası çıkan atık-
lar kullanılabilir parçalardan ayrılıyor
ve temizlemesi çok daha kolay olu-
yor. Bu yolla öncelikle, cips haline
getirilen sulamalı kenarların çok
daha kolay bir şekilde toplanması
ve depolanması sağlanmıştır. Aynı
zamanda da konveyörlerin altına
düşebilecek kötü şekilli, hattın çalış-
masını engelleyici parçaların gitme-
diğinden emin oluyoruz. Ayrıca,
hattın devamında da fazla konve-
yörler ve ekstra işçiliklerder de ciddi
kazanımlar edinildi. 

Sonuç olarak ÜSTÜNKARLI, 17⁰
eğimli Yatık Tomruk Araba ve Bıçkı
sistemini ve devamında da Kapak
Yongalamalı Otomatik Yan Alma
Makinesini, Düzce’deki sert ağaç
tesisine başarıyla teslim etmiş ve
müşterisinin bir kesim hattından
beklentilerinin tamamı karşılandığı-
nı görmüştür. Müşterisinin memnu-
niyetle karşılamış olduğu bu yeni
teknolojinin,  minimum seviyeye
çekilen işçilik maliyetleriyle, firmamı-
zın bu konudaki yatırımlarının haklı-
lığını göstermektedir. 
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ijital üretimin temel prensipleri,
sürecin kontrolü, üretim etkinliği-
nin iyileştirilmesi ve kalitenin taah-

hüdüdür. Bu temel prensipler, üretim
süreci otomasyonunun müşterilerin fab-
rikalarını gerçek zamanlı fabrikalara dön-
üştüren, yenilikçi, kişiye özel çözümler
üreten, uzman mühendislerden oluşan
ekip sayesinde Biesse’nin garanti ettiği
şekilde, 4. Endüstri Devriminde başarıy-
la var olmak için olmazsa olmaz nokta-
lardır.    

Rakamlarla Biesse System

Bir yılda meydana getirilen Batch-One
proje sayısı: 70

Dünya çapında kurulan sistem sayısı:
1.000’den fazla

Yatırım getirisi için ihtiyaç duyulan süre :
365 gün

Toplam sistem verimliliği değeri : % 83

Biesse System ekibinin kılavuzluk strateji-
sinin temelindeki ana kavramlar 

D

BIESSE TÜRKİYE, firmalarının dijital üretimin temel prensipleri ve 
4. Endüstri Devriminde başarılı bir biçimde var olmak için yaptığı
çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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Biesse System:
“Gerçek zamanlı fabrika 

artık hayal değil”



KESİN TESLİMAT
SÜRELERİ: Üretim süreci
ile ilgili mükemmel bir
bilgi

Hız ve esneklik sağlayan piyasaya
yanıt verme süresini azaltmanın
önemi. Biesse System çözümleri
sayesinde, müşteri sipariş sevk süre-
sini bildiğinden emin olarak sadece
24 saat içerisinde bile piyasa talep-
lerini karşılamak için gerekli ayarla-
maları yapabilmektedir. 

OTOMASYON: Üretim
süreci eyleminin kesinliği

Otomasyon sürecinin bir parçası
olarak, makine sürekli olarak ve
devamlılık arz eden bir şekilde per-
formansını optimize eder. Biesse
System çözümleri sayesinde %83
OEE (Toplam Sistem Verimliliği
Değeri) seviyesinde neleri üretebile-
ceği kesin olarak bilinebilmektedir.

STOK YÖNETİMİ: Depo 
optimizasyonu

Entegrasyon sürecinin meydana
getirilmesi, mevcut satışlara göre
üretimin planlanmasına imkan tanı-
ması sayesinde stok adetlerinde

azalma sağlayarak depo akışnın
kontrolünü sağlamak anlamına
gelir.

MODÜLERLİK: Yatırımın
kesinliği

Biesse System entegre hatları tasarı-
ma doğru modüler bir yaklaşımı
benimser ve böylelikle dilediğiniz
zaman genişletilebilir. Bu demektir
ki, müşteri yatırımlarını piyasa trend-
lerine göre ölçümleyebilir ve ayarla-
yabilir ve bu sayede gelecek
zamanlarda fabrikasında gerçekleş-
tireceği geliştirmelere karar verebilir.

TOPLAM KALİTE: 

Üretim süreci bilgisine mükemmel
derecede hakim olarak, müşteriye
her adımda kalite garanti edilebilir.
Otomasyon sayesinde hata riskini
sıfıra indirebilir ve manüel müdaha-
le imkanı sayesinde de mükemmel
üretim çıktısı elde edilebilir. 

“Müşterilerin ihtiyaçlarından nihai
çözüme doğru, uygulanabilirlik,
sadelik ve verimliliğin mükemmel
kombinasyonunu bulmak için haf-
talar boyu süren çalışmalar ve bağ-
lılık. en büyük memnuniyet ve tat-
min duygusu, müşterilerin beklenti-

lerinin sistemin her bir aşamasında
karşılandığını görmek ve üretim
süreçlerini iyileştirdiklerine şahit
olunduğu zaman ortaya çıkmakta-
dır. Müşterilerimiz için sadece bir
tedarikçi olmak değil aynı zamanda
bir ortak ve daha fazlasıyız ve müş-
terilerimiz için en iyi çözüme ulaş-
mamızı sağlayan işte bu felsefedir.”
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Otomasyon
sürecinin bir parçası
olarak, makine
sürekli olarak ve
devamlılık arz eden
bir şekilde
performansını
optimize eder. Biesse
System çözümleri
sayesinde %83 OEE
(Toplam Sistem
Verimliliği Değeri)
seviyesinde neleri
üretebileceği kesin
olarak
bilinebilmektedir.



The furniture and decoration
trade show organized by
TUYAP in Samsun city, is held
between the dates 15 - 20 with
success.

ARADENİZ’İN TEK
MOBİLYA FUARI

Fuarın açılış konuşmasını yapan TÜYAP
Anadolu Fuarları Genel Müdür
Yardımcısı Cihat Alagöz, "Mobilyacılık
sektörünün Karadeniz Bölgesi'nin tek
ihtisas fuarına Samsun'da bugün ev
sahipliği yapıyoruz. Bugün ayrıca
Samsun'da tüm Türkiye'ye "Samsun,
ülkemizin en önemli üretim mobilya
havzası olma yolunda kararlı bir biçimde
yoluna devam etmektedir" mesajını veri-
yoruz. Mobilya fuarımızı sırasıyla inşaat,
tarım, otomobil ve gıda fuarları takip
edecektir" dedi.

ODA BAŞKANI ALİ RIZA
ERCAN: " İHRACATIMIZ 
2 MİLYAR DOLAR"

Mobilya sektörünün Türkiye'nin ihraca-

tında en şanslı sektörlerden birisi oldu-
ğunu belirten Türkiye Ağaç İşleri Esnaf
ve Sanatkarlar Odası Meclis Başkanı Ali
Rıza Ercan, "Gerek el imalatında gerekse
bant mobilyada dünyada yarışamayaca-
ğımız bir ülke yok. Umarım burada katı-
lımcılar beklentilerinin karşılığını alacak-
lardır. Ancak fuarlar hemen geri dönü-
şüm ve para kazanılan oluşumlardan
ziyade bir organizasyondur ve tanıtım
için yapılır. Biz kendimizi tanıtırsak ve
müşterinin ayağına gidersek, ürünümü-
zü onun ayağına götürürsek para kaza-
nacağız. Buralar müşteri ile bizim orga-
nizasyonun birleştiği yerlerdir. Bu fuar
bu bölge açısından son derece önemli
bir fuardır. Gerek el imalatı mobilya,
gerek bant mobilya, kereste ve madeni
mobilyada dahil olmak üzere ihracatımız
2 milyar dolar civarındadır. Sadece
İtalya'nın 2014 yılı ithalatı 20 milyar

K

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 15 Mart tarihinde protokol
üyelerinin yanısıra TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdür Yardımcısı
Cihat Alagöz ve TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Server Seçer’in
katılımlarıyla açılan fuarda 5 gün boyunca 43 firma toplam 53 stand ile
ziyaretçilere ürün ve hizmetlerini sundular.
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TÜYAP, Samsun Mobilya ve
Dekorasyon Fuarı 15 – 20 Mart 2016

Tarihleri Arasında Gerçekleşti



dolardır. Dünyada mobilya sektörü açısından ülkemiz
hem bakir hem de ihracatı en güçlü sektörlerden biri-
sine sahip bir ülkedir. Yeter ki biz bu potansiyelimizin
farkına varalım ve yeter ki biz bu potansiyelimizi hare-
kete geçirelim" diye konuştu.

“MOBILYACILAR OLARAK UR-GE İLE
İKİ YILDA 4 FUARA TOPLU KATILIM
YAPTIK”

Samsun'da mobilya sektörünün önünün açık oldu-
ğunu ifade eden TSO Meclis Başkanı Muharrem
Durmuşoğlu, "Biz mobilyacılar olarak 2 yıldır
TSO'nun desteği ile URGE projesi adı altında 34 tane
firma 2 yılda 4 tane fuar düzenledik. Bunlar Çin,
İtalya, Dubai ve Rusya'nın Krasnador iliydi.
Arkadaşlarımız gittiklerimiz bu ülkelerdeki stant uygu-
lamaları dahil her şeyi gördüler ve Samsun'a getirdi-
ler. Şu anda 750 civarındaki imalatçıdan 43 tanesi
katıldı. Samsun'da mobilyanın önü açık.
Arkadaşlarımız yeni organize sanayileri istiyor. Bu
konuda da yöneticilerimizden destek bekliyoruz. Siz
bizi desteklerseniz biz daha fazla iş ve aş yapmak için
mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

“YENİ MARKALAR OLUŞTURMAK
ZORUNDAYIZ”

Markalaşmaya önem gösterilmesi gerektiğine vurgu
yapan Samsun Valisi İbrahim Şahin ise şunları söyle-
di: "Kitap fuarının ilki istenen ziyaretçi sayısına ulaşma-
mıştı ama ikinci kitap fuarında ise ziyaretçi sayısı her-
kesin yüzünü güldürdü. Bugünkü mobilya fuarı da
belki başlangıçta arzu edilen rakamlar bulunmayabi-
lir ama önümüzdeki sene daha fazla katılımlar olacak-
tır. Burası bir cazibe merkezi halini alacaktır. Biz sınır-
larımızın dışına çıktığımızda markamızı bulmakta zor-
lanıyorduk. Ama son dönemlerde markalarımızı ora-
larda görmeye başladık. Onun için biz yeni yeni mar-
kalar oluşturmak zorundayız. Sizin ürettiğiniz unvan-
sız bir ürün 3-5 birime satılıyorken, aynı ürün marka-
landığında 300-500 birime kadar çıkabiliyor. Bu
anlamda biz biraz daha farklı ürünler üretmek 
zorundayız."
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ğıitimin içeriğinden müfredata,
yabancı dilden dönem araştırmala-
rına, seminerlerden üniversite –

endüstri işbirliğine ve stajlara kadar pek
çok önemli konuda çözüm önerileri
getiren EDK, esas olarak eğitim çalışma-
larına önemli katkılar sağlamaktadır.
Mezun öğrencilerin ve eğitimi devam
eden müfredatın güçlü ve zayıf yönleri-
nin ele alındığı ve bu çerçevede meslek-
te zayıf kalan alanların tesbit edilerek
yeni eğitim döneminde bu eksikliklerin
kapatılmasının öngörüldüğü toplantılar-
da bugüne kadar önemli ilerlemelerin
kaydedilmişti.

EDK toplantılarının 25 Ocaktaki altıncı
oturumunda da yine pekçok konu ele
alınarak çözüm önerileri tartışıldı.
Burada MÜDEK tarafından akredite edi-
len İ.Ü. Orman Fakültesi O.E.M.

Bölümündeki eğitimin genel bir değer-
lendirilmesi yapılarak, kabul edilen
yabancı dil hazırlık eğitimi hakkında bil-
giler verildi, derslerin %30’unun ingiliz-
ce olmasına yönelik detaylar görüşüldü,
müfredata konulan mühendislik tasarımı
dersi ve uygulamalarının üniversite –
sanayi işbirliğine olabilecek katkıları ele
alındı, bölüm kapsamında yapılan araş-
tırmaların sektör sorunlarına yönelik
olmasının sağlanmasının önemi vurgu-
lanarak, öğrencilerin verimli staj yapabil-
me adına işveren ve yöneticilerin sağla-
yabileceği katkılar hatırlatıldı, öğrencile-
rin alacağı kararlarda profesyonel destek
sağlanmasının öneminin altı çizildi, mes-
lek koçluğu programının uygulanabilirli-
ği tartışılarak, düzenlenecek dönem içi
seminerleri ele alındı.

E

EKİN Yayın Grubu imtiyaz sahibi Nesip Uzun’un da katıldığı,
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü Endüstri Danışma Kurulu’nun (EDK) 6. Toplantısı İ.Ü.
Fakülte Kurul Salonunda gerçekleşti.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:134 Mayıs - Haziran 2016 118

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

l l

İ.Ü. Orman Fakültesi O.E.M Bölümü Endüstri
Danışma Kurulu Toplantılarının Altıncısı Yapıldı









After winning 3 awards for

2015 GOOD DESIGN

Contest, NURUS, the well

known office furniture

producer of Turkey won

also 2 awards for German

Design Award with its

products named Uneo,

Alava, Isola, and Ashbury.

erman Design Council (Alman
Tasarım Konseyi) tarafından bu
sene 46’ncısı düzenlenen

German Design Award 2016’da, nitelik-
li tasarımları ile yurt içi ve yurt dışında
birçok özel projeye imza atan Nurus’un;
Uneo ve Ashbury ürünleri ödül aldı.
Uneo, ofis mobilyaları kategorisinde en
iyi ofis koltuğu, Ashbury ise aynı katego-
ride en iyi yönetici serisi ödüllerine layık
görüldü. Nurus’un dört ürünü Alava,
Uneo, Isola ve Ashbury “German
Design Award2016”ya  aday gösteril-
mişti. Aday gösterilmenin de bir ödül
olarak kabul edildiği sistemde, Uneo ve
Ashbury “German Design Award
2016’da  “Special Mention” ve “Winner”
ödüllerinin sahibi oldu.

