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Ülkemizde sanayi sektörünün hemen her kesi-
minde gerçekleşen çabalar, bu ülkenin geliş-
mesinin de esas dinamiğidir. Ülkeler, ekonomi-
leri doğru yapılanmış planlamalar ve çağa
uygun yaratıcı fikirlerle gelişir. Kimi ülkelerde
özel sektörün büyüme hızına, ülke politikaları
karşılık veremiyor ya da markalar ülkelerin
önüne çıkabiliyor. Ülkelerin ekonomik büyüme-
lerinde ve uluslararası itibarlarında taşıdıkları
markaların etkileri tartışılamaz. Bu nedenledir
ki, marka bilinci oluşturmak adına şirketler ve
ülkeler küçümsenmez çabalar içindedirler.
Alman, İtalyan, Amerikan, Fransız, İspanyol,
İngiliz markaları bugün dünyanın her tarafında
binlerce bayisi, mağaza zincirleriyle markaların
ekonomideki mutlak hükümranlığını sürdürü-
yorlar. Ülkemizde mobilyadan tekstile, gıdaya
kadar hemen her sektörde ihtiyaç duyulan
kurumsallaşma ve marka bilinirliğini yaratmak
için belirlenen stratejiler, biraz da ülkenin iç
dinamiklerinden kaynaklanan istikrarsızlıkların
kurbanı oluyor. Bir yandan Türk Quality gibi
önemli destek projeleri geliştirirken; ne yazık ki
bu noktalara ulaşabilen işletmeler için mevcut
güçlü pazarlar, bir anda politik açmazların kur-
banı olabiliyor. Son ay alınan AB üyelik don-
durma kararlarının arkasından gelebilecek sıkı-
cı kararlarla, ülke ekonomisi üzerinde olumsuz
etkiler yaratılmamasını umuyorum. Türkiye
ekonomisi 35 yıl önceki gibi değil.
Uluslararasılaşmış bir dünyanın parçası haline
gelmiş ve yabancı ticari paydaşlarla, global

ekonominin ayrılmaz unsuru olan Türk firmala-
rı Rusya, Katar vb gibi bir sıkıştırılmayı kaldıra-
maz. Ticaretinin büyük kısmını batı ile yapan
Türkiye, özellikle üretimin ana hammadde gir-
dilerinde de %80 batıya endeksliyken, yeni
kaynaklar yaratmak günümüz oligarşik ilişkiler
içinde çok zor bir alternatiftir. ABD’nin bir tek
işaretiyle yön değiştirecek Arap ve Ortadoğu
ülkelerinin bu noktada Türkiye’ye hiçbir fayda-
sı olamaz. Petrol gelirleriyle sahip oldukları
paralarla Türkiye’den bankalar, arsalar avm’ler
alan Arap prensleri, ihtiyacımız olan bir üretim
ekonomisi yaratmıyorlar. Bölgenin lider ekono-
misinden tartışılan bir ekonomiye doğru gitmek
Türkiye’nin hak ettiği bir durum değildir. 

Bu aylar sektörümüzün nispetten hareketlendi-
ği aylardır. İnegöl, Masko, Modoko’da esnaf
pek mutlu değil. Yüksek kiraların ödendiği bu
merkezlerde tüm gün tek bir satışın olmadığı
zamanlar oluyor. Polititik atmosfer, ticaret gibi
insanların psikolojisini de negatif etkiliyor. Bu
durumda zaten sınırlı olan gelirlerini de zorunlu
harcamalar için kullanıyorlar. 

Yöneticilerimizin bu atmosferi değiştirerek,
hoşgörü ve toplumun tümünü kucaklayan dav-
ranışlarla piyasaya güven vermesi ve biraz
rahatlatması şart. Kutuplaşmaların giderek art-
tığı bir Türkiye görmek istemiyoruz.

Sevgi ve dostlukla

Nesip Uzun

Ekonomik dinamizm için
istikrar ve hoşgörülü şart









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.

DİJİTAL UYGULAMALAR

GooglePlay ve AppStore’da yayınlanan dergiliklerimizde
firmaların reklam sayfalarında, ayrıca video tanıtımları,
pdf görüntüleri eşliğinde internet sitelerine link verme-
nin yanısıra ses ve müzik efektleri gibi dikkat çekici, fir-
maya katma değer yaratan dijital uygulamalarla bize
verdiğiniz reklamların etki gücünü artırıyoruz.

MOBİL CİHAZLARINIZ İÇİN

Bunun için dergilik uygulamalarımızı AppStore ve
GooglePlay’de ekinyayingrubu adıyla bir kez telefon ve
cihazlarınıza indirmeniz yeterlidir. Uygulamayı artık çev-
rim dışı olarak da istediğiniz zaman açabilir böylece der-
gileridilediğiniz zaman okuyabilir, takip edebilirsiniz.

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 dönü-
şen sitemizle, her gün sektörle ilgili her tür bilgiyi twit-
ter hızında 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 hazır-
ladık. 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 haber-
lerini keyifle okuyacağınız www.mobilyadergisi.com.tr
sitemiz sektörün başucu kaynağı olacaktır.

YERLİ, YABANCI DATALARIMIZDAN 
FAYDALANMA İMKANI

Firmalarımıza ayrıca sahip olduğumuz onbinlerce yerli
ve yabancı adres datalarından faydalanma imkanları
yaratıyoruz.
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4-18 Ekim 2017 tarihinde Tü-
yap Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde düzenlenecek olan

Ağaç İşleme Makinesi; Uluslarara-
sı Ağaç İşleme Makineleri, Kesici
Takımlar, El Aletleri Fuarı ve İnter-
mob; Uluslararası Mobilya Yan
Sanayii, Aksesuarları, Orman
Ürünleri, Ahşap Teknolojisi Fuarı
bu yıl da yurt içi ve yurt dışından
çok sayıda sektör profesyonelini
katılımcıları ile buluşturacak. Baş-
langıcından bu yana  sektörel yeni-
likleri ve en son teknolojileri sun-
ma noktasında hem katılımcılarını
hem de ziyaretçilerinin beklentile-
rini karşılamayı başaran fuarlar,
bu yıl da  gerek katılımcıların ge-
rekse ziyaretçilerin fuardan mak-

simum verimi elde etmesini sağla-

yacak çözümler ile sektörün karşı-

sına çıkıyor.

Promatt Özel Bölümü

İntermob Fuarı bünyesinde düzen-

lenen Promatt; Yatak İmalatı Yan

Sanayii, Ekipman, Hammadde ve

Makineleri Özel Bölümü bu yıl ikin-
ci kez ziyaretçilerine kapılarını açı-
yor. İlk yılında sektör profesyo-
nellerinin ilgisini çekmeyi başaran
Promatt, bu yıl lansman yılındaki
başarısının üzerine çıkaran yatak
üreticilerinin Avrasya Bölgesi’nde-
ki en büyük tedarik merkezi olma
yolunda emin adımlarla ilerliyor. 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
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Ağaç İşleme Makinesi-İntermob Fuarları
Sektörün Desteği ile 

Her Geçen Yıl gücüne Güç Katıyor



B2B Eşleştirme Programı

Tüyap’ın 2017 Fuarları ile faaliyete
soktuğu B2B eşleştirme sistemi
katılımcı ve ziyaretçilere fuarda
aradıklarını bulma ve geçirdikleri
zamanını ev verimli biçimde kulla-
nabilme konusunda büyük kolaylık
sağlıyor. Ağaç İşleme Makinesi-İn-
termob Fuarları’nda da katılımcı
ve ziyaretçilerin faydalanabileceği
sistem sayesinde E-Davetiye for-
munu dolduran tüm fuar ziyaretçi-
leri aradıkları ürünleri üreten ya
da ithal eden katılımcıları tespit
edip bu katılımcılara dijital ortam-

dan randevu talebi gönderebile-
cek. Böylelikle, hem katılımcı fir-
maların hedefledikleri ziyaretçile-
re ulaşması kolaylaşacak; hem de
ziyaretçiler fuardan maksimum
faydayı zaman kaybetmeden 
alabilecek.

2017 yılında Ağaç İşleme
Makinesi 30. , İntermob ise
20. Yılını kutluyor. 

Yıllar boyunca sektör ile birlikte
büyüyüp gelişen, sektör profes-
yonellerinin ilgisi ile her geçen yıl
güçlenerek 100’den fazla ülkeden

70.000’in üzerinde profesyonelin
ziyaret ettiği dev bir ticari platfor-
ma dönüşen Ağaç-İşleme Makinesi
ve İntermob bu yıl da ziyaretçileri-
ni 14-8 Ekim 2017’de Tüyap Fuar
ve Kongre Merkezi’nde ağırlıyor.  

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
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Başlangıcından bu yana
sektörel yenilikleri ve en
son teknolojileri sunma
noktasında hem
katılımcılarını hem de
ziyaretçilerinin
beklentilerini karşılamayı
başaran fuarlar, bu yıl da
gerek katılımcıların
gerekse ziyaretçilerin
fuardan maksimum verimi
elde etmesini sağlayacak
çözümler ile sektörün
karşısına çıkıyor.
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İki yılda br gerçekleşen ve son 20 
yılda Türk Mobilya   malzeme üre-
ticilerinin yoğun ilgi gösterdiği fuar 
aynı zamanda son 20 yılın rekor bir 
katılımcı sayısına ulaştı. 

Bu yıl Mobilya aksesuarları, mobilya 
yüzey malzemeleri, MDF, Kaplama, 
yonga levha ve türevi ürünlerle, 
kapı  tutkal, yüzey malzemeleleri, 
yumuşak grup yatak ve ev tekstili 
ürünleriyle mutfak ekipmanları gibi 
mobilya üretimine konu geniş bir 
ürün grubunun sergilendiği avru-
pa’nın bu en büyük fuar’ına bu yıl 
toplamda 135 Türk imalat firması 

16-19 Mayıs 2017 
tarihleri   arasında 
dünyanın en büyük 
mobilya Fuarı olan   
Interzum bu yıl rekor 
sonuçlara ulaştı. 

HABERLER INDUSTRIAL NEWS

Köln interzum 2017 

Nesip Uzun
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stantlarıyla katıldı. 16 Holl’de ger-
çekleşen ve ürün gruplarına göre 
ayrılmış ilgili hollerde ürünleri-
ni diğer uluslararası markalarla 
aynı koşullarda sergileyen Türk 
firmaları, profesyonel bir fuarda 
toplamda  152 ülkeden   yaklaşık 
69.000 ziyaretçiyle buluşarak bu 
büyük pazarda ben de varım dedi. 

Türkiye organizasyonunu Tezuluş 
fuarcılık ve Senexpo Fuarcılığın 
birlikte gerçekleştirdiği fuar bu yıl 
rekor bir katılımcıya ulaştı.  Çözüm 
ortaklarımızdan olan ve interzum-
da iki ayrı standı bulunan Senexpo 
fuarcılıkla fuar boyunca aynı stan-
dı kullandık. Senexpo Fuarcılığı, 
dergilerimizin fuar boyunca dağı-
tılmasında ve Türk katılımcıların 
organizasyonlarında önemli katkı-
ları oldu. 

Gerek ülkemizde gerekse de dün-
ya genelinde yaşanan küresel ve 

HABERLERINDUSTRIAL NEWS
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yerel durgunluklara, yatırım çe-
kincelerine rağman Köln İnterzum 
fuarına ilgi bu yıl büyüktü. Koeln-
messe GmbH Baş İşletme Sorum-
lusu Katharina C. Hamma da bu 
duruma “Bu şimdiye kadarki en iyi 
interzumdu” dedi. , Sonuçtan çok 
memnunuz. Diyerek beklentilerin 
ötesinde bir ilgiyle karşılaştıkların 
belirtiyordu. 

60 ülkeden yaklaşık 1.732 katılımcı 
(2015: 1.537), 2017 in interzum’da 
yeniliklerini sundu. Yabancı katı-
lımcılar toplamın yüzde 79’unu 
oluşturuyordu. Bu yılki İnterzum 
fuarı’nda pek çok rekor da kırılmış 
oldu. Önceki yıla göre ziyaretçiler-
de yüzde 19 artış,  katılımcıların 
yüzde 13 artması ve fuar alanın-
daki yüzde 15’lik büyüme  bu yılki 
interzum’u önceki yıllardan farklı 
bir konuma sokmaktadır. 

Bu yılki İnterzum fuarında   katılım-
cıların yanı sıra  ziyaretçi sayısın-
da da önemli bir artış gerçekleşti.   
Fuarda   Yabancı ziyaretçilerin ora-
nı yüzde 74’e yükseldi (2015: yüz-
de 71). Genel olarak, 51.000’den 
fazla ziyaretçi Almanya dışından 
geldi. Avrupa’da ziyaretçi sayıla-
rındaki artışlar özellikle Hollanda 
(yüzde 26 artış), İspanya (yüzde 
25 artış), İtalya (yüzde 20 artış) 
ve Doğu Avrupa (yüzde 46 artış) 
ile gerçekleşti. Polonya ve Birle-
şik Krallık’tan ziyaretçi sayıları 
da yükseldi. Asya’dan (yüzde 53 
artış), Ortadoğu’da (yüzde 25 ar-
tışla), Afrika’da (yüzde 17 artışla), 
Avustralya / Okyanusya’da (yüz-
de 31 artışla), Kuzey Amerika’da 
(Yüzde 26 artış) ve Hindistan (yüz-
de 41 artış).

Yaklaşık 1,732 şirket, 2017 yıl ında, 
187.400 m² (2015: 163.000 m²) 
kapsayan geniş bir sergi alanına 
girdi. Bu, Almanya’dan 365 katı-
lımcı (2015: 372 katılımcı) ve 1.364 
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yabancı katılımcı (2015: 1.165 katı-
lımcı) içeriyordu. Yabancı katılımcı-
lar yüzde 79’du (2015: yüzde 76). 
152 ülkeden 69.000 ticari ziyaret-
çi  (2015: 143 ülkeden 58.023 tica-
ret ziyaretçisi), dış ticaret amaçlı 
ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 74 ‘ü  
(2015: yüzde 71 bu yıl  interzumu 
ziyaret etti. 

21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasın-
da gerçekleşecek olan bir sonraki 
İnterzum fuarı’ı için Türk katılımcı-
ları bu yıl için genel olarak olumlu 
intibalarla fuardan ayrıldılar, Fuara 
yirmi yıldan bu yana düzenli olarak 
katılan firmalar olduğu gibi bu yıl 
ilk kez katılan pek çok Türk firması 
da vardı. 

Mobilya ve mobilya yan sanayi-
sektöründe bölgenin en önem-
li üretim ülkesi olan Türkiye için 
bu fuarlar şüphesiz çok önem  
kazanmaktadır. Türkiye yakın 
komşularıyla başladığı ihracat se-
rüvenine bugün dünyanın hemen  
her ülkesine ürün gönderen bir 
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Yenilikçi parke üst yüzeyimiz “proflex 3D” 
müşterileriniz için mükemmel bir reçete!

Sağlıklı yaşamayı sevenler aynı şeyi yaşam 
alanları için de istiyor!
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mobilya üretici ülkesi haline gel-
miştir. Ancak bölgemizde yaşanan 
şavaş vb durumlar Türk imalatçı-
larının kaybettikleri Ortadoğu ve 
yakın pazarların yerini yeni çekim 
alanları ve yeni pazarlarla doldur-
ması ihtiyacını getirmiştir. Maki-
neleşme ve üretim tecrübesiyle 
kalitesini de uluslararası normlara 
ulaştıran Türk imalatçısı artık he-
defini Avrupa pazarlarına yönelt-
miş durumda. Pek çok avantajlı 
konumuyla bunu gerçekleştirme 
şansına da sahip görünüyor.
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Şişecam Ultra Clear Düzcam, azaltılmış demir oranıyla 
çok yüksek miktarda ışık geçirerek cam yokmuş hissi 
yaratır. Arkasındaki objeleri kendi doğal renginde 
gösterir. İç mekanlara şık ve estetik dekorasyon 
çözümleri sunar. 

DOĞAL RENKLER, 
KUSURSUZ BİR GÖRÜNTÜ
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İNTERZUM 2017’ye Katılan Türk Firmaları
 1-  Adalar Kimya
 2-  Adopen
 3- AGT
 4- Akel
 5- Albatur
 6- Alsancak Orman Ür.
 7- Altın Büro
 8- ARG Orman Ürünleri
 9- Arkopa
 10- Array
 11- ASD Orman Ürünleri
 12- Asilaks
 13- Aydın Tekstil
 14- AYS Mobilya Aks.
 15- Aytuğ Plastik
 16- Bakış Pvc
 17- Balkan Tekstil
 18- Bed Kumaş
 19- Berkfa
 20- Beta Kimya
 21- Bilaks
 22- BKB Mobilya
 23- Boruform
 24- Boğaziçi Malzemecilik
 25- Boyçelik
 26- Boyteks
 27- Boyut Plastik
 28- Burak Ticaret
 29- Bursalı Metal
 30- Çağ Kabara
 31- Çelikiş
 32- Depar Deri
 33- Dim Orman
 34- Durak Tekstil
 35- EDK Mobilya
 36- Eksan Mekanizma
 37- Elektroteks
 38- Elya Mobilya
 39- Emek Rivets
 40- Emre Suni Deri
 41- Falkon Ahşap
 42- Febko Kabara
 43- Kaliteks
 44- Feryal Fermuar
 45- Form Sünger

 46- Gasan
 47- Gaysan
 48- Gecce
 49- Gentaş
 50- Giz Grup
 51- Gizir Ahşap
 52- Global Mobilya
 53- Günteks
 54- Hayırlı İş
 55- Hun Kaplama
 56- Huzur Hırdavat
 57- İbrahim Ortakçı
 58- İnegöl Saçsan Metal
 59- İnegöl Teknik Metal
 60- İskeçeli Çelik Yay
 61- İstanbul Ferrous
 62- Istmag
 63- İzaks
 64- Kadoma
 65- Kalp Plastik
 66- Kapsan Mobilya
 67- Kapsan Kaplama
 68- Karebant
 69- Karlı Orman Ürünleri
 70- Kimyapsan
 71- Kisbu
 72- Küçükler Tekstil
 73- Lignadekor
 74- Mavera Kimya
 75- Mert Yatak ve Tekstil
 76- Mesan Plastik
 77- Metal Matris
 78- Metalaks
 79- Meva
 80- Meya Alüminyum
 81- Milano Ağaç Kaplama
 82- Milkay
 83- Mitsan
 84- Narsan
 85- Nerteks
 86- Net Plastik
 87- Nova Sünger
 88- Organik Kimya
 89- Öz Metal - Metax
 90- Özdemir Amortisör

 91- Özemek
 92- Özen İplik
 93- Özen Metal
 94- Pelit Arslan
 95- Plasko
 96- Polya
 97- Portakal Plastik
 98- Presmak
 99- Punteks
 100- Reed Tüyap Fuarcılık
 101- Rival Metal
 102- Roma Plastik
 103- Ron Makina
 104- Salkım Orman
 105- Samet
 106- Schattdecor
 107- SDN
 108- Sefa Kimya
 109- Senexpo Fuarcılık
 110- Sevdehan Plastik
 111- Simiteks
 112- Sinop Çelik
 113- Sirac
 114- Siteks
 115- Sonart
 116- Star Mutfak
 117- Starwood
 118- Stikteks
 119- STS Kimyasal
 120- TEM Mobilya
 121- TECE Dekor
 122- Temapol
 123- Tempo Aksesuar
 124- Tesay
 125- Teverpan
 126- Tomurcuk Porselen
 127- TŞT Lift
 128- Turkuaz Dekor
 129- Ümit Makina
 130- Umut Kulp
 131- Verra
 132- Veysel Kütüklü
 133- Yapı Lider Kimya
 134- Yılmar Dış Tic
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Interzum 2017 Fuarı’nda sergilenen ürünlerden
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Bizim sektörde Türkiye     dünya ölçeğinde çok güçlüKastamonu Entegre CEO’su 
Haluk Yıldız:
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Nesip Uzun: Haluk Bey, Kastamonu 
Entegre son on yılda Türkiye dışın-
da önemli yatırımlar gerçekleştirdi. 
Bu yatırımların yapıldığı bölgelerde 
kimi zaman riskli durumlar oluş-
masına rağmen bunların üstesinden 
başarıyla geldiniz. En yakınımızda 
Rusya’da yaşanan olumsuzlukları 
bile şirketiniz çok ince stratejilerle 
avantaja çevirmeyi başardı. Burada 
sizin şahsınızda,  Kastamonu Enteg-
re yönetiminin öngörülü yaklaşımı-
nın da çok büyük önemi vardı. Bu yıl 
da İtalya’daki satın alma gibi önemli 
bazı girişimleriniz oldu, biz bunları 
biraz da sizden dinleyelim. Gelinen 
noktada rakipleriniz karşısındaki bu-
günkü pozisyonunuz nedir konumu-
nuzu anlatır mısınız? 