G

Türkiye’nin dünyaca tanınmış mobilya üreticisi Nurus’un  Uneo,
Alava, Isola ve Ashbury ürünleri dünyanın önde gelen ödüllendirme
mekanizmaları German Design Council ve The Chicago Athenaeum
Museum of Arcihtecture and Design Metropolitan Arts Press Ltd.
tarafından ödüllendirildi.
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NURUS, German Design Award
2016’tan 2 Ödül, 2015 GOOD DESIGN ®

Awards’tan 3 Ödül Kazandı



1950 yılında Chicago’da düzenlenmeye başlayan
Good Design’da ise, Nurus’un en beğenilen ürünle-
rinden, Red Dot Design Awards 2015 ve German
Design Awards 2016 “Special Mention” kazanan
Uneo, German Design Awards 2016 adayı ve Green
Good Design 2015 ödüllü Alava ve German Design
Awards 2016 adayı  sahibi Isola, The Chicago
Athenaeum Museum of Architecture and Design and
Metropolitan Arts Press Ltd. tarafından verilen 2015
GOOD DESIGN™ Award’ı da ödülleri arasına ekledi.
Bu yıl 65.yılını kutlayan ve  dünyanın en prestijli yarış-
malarından olan Good Design’da, Nurus ürünleri
jürinin ve tüm katılımcıların büyük beğenisini topladı. 

“Ofiste Duygusal Zeka” konsepti ile çalışma alanlarını
yeniden tanımlayan Nurus, daha mutlu ve daha
verimli ofisler için çalışanları, yaratıcılık, empati, pozi-
tif enerji ve sinerji konularında tetikleyecek; ve moti-
vasyonlarını artırmalarını sağlayacak ürünler tasarla-
dığını, uluslararası platformlarda almış olduğu prestij-
li ödüllerle de göstermiş oldu.  

Türkiye'ye ilk IF Product Design Award ve Red Dot
Product Design Award’ı getiren, Good Design Award
gibi önemli tasarım ödüllerine birçok kez sahip olan
Türk tasarımlarına imza atan Nurus, 1999 yılından
bugüne değin kazandığı 50'yi aşkın tasarım ödülü ile
sektöründe bu konuda da öncülüğünü koruyor.

Çevreye karşı olumsuz etkileri en aza indirmeyi hedef-
leyen Nurus, tedarikten üretime, paketlemeden tesli-
mata kadar her aşamada çalışmalarını hassasiyetle
sürdürüyor. Entegre proje yönetimi ve lojistik hizmet-
leri başlıkları altında geliştirdiği Nurus Digital Chain®
süreç yönetimi sistemiyle kaliteli üretimin yanında
enerjiyi en verimli şekilde kullanmaya özen gösteriyor.
Ulusal ve uluslararası platformlarda pek çok prestijli
tasarım ödülüne layık görülen Nurus, tasarıma olan
inancı ve yatırımları ile Türk endüstriyel tasarımının
küresel pazardaki gelişiminde büyük rol üstleniyor.
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The traditional design days
organized in Bursa, Inegöl by
IMOS, is held this year between
the dates 22 - 26 March with the
participation of world famous
designers and 32 students
from 10 different universities.

ASARIM HER DİLİ
KONUŞUR

22-26 Mart tarihleri arasında gerçekleşti-
rilen organizasyon, düzenlenen bir gala
yemeği ile sona erdi. Organizasyon kap-
samında dört gün boyunca İnegöl´de
konaklayan katılımcılar, ünlü tasarımcıla-
rın yönetiminde, projenin ana sponsoru
olan Starwood firmasında çalışmalarını
sürdürdüler. “Tasarım Her Dili Konuşur”
ana temasıyla düzenlenen programın
son gününde 10 farklı üniversiteden 32
öğrenciye de sertifikaları takdim edildi.

BASIN TOPLANTISINDA
İNEGÖL MOBİLYASININ 
GELDİĞİ YER TAKDİR EDİLDİ

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği
(İMOS) tarafından bu yıl “Tasarım Her
Dili Konuşur” temasıyla ikincisi düzenle-
nen I'm Design organizasyonu kapsa-
mında İnegöl’e gelen dünyaca ünlü
tasarımcılar, düzenlenen bir basın topla-
nıtısında basın mensupları ile bir araya
geldi. 

Dana önce İnegöl Mobilyası hakkında
bilgi sahibi olmadıklarını belirten Albert
Chapel ve Eelko Moorer, İnegöl'deki
mobilya mağazalarını gezdiklerini ve
tasarım konusunda İnegöl Mobilyası'nın
önemli bir noktada olduğunu ifade 
ettiler.

Düzenlenen basın toplantısına İMOS
Başkanı Yavuz Uğurdağ, Starwood
Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Yıldız, Üniversitelerarası Kurul
Mimarlık Temel Alanı Doçentlik

T

I´M DESİGN 2016’da Tasarım 
Her Dili Konuştu

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) tarafından düzenlenen ve
Dünyaca ünlü tasarımcıların yanı sıra 10 farklı üniversiteden 32
öğrencinin katılımıyla ikincisi bu yıl yapılan I´m Design organizasyonu
yine çok başarılı geçti. 
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İMOS Tarafından İnegöl’de Bu Yıl İkincisi Gerçekleştirdilen
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Komisyon Üyesi Prof. Dr. Alpay Er,
Ahşap Tasarımcısı Albert Chapel ve
Bağımsız Tasarımcı Eelko Moorer ile
Türk Tasarımcı Burak Erbek katıldı.

10 ÜNİVERSİTEDEN 32
ÖĞRENCİ AĞIRLADIK

Toplantının açılış konuşmasını ger-
çekleştiren İMOS Başkanı Yavuz
Uğurdağ, "'Tasarım Her Dili
Konuşur' konulu temasıyla düzenle-
diğimiz projemiz sona erdi. Proje
kapsamında 10 Üniversiteden 32
öğrenciyi ağırladık. İnegöl mobilya
şehri. İnegöl Türkiye'nin mobilya
başkenti. Bununla yetinmek istemi-
yoruz; iddiamız mobilya tasarımın-
da bir merkez haline gelecek.
Sanayici-üniversite işbirliği ile
İnegöl'ü tasarım merkezi yapmak
istiyoruz. Bize destek veren
Starwood Fabrikası Yönetim Kurulu
Üyesi Hüseyin Yıldız ve diğer spon-
sorlarımıza teşekkür ediyorum" ifa-
delerini kulandı.

15 YILLIK RÜYAMDI, 
GERÇEK OLDU

"Projeyi hayata geçiren İMOS
Başkanı ve yönetimine teşekkür edi-
yorum" ifadeleri ile konuşmasına
başlayan Starwood Firması Yönetim
Kurulu Üyesi Hüseyin Yıldız, "Bu
projeler hemen meyve verecek pro-
jeler değil, uzun soluklu. Emin
adımlarla hareket ediyorlar. Bu işe
ilk başladığımızda bizim ürünlerimi-
zin tasarımlarını da Almanlar ve
İtalyanlar yapıyordu. O zamanlar
onların fabrikalarında Türkler ancak

ambalaj ve temizlik bölümlerinde
çalıştırıyorlardı. Bu gün gururla ve
mutlulukla görüyorum ki, o firma-
larda bizim tasarımlarımızı Türk kar-
deşlerimiz yapıyor. 15 yıllık rüyamdı,
gerçek oldu" şeklinde konuştu.

İNEGÖL NEDEN
DÜNYANIN MOBİLYA 
BAŞKENTİ OLMASIN?

İnegöl'ün Türkiye'nin mobilya baş-
kenti olduğunu vurgulayan Türk
Tasarımcı Burak Erbek, "Bu sektöre
destek veren herkese teşekkür edi-
yorum. Bugün İnegöl'ü mobilyada
Türkiye'nin başkenti olarak adlandı-
rıyoruz. Neden dünyanın başkenti
olarak adlandırmayalım? Bu yolda
bizlere elimizden geleni yapacağız"
dedi.

SIK RASTLAMADIĞIMIZ
ÖRNEK BİR İŞBİRLİĞİ VAR

Üniversitelerarası Kurul Mimarlık
Temel Alanı Doçentlik Komisyon
Üyesi ve programın moderatörü
Prof. Dr. Alpay Er'de, "Sanayici,
yerel yönetim ve üniversite bir
araya geliyor. İnegöl büyüklük açı-
sından baktığımızda bir Milano
değil elbette ama iddiası çok önem-
li. Benim gördüğüm, burada bir
süreklilik var, enerji var. Starwood
gibi bir firma var. Olması gereken
oyuncuların hepsinin sahada oldu-
ğu Türkiye'de sık rastlamadığımız
bir örnek işbirliği var. Tebrik ediyo-
rum. Hedef oldukça zor ama önem-
li olan hedef için yolculuktur bazen
de. İyi bir yolculuğun başlamış

olduğunu görüyorum" diye 
konuştu.

GENÇ TASARIMCILARIN
İŞLERİNDEN OLDUKÇA
MEMNUN KALDIM

"Bu organizasyona katılmaktan
dolayı mutluyum" ifadeleri ile
konuşmasına başlayan Dünyaca
ünlü Ahşap Tasarımcısı Albert
Chapel, "Genç tasarımcıların yaptığı
işlerden oldukça memnun oldum.
Burada tohumların ekildiğini gör-
düm. Sonrasında neler çıkacağını
görmek lazım. Burada o imkanların
olacağını da gördüm. Etkinliklerle
tasarımların desteklenmesi gereki-
yor. İnegöl mobilyası veya Türkiye
mobilyası olduğunu daha önce
duymamıştım. Artık duydum.
Oldukça etkilendim" dedi.

DEĞİŞİK DİZAYNDA
OLMASINDAN 
ETKİLENDİM

Bağımsız Tasarımcı Eelko Moorer
ise, "Türkiye'de birçok endüstri
olduğu gibi mobilyanınmoda tarzı
oluşturan endüstride önemli yol kat
etti. Mobilya sanayinde incelemeler-
de bulunduk. Ev tipi mobilyaların

▲ ▲
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bu kadar değişik dizaynda olmasın-
dan etkilendim. Belli dizaynlar belki
çok üretilebilir olmayabilir. Bunun
dengesinin kurulması gerekiyor.
Ama burada o imkanları da gör-
düm. İnegöl mobilyası ile alakalı
gelmeden önce araştırmalar 
yaptım" dedi.

PROGRAMA VE GALAYA
YOĞUN KATILIM

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı
düzenlenen programa Kaymakam
Ali Akça, AK Parti Bursa Milletvekili
Hüseyin Şahin, Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı İbrahim Burkay,
Mobilya Sanayicileri Derneği
Federasyonu (MOSFED) Başkanı
Ahmet Güleç, İMOS Başkanı Yavuz
Uğurdağ, bazı oda ve dernek baş-
kanları ile çok sayıda davetli ve üni-
versitelerin Tasarım Bölümü öğren-
cileri katıldı.

İNEGÖL MOBİLYASINI
YURTDIŞI DA DUYACAK

Gala yemeğinde konuşan İMOS
Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Dernek
olarak bu sene ikincisini düzenledi-
ğimiz I´M Design projesi mobilyacı-
mızı tasarımla buluşturma projesidir.
Her düzenlediğimiz organizasyonla
tecrübe sahibi oluyoruz.
Organizasyonlarımız verimli geçi-
yor. 22 Mart´ta başlayan organizas-
yonumuz kapsamında 10 Üniversi-
teden 32 öğrenci burada bir araya
gelerek çalışma yaptılar. Öğrencileri-
miz tasarım çalışması yaptılar. Bu
öğrenciler ilk defa birbirlerini bura-
da gördüler, tanıştılar. Çalıştay
düzenledik, öğrenciler aralarında

yarıştılar. Çok güzel tasarımlar yaptı-
lar. 8 masayı bir araya getirdiler ve
İnegöl Mobilya sofrası oluşturdular.
Emeklerinden dolayı çok teşekkür
ediyorum. Bu organizasyon geçen
senekinin yüzde yüz üzerinde bir
organizasyondu. Biz çok memnun
olduk. İnegöl mobilyacısı olarak
artık üretimde, satışta, yurtdışı
pazarlamalarda bir noktaya geldik.
Artık sanayicimizi tasarımla buluştur-
mak amacımız. İnegöl´ü tasarım
merkezi haline getirme amacında-
yız. İnegöl mobilyasını hem
Türkiye´ye hem de yurtdışına tanıt-
maya çalışıyoruz. Basın mensubu-
muz bu galadan önce yabancı tasa-
rımcılarımıza; İnegöl mobilyasını
duydunuz mu? sorusunu sormuş-
tu. Onlardan gelen cevap İnegöl ve
Türkiye mobilyasını duymamıştık
şeklindeydi. Ama ben çok memnu-
num ki, artık onlar İnegöl mobilyası-
nı duydular. İnegöl´ün sanayisini
gördüler, bilgi sahibi oldular.
İnşallah memleketlerine döndükle-
rinde bu bilgileri paylaşacaklar.
Katılan herkese teşekkür ediyorum.
Uzun dönemde varacağımız hedef-
lerimiz var. Yolumuz zor ve uzun.
İnşallah sizlerle birlikte İnegöl´ü
Tasarım Merkezi yapacağız” dedi.

TÜRKİYE´DE MOBİLYA
DENİLİNCE AKLA İNEGÖL
GELİYOR

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise,
“İnegöl´ün dinamikleri bir araya
gelerek İnegöl mobilyasını katma
değeri yüksek hale getirmek için var
gücüyle çalışıyorlar. Mevlana´nın bir
sözü var; ya olduğun gibi görün,
ya da göründüğün gibi ol. İnegöl

çok kaliteli mobilya üretiyor. Neden
tüketici bizi tanımıyor? Demek ki bir
sorun var, biz bu algımızı değiştire-
lim demiştik. O günden bu yana
İnegöl´ün bütün kurumları, etkinlik-
lerle bu dönüşümü sağlıyor.
Cumhurbaşkanımızın da katılımı ile
2 bin kişinin bulunduğu Dünya
Türk İşadamları kurultayındaydık.
Biz sunum yaptık. İllerin ürünlerinin
tanıtımı yapıldı. Orada İnegöl
mobilyası tanıtımı yapıldı. O değer-
ler arasında yerimizi aldık.
Türkiye´de mobilya denilince akla
İnegöl geliyor. Global ol ama yerel
düşün. Bütün markaların temelinde
bu yatıyor. İnegöl denilince akla
mobilya gelsin. Mobilya dünyanın
her tarafında kullanılabilecek
endüstriyel metadır. Onun için biz
mobilya diyoruz. İMOS Başkanımızı
ve yönetimini kutluyorum.
Türkiye´nin bir mobilya ülkesi olma-
sının altyapısını İnegöl belirliyor.
İnegöl ne kadar büyürse, Türkiye
mobilyası o kadar büyür. Mobilya
sektörü ihracatta 23. sıradan 12.
sıraya yükseldi. Türkiye mobilya sek-
törünün aslında dünyanın en
önemli 5 mobilya sektörü arasında
olmak gibi bir hedefi var. Bu işin en
önemli merkezlerinden bir tanesi
de İnegöl olacak. Tasarımla büyü-
mek zorundayız” diye konuştu.
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İNEGÖL TASARIMDA ÇOK FARKLI 
PROJELERİ ORTAYA KOYUYOR

BTSO Başkanı İbrahim Burkay´da, “Önemli olan tasa-
rımın öneminin sanayi tarafından da fark edilmesi,
yeni yetişen gençlerimizin de sanayi ile olan işbirlikle-
rini artırarak, o katma değeri yüksek ürün dediğimiz
segmente geçişte, genç tasarımcılarımızı da üretime
katmak durumundayız. İnegöl´deki mobilya sektörü-
nün de başarmak istediği aslında bu. O yüzden bu
fırsatlar bizim dönemimizde sunulmadı. Bu gün
Türkiye´nin içinde bulunduğu ortam ve özellikle böl-
gemizin güçlü olduğu sektörlerde Bursa´nın,
İnegöl´ün dünya pazarlarındaki gücüne baktığımız-
da, önemli durumdayız. İnegöl tasarımda çok farklı
projeleri ortaya koyuyor. Türkiye´nin en büyük mobil-
ya fuarlarından birini İnegöl yapıyor. Bu birlik bera-
berliği gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş´ta, “İnegöl Belediyesi
her güzel projenin yanında ve arkasında olduğu gibi
bu projeyle alakalı da destekçilerden bir tanesiydi.
İnegöl mobilya şehri. İnegöl´ün bu artarak devam
eden trendi hızla ilerleyecektir” dedi.

İNEGÖL’ÜN BAŞARISI 
BİZLERE GURUR VERİYOR

Burkay ayrıca, İnegöl’ün mobilya alanındaki tecrübe-
siyle ülke ihracatına büyük değer kattığını da söyledi.
İhracat rakamlarıyla Türkiye’deki birçok kenti geride
bırakan İnegöl’ün sanayicilerini ülke ekonomisine
sağladığı katkılardan dolayı kutlayan Burkay, mobilya
sektöründe İnegöl markasının ve kalitesinin tüm
dünya tarafından bilindiğini dile getirerek, “Her yıl dış
ticaret fazlası veren İnegöl, diğer şehirlerimize de
ilham oluşturan örnek bir ilçe konumunda bulunu-
yor. İnegöl’lü mobilyacılarımız cumhuriyetimizin
100’üncü yılında 1 milyar dolarlık ihracat hedefiyle
çalışıyor. Mobilya sektöründe Türkiye’nin en önemli
üretim merkezi konumunda bulunan İnegöl’de firma-
larımızın başarısı, Bursamızın ve ülkemizin başarısıdır.
BTSO olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da İnegöl’ümüzün ve sanayicimizin yanında
olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından projeye destek verenlere
teşekkür plaketleri takdim edildi.

l l



2016 Ağaç İşleme Makineleri 
Türkiye Sektör İstatistikleri Raporu
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Türkiye’de ağaç işleme
makineleri ve yan sanayi
sektörü son 15 yılda rekor
bir büyümeye imza attı.
Aimsad Başkanı Mustafa
Erol’un ifadesiyle
"Geçmişten getirdiği
tecrübeyi teknolojiyle
birleştirerek yıllar içinde
birbirini katlayan büyüme
rakamlarını hayata geçiren
sektör” son 15 yıllık
dönemde üretimini yüzde
200, ihracatını yüzde 760,
ithalatını ise yüzde 370
artıran bir başarı grafiği
çizmiştir.
Sektörü tek bir çatı altında
toplayan Ağaç İşleme
Makine ve Yan Sanayisi
İşadamları Derneği
tarafından Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyonu (GTİP)
tanıtımları içerisinde yer
alan ürünler temel alınarak
hazırlanan raporu siz
okurlarımızla paylaşıyoruz.
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Grafik 1: Türkiye’de Ağaç İşleme Makineleri Sektörünün Genel Durumu

Grafik 2: Ağaç İşleme Makineleri
İhracatı

Türkiye Ağaç İşleme Makineleri Üretimi

Türkiye’nin 2015 yılı tahmini verilerine bakıldığında,
üretimin bir önceki yıla göre yaklaşık %13 oranında aza-
larak, 190 milyon $’dan, 164 milyon $’a gerilediği

değerlendirilmektedir.

Türkiye Ağaç İşleme Makineleri İhracatı

2015 yılında toplam ihracat, bir önceki yıla göre %20
azalarak 65 milyon $ olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 3: 2015 Yılı Türkiye Ağaç İşleme Makineleri İhracatı - Ürün Gruplarına
göre dağılımı ($)

Tablo 3: Türkiye Ağaç İşleme Makineleri İhracatı - Ürün Gruplarına göre dağılımı 
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Türkiye Ağaç İşleme Makineleri İthalatı

2015 yılında toplam ithalat, bir önceki yıla göre %35 azalarak 96 milyon $
olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 4: 2009 - 2015 Yılları Arasında Ağaç İşleme Makineleri İthalatı
Tablo 5: 2015 Yılı Ağaç İşleme

Makineleri İhracatında İlk 10 Ülke

Grafik 5: 2015 Yılı Türkiye Ağaç İşleme Makineleri İthalatı - Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

Tablo 5: Türkiye Ağaç İşleme Makineleri İthalatı - Ürün Gruplarına Göre Dağılımı ($)
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Tablo 6: 2015
Yılı Ağaç
İşleme

Makineleri
İthalatındaki
İlk 10 Ülke

Tablo 7: Türkiye Ağaç İşleme Makineleri İllere
Göre Üretim Kapasitesi

Türkiye Ağaç İşleme Makineleri 
İllere Göre Üretim Kapasitesi

l l









This year between the dates 12
- 17 April, Milan was once more
the center of the furniture
design world. On the halls of
Rho–Pero, 7 important trade
shows related with furniture,
interiors and design world
attracted a lot of people from
all over the world to see the lat-
est trends. Ekin Publishing
group team was there and they
shared their views, opinions
about the show, its visitors and
its content.

ASARIMIN KALBİ 
MİLANO’DA ATTI

Mobilya segmentinde beş ana
grupta kendi içinde de pek çok tasarım
boyutuyla değerlendirilebilecek Saloni
2016 fuarı dünyanın ilgisi olan hemen
herkesin  gelmek istediği bir fuardı. Öyle
ki bu fuarda uçak biletleri aylar öncesin-
den alınır oteller rezerve edilir hatta öde-
mesi yapılırdı son anda sürprizler sonu-
cu uçak ya da otelsiz kalmamak için. Bu
tesadüf değil gerçekten de son anda
sokakta ya da çok uzak bir İtalyan ken-
tinden 2 saatlik bir tren yolculuğuyla
Milano’ya gelmek zorunda kalabilirsiniz. 

Ben bu yıl 3 gün Bergamo’da 3 gün de
Milano’da kaldım. Önce İdea fuarına
katıldım sonra da rahat bir tren yolculu-
ğunu takiben I-SALONI’ye geldik. Biz
önceden ayırttığımız Republikada
Milano merkeze üç istasyon uzaklıktaki
otelimize yerleştik ve aynı gün öğlene

doğru I-SALONI’deydik. Türkiyeden
gelen dostlarımızla, Mepa Mobilya’nın
genç yöneticisi Ozan Miktad ile fuara
giriş yaptık. Bu yıl tek değildim.  Eşim
Anya ile birlikte salonları paylaştık.
Tasarıma olan düşkünlüğü nedeniyle

T

12-17 Nisan 2016 tarihleri arasında  Milano da Rho-Pero fuar
alanında gerçekleşen ve mobilya sektöründeki en etkili fuar sayılan 
I-SALONI fuarı yine yıla damgasını vurdu diyebiliriz. Dergimiz
imtiyaz sahibi Nesip Uzun’un fuar izlenim ve değerlendirmelerini
aşağıda paylaşıyoruz.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:134 Mayıs - Haziran 2016 140

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

▲ ▲

I- SALONI Milano Mobilya Fuarı’nda
Bu Yıl Yine Trendler Konuştu





modern mobilyalar ve dekorasyon,
mutfak onun seçimiydi. Ben ise
avantgard,  klasikler ve karışık
bölümler ile 8 - 14 ve 18. Hollerde
bulunan Türk firmalarını ziyaret
ettim.  

ZİYARETÇİLER 7 ÖNEMLİ
FUARI BİRARADA GEZME
OLANAĞINI BULDU

Bu yıl fuar, %30’u yabancı olmak
üzere 2,407 katılımcı ve 650 35 yaş
altındaki genç tasarımcıyı 270,000
m2’lik sir alanda ağırladı. Fuar
boyunca %61’i yurtdışından gelen
372,151 ziyaretçi ürün ve hizmetle-

ri yakından görme olanağını 
buldular. 

Eş zamanlı olarak düzenlenen birbi-
rinden önemli 7 fuar müthiş bir
zenginlik sundular ziyaretçilerine.
Salone Internazionale del Mobile
mobilya fuarı, Eurocuccina mutfak
fuarı, Euroluce aydınlatma fuarı,
International Bathroom Exhibition
banyo fuarı, Internationale
Furniture Accessories Exhibition
mobilya aksesuar fuarı, Salone

Ufficio ofis mobilyaları fuarı ve
Salone Satellite tasarım fuarı yerli
yabancı herkese doyumsuz etkinlik-
ler sundular.

TÜM KENTE YAYILMIŞ BİR
TASARIM HAFTASI

Esas olarak Nisan ayında I-
Saloni’nin düzenlendiği hafta, bütü-
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nüyle Milano Mobilya Haftası olarak

anılıyor. Çünkü bir yandan Rho-

Pero’da  7 fuar ve bu çerçevede

düzenlenen paneller, basın toplan-

tıları, diğer yandan ise aralarında

Zona Tortona’da dahil olmak üzere

şehrin tümüne yayılmış mobilya ve

tasarım etkinleri tüm kenti bir mobil-

ya festivaline çevirmiş durumda.

Tüm bu etkinlikler sırasında kent

sokakları, caddeleri, meydanları,

alanları, atölyeleri, mağazaları, ens-

talasyonları, workshopları ile tam

bir şenliğe dönüşüyor.

MİLANO MOBİLYA 
FUARINDAKİ TÜRK 
KATILIMCILAR

Bu yıl Türkler oldukça iyi hazırlanmış
ve en yeni ürünlerini buraya getir-
mişler. Çilek, Mobi Mobilya, Casa,
Beko, Arçelik gibi Türk markaları ilgi
gören firmalarımızdı.  Tabi tasarım,
renkler, trendler, fuara hangi gözle
baktığınız çok önemli. Tecrit edilmiş
sıradan yalnızlığa itilmiş alalede
renkleri bir objeye ustaca giydirdiği-
nizde ona iki dokunuşla neler katıl-
dığını, farklı materyellerden bir
kombinasyonla neler yapılabildiğini
burada görebilirsiniz.  Yok olmaya

yüz tutmuş bir ağaç kütüğünü
temizleyerek boşluklarını şeffaf veya
renkli malzemelerle doldurup haya-
ta sunmak, ahşaba ve onun türevi
malzemelere yeniden dönmek
ancak tasarımla mümkün. Hepsi
tasarımın gerçek yurdunda,
Rönesans’ın ülkesinde hak ettiği
yerde şimdi. 

İtalyanlar ona önem veriyor. “Biz
Leonardo da Vinci’lerin,
Michaelangelo’ların çocuklarıyız”
diye bir kez daha buradan çıkış
yapıyorlar ve evrensel dünyaya da
“Emek harcayın, tasarlayın, sanatını-
zı katın, o zaman daha iyi satarsınız”
diyorlar. Kopyalamalara da pek aldı-
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rış ettikleri yok çünkü arka planda
yeni tasarımları gerçekleştirecek
güçlü bir nesil hazırlamışlar.

Sokaktakı insanların günlük yaşamı-
na yansımış bu felsefe, ayakkabısın-
dan ceketine taktığı bir aksesuara
kadar farklılık oluşturmak isteği sezi-
lebiliyor. Firmaların tasarımlarında
benzerlikler, aynı çizgiler yok.
İtalyan firmaları anlaşmışcasına fark-
lı şeyler üretiyorlar. Bu da piyasa
rekabetinde onlara artı avantajlar
sunuyor. Oysa Modoko’ya,
İnegöl’e, Kayseri’ye gidiniz, aynı
ürünler pek çok tezgahta ufak
dokunuşlarla farklılığa dönüşmüş
olarak size sunuluyor. İtalyan stan-
dında altmış bin euroya sunulan
ürünün benzeri  bizde dört - beş
bin euroya satılırsa ne üretici kaza-
nır ne de ürün hak ettiği yeri bulur.
Türkiye, mobilya sektöründe önem-
li yatırımlara sahip işletmeleri olan
büyük bir istihdam alanı. Ancak

gerek iç piyasada haksız rekabet,
maliyet analizi yapmadan fiyat belir-
leme politikaları, gerekse de uluslar-
arası pazarın kurallarına uymama
nedeniyle hakettiği yeri alamıyor.  