Haluk Yıldız: Kastamonu Entegre 
olarak son beş yıldır Türkiye’de yeni 
tesis yatırımı yapmıyoruz.  Önce-
likli hedefimiz yerelden bölgesele, 
bölgeselden de global bir markaya 
dönüşmekti. Bu nedenle yerelden 
bölgesele geçiş için son beş yıldır 
daha çok Romanya ve Rusya coğ-
rafyasına yatırım yaptık. Öte yan-
dan Türkiye pazar büyüklüğü olarak 
Çin’den sonra dünyanın en büyük 
pazarlarından birisi oldu ve pazar 
doyma noktasına geldi. Daha fazla 
büyüme imkanı olmadığı için Türki-
ye’de yapılan yeni yatırımların bir 
kısmı ya mevcut yatırımları,  ya da 
kendilerini biraz daha atıl hale geti-

riyor. O yüzden de bir yerde gerek-
siz makine yatırımı oluyor. Üretim 
kapasitesi talepten fazla olduğu için 
rekabet fiyat üzerine yoğunlaşmak-
ta ve şirketlerin karlılığı olumsuz 
yönde etkilenmekte. Orman kay-
naklarımızın da sınırlı olması yurt 
içinde yapılacak yatırımları kısıtla-
yan diğer bir neden.   

Büyüyen pazarlar olarak baktı-
ğımızda yoğun nufusuyla Rusya, 
dünyanın en büyük orman, petrol 
ve doğalgaz kaynaklarına sahip. 
Dolayısıyla bizim için Rusya zaten 
yıllardır hedef pazarımızdı. Artık 
uygun zamanın geldiğini düşüne-

rek yaklaşık beş yıl önce Rusya’da 
yatırımlara başladık. Öncelikle yer 
seçimi önemliydi. Tataristan ve 
Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel 
bağlar, sahip olduğu mükemmel 
altyapı, sağladığı lojistik avantajlar, 
hammadde kaynaklarına yakın ol-
ması gibi nedenlerle Tataristan-A-
labuga’da bulunan özel endüstriyel 
bölgede yatırım yaptık. Bildiğiniz gibi 
biz bu yatırım kararını aldıktan son-
ra, Rusya ile Avrupa Birliği arasında 
oluşan birtakım gerginlikler, ambar-
go uygulaması derken, devalüasyon 
ve ekonomide büyük bir kırılma ya-
şandı. Bu dönemi yine de avantaja 
çevirmeyi başardık. Döviz kurunun 

yükselmesiyle birlikte ithalat azaldı 
ve pazara tahmin ettiğimizden daha 
hızlı nüfus ederek ithalatı ikame 
ettik. Bu sırada IKEA’nın elinde hiç 
kullanılmamış bir MDF hattı vardı. 
Yapılan görüşmeler lehimize geli-
şince kararımızı verdik ve yatırımı 
büyütüp ikinci MDF yatırımına başla-
yarak, planladığımız gibi bir yıl için-
de bitirdik.  Kriz sürecini başarılı bir 
şekilde yönetip, yatırımımızı daha da 
büyüterek Rusya ekonomisine de 
önemli bir katma değer sağladık. 
Bu başarımızı  sadece kendi sektö-
rümüzde değil, Rusya’daki tüm sa-
nayi kuruluşları içinde “ithalatı en iyi  

Dergimizin imtiyaz 
sahibi Nesip Uzun, 

Kastamonu Entegre 
CEO’su Haluk Yıldız ile 
Kastamonu Entegrenin 

Avrupa’daki yeni 
yatırımları ve sektörün 
önümüzdeki süreçteki 

genel durumunu 
konuştu.  

Bizim sektörde Türkiye     dünya ölçeğinde çok güçlü
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ikame eden ve azaltan firma” ödülü-
nü alarak taçlandırdık.   

Bu süreçte  doğru yeri seçmek 
önemli bir öngörüydü. Eğer Rus-
ya coğrafyasında başka bir yerde 
olsaydık bırakın yatırım yapmayı 
mevcut tesisi dahi kapatmak zorun-
da kalabilirdik. Şu an artık Rusya’da 
yatırıma biraz ara vererek, devalüas-
yon ve ambargoların olumsuz etkile-
rinin azalmasını bekleyeceğiz. Dola-
yısıyla ikinci bir lokasyondaki yatırım 
projemizi şimdilik askıya aldık.  

Takip ettiğimiz yeni bir takım pro-
jeler var. Bunların başında yeni du-
yurduğumuz İtalya projemiz geli-
yor.  Aslında bu bizim bir yıldır takip 
ettiğimiz, ama özellikle Rusya’daki 
ikinci MDF yatırımından dolayı biraz 
beklediğimiz, son beş-altı aydır da 
bizzat uğraştığımız bir proje oldu.   
İtalya’da yonga levha  tesisleri  sa-
tın alma sürecimizi tamamladık.   
Bu proje bizim için iki anlamda çok 
önemli. Bir Orta Avrupa ülkesi olan 
İtalya’nın global bir marka olma yo-
lunda önemli bir basamak olduğunu 
düşünüyoruz. Asıl önemli olan ikinci 
nokta ise İtalya, mobilyanın merkezi 
ve kalbi. Dünyanın en büyük mobilya 

ihracatçılarından biri, modanın mer-
kezi, mobilya trendlerinin belirlendiği 
yer. Dolayısıyla orada üretim yapıp, 
İtalyan mobilyacılara ürün satmak,  
sektörün ana aktörleri içinde olmak 
demek. Buraya hizmet verebiliyor-
sanız dünyanın her yerine hizmet 
verirsiniz.   O yüzden İtalya projesi 
gerçekten bizi çok heyecanlandırı-
yor. Profesyonelce yönettiğimiz bu 
süreçte önemli rakiplerimiz ortaya 
çıktı ancak sonuçta biz kazandık. 

Biz aslında üç yıldır İtalya’ya yonga-
lam satıyorduk. Yani pazarı biliyor 
ve ölçümlemiştik. Şu anda İtalya’da 
kırka yakın müşterimiz var.  Buraya 
ağırlıklı Romanya olmak üzere, biraz 
Bulgaristan, biraz da Türkiye üzerin-
den satış yapıyoruz. Pazarı, üretici-
leri tanımak, onların renk ve desen 
taleplerini bilmek, onlara hizmet ve-
rebiliyor olmak da bizi bu tesisi al-
mak için motive etti. Sonuçta teknik 
olarak ekip güçlü, benzer tesisler 
zaten bizde var, bunların bakımlarını 
ve eksik yatırımları tamamladıktan 
sonra devreye alırız, üretim yaparız 
ama pazar hepsinden önemli. Ba-
şarımızı biraz da pazarı bilmemize 
borçluyuz. 

Nesip Uzun: Pazarlıklar nasıl geçti ?

Haluk Yıldız: Oldukça hararetli ve 
agresif bir çekişme oldu. İlk başta 
baktığımızda kimse yoktu işin içinde, 
biz girince yeni aktörler ortaya çıktı. 
Bölgeye yatırım yapacağımız du-
yulunca, üstelik de bir Türk firması 
söz konusu olunca, pazara yeni bir 
aktör girecek, dolayısıyla pazar pa-
yımız azalacak ve hammaddemize 
ortak olacak kaygısıyla ihaleye asıl-
dılar. Ancak konuya çok hazırlıklı ve 

donanımlı girince, Kastamonu En-
tegre doğru bir planlamayla alımı 
gerçekleştirdi.   Zaten bu işin birkaç 
basamağı vardı ve onlar artık geç 
kalmıştı. 

Nesip Uzun: Bu arazi neredeydi ve 
ne kadardı?

Haluk Yıldız: Aslında dört lokas-
yonda toplam 900.000 metrekare 
arsası var. Yaklaşık 200.000 met-
rekare kapalı alana sahip ve tesis-
ler toplamda dört ayrı lokasyonda 
konumlanmış durumda.  İki adet 
yonga levha tesisi, laminat ve tutkal 
tesisleri var.

Nesip Uzun: Bunların hepsi bu alımın 
içinde mi?

Haluk Yıldız: Evet fakat muhtelif 
kademelerde aldık, en son ihaleden 
alınan büyük bina ve varlıklardı, 
makineleri daha önce bankalardan, 
üçüncü şahıslardan aldığımız da 
oldu.

Bu arada, yine Fransa’da icradan 
satılan yonga levha tesisi vardı. O 
da yaklaşık bizim Balıkesir Fabrika-
mız’daki üretim hattıyla aynı özel-
liklere sahip olan kontinü bir hattı. 
O tesisi de satın aldık, onu da Bul-
garistan’daki katlı presimizin yerine 
taşıyacağız. 

İtalya’da iki tane yonga levha tesi-
simiz var, ikisinin toplam kapasitesi 
800.000 metreküp kadar. Bu iki te-
sisimiz üretime geçtiğinde, yaklaşık 
yüzde yirmi civarında pazar payı ile 
İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha 
üreticisi olacağız. İtalya gibi bir ülke-
de yüzde yirmi pazar payı oranına 
sahip olmak önemli bir başarı. Diğer 
taraftan, Balkanlar’daki gücümüzün 
daha da artacağına inanıyoruz. 

Nesip Uzun: Şimdi sırada  İspanya  
var  herhalde. Oradan da Latin Ame-
rika’ya açılan koridor aklıma geliyor.  
İspanya Latin Amerika ilişkileri ticari 
alanda da hep öne çıkmıştır. İspan-
yolların en büyük pazarı Latin paza-
rı, İspanyolca konuşulan ülkeler… Bu 
konuda neler söylemek istersiniz?

Haluk Yıldız: Özellikle Güney Ame-
rika’da son yıllarda yapılan yatı-
rımlarla üretim kapasitesi talebin 
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çok üzerine çıktığı için on beş yıldır 
yatırımlara ara verildi.  Aslında şu 
anda gelişen pazar Kuzey ve Orta 
Amerika. Dolayısıyla bizim zaten 
Kuzey Amerika’da bir projemiz var. 
Hatta belki biliyorsunuz, Kastamonu 
USA firmamız ve orada çalışanları-
mız var. Şu an tek faaliyeti oradan 
odun hammaddesi alıp yonga haline 
getirerek Türkiye’ye taşımak. Pazarı 
algılayabilmek için, Kuzey ve Orta 
Amerika’ya  ihracata başladık. Pa-
zarı yeterince ölçümlediğimizde o 
bölgede bir yatırım kararı alabiliriz. 

Nesip Uzun: İtalya’daki yatırı-
mın hayata geçmesi ne zaman  
planlanıyor?

Haluk Yıldız: İtalya’daki tesisler üç 
yıldır çalışmıyor. Hedefimiz 2018’in 
ikinci çeyreğinde tesisleri sırayla 
devreye almak. Burada önemli bir 
istihdam yaratacağız, bölge insanı 
ve yerel yönetimler de bunun far-
kında ve bize çok yardımcı oluyor-
lar. İtalya’daki tesisler kapanmadan 
önce orada çalışan insanlara ulaş-
tık, faaliyete başladığımızda herkes 
geri gelmek istiyor. Bazıları “ben 
hemen gelirim on beş yıl emek ver-
dim, burası benim çocuğum gibi” di-
yor.  İnsan kaynağı olarak çok sıkıntı 
yaşamayacağımızı düşünüyoruz. 
Dolayısıyla şu ana kadar her şey iyi. 

Nesip Uzun: Şu an Ligna Hannover  
Fuarı’ndayız, bu fuarda da gerek 
İtalya’daki gerek diğer ülkelerdeki 
fabrikalarınızdaki ihtiyaçlarınıza yö-
nelik de arayışlarınız oldu mu?

Haluk Yıldız: Bizim 1992’den beri hiç 
kaçırmadığımız bir fuar, çünkü de-
vamlı yatırım yapıyoruz. Şimdi öyle 
bir pozisyona geldik ki yeni yatırım 
yapmasak bile mevcut tesislerde 
her yıl yapılacak modernizasyon,  
kapasite artırımı gibi konular var. 
Yeni teknolojiler çıkıyor, eskiyen 
kısımlar oluyor mutlaka.  Aslına 
bakarsanız bu yılki fuara en çok 
damgasını vuran iş Kastamonu En-
tegre’nin  İtalya’daki tesisleri satın 
alması oldu. Bu proje herkes için 
sürpriz oldu. 

Nesip Uzun: Ülkemiz açısından 
da örnek bir noktada Kastamo-
nu Entegre. Pek çok Türk yatırım-
cısına da örnek oldunuz onların 

benzeri yatırımlara yönelmesini  
cesaretlendirdiniz. 

Haluk Yıldız: Şu bilinç çok önem-
li; Almanya güçlü bir ülke diyoruz, 
ama aslında Almanya’ya güç veren 
sanayisidir. Bir trilyon doların üze-
rinde her yıl ihracat yapıyor, bütün 
dünyada makine konusunda, tekno-
lojide, kimyada lider konumdalar. 
Sonuçta ülkelere güç veren onların 
global şirketleri ve markalarıdır. 
Türkiye’nin daha güçlü olması için 
global markalara ihtiyacı var. Bizim 
de hedefimiz global bir marka ola-
rak, ülkemize bu anlamda katkı sağ-
lamaktır.

Nesip Uzun: Ekonomi de siyasetten 
ayrı bir kulvarda kendi özgül ağırlı-
ğıyla yürüyor. Bu ekonominin kendi 
yasası aslında. Yani ekonomi bir 
şekilde siyasetten bağımsızlaştığı 
oranda her ne kadar etkilense bile 
eğer global bir firmaysanız dünya 
ölçeğinde proje üretiyorsanız, o ül-
kede iç piyasadaki olgular onu fazla 
etkilemez çünkü o dünya ölçeğinde 
projeksiyon yaparak yürüyor. İç pa-
zardaki küçük dalgalanmalar onu o 
denli etkilemez sanırım

Haluk Yıldız: Doğru bir saptama. 
Türkiye 2016’da zor bir yıl geçir-
mesine rağmen yüzde üç büyüdü.   
Bana göre Türkiye’nin en önemli 
gücü, dünya ölçeğinde projeksiyon 
yapacak seviyeye gelen olgunlaş-
mış sanayisi, diğer taraftan da ülke-
sine güvenen insanlarıdır. 

Avrupa’ya baktığımızda da ise Av-
rupalı yatırımcı, örneğin Rusya’da 
eğer kendisi için doğrusu oysa, stra-
tejik olarak onun için pazar önem-

liyse, Avrupa Birliği’nin uyguladığı 
ambargoya rağmen yine de Rusya 
gidiyor ve orada yatırımını yapıyor. 
İran bile böyle değil mi,  onca am-
bargoya rağmen Avrupalı İran’da 
harıl harıl çalışıyor. 

Nesip Uzun: Bu güzel ve doyurucu 
söyleşi için teşekkür ederim. Bizimle 
çok değerli bilgiler paylaştınız emi-
nim ki okurlarımız da bu söyleşiyi 
büyük bir zevkle okuyacaklardır. 

Haluk Yıldız: Ben de sektördeki ça-
lışmalarınızdan dolayı size teşekkür 
ederim. 
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Günümüzde Endüstri 4.0 ve 
onunla bağlantılı bulut sistem-
leri, akıllı fabrikalar ve yapay 
zeka robotlara doğru ilerleyen 
dijital bir dünyaya doğru gidiyo-
ruz. Gerek ülkeler, gerek büyük 
uluslararası şirketler buna yö-
nelik önemli yatırımlar gerçek-
leştiriyorlar.
Bu yıl Ligna Hannover’de ağaç 
işleme makinelerinde gördüğü-
müz otomasyon ve robotik uy-
gulamalar daha önce otomotiv 
sektöründe gerçekleşen uygu-
lamalardı. Ancak süreç çok hızlı 
evriliyor. Bu yazıda 3D katmalnı 
üretimin boyutlarını sunuyoruz.
Bütün bu teknolojiler Koordineli 

işbirlikleriyle gerçekleşiyor. Öte 
yandan dijital sanayi geliştikçe, 
başta istihdam olmak üzere, 
klasik üretim sanayii önemli so-
runlar yaşıyor ve ne yazık ki he-
nüz ne ülkeler, ne de işletmeler  
buna yönelik bir planlama  
gerçekleştiremiyorlar.

GE, katmanlı imalat kullanımını hız-
landırmak amacıyla dünya genelin-
de hayata geçirilmesi planlanan GE 
Additive merkezlerinin ilkini Münih, 
Almanya’da bir “Müşteri Deneyimi 
Merkezi” kurarak hayata geçirdi.
Bu merkez, mevcut ve potansiyel 
müşterilerin katmanlı üretim yo-
luyla bileşen tasarlama ve üretme 
sürecini ilk elden deneyimlemesini 
sağlayacak. Aralarında katmanlı ta-
sarım ve üretim alanında uzmanlaş-
mış teknisyenler ve mühendislerin 
bulunduğu yaklaşık 50 GE Additive 
çalışanı merkezin işletilmesinde  
görev alacak.
Yaklaşık 15 milyon dolarlık bir ya-
tırımla hayata geçirilen merkez, 
GE’nin Münih’te bulunan Küresel 

GE’nin Münih’teki Küresel 
Araştırma Merkezinin bir 
bölümü olacak Merkez, 

Avrupa’da katmanlı üretimi 
hızlandıracak

General Elektrik (GE) 
Additive Almanya’da 
Bir Müşteri Deneyimi 
Merkezi Kuruyor

Katmanlı üretim ve nesnelerin interneti



HABERLERINDUSTRIAL NEWS

MOBİLYA DEKORASYON DERGİSİ
Sayı: 141 Temmuz - Ağustos 2017

55

Araştırma Merkezinin (KAM) bir bö-
lümü olacak. Merkezin bu yılın so-
nuna kadar faaliyetlerine başlaması 
bekleniyor.  GE’nin çoğunluk hissele-
rine sahip olduğu lider katmanlı üre-
tim sağlayıcıları olan Almanya’dan 
Concept Laser ve İsveç’ten Arcam 
EBM tarafından üretilen 10 katmanlı 
imalat makinesi kurulacak.
GE’nin Münih merkezi, Arcam ve 
Concept Laser tesislerindeki müşte-
ri eğitim ve destek merkezlerine ek 
olarak faaliyet gösterecek. Arcam 
ve Concept Laser tesisleri gibi Mü-
nih merkezi de kritik yedek parçalar 
için bir dağıtım merkezi olacak.
Yeni Münih tesisinden ve Lichten-
fels’te bulunan Concept Laser genel 
merkezinin devam eden genişletme 
faaliyetlerinden de anlaşılacağı üze-
re, GE Additive küresel altyapısını 

güçlendirmeye devam ediyor.
Münih’teki müşteri merkezinde üre-
tim makineleri, GE’nin bulut tabanlı 
işletim platformu olan Predix ile 
desteklenecek. Böylece endüstri 
ölçeğinde analitik ve GE Edge ci-
hazlarının gücünden faydalanılarak 
gerçek zamanlı izleme ve kontrol 
sağlanabilecek. Müşteriler, tesiste 
katmanlı tasarım, makine operas-
yonları ve desteği kapsayan uygula-
malı bir eğitim ve bilgilendirmeden 
faydalanacak.

Almanya’da açılan merkezi 
diğerleri takip edecek
GE Additive Başkan Yardımcısı Mo-
hammad Ehteshami’ye bağlı olarak 
çalışan GE Additive Müşteri Deneyi-
mi Merkezleri Genel Müdürü Robert 
Griggs şu açıklamalarda bulundu: 
“Müşteri deneyimi merkezleri kon-
septi, GE Additive’in katmanlı tekno-
lojiyi dünya genelindeki üreticilere 
tanıtma ve benimsetme stratejisinin 
vazgeçilmez bir bölümünü oluştu-
ruyor. Bu yılın sonuna doğru müj-
delemeyi umduğumuz GE’nin ikinci 
Müşteri Deneyimi Merkezini diğer 
pek çok merkez izleyecek.”
Ayrıca Müşteri Deneyimi Merke-
zi, çeşitli üniversitelerde katmanlı 
mühendislik alanında eğitim gören 
yeteneklere de erişim sahibi olacak.
Katmanlı imalat, bir bilgisayar des-
tekli tasarım (CAD) yazılımı ile dijital 
bir tasarım oluşturulmasını ve ener-
ji kaynağı olarak lazer veya elekt-
ron ışınını kullanarak bu tasarımın 
katman katman oluşturulmasını 
kapsıyor. Katmanlı bileşenler, daha 
az kaynaklama ve makine işlemi 
gerektirdiği için geleneksel olarak 
döküm yoluyla üretilen parçalardan 
daha hafif ve daha sağlam oluyor. 
Katmanlı parçalar en baştan itiba-
ren “geliştirildikleri” için çok daha az 
miktarda artık üretiyor. Geleneksel 
üretim sınırlamalarından bağımsız 
olan katmanlı imalat, mühendislerin 
tasarım olanaklarını çarpıcı düzeyde 
artırıyor.