ULUSLARARASI 
ZİYARETÇİLER

I-SALONI son yıllarda dünya gene-
linde var olan küresel krizin etkileri-
ni pek yaşamamış gibi. Bu yıl özellik-
le de Rusya ve Rusça konuşulan
ülkelerden yoğun bir ilgi olduğunu
salonlarda yürürken de görebiliyor-
sunuz. 

Türkiye’den ise katılımcıların belki
on katı, hem de ülkenin her tarafın-
dan ziyaretçi vardı.  Zayıf olan ise
Arap ülkeleriydi, özellikle vizelerden
dolayı fazla Arap ziyaretçi yoktu.
Fuarda İtalyan gençleri, öğrenciler
hemen her gün aktiviteleri izlediler.
Ürünler üzerinde grup olarak
yorum yapıyor bu fuardan azami
ölçüde faydalanıyorlar. 

FUAR, İTALYAN 
EKONOMİSİ VE MİLANO

Bu fuardan bahsederken fuarın
İtalyan ekonomisine ve Milano ken-
tine sağladığı olağanüstü faydaları

da unutmamak gerekir. Otellerden
restaurantlara, pizza spagetti dük-
kanlarından eğlence mekanlarına
kadar hemen herkes bu fuarın ziya-
retçilerinden faydalanıyor. Hele de
Milano gibi dünyanın en önemli,
moda merkezine gelen insanların
alışveriş yapmaması imkansız gibi
bir şey. Bu nedenle de bir pizzayı
70 TL’ye yiyiyor, bir makarnaya 50
TL ödüyorsunuz. Su bile 4-5 euro,
yani 16 TL civarı.  Eh İtalyaya gel-
dim bir pizza spagetti ya da
Carpaçio yemeden gitmem derse-
niz bunları bileceksiniz. Üstelik  cafe
ve restaurantlarda Türkiye’deki gibi
jet servis de beklemeyin. Siz servisi
bekleyin yarım saatte gelir bu arada
yan masadaki pizzalara bakarak ser-
visiniz gelene kadar yalanırsınız.
Siesta saatinde ise çoğu dükkan
kapalı. Buna rağmen kaliteli restau-
rantlarda kuyruklar görürsünüz.
Milano’da her yer çanta ve ayakka-
bı mağazaları ile dolu. Sanki kadın-
lar için hazırlanmış bir dünya ve
erkekler için bubi tuzakları ile dolu.
Boşuna dememişler Milano’ya boş
çanta ile gidiniz dönüşte nasılsa
doldurursunuz !... Bunlar da Milano
tüyoları. 
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BETA KIMYA met with its team,
customers and suppliers in an
amazing night held in Çırağan
Palace to celebrate its 30th
year..

First the general manager of
the company Mr. Cihat made a
detailed presentation and then
the founder and CEO of BETA
KIMYA made a speech and
expressed his thanks to the
audience.

Son yıllarda
Türkiye’nin ilk 500
firması içerisinde
yer alan ve kendi
alanında en fazla
ihracat yapan firma
olan BETA KİMYA,
sektörde liderlik
tahtına oturan pek
çok alanda
sürdürülebilirlik
çalışmalarıyla
dinamik yapısına
koruyor.
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erek iç pazarda gerekse uluslarara-
sı pazarlarda payını her geçen
gün daha da büyüten firma,

büyüyen yatırımları, organizasyon ağı
ve profesyonel kadrosuyla yakın – uzak
hemen her yerde satış ve pazarlama faa-
liyetini görmek mümkün.

BETA KİMYA bugün gelinen noktada
başarısının meyvalarını yiyiyor ve bunu
da müşterileri ile paylaşıyor. Firma 30.
yılında kesenin ucunu açarak kazandık-
larını paylaşmak yoluna giderek kendile-
rini bugünlere getiren dost ve müşterile-
rine unutamayacakları bir gece geçirtti.

Firmanın Genel Müdürü Cihat Bey’in
sunumunun ardından BETA KİMYA’nın
kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Pelister sahneye gelerek bir teşekkür
konuşması yaptı. Kendisiyle bütünleşen
Galatarasaylılık anılarını anlatan Pelister
ile bir an kendimizi bir futbol maçı önce-
si ruh halinde hissettik.

Firmanın gelmiş olduğu konuma rağ-
men her zamanki centilmen, kibar duru-
şunu bu gecede de gördüğümüz Adil
Pelister, gece boyunca ekibiyle birlikte
tüm misafirlerle ilgilenerek çok güzel bir
misafirperverlik örneği verdi. Gecenin
ilerleyen saatlerinde yılların sanatçısı
Sibel Can en güzel şarkılarıyla geceye
katılan herkesin hoşça vakit geçirmesini
sağladı.

G

BETA KİMYA, 30. Yılını 
Çırağan Sarayı’nda Kutladı

l l





BETA KİMYA, the leading com-
pany in furniture and wood
adhesives, organized a “30th
year celebration” program of
two days and started with a
beautiful Bosphorus trip with
boat in 1st April 2016.

During this trip, after a cocktail
with an amazing view of natural
beauty of Istanbul, during the
dinner, the founder of the com-
pany Adil Pelister made a
speech summarizing the story
of the company and expressed
his thanks to the audience
including the company team,
its customers and suppliers.

utlamalar 1 Nisan Cuma günü
İstanbul Boğazında düzenlenen
bir tekne turu ile başladı. Yoğun

bir katılımın olduğu tur, Kabataş’tah
hareket eden teknenin güvertesinde
verilen bir kokteyl ile başladı. 

Daha sonra orkestranın güzel müzikleri
eşliğinde akşam yemeğine geçildi. Yayın
grubumuzun da hazır bulunduğu
yemekte firmanın yöneticileri, müşteriler,
tedarikçileri ve sektörden dostları birara-
ya geldi. Burada bir konuşma yapan
Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil
Pelister, firmanın öyküsü ve geldiği
nokta konusunda bilgiler vererek konuk-
larına teşekkür etti. 

Tüm ekibin konuklarla tek tek ilgilendiği
ve masalarda Türkiye ekonomisi, iş dün-
yası ve sektörel konuların konuşulduğu
bu güzel gezi, boğazın eşsiz manzara-
sında verilen müzik ziyafeti ve başta
Sayın Pelister ve eşi olmak üzere konuk-
ların danslarıyla sone erdi.

K

Türk mobilya ve Ahşap tutkalları konusunda sektörün lider firması 
BETA KİMYA, 30 yılını tekne gezisi ve Çırağan Sarayı’ndaki yemeğin
de dahil olduğu iki günlük bir etkinlik ile kutladı. 
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Mobilya ve Ahşap Tutkalları Pazarının Lider Firması
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BETA KİMYA 30. Yılını Boğaz’da 
Bir Tekne Gezisi İle Kutladı





The Malaysian International
Furniture Fair (MIFF) as the
leading industry show in South
East Asia hosted this year 500
companies from 15 countries
and regions, and welcomed
nearly 20,000 trade visitors.

Show organiser, UBM Malaysia,
recorded visitors from 130
countries and regions, marked
by strong increase from
Europe, North America, Far
Asia and Australasia, and a
steady turnout from neighbour-
ing ASEAN countries, underlin-
ing the international reach and
popularity of MIFF as a global
sourcing centre and gateway to
Southeast Asia.

MIFF 2016 marked the debut of
the UBM-Alibaba B2B strategic
alliance to start a new genera-
tion of O2O (online-to-offline)
trade experience that enables
year-round buying on
Alibaba.com platform, and the
first time launch of Alibaba’s
Trade Assurance Program out-
side China. It is the only furni-
ture and sole trade event out-
side mainland China and 
Hong Kong selected for the
partnership.

NEMLİ BİR AHŞAP VE
MOBİLYA PAZARI :
MALEZYA

Malezya hem gelişkin ham madde kay-
nakları, uygun işgücü hem de ahşap ve
mobilya imalatında geleneksel deneyim-
lere sahip olması açısından önemli bir
pazar konumunda. Bölgenin en güney
ucundaki ülkeler arasında bu anlamda
üretimi olmayan Singapur’un da,
modern ve yaygın üretim altyapısına
sahip olmayan Endonezya’nın da, geri-
den gelmekte olan Tayland’ın da 
önünde olan bir ülke Malezya. 

Ö

Kuala Lumpur’un iki tanınmış fuar alanı Putra Dünya Ticaret Merkezi
(PWTC) ve Matrade Fuar ve Sergi Salonu (MECC) bu yıl eş zamanlı
olarak Malezya’nin en büyük mobilya fuarı MIFF’e ev sahipligi yaptı.
EKIN Yayin Grubu’nun VIP konuğu olduğu ve fuarın yarışma ödüllerinin
jüri baskanlığı yapmanın yanısıra dergilerini de dağıttığı fuarın
katılımcıları arasında Istanbul Mobilya Fuarı ISMOB da vardı.
Türkiye’den 50 kişilik bir heyetin yanı sıra MOSDER Genel Sekreteri
Abdullah Tuğlu’nun da ziyaretçileri arasında olduğu fuar, uluslararası
niteliği ve canlı etkinlikleri ile yine oldukça görkemliydi.
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EKİN Yayın Grubu, Malezya
Mobilya Fuarı MIFF 2016’ya da

Damgasını Vurdu
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Petrol zengini olan ülkenin bu geliş-
kin altyapısı, modern ticari ve ileti-
şim ağı, hem finansman, hem tek-
noloji, hem de pazarlama anlamın-
da kendisine bir avantaj sağlarken,
bu durum turizm, tanıtım ve fuarcı-
lık sektörüne de yeteri kadar yansı-
mış gözüküyor. İşte bu kazanımlar-
dan biri olan MIFF, Malezya’nın baş-
kenti Kuala Lumpur’un göbeğinde-
ki iki önemli fuar merkezi üzerinde
bu yıl da önemli firmalar ve marka-
ları ağırlarken, oldukça kozmopolit
bir ziyaretçi kitlesini de yine fuara
çekmeyi başardı.

GÜNEYDOĞU ASYA’NIN
EN ÖZGÜN ETKİNLİĞİ

Malaysia International Furniture
Fair (MIFF), Güney Doğu Asya’da
mobilya sektörünün yükselmeye
başladığı bir dönemde, komşu ülke-
lerin rekabetçi konumlarını da
değerlendirerek, artık Malezya’da

da uluslararası standartlarda bir
fuar olması gerektiğine karar veren
mobilya ve ahşap endüstrilerinin
dernekleri ve resmi kurumların des-
teği ile açılışını 1994 yılında gerçek-
leştirmiştir.

Bugüne kadar izlediği istikrarlı çizgi
ve uluslararası niteliği ile bölgedeki
diğer fuarlardan oldukça farklı bir
profil çizmekte olan ve belki de Batı
dünyasının ilk tanıdığı bölge fuarla-
rından olan MIFF, yıllar içerisinde
ülke içi ve dışından sıkı bir rekabetçi
ortamla karşılaşsa da yerel otoritele-
rin de desteğiyle çizgisinden ödün
vermeden çıtayı hep yukarı doğru
yükseltmiştir. Fuar bu başarısıyla kısa
zamanda dikkati çekmiş ve 5 yıl
once hisselerinin tamamını devrede-
rek dünyanın önde gelen fuar orga-
nizatörlerinden UBM’e satılmıştır.

Furniture China ile birlikte UBM’in
tüm dünyadaki mobilya fuarlarının
liderliğini yapmakta olan MIFF, her

dönemde sadece Malezya mobilya
endüstrisinin değil, ülkenin ahşap
endüstrisinin de önemli partnerle-
rinden biri olmuştur.

FUAR KAPILARINI 
22. KEZ AÇTI

Bölgenin en özgün mobilya fuarları
arasında olan ve gerek etkinlikleri,
gerekse de katılımcı ve ziyaretçi pro-
fili açısından Malezya’yı uluslararası

Dergilerimiz Fuarda
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alanda en iyi biçimde temsil eden
Malezya Mobilya Fuarı 2016 yılında
da özelilğinden hiçbir şey kaybet-
memişti.

Fuarin açılış töreninde Malezya
Ormancılık Bakanı Amar Douglas
Embas ile MIFF Baskani Tan Chin
Huat ve UBM Asya Genel Müdürü
Jimme Essink birer konusma yaptı.
Bu yıl 22.si gerçekleşen MIFF’in katı-
lımcıları arasında Malezya’nın hari-
cinde Çin, Tayvan, Kore,
Endonezya, Japonya, Hindistan,
Italya, Vietnam, Finlandiya, Fransa,

ABD, Hong Kong, Ispanya ve
Türkiye de bulunuyor. Bu yıl katılım-
cılarının beşte birini yeni firmaların
oluşturduğu MIFF toplam 80.000
m2 üzerinde bir alanda gerçekleş-
mesine karşın, iki yıl sonra yeni açı-
lacak olan Malezya Uluslarası
Ticaret Merkezi MITEC’in de inşaası-
nın tamamlanmasıyla toplam kap-
asitesininin 100.000 m2’yi geçmesi
bekleniyor. 

15 ÜLKEDEN 500 FİRMA,
130 ÜLKEDEN 20.000
ZİYARETÇİ

Sonuç raporunda da belirtildiğine
üzere,15 ülkeden 500 firmanın
ürünlerini yaklaşık 130 ülkeleden
gelen 20,000 ziyaretçi ile buluştura-
rak bugüne kadarki fuarların reko-
runu kıran MIFF, 5 gün boyunca
908 milyon ABD Doları iş bağlantısı
yapılmasına aracı oldu. Bu da bir

önceki yıla gore fuarın ziyaretçileri-
nin toplam satışlarının %5 oranında
arttığı anlamına gelir.