11 trilyon dolarlık pazar
NESNELERİN interneti (IoT) için 
küresel pazarın 2025 yılına kadar 
4 trilyon ile 11 trilyon dolar ara-
sında dev bir büyüklüğe ulaşması  
bekleniyor.

Bu pazarda en büyük alanın ise “fab-
rikalar” olması öngörülüyor. McKin-
sey raporuna göre, fabrikalarda 
nesnelerin internetinin yaratacağı 
ekonomik etki 2025 yılına kadar 1.2 
ile 3.7 trilyon arasında olacak. Fab-
rikaları, şehirler, insan ve perakende 
kategorileri takip ediyor.
Nesnelerin interneti – yani ağlar 
tarafından bilgi işlem sistemlerine 
bağlanan algılayıcılar ve aktüatör-
ler - son beş yılda büyük ilgi gördü. 
2020’ye kadar dünya çapında işe 
yarayan 40 milyar nesnenin inter-
nete bağlı olacağı öngörülüyor. Mc-
Kinsey raporu ise nesnelerin inter-
neti teknolojilerinin nasıl ekonomik 
değer yaratacağını ortaya koyuyor. 
2025 yılına kadar 11 trilyon dola-
ra varan büyüklüğe ulaşabilecek  
pazarda fabrikalar önemli rol  
oynayacak.
Özellikle fabrikalarda operasyon 
yönetimi ve öngörücü bakım alanla-
rında ciddi potansiyel olduğu belirti-
liyor. Tabii 11 trilyon dolarlık ekono-
mik büyüklük için teknik, yapısal ve 
düzenleyici engellerin ortadan kalk-
ması gerekiyor. Rapora göre, he-
nüz büyük veri fazla kullanılmıyor. 
Örneğin 30 bin sensörlü bir petrol 
sondaj kulesinde yalnızca verinin 
yüzde 1’i inceleniyor. Bunun da se-
bebi veriler çoğunlukla anomalileri 
tespit ve kontrol için kullanılıyor. 
Halbuki en büyük ekonomik değerin, 
bu verilerin optimizasyon ve tahmin 
için kullanılması sayesinde sağlan-
ması bekleniyor.

VERİMLİLİK İHTİYACI ARTIYOR
Sanayileşmenin hızlı olduğu gü-
nümüzde, kaynak optimizasyonu 
ihtiyacı da her geçen gün artıyor. 
Bir yandan enerji tüketimi katlana-
rak büyürken, diğer yanda karbon 
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emisyonları artıyor. Tüm bu geliş-
meler, çok daha verimli çalışmamız 
gerektiğini gösterirken, uzmanlar 
dijital sanayi uygulamalarıyla bunun 
mümkün olduğuna işaret ediyor. 
Üretimde yeni yeni kullanılmaya 
başlanan büyük veri gruplarından 
faydalanan analiz yöntemleri, üreti-
min kalitesini yükseltiyor, enerji ta-
sarrufu sağlıyor ve ekipman bakımı-
nı kolaylaştırıyor. Türkiye’de ise son 
yıllarda bu konudaki önemli gayret-
lere rağmen, veriler halen kat edil-
mesi gereken ciddi bir mesafe oldu-
ğunu ortaya koyuyor. TÜİK’in 2015 
verilerine göre, imalat sanayindeki 
girişimlerin yüzde 58.9’u düşük tek-
noloji sınıfında. Sektör temsilcilerine 
göre, Türkiye’de geleceğin fabrikala-
rı algısı ve teknolojik olgunluk sevi-

yesi düşük. Akıllı fabrika yazılımları, 
robotik hatlar, otomasyon teknolo-
jileri ve ekipmanlar konusunda Tür-
kiye zayıf kalıyor. Devlet bu konuda 
ciddi politika geliştiriyor ve önemli 
bütçeler ayrılıyor ancak iş gücü sa-
nayiden hizmet sektörüne kayıyor.

YÜKSEK KATMA DEĞER  
FIRSATI
TÜSİAD’ın “Küresel rekabetçilik için 
sanayi 4.0” raporunda, yeni üretim 
teknikleri ve bu tekniklerin tetikleye-
ceği dönüşümün, Türkiye’ye düşük 
katma değerli üretim kısır döngüsü 
yerine artan yüksek katma değerli 
yatırımlar döngüsüne erişme fırsa-
tı verebileceği belirtiliyor. Rapora 
göre, dijital sanayi uygulamaları sa-
yesinde yüksek maliyet verimliliği, 
yüksek üretim hızı ve esneklik, yük-
sek kalite ve düşük fire oranı; ileri 
teknoloji platformları, know-how, 
yüksek nitelikli insan kaynağı sağ-
lamak mümkün. Raporda, “Türki-
ye’deki sektör verileri, şirketlerden 
toplanılan bilgiler ve doğrulama-
lardan yararlanarak geliştirdiğimiz 
modele göre, dijital sanayinin ba-
şarılı şekilde uygulandığı durumda, 
günümüz ekonomik büyüklüğünde, 
Türkiye’deki üretim sektörlerinin 
verimliliğinde 50 milyar TL’ye va-
rabilecek bir fayda kaydedilmesi 
potansiyeli mevcuttur. Bu analizin 
temeli, toplam üretim maliyeti göz 
önüne alındığında, verimlilikteki artı-
şın yüzde 4-7 arasında olacağı bek-
lentisine dayanmaktadır” deniliyor.

GE’DEN AKILLI FABRİKA  
YATIRIMI
ABD’li enerji ve teknoloji devi Gene-
ral Electric (GE), Türkiye’de yer alan 
Gebze Güç Transformatörleri fabri-
kasını, bölgedeki ilk akıllı fabrikaya 
dönüştüreceğini duyurdu. GE, dün-
yanın en büyük dijital endüstriyel 
firması olma vizyonuyla, ‘akıllı fab-
rika’ yatırımı için, dünyadaki 10 adet 
Güç Transformatörleri arasında ilk 
olarak Türkiye’de Gebze’de yer alan 
fabrikasını seçti. Gebze’deki fabrika, 
üretimin dijitalleşmesi kapsamında 
ekipmanlarla bilgisayarların birbi-
riyle konuşabileceği ve Endüstriyel 
İnternet sayesinde gerçek zamanlı 
bilgilerin paylaşılabileceği üretim 
konseptinin bölgedeki ilk uygulama-
sı olacak. Akıllı fabrikada optimum 
üretim sağlamak için tasarım, üre-
tim, tedarik zinciri ve servis ağla-
rı da birbirine bağlanacak. GE Güç 
Transformatörleri Fabrikası’nın 
akıllı fabrikaya dönüşmesi ile bir-
likte, transformatör üretim sürele-
rinde yüzde 25, stok seviyeleri ve 
maliyetlerinde yüzde 20 oranında 
azalma, üretim verimliliğinde yüzde 
3 artış ve tam zamanında teslimat-
ta yüzde 5 oranında artış gerçekleş-
mesi planlanıyor. Verimlilik artışının 
sonraki yıllarda yüzde 30’lara var-
ması bekleniyor.
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Ulusal ve uluslararası alanda mobil-
ya, dekorasyon ve inşaat sektörle-
rinde; MDF, MDF – Lam, Panel, Pro-
fil ve Parke üreten AGT, ülkemizdeki 
ödüllü yatırımlarını İran’da yaptığı 
yatırım ile taçlandırıyor. 60’tan faz-
la ülkedeki varlığı ile marka Kana-
da’dan Pakistan’a, Yeni Zelanda’dan 
Sri Lanka’ya kadar geniş coğrafya-
da faaliyetlerine devam ediyor.
Yerli üretiminin yanı sıra, yurtdışın-
daki aktif pazarlama çalışmalarını 
da yürüten AGT, geçtiğimiz yıl elde 
ettiği 700 milyon TL’nin üzerindeki 
cirosunun %40’tan fazlasını ihra-
cattan elde ederek global marka 
vizyonuna ulaşma konusunda emin 
adımlarla ilerliyor. 

GLOBAL ARENADA ETKİLİ  
YATIRIM
Uzun yıllardır varlığını sürdürdüğü 
İran pazarında, 2016 yılında açtığı 
Tahran showroomu ile öncü çıkış 
yapan AGT, bu kez Tahran’a 150 km 
mesafedeki Kazvin şehrinin, Caspi-
an Sanayi Bölgesinde 112 dönümlük 
arazide gerçekleştirdiği tesis yatırı-
mı ile üretim faaliyetlerine başlaya-
cağını duyurdu. 
AGT Genel Müdürü Şirzat Subaşı, 
Kazvin Ekonomik İlişkilerden So-

rumlu Grup Başkanı Dr. Manouc-
hehr Habibi ve Kazvin Yabancı Yatı-
rımcı Daire Başkanı Dr. Mohammed 
Ali Ghasemi arasında imzalanan 
anlaşma ile Caspian Sanayi Bölge-
si’nde yapılacak yatırım kapsamın-
da, ilk etapta panel ürünleri üretimi, 
sonraki dönemlerde ise MDF – LAM, 
Profil ve Parke üretimi gerçekleşti-
rilecek. Kazvin Bölgesi’nde 2017 yılı 
içinde yapılan en büyük ikinci yaban-
cı yatırım olacak üretim tesisinin ise 
bir yıl içinde tamamlanması hedef-
leniyor. 
AGT Genel Müdürü Şirzat Subaşı 
İran’da imzalanan anlaşmaya ilgi-
li yaptığı açıklamada; “AGT olarak 
uzun yıllardır varlığını sürdürdü-
ğümüz İran’da, 2016 yılında Tah-
ran’daki showroom’umumuzun açı-

lışını gerçekleştirdik. Bugün ise İran 
pazarına yönelik yaptığımız araştır-
malar sonucunda lojistiği, enerjisi ve 
Tahran’a olan konumu bakımından 
avantajlarıyla ön plana çıkan Kaz-
vin Bölgesi’ne yatırım yapıyoruz. İlk 
etapta yatırımımızla panel, sonraki 
süreçte ise MDF – LAM, profil ve 
parke üretimi gerçekleştireceğiz. Bir 
yıl içerinde bitirmeyi planladığımız 
tesisimizin, Kazvin Bölgesi’nde 2017 
yılı içinde yapılan en büyük ikinci 
yabancı yatırım olmasından gurur 
duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde 
de global pazardaki faaliyetlerimiz 
hızla devam edecek. Bu yatırımla 
sadece İran Pazarı değil, çevre ülke-
lere ihracat da AGT’nin önemli hede-
fi olacak. ” diye konuştu.