Bunun yanısıra geçen yılın yabancı
ziyaretçisindeki %3’lük artışın üçte
birinin yeni ziyaretçi olması da fua-
rın uluslararası niteliğinin önemli
göstergelerinden. Geleneksel ziya-
ret kaynaklarının dışında, bu yıl
özellikle Japonya ve Avusturya’dan
gelenlerinin sayısında hatırı sayılır
bir artış yaşanmasının yanısıra içle-
rinde Türkiye dahil olmak üzere
Avrupa’dan gelenler de bu artış 
içerisinde önemli bir role sahip
olmuştur.

ETKİNLİKLER, 
ETKİNLİKLER

Fuar bu yıl yine sektörü bilgilendi-
ren zengin etkinliklere, panel ve
seminerlere sahne oldu. Aralarında
Federmobili’den Mauro Mamoli’nin
konuşmacı olduğu İtalyan Mobilya
Pazarı semineri, Patrizia Torelli’nin
sunduğu Avusturalya Mobilya
Tasarımı”, Prof. Dr. Jega
Ratnasingam’ın sunduğu “Yapısı ve
Finish Kalitesi Açısından Malezya
Ahşabı” konuşması, Philip Yap’ın
sunduğu “Doğru Tasarımlar”,
Shinichi Mitsuki’nin tanıttığı
“Geleceğin Tasarım Konsepti” gibi
etkinlikler katılımcı ve ziyaretçilerinin
yoğun ilgisini çekti.

MIFF – ALİBABA İŞBİRLİĞİ

Fuarın en yenilikçi yönlerinden biri
de UBM ile Alibaba arasında ilk kez
bu yıl MIFF fuarında denenen bir
ortak çalışma oldu. Söz konusu stra-
tejik işbirliği çerçevesinde
alibaba.com platformunun yeni
nesil O2O (online to offline) ticari
sigorta programı ilk kez Çin dışında
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bir ülkede, Malezya’da denenerek
MIFF fuarının katılımcı ve ziyaretçile-
ri  ile paylaşıldı. Buna gore Alibaba
web sitesi bir üyelik programı ger-
çekleştirerek kendileri ile çalışan tica-
ri kuruluş ve kişileri, bir üyelik çerçe-
vesinde MIFF fuarındaki ticari faali-
yetlerinden ötürü 40.000 ABD
doları değerinde sigortalanıyorlar.
Ayrıca fuar katılımcısı ve ziyaretçileri-
nin olası kayıpların engellenmesi ve
ticari risklerinin azaltılması için
Alibaba, ziyaretçilere birer gözlük
temin ediyor. Bu ileri teknoloji
ürünü dijital gözlüğü takanlar her-
hangi bir standa yaklaşırken, gözlük
camının kenarındaki ekranda o
firma ile ilgili çeşitli bilgiler gözük-

mekte. Bunların içinde o standdaki
firmanın kuruluş tarihi, ürünleri,
referansları, fuara kaçıncı kez katıl-
dıkları gibi çeşitli veriler bulunmakta
ve ziyaretçinin bir anlamda firmanın
güvenilirliği ya da işine yararlığı
konusunda ön bilgilenmesi sağlan-
maktadır ki bu da fuarın ziyaretçisi-
ne ekstra bir güvence vermesi anla-
mına gelmektedir.

TÜRK HEYETİ MALEZYA
MOBİLYA FUARINDA

MIFF 2016 fuarının bir diğer özelliği
de bu yıl Türkiye'den 50 kişilik bir
ziyaretçi heyetinin gelmesiydi.
Heyette Konya Mobilyacılar ve
Marangozlar Odası ile Karatay
Belediyesinden gelen ve içlerinde
oda ve belediye başkanı ile eski Dış
Ticaret Müsteşarlığı müdürleri de
bulunuyordu. Heyeti UBM Asya
Başkan Yardimcisi M Gandi ve MIFF
Genel Müdürü Karen Goi ile birlikte
Ekin Yayın Grubu Genel
Koordintörü Zeki Yücel karşılayıp bir
toplanti düzenlediler.

Toplantida Karen Goi'den sonra
konusan genel koordinatörümüz,
heyete MIFF, Kuala Lumpur ve Asya
Pasifik mobilya fuarları hakkında
aydınlatıcı açıklamalar yapmanın
yanısıra burada kaldıkları sürece fay-
dalanabilecekleri pratik bilgiler de
verdi.

TÜYAP İSMOB FUARI
MALEZYA’DA TANITILDI

Türkiye Mobilya Sanayicileri
Derneği MOSDER tarafından Tüyap
Beylikdüzü Fuar ve Kongre
Merkezinde düzenlenmekte olan
Istanbul Mobilya Fuarı ISMOB’un
tanıtımı Malezya’nin başkenti Kuala
Lumpur’da düzenlenen MIFF 2016
fuarındaki standlarında tanıtıldı.

Fuarın üçüncü katındaki standların-
da uluslararası ziyaretçileri ağırlayan
Tüyap Ekibi fuarın broşürlerini
dağıtmanın yanı sıra Istanbul
Mobilya fuarı ISMOB hakkında sek-
tör temsilcilerine ayrıntılı bilgiler
vererek onları 2017 yılının 10 – 15
Ocak günleri arasında gerçekleşe-
cek ISMOB fuarına davet ettiler.
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Filli Boya’nın 
konusunda uzman 
AR-GE’sinde geliştirilen 
yüksek teknoloji ürünü 
mobilya boyaları,
kusursuz kalite ve 
f iyat dengesiyle işinize 
güç katar. Siz de
Fine Poliüretan Panel 
Kapı Boyası’nı tercih 
edin, kalitenize kalite 
katın.

www.facebook.com/f illiboya
www.twitter.com/f illiboya
www.f illiboya.com

Bu kalite,
size her

kapıyı
açar.



ynı zamanda  Uluslararası
Mobilya Yayıncıları Birliği
Başkanlığını yapmakta olan

yayın grubumuz hem Türk yayıncı-
ları, hem de mobilya sektörümüzü
dünyanın dört bir yanında temsil
etmeyi ve onun sesi olmayı sürdü-
rüyor.

Son üç yıldır bölgenin bu en meş-
hur fuarının en az kendisi kadar
meşhur tasarım yarışmalarının jürisi
içerisinde Türk mobilya sektörün-
den bir temsilcinin yer alması hem
yayın grubumuzun uluslararası
prestiji, hem de ülkemizin Asya
Pasifik mobilya fuarlarında temsil
edilmesi anlamında önemli bir geliş-
meydi.

2016 yılında ise bu gelişme bir
aşama daha ileriye gitmiş ve Yayın
Grubumuzun Genel Koordinatörü
Zeki Yücel, fuarın BPA (En Iyi
Sunum) ödülleri jürisinin baskanlığı-
na getirilmiştir.

Fuar sırasında Belçika, Avusturalya,
Güney Afrika ve Malezyalı jüri üyele-
rinden oluşan bir grubu yöneten,
toplantılarına başkanlık eden ve iki
günlük bir çalışma sonrasında kaza-
nanları belirleyerek, bu sonucu bir
rapor haline getiren genel koordi-
natjrümüz, fuarın üçüncü günü
gerçekleşen ödül töreninde bir
konuşma yaparak kazananları 
açıkladı.

Malezya Ormancılık Bakanı ve
Malezya İhracatçılar Birliği Başkanı
ve çesitli sektörel kurumların yöneti-
cilerinin de bulunduğu seçkin bir
uluslarası VIP topluluk önünde ger-
çekleştirdiği sunumu takiben
düzenlenen kokteylde politikacılar,
diplomatik temsilciler, sektörel orga-
nizasyonların baskanları, mobilya
firmaları, tasarımcılar ve ulusal –
uluslararası basın ile görüşerek hem
Türkiye ve Türk mobilya pazarı hem
de fuarın tasarımı konusundaki
soruları yanıtladı.

▲ ▲
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MALEZYA MOBILYA FUARI 
TASARIMINI EKIN YAYIN GRUBU

YÖNLENDİRİYOR

A
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MIFF 2016’da Sergilenen Tasarımlardan
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12 Dubai WOODSHOW  that its
Turkish participation is organ-
ized by STAR EXPO and where
our magazines are distributed,
is hosted this year 16 Turkish
companies.

-6 Nisan da Dubai World Trade
Center’da gerçekleşen
Ortadoğu’nun bu önemli ihtisas

fuarı, 9 ülkenin toplu katılımı dışında
250 firmaya 4 ayrı holde ev sahipliği
yaptı.

İlk  3 gün sadece profesyonel ziyaretçile-
re açık olan fuar, 47 ülkeden 12,500
civarındaki potansiyel alıcıların ürünleri-
ni sergileyen firmalarla görüşme ve iş
bağlantıları kurmasına imkan sağladı.

2015 yılına oranla %35 civarlarında
büyüyen fuar, 2017 de ağaç, metal,
yumuşak mobilya endüstrisi ve yatak
üretim sektörlerini de içine alarak ilave 2
hol ile birlikte toplamda 6 holü kapsaya-
cak bir biçimde -yeni yüzü ile-
Ortadoğu’nun ve Afrika’nın ticaret mer-
kezi olan Dubai de tek ihtisas fuarı olma
özelliğini taşıyacak.

Bu yıl fuara Türkiye’den katılım yapan fir-

4

Türk katılım organizasyonunu STAR EXPO nun üstlendiği ve Ekin Yayın
Grubu’nun da dergilerinin dağıtıldı 12. Woodshow Dubai Fuarı bu yıl 
16 Türk firmasını ağırladı.

YAYIN GRUBUMUZUN DERGİLERİNİN DAĞITILDIĞI
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WOODSHOW Dubai Fuarı Ortadoğu’da
Interzum Havası Estirdi
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malar arasında POLC-
HEM, GİZİR AHŞAP,
METAX, BETA KİMYA,
RİVAL METAL, PROFİL-
SAN, TURANLAR MAKİNE,
POLMEK KALIP,
SİNOTÜRK, KALP PLASTİK,
CAPPOR, MİS PLASTİK,
ADALAR KİMYA, SİMİTEKS
TEKSTİL, ÖZEMEK PLASTİK
A1, KAPSAN MOBİLYA
AKSESUARLARI, TÖRK
MAKİNE gibi sektörün bili-
nen isimleri vardı.

YORUMLAR:

Kendileriyle görüşülen
kimi katılımcı firmalar, şun-
ları söylediler :

Hamza Güllüce (ÖZ
EMEK PLASTİK A1)

“4-6 Nisan 2016 tarihleri
arasında düzenlenen
Dubai Woodshow fuarı-
na bu yıl ilk kez katıldık.
Fuar umduğumuzun üze-
rinde güzel geçti. 3 gün-
lük süre boyunca adeta
aralıksız olarak görüşme-
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ler gerçekleştirdik. Ziyaretçi profili
çok kaliteli ve tamamen profesyonel
insanlardan oluşuyor. Biz standımız-
da 21 ülkeden 200’e yakın ziyaretçi
ağırladık ki, bu sayı alışılagelmiş fuar
ortalamamızın üzerindedir. Tüm
ziyaretçilerimize, katılımcılara ve
STAR EXPO’ya teşekkürlerimi suna-
rım. Standımızı ziyaret ederek sıcak
ilgi gösteren Ticaret Ataşemiz Serdar
Kumbaracı’ya ayrıca teşekkür 
ederiz.”

Volkan Yolal, (METPLASCAN / 
CAPPOR)

İ”lk kez katıldığımız Dubai Wood
Show fuarı, görmeyi  hedeflediği-

miz  müşterilerimizin her birini gör-
mekten mutluluk duyduğumuz bir
fuardı ve müşterilerimizin beklentile-
rini, taleplerini karşılayan nitelikte
geçti. Afrika ve Amerika kıtasındaki
ülkeler başta olmak üzere dünyanın
her bölgesinden yüzlerce farklı
müşteriyi de görmemizi ve ürünleri-
mizi tanıtma, pazarlama  fırsatını
bize sundu. 

Özellikle ürün çeşitliliğimiz çok farklı
kitlelere ve ihtiyaçlara da cevap veri-
lebilmesine olanak sağladığı için
standimiza olan yoğunluk da bir kat
daha artti. Firmamiz 3 yil gibi kısa
bir sure icerisinde 54 ulkeye ciddi

ihracatlar yaparak dunyada hak
ettigi konuma ulasmistir.Ihracata
verdigimiz onem neticesinde dun-
yanin cesitli bolgelerinde katildigi-
miz fuarlar bizim firmamiza cok
ciddi faydalar saglamistir.

Beklentilerimizden cok daha basari-
li gecen bu fuarda gelecek sene de
yer almak icin simdiden fuar kontra-
timizi , standimizin metrekaresini
yukselterek imzaladik. Starexpo aile-
sine de bizi boyle bir fuara gotur-
mekte aracı oldugu icinde minnet-
tariz. Umarim bu fuar bizim icin ve
fuardaki Tum Turk katılımcılar icin
hayirli olur.”
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azlı amortisörde her tür ebat ve
ölçüde ürün üreten firma, bu sek-
törde Çin gibi en güçlü rakiplerini

dahi geride bırakarak, Uzak Doğu’nun
ve dünyanın en önemli fuarlarından biri
olan Interzum Guangzhou fuarına katı-
larak, burada yüzlerce muadili Çin
amortisör firmaları arasından sıyrılıp,
diğer ülkelerin yanında Çin’e de ürün
satar düzeye gelmiştir. Oldukça başarılı
geçen fuardan sonra firmanın ihracat
kapasitesi daha da artmıştır.

2016 yılı içinde Asya’dan Avrupa’ya,
Amerika’ya, Atlanta IWF’e kadar pek çok
uluslararası fuara katılacak olan firma,
bu yıl hedeflerinde beklentilerin üzerin-
de bir başarıyı öngörüyor.

G

GASAN Gazlı Amortisör, INTERZUM
Guangzhou Fuarı’ndaydı

Kendi konseptinde hızlı bir büyüme yaşayan ve Türkiye amortisör
pazarındaki payını her yıl katlayarak büyüten GASAN firması, yaptığı
makina yatırımlarının karşılığında kapasite ve kalitesini arttırarak pazarın
güçlü aktörü oldu.

l l





iIn its four stagings, ESPRIT-
MEUBLE has been able to con-
firm its place as the essential
trade fair for furniture profes-
sionals on the international cir-
cuit.

Gaëtan Ménard, Chairman of
the Trade Fair, told us about the
fifth staging which will be held
from 3 to 6 December 2016,
Porte de Versailles in the 2
halls on Level 7, i.e. 40,000 m2
with 300 international
exhibitors.

He stated that they developed
the footfall whilst maintaining
the ESPRITMEUBLE visitor
quality, which has been 100%
professional for 4 years and
that’s why  this year their main
aim is to concentrate on work
on visitor attendance. 

He also added that since the
main French distribution
groups are there and they also
exhibit, this may be a good
occasion for Turkish manufac-
turers to create business
opportunities and enhance
their ability to develop in the
French market.

izim de tanık olduğumuz üzere
2015 yılında ESPRIT MEUBLE
hem büyüdü, hem de kapsamı

çeşitlenerek genişledi. Fuarın 2016
buluşması için neler söyleyebilirsiniz ?

Bu yıl, son 4 yıldır %100 profesyoneller-
den oluşan fuarın daha çok ziyaretçi
kalitesi ve uluslararası çeşitliliği konusun-
da yoğunlaşacağız. Öte yandan özellik-
le yeni katılımcı çalışmalarımız Şubat
ayından itibaren başlamıştır.

Fuarınızın yıllar içerisinde nasıl geniş-
lediği konusunda bizi bilgilendiri
misiniz ?

ESPRIT MEUBLE ilk kez 2012 yılında 3
Fransız mobilya firmasının inisyatifiyle

kurulmuştur. Onlardan biri de bendim.
Paris’in Porte de Versailles Parc des
Expositions fuar alanında bir toplantı
istedim. Çılgınca bir fikirdi ama gerçek-
leşti. Bu yıl 5. fuarımızı kutlayacağız.

Fransız Mobilyasının Ruhu Kelimenin
Her Anlamıyla “ESPRIT MEUBLE”

Fuarı’nda Vücut Buluyor
Son 4 yıldır Fransız mobilya endüstrisinin tüm bileşenleri biraraya
getirilerek mobilya pazarının en önemli ticari etkinliği olan ve bu anlamda
uluslararası vizyona sahip olan bir fuar yaratıldı Paris’te : ESPRIT
MEUBLE... Fuar bu yıl 3 – 6 Aralık 2016 tarihleri arasında Porte de
Versailles fuar alanında 40.000m2 üzerinde 300 firmayı biraraya
getirecek olan beşinci oturumuna hazırlanıyor. Fuarın yaratıcısı ve Genel
Müdürü Gaetan Menard, MOBİLYA DEKORASYON Dergisine verdiği
röportajda ESPRIT MEUBLE’nin öyküsünü, özelliklerini ve hedeflerini
anlattı.
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Amacımız Paris’in mobilya fuarını
yeniden oluşturmak, markalar, üre-
ticiler ve perakendecileri biraraya
getirerek onlara bir görüşme ve iş
ortamı yaratacak sadece profesyo-
nellere yönelik bir mobilya fuarı
düzenlemek idi. Ve 2012 yılında
20,000 m2 üzerinde 130 marka ve
5,380 profesyonel ziyaretçiye sahip
bir fuardan 2015’de 40,000 m2
üzerinde, 300 marka ve 8,742 pro-
fesyonel ziyaretçiye ulaşan bir geli-
şim çizgisi izledik.

Bu arada fuarın açık olduğu 4 gün
içerisinde giriş, vestiyer, rehberlik,

yiyecek ve içecek bir kısım hizmeti
ücretsiz olarak sağlamak bizim fikri-
mizdi ve fuarın oldukça hareketli
geçmesi ve iş bağlantılarına zaman
bırakması açısından da oldukça
yararlı oldu.

ESPRIT MEUBLE Fuarını yabancı
mobilya üreticileri için kaçırılma-
yacak bir etkinlik haline getiren,
özellikle Türk mobilya firmaları
açısından önemli bir fuar yapan
nedir ?

Herşeyden önce ESPRIT MEUBLE
Fuarı Paris’in kalbinde gerçekleşen
ve Avrupa pazarına hitap eden

%100 profesyonel bir etkinliktir.
Mobilya profesyonellerinin
Fransa’daki buluşma noktası olan
bu fuarda başta Fransız mobilya fir-
maları ve distribütörleri olmak üzere
bölgenin en bilinen firmaları yer
almaktadırlar. Bu nedenle Türk
mobilya firmalarının iş bağlantıları
kurmaları ve bu pazardaki ilişkilerini
geliştirebilmeleri açısından oldukça
önemli bir fırsat sunmaktadır. 

Fuar kapsamı ve boyutları açısından
ideal bir büyüklüğe sahip olup, katı-
lım koşulları ve fiyatları göz önüne
alındığında herkes için ulaşılabilir
konumdadır. Pazarın tüm dağıtıcıla-
rı ve ulaşım kanallarını bünyesinde
barındırdığı için de sağladığı çeşitli-
lik ve ticari potansiyelin maksimum
düzeyde oldunu söylebilirim.
Istatistiklere göre de, ziyaretçilerimi-
zin %67’i karar verici pozisyonda
olup, bu fuara kendi mekanlarında
ve dağıtım kanallarında satabilecek-
leri en yeni ürün koleksiyonlarını
bulmak için geliyorlar.

Son olarak da fuarın uluslararası
boyutuna vurgu yapmak isterim.
2015 verilerine göre, ESPRIT
MEUBLE’ün katılımcılarının %52’si,
ziyaretçilerinin ise %15’i yabancılar-
dan oluşmakta ve Avrupa’nın diğer
ülkelerinden gelmektedirler. Bu
nedenle fuarımız,  Türk mobilya
üreticileri için hem Fransa, hem de
Avrupa pazarlarına katılmaları için
eşşiz bir fırsat sağlıyor.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:134 Mayıs - Haziran 2016 176

INDUSTRIAL NEWSHABERLER

l l









International Ceramic, Bath,
Kitch fair UNICERA is held for
the 28.th case this year
between the dates 23 , 27
February on TUYAP Fair and
Congress Center.

UNICERA Fuarı Kapılarını 
Bu Yıl 28. Kez Açtı

23 – 27 Şubat 2016 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi - Büyükçekmece’de TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
tarafından düzenlenen Uluslararası Seramik Banyo Mutfak
Fuarı UNICERA, 28. kez kapılarını açtı.
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ÖRKEMLİ AÇILIŞ

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent
ÜNAL, Timder Tesisat İnşaat
Malzemecileri Derneği Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Sayın Aydın EŞER,
Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Ahmet YAMANER,
TOKİ Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Ahmet
ŞAHİN, TBMM İmar, Bayındırlık ve Turizm
Komisyon Başkanı Sayın Erol KAYA’nın
katılımıyla 28. kez kapılarını Tüyap’ta açtı.

DÜNYA ÇAPINDA 
BİR ETKİNLİK

Avrupa'dan Balkanlar'a, Rusya'ya,
Kafkasya'dan Afrika, Arap Yarımadası 
ve Orta Asya'ya değin geniş bir 
coğrafyadan nitelikli profesyonelleri bir

G
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Fax
Web
E-mail
Adres

+90 212 225 11 20-21
+90 212 225 19 28
www.seritcioglu.com.tr
seritcioglu@seritcioglu.com
Bomonti, Güvenç Sok. No:29 Şişli İstanbul Türkiye 

Tel

KALİTELİ İNOVATİF GÜVENİLİR

CLAMEX P
Sökülüp takılabilir
22,5° - 315° arası açılarda uygulama

With Tenso P-14

without Tenso P-14

TENSO P-14
Yüksek Kenetlenme Gücü
Hızlı Montaj
 (Yapıştırıcının kurumasını beklemeksizin)

DİVARİO P-18
Kolay Montaj (Önden Geçmeli)

İNVİS MX2
250 kg. kenetlenme kuvveti
Görünmez
Sökülüp takılabilir
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araya getiren fuar, bu yıl da
dünya çapındaki önemli alıcı-
larla tanışma ve iş birliği imkâ-
nı sağlıyor. 

GENİŞ ÜRÜN 
YELPAZESİ

Seramik, granit, mermer,
doğal taş, mozaik, vitrifiye
ürünler, armatür, küvet, jakuzi,
duş kabin, banyo mobilyaları
ve aksesuarları, havlupan ve
dekoratif radyatörler, sauna ve
hamam ekipmanları, seramik
işleme teknolojileri, mutfak
mobilyaları ve tamamlayıcı
ürünler, dekoratif aksesuarlar,
mimarlık ve dekorasyon hiz-
metlerini ziyaretçileri ile buluş-
turan fuar bu yıl da geniş
ürün yelpazesi ile dikkat çekti.

68 BİN ZİYARETÇİ

Toplam 11 salon ve 98.000
m2 alanda açılan fuar ABD
İran Almanya I ̇spanya
Bulgaristan İtalya Çin Portekiz
Fransa Sırbistan Hindistan
İngiltere gibi ülkelerden 372
firma ve firma temsilciliğini
biraraya getirdi. Yurtdışında
17 ülkeden alım heyetinin
düzenlendiği fuarı bu yıl 99
ülkeden gelen 68.051 profes-
yonel ziyaretçi gezdi.
Ziyaretçilerin yoğun olarak
geldiği 10 u ̈lkeler arasında
İran Makedonya Bulgaristan
İsrail Tunus I ̇talya Suudi
Arabistan Yunanistan Kosova
ve Filistin bulunuyor.

Fuarda Ab-ı Hayat Koleksiyonu
ve Haylata Dair adlı sergilerin
yanısıra Karadeniz salonunda
İstanbul Serbest Mimarlar
Derneği Başkanı Yüksek
Mimar Ertun Hızıroğlu ve
İstanbul Serbest Mimarlar
Derneği Sayman Üyesi Mimar
Umut’un konuşmacı olarak
yeraldığı “ Teknoloji Mimarlık
Deneyimler “ başlıklı bir konfe-
rans da düzenlendi.

l l













AFELE Türkiye’nin, pazarın klasik yaklaşım-
ları karşısında geliştirdiği yenilikçi çalışma
sistemleri ve gelinen nokta hakkında neler

söyleyebilirsiniz ?

Hafele insan ile mekanın olduğu her yerde var. Estetik ile
işlevselliği teknolojik yeniliklerle sunuyor ve ürünlerimiz
üzerinden mutluluk satıyoruz. Bugünkü pazardaki lider-
liğimizi işinin ustası olan çalışanlarımıza ve yenilikçi iş
modellerimize  borçluyuz.

Hafele Türkiye olarak bizler hem şirketimizi hem de iş
ortaklarımızı daha verimli yapabilmek için sürekli çalışıyo-
ruz. Tüm paydaşlarımızı değer üretme üzerine odaklıyo-
ruz.  Sektörde bir ilk olan; mutfak sektörüne yeni bir
soluk getiren “Hafele Kalite Noktaları” projemiz her
geçen gün daha da gelişiyor ve kuvvetleniyor. Bildiğiniz
gibi Hafele Kalite Noktalarında son tüketiciye ürünlerimi-
zin doğru uygulandığı mutfak ve banyolar üretilip, mon-
taj yapılıyor. Buradaki iş ortaklarımız markamızın ve ürün-
lerimizin gücünden istifade ederken; son tüketicide övü-
nebileceği mutfaklara, banyolara kavuşuyor. Bu dünya-
da örmek gösterilen bir proje olmuştur.
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Hilmi Uytun / HAFELE :

“Konut sektöründe müteahhitlerle
birlikte geliştirdiğimiz HAFELE KONSEPT
projesi bu yıl Türkiye’nin yıldızı olacak”

Özellikle mobilya aksesuar sistemleri pazarında ülkemizde geliştirmiş oldukları
yenilikçi pazarlama statejileriyle bir dünya markası olan HAFELE’nin global
yapılanması içerisinde Türkiye’nin adını parlatan, HAFELE Türkiye İcra Kurulu
Başkanı Hilmi Uytun ile, kat ettikleri mesafeleri konuştuk.

H



2016 İstanbul Yapı Fuarında lansma-
nını yapacağımız; konutlarda “Hafele
Konsept Projesini “ geliştirdik, fuarda
tasarımını kendimizin yaptığı; yepyeni
ürünlerimizin içinde yer aldığı mutfak,
banyo ve giyinme odalarını sunaca-
ğız.  Müteahhit iş ortaklarımız bugüne
kadar satışlarında çoğunlukla kendi
markalarından, konutun adresinden
ve konutun dış görünümünden fay-
dalanıyorlardı. Hatta konut alanların
çoğu konutu, örneğini bile görme-
den satın alıyordu. Artan rekabet,
müteahhit iş ortaklarımızın daha
katma değerli ve daha tercih edilen
konutlar üretmeye yöneltti. Bize onlar-
dan gelen yoğun talepleri analiz ettik,
ve  konuttaki müşteri deneyimine çok
farklı bir bakış açısı geliştirdik. Bu bakış
açısını geliştirirken 92 yıllık küresel şir-
ket tecrübemizden ve markamızın
gücünden faydalandık . Bu yeni bakış
açısı ile; Konutun içindeki özellikle şık-
lığın ve işlevselliğin ayrıcalığını, marka-
mız şemsiyesinde sunuyoruz. Tamamı
Hafele Türkiye ekibinin geliştirdiği bu
proje ile dünyada ses getireceğiz ve
konut sektöründe tüm Dünya’da yeni
bir başlangıç yaratacağız.

Verimliliği nasıl algılıyorsunuz,
sektörde sizce nasıl algılanıyor ?