Mobilya bileşenleri sektöründe 
dünyanın önde gelen  
şirketlerinden biri olarak  
faaliyet gösteren AGT, yurtdışı 
pazarındaki faaliyetlerine 
ilişkin ataklarına devam 
ediyor. Türkiye’deki sektör 
ihracat liderliğinin yanı sıra, 
yurt dışında da global marka 
çalışmalarına devam eden 
AGT, bu kapsamda İran’ın 
Kazvin şehrinde yeni bir üretim 
tesisi yatırımı gerçekleştiriyor.

AGT’den yurtdışı yatırım atağı
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Proflex 3D, Finish Flex alanından bir 
üründür. Bu ürün, klasik tifdruk bas-
kı makinelerinde basılan ve sonra 
bir termoplastik kullanım tabaka-
sıyla donatılan, bir PP folyoyu temel 
almaktadır. Sonuç olarak müşteri-
ye, dayanıklılığıyla kendini gösteren 
esnek, elastik bir yüzey sunuluyor. 
Teknik Müdür Roland Heeger, “Prof-
lex 3D, Schattdecor Grubunda bas-
kılı ve işlenmiş termoplastik baskı 
malzemeleri alanına adım atıldığını 
temsil ediyor. Termoplastik mad-
delerini temel alan bu modern 
ürün sahası, mevcut tifdruk baskı 
makinelerimizde kullanılan kendini 
kanıtlamış su bazlı boyalarla ve me-
tamerizm yaratmayan pigmentlerle 
birlikte, kesinlikle gelişmeye devam 
edecek,” diyor.
Schattdecor’un en yeni zemin ürü-
nü, zararsız hammaddelerin kul-
lanılmasının yanı sıra, ne PVC, ne 
de yumuşatıcı, klor veya solvent 
içermektedir – doğal izlenimi ve-
ren dokunuşu ve görünümüyle de 
göz doldurmaktadır. Bu özellikler, 

termoplastik kullanım katmanına 
ahşap gözenekli bir yapının emp-
renye edilmesiyle elde edilmektedir. 
Proflex 3D kokusuzdur, ayağa sıcak 
gelir ve bakımı kolaydır. Bu sayede 
ekolojik bilince sahip tüm tüketiciler 
için ideal bir çözümdür. Proje Müdü-
rü Tetiana Borozniak, “özellikle PVC 
ve yumuşatıcı içermeyen bir ürün 
geliştirmeye odaklandık. Bu sonuç-
tan son derece memnunuz,” diyor. 
Proflex 3D, yalnızca Allover dekor-
lara uygundur. Üretim genişliği aza-
mi 2,05 metre olarak top halinde 
sunulmaktadır. Borozniak, “Müşteri 
bunu kendi ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde çeşitli taşıyıcı malzemeler 
üzerine lamine edebilir,” diye açık-
lıyor. Bu yüzey, aynı zamanda ıslak 
mekanlara da uygundur, dolayısıyla 
banyoda da kullanılabilir.
Bu parke kaplaması ilk sınavını In-
terzum fuarında başarıyla verdi: 
Ürün fuarda, Schattdecor standına 
döşendi. Parke Departmanı Satış 
Müdürü Markus Höhn, “müşterile-
rin ürüne verdikleri tepki çok iyiydi. 

Proflex 3D’nin hem dokunuşundan, 
hem de görünümünden son dere-
ce etkilendiler. Şimdiden, başta Çin, 
Türkiye ve Brezilya olmak üzere pek 
çok talep aldık,” diyor.
Proflex 3D’nin yanı sıra, Finished 
Surfaces alanında Smartfoil Mat+ 
da Schattdecor’un yeni bir ürünü 
olarak ön planda. Bu folyo ürün, 
süper mat yüzeyiyle ve parmak izi 
tutmama özelliğiyle öne çıkıyor. Bu 
mat efekti, folyonun kadifemsi bir 
yumuşaklık ve sıcaklık duygusu ver-
mesini sağlıyor. Folyo Satış Müdürü 
Klaus Müller, “süper mat yüzey 
trendi, Interzum fuarında onaylandı. 
Smartfoil Mat+ yüzeyimiz Kitami, 
Catania Eiche veya Jackson Hickory 
gibi Schattdecor’un yeni ahşap de-
korlarıyla mükemmel uyum sağlı-
yor. Bu yüzeyle oluşturulan ahşap 
dekorların yanı sıra, Smartfoil Mat+ 
tek renkli koleksiyonumuzla da 
müşterilerden olumlu geribildirim-
ler aldı,” diyor. Ürünler, dekorlar ve 
Schattdecor hakkında ayrıntılı bilgi-
leri www.schattdecor.de adresinde 
bulabilirsiniz.

Schattdecor iki yeni ürün sunuyor:  
Proflex 3D ve Smartfoil Mat+ 

Schattdecor iki yeni ürün sunuyor:  
Proflex 3D ve Smartfoil Mat+ 

Thansau (08.06.2017) – Schattdecor, Proflex 3D ve Smartfoil Mat+ ile Köln’deki 
Interzum fuarında iki yeni ürün tanıttı. Smartfoil Mat+, süper mat bir yüzeyle ve 
parmak izi tutmayan özelliğiyle, fuar ziyaretçilerini etkilemeyi başardı. Proflex 
3D, zararlı hammadde (PVC ve yumuşatıcı) içermemesiyle göz doldurdu.
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SICAM’ın dokuzuncu fuarı Ulusla-
rarası Mobilya Sektörü Bileşenleri, 
Aksesuarları ve Yarı Mamul Ürünler 
Fuarı 10 - 13 Ekim 2017 tarihleri ara-
sında  İtalya  Pordenone’de gerçek-
leşecek . bu yıl  gerçekleşecek fuar  
hem yeni teknolojileri, materyalleri 
ve tasarım fikirleri açısından hem 
de kalite açısından katılımcı yeni  
firmaların sayısıyla güçlendi. Fuar  
otuzdan fazla ülkedeki üreticilerin 
standlarını  sergileyecek olan   Por-
denone Ticaret Fuarı’ndaki salonlar 
neredeyse doldu. Geçtiğimiz yıl 560 
katılımcı vardı ve dünyanın dört bir 
yanından yedi binin üzerinde şirket-
ten (101 farklı ülkeden)   ziyaretçiler  
Sicam  fuar’ına geldi.
Pordenone’da, Sicam’ı önemli kılan 
unsurlardan biri de en önemli katı-
lımcılar arasında   hem bileşenlerin 
hem de aksesuarüreticileri için  mo-
bilya talebi açısından çok önemli pa-
zarlar oluşmasıydı.  Bunlar, “olgun-
laşan “ ilişkiler olarak kabul edilen, 
ancak sektörü yönlendiren sürekli 
devinimlerle , Uzak Doğu, Afrika 
ve Güney Amerika’daki gelişmekte 

olan pazarlara kadar uzanmaktadır.
2016 yılı için uluslararası düzey-
de gerçekleşen  piyasa rakamları, 
üretim fiyatlarında (yani, dağıtım 
mark-up hariç) toplam mobilya tü-
ketiminin yaklaşık 395 milyar ABD 
doları olduğunu göstermektedir. 
Çin’i dışındaki büyük ihracatçılar 
(Almanya, İtalya ve Polonya) büyü-
meye devam etti: İtalya, bu büyü-
mede küresel toplamın % 8’ine geri 
döndü.  Polonya % 7 olarak gerçek-
leşti. Bunlar yıllardır SICAM’da en 
büyük katılımı kaydeden ülkelerdir. 
Özellikle Almanya, hem fuar katı-
lımcıları hem de ziyaretçiler olarak 
en fazla sayıda yabancı katılımcı 
sağlayan ülkedir. Buna ek olarak, 
Almanya’nın mobilya endüstrisi ile 
dağıtım ve İtalyan mobilya endüst-
risi arasındaki ticari ilişkiler onlarca 
yıldır aktif. Alman mobilya pazarın-
da daima bu segmentteki ihracata 
referans noktası olmuştur.
SICAM’ın büyüme eğilimi, her za-
man en üst düzeyde kaliteli hizmet 
almak için uğraşan ve sürekli geli-
şen etkin biçimi ile desteklenmek-

tedir. Zarif ve rahat atmosferin (ki 
bu fuarın tipik özelliğidir), çok so-
mut ilişkiler kurma ve çalışma için 
mükemmel koşullar sunan bir or-
tamda, yeni taleplere ve katılımcıla-
rın   beklentilerine her zaman büyük 
önem verilir. Bu yıl, özellikle, özel 
bir servis otobüsü vasıtasıyla fuar 
alanıyla bağlantılı üç uluslararası 
havaalanı olacak. 

Yenilikçi bir format, başarının belirleyici faktörüdür

SICAM 2017: Tüm sektörlerde yeni  ve 
belirleyici oyuncularla kendini yenileyen bir fuar
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IŞIK AHŞAP’ IN BAŞARI HİKÂYESİ 
DEVAM EDİYOR

Turkiyenin onemli  yüzey malzemeleri ve parke 
üretici firmalarından IŞIK AHŞAP, son yıllarda 
gerçekleştirdiği yatırımlarıyla ülkemiz ekonomisineve 
bölge ekonomisine önemli bir katma değer üretiyor. 
High Gloss’tan akrilik ürünlerine, parkeden MDFLam, 
Suntalam ürünlerine kadar geniş bir ürün üretimine 
sahip firma bu yıl yine Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi 
kuruluşu arasında yerini aldı.