Verimliliği;  “Daha az kaynak ile daha
çok çıktı elde etmek” anlamında
tanımlayalım. Daha az kaynak ile

daha çok çıktı üretebilmek tabi ki
sadece ölçmek ile ilgilidir. Bence iş
yönetmek  işi geliştirmek demektir;
sadece sonuçlarını, sonucu etkileyen
parçalarını ölçtüğünüz bir işi  geliştire-
bilirsiniz. Einstein’ın “ Delilik; aynı şey-
leri yapıp farklı sonuçlar beklemektir”
sözünü;  “aynı şeyi aynı şekilde yapar-
sanız aynı sonucu elde edersiniz” ola-
rak yorumlamak çok anlamlı olabilir.
Biz Hafele’de sürekli işimizi parçalara
böler ve parçaları sürekli ölçerek iyileş-
tiririz. Sebep sonuç ilişkilerini gözetir;
hedeflerimiz ile aradaki açıklığı sürekli
kontrol altında tutarız.

Verimlilik sektörde bence kesinlikle bir

gelişim alanıdır. Özenle ve ısrarla geliş-
tirilmelidir. Verimlilik karlılığın ve sürdü-
rülebilirliğin temelidir. Bir kaç örnek ile
nesnelleştirmeye çalışacağım. Karlılık
iş yapmanın arzu edilen sonucudur.
İster üretici olsun isterse dağıtıcı olsun;
şirketler karlarını işlerinin parçalarında,
tam ve net olarak bilmelidirler. Artan
rekabet ortamı, şirketlerde karları yak-
laşık bilerek karar vermeye izin verme-
mektedir. Ürün karlılığı, teklifin yaklaşık
karlılığını biliyor olmak kesinlikle yeter-
li değildir. Sektördeki şirketler ay sonu
karlılık, proje karlılığı, departman mali-
yeti, fire oranı, uçtan uca maliyet gibi
detay ölçümleri yapıyor ve şirketleri
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için verdikleri kararları daha sağlıklı
hale getiriyor olmalıdırlar. Tam bilme-
diğiniz bir şeyi geliştirmeniz tahmine
dayanır ki günümüz rekabet ortamı
için bu çok riskli olacaktır. Muhasebe
cari alacak ve cari borçları gösteren
bir bakiye takip metodu değildir, bir
bilimdir. Doğru detayda hazırlanmış
raporları okuyarak, analiz ederek şir-
ketteki kararların sağlıklılığı 
sağlanmalıdır.

“Satın alırken kazanmaya
harcanan orantısız çaba
satarken kazanmaya mani
oluyor”

Bu konuyu biraz açar mısınız?

Bu konu farklı bakış açısı gerektirmek-
tedir. Başka yerden bakıp, farklı ve fay-
dalı sonuçlar üretmekle ilgilidir.
Şirketler var olan enerjisini nereye har-
cayacağına yeni bir bakış açısı getir-
melidir. Eski ve doğruluğuna inanılan
bir deyiş vardır. ”Satın alırken kazan-
mak gerekir.” Bu sözü”Elde etme mali-
yetinde ve uçtan uca hesap yapıldı-
ğında kazanmak gerekir” olarak  gün-
cellemek gerekir. Satın alırken kazanı-
yorum algısı ile; ölçülmeyen kayıplar
algılanmamaktadır. Uçtan uca maliyet
dendiğinde; elde etme maliyetine
alternatif maliyete de  bakmak gerekir.
Bazen ağaca o kadar yakın bakarsanız
bu defa ormanı göremez hale 
gelebiliyorsunuz.

Elde etme maliyetinde; Satın alma
fiyatı + varsa nakliye bedeli + varsa
elde lüzumsuz kalan malzeme maliye-
ti + varsa ürün kalitesinden kaynakla-
nan satış sonrası hizmet maliyeti +
varsa ürün tedariğinde gecikmeler-
den kaynaklanan üretim durması
ve/veya sipariş teslim gecikmesi mali-
yeti + varsa ürünün bedelini ödeme
maliyeti ( Banka havale masrafı, çek
yaprağı masrafı…) hesaplanmalıdır.
Bu toplam maliyete baktığınızda satın
alma fiyatından çok farklı bir maliyet
görürsünüz. Havale ücretleri finans-
man gideri içinde , ürün tedariği
yüzünden yükleme yapılamadığından
bekleyen tır ücretleri nakliye gideri
içinde, elde kalmış stoklar yarı mamul-
ler ve stoklar içinde kaybolsa da esa-
sında hepsi satın almanın sebep oldu-

ğu giderlerdir. Satın alırken kazanayım
derken detayı ölçememekten sektör-
de bazı üreticiler ölçmedikleri kayıpla-
ra uğramaktadırlar. Tüm dünyanın
kabul ettiği tartışmasız gerçek en kıy-
metli kaynağın zaman olduğudur.
Zamanı nasıl kullandığı şirketleri başa-
rısını değiştirir. Ölçmüyor olmak farkın-
da olmamaya, farkında olmamak kay-
betmeye devam etmeye sebep
olmaktadır.

Modüler Mobilya üreticisinden örnek
vererek nesnelleştirmeye çalışacağım.
Bu şirketin satışlarının tamamını %
100 kabul edelim; bu % 100’ün için-
de aksesuar ve donanım, (dünya orta-
lamasında) satışların yaklaşık % 6 sına
denk gelecektir. Satın alırken kazan-
mak adına bu mobilya şirketi aksesuar
ve donanımda bir çok tedarikçiden
ürün temin etmeye çalışsın. Amacı
satın alırken kazanmaktır. Tam bu nok-
tada ölçmenin önemi ortaya çıkar.
Tamamı satışların % 6’sı olan bir konu-
da satın almadan ne kadar kar sağla-
nabilir ? Tedarikçi sayısını artırdığınız-
da elde etme maliyetiniz artar. Örnek
olarak satın alma fiyatından % 20
kazandığını var sayalım; % 6’nın %
20’si % 1,2 olacaktır. Elde etme mali-
yetinde satın alma fiyatına hiçbir ilave
maliyet oluşmazsa, stoklar sıfır olursa
sağlayacağı avantaj % 1,2’dir ki pratik-
te daima elde stok kalmaktadır.  Elde
etme maliyeti tam hesaplandığında
şaşırtacak kadar büyüktür. Öte taraf-
tan zaman en kıymetli kaynaktır.
Şirketin, şirketin yetkililerinin bu işe
zamanını ve enerjisinin % 1,2’sinden
fazlasını harcamaması gerekir; bu da
bir günde 8 saat kaliteli çalışma saati
varsa  aksesuar ve donanım satın

almasına günde 6 dakikadan, haftada
40 dakikadan az süre ayrılmasını
gerektirir.  Böyle bakmaz böyle ölç-
mezseniz göremeyeceğiniz konulardır
bunlar. Üründe, üretimde, stokta
yalınlaşma; müşteriye göre esnek ola-
bilme fırsatları yakalanmalıdır, sadece
satın alma fiyatını ölçerek kazanç elde
edildiği sadece bir yanılgıdır.

Özellikle son bir yılda bir çok başarılı
mobilya üreticisi tedarikçi sayısını hızla
azaltmaktadır. Bu konudaki basit ger-
çek şöyle tanımlanabilir; enerjinin ve
zamanın büyüğünü  işin ( Satışın ) %
1’ine harcandığında verimlilik müm-
kün olamamaktadır. Zaman müşteriyi
algılamaya, daha çok müşteri ziyaret-
lerine,  tasarıma, montaj kolaylıkları-
na, üretim standartları yükseltmeye,
daha doğru katalog yapmaya, daha
doğru koli yapmaya, fireyi azaltmaya,
üretimi hızlandırmaya, önce 2.
Vardiya sonra 3. Vardiya çalışmayı
öğrenip iş geliştirmeye ayrılmalıdır.
Zamanı nasıl kullandığımız şirketleri-
mizin başarısını değiştirmektedir.
Şirketler değişen çağa ayak uydurma-
lıdır. Aynı zamanda daha çok sonuç (
Değer ) üretecekler eylemler yapılma-
lıdır. Zaman her şeye hiçbir zaman
yetmez ancak en önemli işlere hep
yeterlidir. İşin önemi ; muhtemel yara-
tacağı farkın büyüklüğünün satışlara
oranlanarak ile tespit edilmelidir.
Şirketin satışlarını artıracak konular
öncelikli olmalı ve titizlikle ele 
alınmalıdır.

Üretimde verimlilik sizce nasıl
olmalıdır ?

Üretim bir akıştır. Farklı becerideki fark-
lı makine parkları ile akışı yönetmek
esastır. Akış verimliliği saatteki üretim
kapasitesi ile üretim miktarı arasındaki
orandan anlaşılmalıdır. Amaç aynı
zaman diliminde aynı girdiden daha
çok çıktı elde etmektir. Yalın üretim
tekniğinden istifade edilmelidir. İsraf
ile mücadele etmelidir. İsrafı 7 başlıkta
toplayabiliriz ; Duran makine, lüzum-
suz taşıma, fire, lüzumsuz üretim,
lüzumsuz stok, gereksiz işlem ve tamir
7 grupta toplayabileceğimiz israftır
çeşididir. Maliyet etkileri vardır, değer
üretmezler. Ölçererek minimize etmek
gereklidir.
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Sürekli makine yatırımı yerine 2.
Vardiya ve sonrasında 3. Vardiya çalış-
ma öngörülmeli, sermaye daha
verimli kullanılmalıdır. Ürettiğimizi sat-
mak yerine satabileceğimizi üretmek
konusuna eğilmek faydalı olacaktır.
Müşteriyi çok iyi anlamak bu konuya
odaklanmak ile mümkündür. Şirketin
enerjisi bu konularda yoğunlaşmalıdır.
Böyle üreticilerin rekabette farklılaşma-
sı kaçınılmazdır.

Dünya ölçeğinde baktığımızda
bizde ekonomik hayat uluslarara-
sı kurlarla orantılı gelişiyor. Örne-
ğin ürettiğimiz ürünün pek çok
ham maddesi dövize endeksli
olarak geliyor. Yani durum sade-
ce iç piyasanın dinamikleriyle
gelişmiyor. Bu nedenle ürünün
hakkı olan fiyatı vermeden karlı-
lık gelmiyor. Bu konudaki fikrini-
zi alabilir miyim ?

Çok haklısınız. Günümüz iş dünyasın-
da başarılı olmak;  bir çok etkenin bir-
birini etkilediği ve birbirinden etkilen-
diği; sistemler ilişkilerini yönetmekle
ilgilidir. Kurlar, hammaddeler, işçilik
maliyetleri, rekabet, verimsizliğin oluş-
turduğu maliyetler, israfın net ölçül-
memesinden ve iş sonuçlarına yansı-
yan maliyetler….Her biri rekabetçiliği
ve karlılığı etkiler. Satış fiyatındaki reka-
betçilik düşük karlılık ile sağlanıyorsa;
bu sürdürülebilir olmayabilir. Ürünler
doğru kalitede üretilmeli, doğru fiyat
ile satılmalıdır. Karlılık iş hayatının özü-
dür. Şirketlerde sürdürülebilirlik; kar ve
nakit akışın sağlıklılığı ile mümkündür.

“ENDÜSTRİ 4.0 MAKİNALA-
RIN BİRBİRLERİYLE KONUŞ-
MALARINI, İLETİŞİME 
GEÇMELERİNİ SAĞLAYAN
BİR SİSTEM”

Dünyada nasıl yaşanıyor bu
süreçler ?

Dünyanın bir çok ülkesinde ISO 9001
ve Japonların 5 S’si daha yeni yeni
anlaşılırken şimdi Almanlar Endüstri
4.0’ı çıkarttı. 5 S; çalışma sahasında
sürekli temizlik; tertip, düzen ve disip-
lin ile ilgilidir. Bu düzen alışkanlığı
arkasında tanımlı işler yaratma ve hep
tanımlandığı gibi işi yapmak gelir. Bu

sayede standartlaşan üretimin verimli-
lik avantajları olduğu gibi kalitesizlik
maliyetleri bertaraf olmaktadır.
Türkiye’de en önemli kaynak olan
zamanın önemli kısmının buraya har-
canması gerektiğine inanıyorum.
Türkiye’de hala nakliye hasarları çok
yüksek orandadır, paketleme ve nakli-
ye detaylarının daha iyi çözülmesi
gereklidir. Fabrikalarda üretim hatları-
nın birbiri ile dengeli olması ve üretim-
deki akışın geliştirilerek düzenlenmesi
çok önemlidir. Duran makine israf
olduğu gibi birim saatteki çıktıyı 
artırmadığı halde yapılan üretim de
israftır.

Şimdi Almanya’da yeni bir üretim fel-
sefesi olan Endüstri 4.0 çıktı.  Endüstri
4.0 insanlığın endüstrileşme sürecin-
de gerçekleştirdiği diğer büyük dev-
rimler gibi üretimde köklü değişimleri
getirecek. Üreticiler, verimliliği düşün-
meye başladıklarından beri çeşitli stra-
tejiler deneyerek verimlilikte gelişme-
ye, fark yaratmaya çalıştılar. 19. yüzyıl,
su ve buhar gücünün ne kadar
değerli olduğunu gözlemleyen insan-
ların, bu gücü üretime dahil etmesiyle
üretim değişti. 20. yüzyılda Henry
Ford, otomobil üretilen fabrikasında,
üretimi büyük resmin her noktasını
bağlantılı kılan üretim bandını kullan-
masıyla; elektriğin üretim yapılan tüm
yapılara girmesini tetikledi. Kısa süre
içinde elektrik ve mekanik enerjiden
beslenen teknolojiler hızla gelişen diji-
tal teknolojilere yerini bıraktı. Gelecek
yüzyıllarda ise 21. yüzyılın, Endüstri
4.0 ile yaşadığı değişimle anılacağını
söylemek zor değil. Endüstri 4.0
tamamen vazgeçilmesi mümkün
olmayan geleneksel üretim süreçleri-
ni, bilişim teknolojilerinin kazandırdığı
pratiklerle geliştirmek için yapılan tüm
girişimleri kapsıyor. Üretimdeki bu
yeni yaklaşım; makinaların birbiri ile
konuştuğu; hızı ve akışı otomatik ayar-
ladığı ve teknolojiyi daha da kullana-
rak verimlilikte çok üst seviyelere çıkı-
lan bir yaklaşımdır. 