HABERLERFİRMALARDAN

MOBİLYA DEKORASYON DERGİSİ
Sayı: 141 Temmuz - Ağustos 2017

69

Sektörün kadim ve güçlü aktörlerinden 
olan IŞIK AHŞAP A.Ş. bu yıl da cirosunu ar-
tırarak yine ülkemizin ilk 500 Sanayi Kuru-
luşu arasındaki yerini aldı. Firma asıl başa-
rısını ise 2016 yılındaki ihracat performansı 
ile ortaya koydu. Bir önceki yıla göre yurt 
dışı satışlarını %44 oranında artıran firma 
TİM İLK 500 Listesinde ülkemizde ihracatı-
nı en çok artıran 35. Firma oldu. Mobilya, 
kağıt ve orman ürünleri sektöründe ilk 10 
İhracatçı arasında yer alan firma 2016 yı-
lında yaklaşık 50 ülkeye ürünlerini pazarla-
ma başarısı gösterdi. Sergilenen bu üstün 
başarı, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafın-
dan da tebrik plaketi ile onurlandırıldı.
2017 yılına da çok iyi bir başlangıç yaptıkla-
rını dile getiren şirketin Genel Müdürü Hürol 
Kıynak Bey; 20 yeni renk ile high-gloss ve 
akrilik kartelâlarını daha da genişlettiklerini 
ve özellikle yeni senkronize yüzey ile Av-
rupalı mobilya üreticilerinin yöneldiği derin 
dokulu yüzey yatırımları sayesinde parke, 
mdflam ve suntalam konusunda da mo-
dern çalışmalara imza attıklarını belirtti. 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun Bölge 
Müdürlükleri vasıtasıyla depo hizmeti de 
sunan firma, aynı zamanda kendi TIR filosu 
ile müşterisinin ayağına kadar hizmet gö-
türmeyi şiar edinmiş. İstihdam seferberli-
ğinde de büyük bir misyon yüklenmiş olan 
firma, her ay onlarca yeni çalışanı bünye-
sine katarak özellikle Güneydoğu’ da istih-
damın artmasına çok büyük destek sağla-
maktadır. 
Yılın ikinci yarısında her ay bir ülkede fuara 
katılma hazırlığı yapan Işık Ahşap’ın;  arta-
rak devam eden bu başarı grafiği ile önü-
müzdeki dönemlerde de adından sıkça söz 
ettireceğinden eminiz.
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EGGER Roofing Board, her 
yapıda son dokunuşu oluşturur.
Binalarda çok sayıda role sahip olan 
çatılar, ev inşaatında yük taşıma gö-
revi de görmektedir. İşte bu nedenle 
çatının planlanması ve inşaası özel 
dikkat gerektirir. Planlama sırasında 
hem inşaat sahasındaki hava koşul-
ları, hem de fiziki gereksinimler dik-
kate alınmalıdır.

Evinizin koruması
Yapı projelerinde, döşemelere ve 
giydirmelere ek olarak çatının doğru 
planlanması da önemli bir unsurdur 
ve çatı doğru planlandığında, yapı-
nın uzun ömürlü olmasını sağlar. 
İlk olarak Roofing Board, çatılarda 
güçlendirme elemanı olarak kullanı-
lır, yani çatıları rüzgar veya deprem 
sırasında oluşacak yük etkilerine 
karşı güçlendirir. Ayrıca az bağlan-
tıyla oluşturulan geniş yüzeyli bir 
çatı iskeleti, ısı kaybını önleyerek ses 
yalıtımını artırır ve konfor sağlar.

Hızlı, kolay, güvenli: EGGER 
Roofing Board
EGGER; çatıda mükemmel koru-
mayı sağlamak amacıyla, yeni, er-
gonomik bir çatı kaplama levhası 
geliştirdi - EGGER Roofing Board; 

kendinden sonraki işlemler için son 
derece düzgün bir alt katman sağ-
layan eşsiz bir ürün. OSB 3 özel-
liklerinde üretilen bu ürün, ergo-
nomik boyutları, profil sistemi ve 
hafifliği sayesinde benzer ürünlerden  
farklılaşıyor.

Kolay uygulama
EGGER Roofing Board, çeşitli ölçü-
lerde ve ağırlıklarda üretilebiliyor: 
• 2400 x 600 x 12 mm ölçüsünde 
10,4 kg
• 2800 x 600 x 12 mm ölçüsünde 
12,1 kg 
• 2400 x 600 x 15 mm ölçüsünde 
13 kg 
seçenekleri ile mevcuttur. 
Çatı ustaları, levhanın hafifliği sa-
yesinde, taşıma ve uygulama sıra-
sında daha az yük taşımak zorunda 
kalır. Ayrıca, levhanın hafif ve kolay 
taşınır olması, taşıma ve montajın 
sadece bir kişi tarafından yapılabil-
mesine olanak sağlar. Tek kişi tara-
fından uygulanabilen bu levha; hızlı 
ve güvenli montaj olanağı sunar. 

Mükemmel hassasiyet
Uzun kenarlarında üst üste binen bi-
nili profil ve kısa kenarlarında bulu-
nan lamba-zıvana profili sayesinde 

kolay bir montaj ve daha düz bir çatı 
yüzeyi oluşturmak mümkündür.  
Roofing Board, üst üste binen binili 
profilinin kenetlenme etkisi sayesin-
de, sabitleme yapılana kadar güven-
ce altındadır. Ayrıca, mertekler arası 
yükseklik farklılıkları, üst üste binen 
binili profil sayesinde giderilebilir. 
Lamba-zıvana profili sayesinde, 
mertek aralarında kesim yapmadan 
sonsuz montaj mümkündür. Kenar 
profillere entegre edilmiş 2 mm 
genişliğindeki genleşme boşlukla-
rı, sorunsuz bir montajı garantiler. 
Egger Roofing Board kolay ve hızlı 
montaj özelliği sayesinde, düz kenar 
OSB’ye kıyasla %30’a kadar daha 
fazla zaman tasarrufu ve %1’den 
daha az fire ile malzeme tasarrufu 
ve sonsuz montaj olanağı sağlar.

Yüksek performans
EGGER Roofing Board; her bakım-
dan inovatif bir üründür. Ergonomik 
ölçüleri sayesinde taşınması kolay-
dır ve ayrıca yenilikçi profilleri saye-
sinde çok hızlı monte edilir. Montaj 
maliyetleri, diğer çatı kaplama mal-
zemelerine oranla daha düşüktür. 
EGGER Roofing Board ile ilgili daha 
geniş bilgi için: www.egger.com/ro-
ofingboard. 

Egger Roofing Board ile  
ayağınızın altı sağlam, çatınız güvenli

Egger Roofing Board ile  
ayağınızın altı sağlam, çatınız güvenli

Hafifliğine rağmen 
yüksek yük taşıma 
kapasitesine sahip 

EGGER Roofing Board, 
ergonomik bir çatı 

döşemesi çözümüdür. 
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2008 yılından bu yana Parke sektö-
ründe var olan Peli Parke, üretimine 
yeni bir ürün daha ekleyerek büyü-
mesini sürdürmeye devam ediyor. 
Peli Parke yönetimi ürünlerinin en 
önemli tamamlayıcısı olarak gör-
dükleri kapıların, üretiminin de kendi 
tasarım ve kalite anlayışıyla gerçek-
leşmesi gerektiğine inanıyor. Bu an-
layışla kapı koleksiyonu yaratan Peli 
Parke, böylece sektördeki eğilimi de 
değiştireceklerini iddia ediyor.

YENİ JENERASYON  
ÜRÜNLERLE YAŞAM  
TARZINIZA UYGUN KAPILAR
3 farklı konseptten oluşan koleksi-
yonda öne çıkan ‘’Prismatic Style‘’ 
adlı kapının kendine özgü bir hikaye-
si de var. Yeni jenerasyona ait tasa-
rımı anlatan Prismatic isimli seride 
görsel uyum ve dinginlik ön planda 
yer alıyor. Tasarımın ahşapla birleşi-
mi, bugünün ve geleceğin trendlerini 
eskimeden/eskitmeden yaşamanıza 
ve yaşatmanıza imkan tanıyor.

PELİ DK KAPILARIN  
ÖZELLİKLERİ
Peli-DK, yarattığı üç ayrı style ka-
pılarla, tüketicinin yaşam tarzına 
uygun modellerin yanı sıra, mobil-

ya trendleriyle birleşen tasarımları 
hayata geçirdi. Bu tasarımlar tüketi-
cinin yaşam tarzını dikkate alıp, evin 
içindeki mobilya anlayışıyla bütünle-
şiyor. Bu sayede sadece endüstriyel 
kapı tasarımları yerine, yaşam şek-
linize uygun kapıları mobilya trendi-
nize katmış oluyorsunuz.
Peli-DK adı ile üretilen iç mekan ka-
pılarının tasarımında öncelik parke 
ve kapı yüzeyini bütünleştirmek. 
Mekanlarda kullanılan süpürgelik-
leri de kapıların pervazları ile aynı 
model yapmak Peli-DK’nın sektöre 
getirdiği yeni bir anlayış. Bu kapıla-
rın en büyük özelliği çizilmeye karşı 
dayanıklı olması, kolay temizlenebil-
mesi, yüzeyinin canlı ve parlak kal-
ması. Kasa, pervaz ve kapı yüzeyinin 
aynı dokuda olması. Aynı zamanda 
kapı yuvasında kullanılan fitil de 
kapının sessiz olmasını sağlıyor. 
Kilitte ise farklı bir sistem kullanıl-
mış; Kale’nin yeni ürettiği sessiz kilit 
sayesinde kapı açılıp kapanırken ses 
çıkarmıyor.

YENİ JENERASYON KAPILAR: 
PRISMATIC STYLE

PELİ PARKE SEKTÖRDE YENİ BİR ‘’KAPI’’ AÇTI

‘’Vezirköprü Orman Ürünleri ‘’Peli Parke’den sonra kapı da üretmeye başladı. 
‘’PELİ DK Dekoratif Kapılar‘’ adıyla sektöre sunulan kapılar iç mekanda 
bütünlük duygusunu yakalamak isteyenler için tartışmasız en iyi seçenek. 
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ÖZEMEK, Farklı  
İhtiyaçlara
Çözümler  
Sunmakla  
Öne Çıkıyor

Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi 
son derece coşkulu bir Interzum’u 
geri de bıraktık. Türkiye’nin köklü 
firmalarından biri olarak temelleri 
1975 yılında Mustafa ÖZÇOBAN ta-
rafından atılan Özemek-A1’i, yurt 
dışına açılan kapımız olarak görüyor 
ve her fuar döneminde bu misyon-
la Interzum’da yerimizi alıyoruz. 
Fuarda diğer firmalarla yan yana 
gelerek sektörel gözlem yapma im-
kanı bulmaktan ve yüksek bir müş-
teri potansiyeliyle bir araya gelmek-
ten bir kez daha büyük mutluluk  
duyduk. 