Sektörde vizyon olarak üretimde
Endüstri 4.0’ iyi uygulamak ve bura-
dan geleceğe hazırlanmak orta ve
uzun vadeli en kıymetli strateji olabilir.

Bakış açısı dediğiniz şey bilgiden tetik-
lenir. Bilgi en büyük güçtür ve aynı

zamanda da bilginin miktarı gücün
sınırını belirler. Bilgimizin yeterliliği
kadar algılarız, bilgi seviyemiz beceri-
miz üzerindeki en önemli etkendir. Bu
anlamda neyi bilmediğini bilmek,
yakalanacak avantajların belki de  en
önemlisidir. 

ISO 9001 kalite belgelerinin müşteri
dayatması ile yapılması ve özünde
değil de yüzeysel uygulanması serma-
ye ya da kaynak yetersizliği ile ilgili bir
olay değildir, bu bir  faydasının farkın-
da olmama durumu ve bakış açısı ola-
yıdır. Bu konuda doğru bilincin yerleş-
tirilmesi gereklidir.

Pazarlama, satış sistemleri konu-
sunda da sanıyorum bazı prob-
lemler var. Piyasanın tıkanıklığı-
na rağmen klasik satış ve pazarla-
ma tekniklerinin kullanıyor olma-
sı, işletmelerin hala açık hesap
çalışıyor olmaları, uzun vadeli
satışlar bizim gibi ülkeler için
büyük riskler değil mi ?

Pazarlama ve satış sistemleri ile tahsilat
sistemine ayrı ayrı bakmak daha
doğru bir analiz olabilir. Müşteriye
sunduğunuz değeri daha iyileştirmek
ve de bunu daha doğru iletişimde
bulunmak şirketlerin temel konusu-
dur. Müşteri hep faydayı alır. Fayda
nedir ? Bu konu bazen oldukça da
yanlış yorumlanabiliyor. Satışta çok
uzun vadeler şirketlere fonlama mali-
yetleri doğurmaktadır ve şirketler nakit
tüketir duruma gelmektedirler.
Sermayelerini daha doğru kullanmala-
rı doğası gereği çok önemlidir. İş nakit
tüketiyorsa bunu ya bir banka fonla-
yacak ya da şirketin sermayedarı fon-
lamalıdır. Enerji verimliliğime harcan-
malıdır. Toplu satın alındığında kaza-
nıldığı düşünülen fiyat farkı konu nakit
akış etkisine geldiğinde şirketlerin

▲ ▲





sermayelerini kötü kullandıklarını gös-
termektedir. Tükettiğin kadar satın
almalıdır ; sermaye bir kaynaktır,
doğru kullanmalıdır.

Biz esnaf olarak, işletmeci olarak,
üretici olarak tüm sorunları ciddi
bir biçimde yaşıyoruz Türkiye’de.
Zaten ülke olarak kırılgan bir
süreçten geçiyoruz. Durumu
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Tüm dünya kırılgan bir süreçten geçi-
yor. Türkiye arka arkaya iki seçim süre-
ci atlattı, Rusya ile ilgili çok önemli bir
kriz atlattı, 3 milyon mülteci ile ilgili
beklenmedik şeyler yaşadı, halen
daha terör ile ilgili anormal bir süreç
yaşıyoruz, turizm iptalleri, Libya, Irak,
Rusya pazarlarında ki  kayıplar mevcut
durumun olumsuz tarafı. Ancak dün-
yadaki hemen hemen her ülkede bir
çok olumsuzluk var. Petrol üreten
ülkelerde çok önemli gelir düşmeleri
oldu, bu ülkelerin harcamaları ve yatı-
rımları düştü. Diğer tarafta bizim gibi
enerjide dışa bağımlı ülkelerde petrol
giderlerinde büyük tasarruf oldu.
Bizim genç bir nüfusumuz var, dünya-
da çok etkin müteahhitlerimiz var ve
ülkemiz yüzde dört büyüyor, kentsel
dönüşüm bizde var, enflasyon düşü-
yor, faizler düşme trendine girdi, ihra-
cat tekrar artmaya başladı, önümüzde
uzun zaman seçim yok. Bunlar mev-
cut durumun pozitif tarafı. Olumlu
olmak için çok sebep var. Pozitif olmak
sadece iyi değil aynı zamanda gerekli-
dir. Artı artıyı çeker.

Sektörümüz özelinde nasıl bakı-
yorsunuz konuya ?

Sektörün paydaşları verimliliğe odak-
lanmayla yüzleşmeli ve bu konuda
her ay ölçülebilir ilerleme sağlamalıdır-

lar. Büyük resimde benim gördüğüm
sektör büyük bir değişim ve dönüşü-
me hazır. Öncü firmalar bu konularda
önemli mesafeler almış durumda.
Diğerleri de algıladığı oranda 
hazırlanacaktır.

“ÇOK ÇALIŞAN DEĞİL DAHA
FAZLA BİLGİYE SAHİP OLAN
BAŞARILI  OLUR”

Küçük işletmelerden oluşan bir
sektör bizimki. KOSGEB ve ben-
zeri kurumlarda üyelerine yöne-
lik çok çeşitli eğitimler veriliyor.
Uzmanlar var. Fakat ne yazık ki
işletmeler bundan fazlaca yarar-
lanamıyor. Buralarda gerçekten
çok yararlanılacak konular var.
Ama nedense şirketlerimiz bunla-
ra çok fazla ilgi göstermiyor. Siz
bunu nasıl yorumlarsınız ?

Bence gündelik işin akışı içerisinde
mücadele eden insanların acil konula-
rı var. Acil konuların önemini sorgula-
mak faydalı olabilir. Bilginin en büyük
güç olduğu hep hatırlanmalı ve acil
konulara bilgiyi tamamlamak hep
eklenmelidir. Şunu söyleyebilirim ki
eğer birisi başarılı olacaksa çok çalışan
değil, daha fazla bilgiye sahip olan
başarılı olacaktır. Bildiğin kadar yapar-
sın, bildiğin kadar başarırsın esasında.
Eğer çalışmandan ve sonuçlarından
memnun değilsen o zaman bilgini
artırman lazım. Öncelikle öğrenmekle
ilgili iştah yaratmak ve var olan iştahı-
nı artırman gerekir. Bizim şirketimizde
kütüphanemiz olması, eğitimin sürekli
olması gurur duyduğumuz konular-
dır. Öğrenmeyi günlük hayatın içine
almayı normalleştirmeliyiz. Okulun bit-
miş olması öğrenilecek konuların bitti-

ğini tabi ki anlatmaz. Nesnelleştirmek
adına; geçen ay neyi öğrendiniz, bu
ay neyi öğreneceksiniz ? Nasıl öğrene-
ceksiniz ? Ne önemli ? Hangi bilgiyi
artırmak lazım ? Bilgiyi artırmak 
hem her bireyin hem de şirketin
sorumluluğudur.

“GELECEKTE FİRMASINI VE
ÜRÜNLERİNİ DİJİTAL
ORTAMLARDA MÜŞTERİSİNE
ANLATAMAYAN FİRMALAR
ZORLANACAK VE GERİ
KALACAKLAR”

Siz aslında dijital platformda da
çok ciddi yatırımlar yaptınız. Pek
çok yerde, sanal ortamda
Hafele’ye ulaşmak mümkün.
Bunları bir zorunluluk olarak mı
görüp yaptınız, geri dönüş nasıl
oluyor?

Türkiye’de dijital yatırımlarımızın karşı-
lığını hep aldık, alıyoruz. Bu sene Mart
ayında Hafele Türkşye rekorumuzu
kırdık. Gelecekte dijital ortamlarda
müşterisine değerini anlatamayan fir-
malar zorlanacaktır. Bu bir süreç,
gelişmeleri takip etmek lazım. Artık
herkesin ürünün faydasını, katma
değerini dijital ortamda anlatacağız
diye düşünmesi lazım.

Dudullu’ya gelmesine gerek kal-
madan, müşterinize ürününüzü
her türlü boyut ve özellikleriyle
görmesini, uygulamasını sağlaya-
cak, ona tüm bunları ulaştıracak
bir ortam üzerinden çalışan satı-
cılar mı yaratmış oluyorsunuz ?

Evet, müşterimiz bu yolla ürünün tek-
nik, ticari ve görsel özelliklerini dijital
ortam üzerinden görebilmesini sağlı-
yoruz. Buradan ona lazım olan ürünü
seçiyor, ihtiyaç duyduğu ürünü bura-
daki akıllı sorular sayesinde kolayca
bulabiliyor. Günde 24 saat hafta 7
gün çalışan yeni satış elemanımız o.

http://online.hafele.com.tr/

Bu yıl iddialı büyüme hedefleri koy-
muştuk, bugün bu hedeflerimizi de
aşacağımızı öngörüyoruz. 2016 yılı-
nın tüm sektör için bir verimlilik yılı
olması diliyorum.
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9th National Furniture Design
Contest Awards are distributed
with an amazing ceremony
held in Istanbul, Yıldız Şale
Palace.

OPLAM 83.500 TL
ÖDÜL DAĞITILDI

Başarılı tasarımcılarla üretici
firmaları buluşturup yurt dışı-
na ihraç edilebilir niteliklerde
ürünlerin ortaya çıkarılmasına
ön ayak olma amacını taşıyan

ve Türkiye’de tasarım alanın-

da katılımı en yüksek yarışma-

nın dokuzuncusuna 1.171

tasarımcı başvurdu ve yarışma

sonucunda 27 tasarım sahibi

toplam 83,500 TL ödül 

kazandı.

T

“Ulusal  Mobilya Tasarım Yarışması”nın dokuzuncusunun ödül töreni 22 Nisan
2016 tarihinde Yıldız Şale Sarayı’nda Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman, jüri üyeleri,
sector temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.
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9. Ulusal Mobilya TasarımYarışması
Ödülleri Sahiplerini Buldu
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REKOR SAYIDA BAŞVURU

Ev, ofis, mutfak-banyo ve akıllı mobilyalar olmak
üzere 4 ana tema ile akademisyen, profesyonel,
lisans öğrencileri ve ilkokul, ortaokul ve lise öğrencile-
rinin katılımına açık olan yarışmaya Türkiye’nin yanısı-
ra Fransa, İtalya, Almanya ve KKTC’de eğitim gören
ya da yaşayan Türk vatandaşları da tasarımlarıyla ilgi
göstermiş ve 2016 yılında rekor düzeyde başvuru
olmuştur.

JÜRİYİ TASARIMIN TÜRKİYE’DEKİ 
DUAYENLERİ OLUŞTURDU

Prof. Önder Küçükerman’ın Jüri Başkanlığını yürüttü-
ğü yarışmada Reşit Soley, Aziz Sarıyer, Jan Nahum,
Mustafa Toner, Kaan Dericioğlu, Didem Çapa, Fatih
Kıral, Murat ARMAĞAN ve Renan GÖKYAY asli jüri
üyeleri olarak görev yapmıştır.

SEKTÖRDEN BÜYÜK DESTEK

İlk düzenlendiği yıl olan 2008’den bu yana başvuru
sayısı her yıl artan yarışma TRT, Mimarlar Odası, İç
Mimarlar Odası ve Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafın-
dan desteklenmektedir. Her yıl sponsorluklarıyla yarış-
mada verilen ödüllere katkı sağlayan firmalar arasın-
da ise 2016 yılında Lazzoni, Bürotime, Kastamonu
Entegre, Atagür, Gentaş, Ersa, Madeş ve İkoor firma-
ları yer almıştır.

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nın diğer tasarım
yarışmalarından en büyük farkı mobilya sektörünün
tamamını kapsayan nitelikte olması, üretici ile tasarım-
cıları bir araya getirerek tasarımları hayata geçirmesi,
yarışmaya katılan tasarımcıların üretici-ihracatçı firma-
larımızda iş imkanı bulması, ödül alan tasarımcılara
devlet desteği ile İtalya Domus Akademi, ABD- CCS
College, İtalya-NABA (Nuova Accademia di Belle Arti)
gibi yurt dışındaki değişik eğitim kurumlarında farklı
süreçlerle eğitim imkanı sağlamasıdır. Genç nesilleri
tasarım fikri ile buluşturan yarışma sonucunda ortaya
çıkan tüm bu gelişmeler, tasarım ile sektörün buluş-
masını ve ihracata yeni tasarımlarla güç kazandırılma-
sı amacına büyük adımlarla hizmet edildiğinin en açık
göstergesidir.
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7 üyesiyle Türkiye Mobilya
Endüstrisinin %75’ini temsil eden
MOSDER, 11 yıldır mobilya tasarım

yarışması düzenlemektedir. Yapılan
görüşmeler neticesinde bu yıl 12. si
düzenlenecek tasarım yarışmasına ilk
defa Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü Öğrencilerinin de dahil edilme-
sine karar verilmiştir. 

Öğle yemeği ile başlayan ziyaret progra-
mı, işbirliği toplantısı ile devam etmiş,
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

4. Sınıf öğrencilerinin katıldığı toplantı

ile sona ermiştir. 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği

Bölümü’ne İSMOB İstanbul Mobilya

Fuarında özel tasarım stant hazırlamala-

rı ve diğer katkılarından dolayı Orman

Fakültesi Dekanlığı adına Dekan

Yardımcısı Prof.Dr. Yusuf Güneş, MOS-

DER heyetine bir teşekkür plaketi takdim

etmiştir.

5
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Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yöneticileri, 21 Nisan
2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ni ziyaret etmiştir. 

MOSDER,
İ.Ü. Orman Fakültesi’ni

Ziyaret Etti
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