Yeni ürünlerimiz fuarda 
görücüye çıktı

Özemek-A1 olarak; çift renk kenar 
bantları, co.ext kasa fitilleri, krom 
kaplı ürünler ve oda süpürgeliği 
olmak üzere bu fuarda görücüye 
çıkardığımız yeni ürünler dünyanın 
her yerinden gelen ziyaretçilerden 
büyük ilgi gördü.

Interzum Fuarı’na katılan 60 ülke-
den biri olarak standımızda; Avrupa, 
Afrika ülkeleri başta olmak üzere 

Bangladeş, Kolombiya, Guatemala, 
Moğolistan, Malezya, Hong Kong, 
Amerika ve Hindistan gibi uzak coğ-
rafyalarda dahil olmak üzere 55 
farklı ülkeden ziyaretçiyi ağırladık. 

Burada başladığımız görüşmeleri 
büyük bir hızla sürdürüyoruz. Bu 
anlamda bizim için son derece ve-
rimli geçen bir fuar olduğunu söyle-
yebiliriz. Halihazırda 50 farklı ülkeye 
ihracat yaparak Türkiye ekonomisi 
için de büyük değer yaratıyoruz. Bir 
dünya markası olma gayemizle bu 
sayıyı önümüzdeki bir yıllık dönem-
de 60’e çıkarmayı hedefliyoruz. 

Bu nedenle uluslararası fuarlar ara-
sında sektöründe önemli yer tutan 
Interzum, hedeflerimize ulaşmamız 
için önemli bir basamak. Bu fırsatı 
da en iyi şekilde değerlendirdiğimi-
ze; A1 olarak hem firmamıza hem 
de ülkemize kattığımız değeri sürek-
li olarak arttırdığımıza inanıyoruz. 

İnovasyon ve çeşitlilik 
açısından beğeni topladık

Interzum, inovasyona ve yeni fi-

kirlere açık, sektörü geliştirmeyi 
hedefleyen bir fuar. Bu nedenle bu 
etkinliğin daimi bir parçası olmamız 
kaçınılmaz. Çünkü biz Özemek çatısı 
altında “mükemmele ulaşma” tut-
kumuzla müşterilerimizin ihtiyacını 
karşılamak üzere yenilikçi çözümler 
sunmayı öncelikli hedefimiz olarak 
görüyoruz. Bu yaklaşımımız saye-
sinde desen ve ürün çeşitliliğimizle 
Türkiye’de lider dünyada ise önde 
gelen firmalar arasında yer almayı 
başarıyoruz.

Türkiye’de bulunan 15 adet geliş-
miş extruder hattımızda özveriyle 
görevini yerine getiren 100’ü aşkın 
çalışanımıza kapılarını açan 10.000 
m²si kapalı 22 dönüm üretim tesi-
simizde aylık 1000 ton PVC işleme 
kapasitesi ile yurt içi ve yurt dışın-
daki farklı sektörlere hizmet veri-
yoruz. Bu fuarda da altını çizdiğimiz 
ve stant ziyaretçilerimizin büyük 
ilgisini çeken “farklı ihtiyaçlara hi-
tap etme” özelliğimiz bizi biz yapan 
şey diyebiliriz. Elbette kaliteyi ve 
müşteri memnuniyetini her zaman 
önceliğimiz olarak görmeye devam 
ederek... 
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Yaşam alanlarına özel ahşap çö-
zümler sunan AGT, İstanbul İkitel-
li’deki Trend Center isimli showro-
om’unda sezona damgasını vuracak 
ürünlerini sergiledi.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi’n-
de toplam 400 bin metrekare alana 
kurulu modern üretim tesislerinde; 
MDF, MDF-LAM, Panel, Profil üreti-
mi ile mobilya ve dekorasyon sek-
törlerine, parke, kapı, duvar paneli 
ve süpürgelik üretimi ile de inşaat 
sektörüne hizmet veren AGT, de-
korasyon ve yapı sektörünün önde 
gelen basın mensuplarıyla bir araya 
geldi.  İkitelli’deki Trend Center’da 

AGT ‘Trend Center’da sezona damgasını 
vuran ürünleri tanıttı
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düzenlenen etkinlikte, 2017 yazına 
dair en yeni ürünlerin tanıtılmasının 
yanı sıra, AGT’nin doğadan aldığı il-
hamı yansıtan bir terrarium work-
sop’u da gerçekleşti.
Etkinlik kapsamında mevcut ürün-
lerin yanı sıra parke koleksiyonuna 
eklenen yeni Concept Parke Serisi 
de sergilendi. AGT, Panel koleksiyo-
nuna kattığı 20 yeni renk ile de göz 
doldurdu.

Yeni “Concept Parke Serisi”  
doğallığı ile dikkat çekiyor
AGT, parke koleksiyonunu yeni Con-
cept Parke Serisi ile genişletti. Doğal 
ağaçların birebir fotoğraflarının ileri 
teknoloji yöntemleri ile özel kağıtla-
ra basılmasıyla üretilen seri, desen-
leri ile de göz doldurdu. AC4 sınıfın-
da üretilen 10 mm’lik Concept Serisi, 
yüksek yoğunluğa ve neme karşı 
dayanıklı lif levhalardan oluşuyor. 
Seri; 15 yıl garanti imkanı, yüzey 
sağlamlığı, yüksek şişme direnci gibi 
kullanıcı dostu özellikler sunuyor.
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Milano’nun metro duraklarından esinlenerek Loreto, 
Scala, Moderna, Casella, Dorino ve Centro olarak ad-
landırılan Concept Parke Serisi, içerdiği alüminyum ok-
sit tanecikleri sayesinde aşınmaya, çizilmeye ve ısıya 
karşı dayanıklılığa sahip.
AGT, yeni reklam kampanyasıyla da Concept Parke 
koleksiyonunu tanıtmaya devam ediyor. Ulusal ve di-
jital medya reklam kuşaklarında yayınlanmaya devam 
eden film; yaşam alanlarında yenilik isteyenleri kolay 
temizlenebilen 10 mm Concept Parke ile buluşturuyor.

AGT’nin yeni inovatif ürünü: “Yangına Dayanıklı 
Kapı”
Ar- Ge’ye büyük önem veren ve bu doğrultuda geçtiği-
miz günlerde Antalya’nın ve Ağaç Mamülleri ve Orman 
Ürünleri Sektörü’nün ilk Ar-Ge merkezini kuran AGT, 
üstün yalıtım performansına sahip 30 ve 60 dakikalık 
yangına dayanıklı kapılarını, iki farklı model olarak son 
kullanıcının beğenisine sundu. Yangına dayanıklı kapılar 
geniş asimetrik pervazıyla; kapının etrafında konumla-
nan alarm, dijital anahtar, entegre aydınlatma, isimlik 
gibi elemanlar için uygulama kolaylığı sağlıyor.
Benzersiz yüzeyi, 2017 trendlerine uygun renk alterna-
tifleriyle yeni Soft Touch Düz, Elite, Yeni Patara ve Ro-
yal kapılar, bu yılın en iddialı modelleri olarak öne çıktı.
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Yaklaşık 300 davetlinin katıldığı İf-
tar gecesinin açılış konuşmasını GS 
yk başkanı yaptı. Yeni üyelere üyelik 
sertifikalarının da verildiği gecede 
Gecenin ana sponsoru olarak BETA 
KİMYA A.Ş kurucusu ve Gn Müdürü 
Sn Adil Palister Tüm misafirlere iyi 
ramazanlar dileğiyle başladığı ko-
nuşmasında böyle bir birlikteliğin ve 
biraraya gelme duygularının kendisi 
için önemini ifade ederek Bu gece-
den dolayı ayrıca Galatasaraylı ola-
rak özel bir mutluluk duyduğunu be-
lirtti. Ülkemizde birlik ve beraberliğe 

de vurgu yapan Pelistler ‘’Yaşadığı-
mız bu zor günlerde gerek firmalar 
olarak gerekse de bireyler ve ülke 
olarak daha çok çalışarak önemli 
işler başararak Dünya markalarına 
dönüşerek hem şirketlerimizi hem 
de ülkemizi en iyi şekilde temsil ede-
biliriz. Bu günlerde buna herzaman-
kinden çok ihtiyacımız var. Çünkü 
ülkeler markalarıyla var olurlar ve 
o markalar kendileriyle birlikte ül-
kelerini de dünyanın her noktasına 
taşırlar.’’ dedi . Gece semazen gös-
terisi ve tasavvuf müzigi ile sürdü..

1905 Galatasaraylı işadamları iftarında 
Beta Kimya imzası

Beta Kimya Sponsorluğunda 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları 
Derneği tarafından yapılan  geleneksel iftar yemeği, 30 Mayıs 2017 

tarihinde Four Seasons Hotel İst Bosphorus’ta gerçekleşti 
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Amerika Birleşik Devletleri ekonomi-
si dünyanın en büyük ekonomisidir. 
En son Dünya Bankası rakamlarına 
göre, 18 trilyon dolara, küresel eko-
nominin çeyrek payını (% 24.3) tem-
sil ediyor.

Çin, 11 trilyon dolarla ya da dün-
ya ekonomisinin% 14.8’iyle takip 
ediyor. Japonya, dünya ekonomi-
sinin yaklaşık% 6’sını temsil eden  
4.4 trilyonluk bir ekonomiyle üçüncü 
sırada.

Avrupa ülkeleri, listede önümüzdeki 
üç yeri alıyor: Almanya, dördüncü 
sırada, 3.3 trilyon dolar ekonomiyle; 
2,9 trilyon dolar ile Birleşik Krallık 
beşinci sırada; Fransa 2.4 trilyon do-
larla altıncı sırada yer aldı.

Hindistan, 1.8 trilyon doları aşan bir 
ekonomiyle sekizinci sırada yer alan 
İtalya, 2 trilyon dolar ile yedinci sı-
rada ve İtalya’yı sekizinci sırada yer 
almaktadır.

Brezilya’ya dokuzuncu sıra, nere-
deyse 1.8 trilyon dolarlık bir ekono-
miyle gidiyor.

Ve 10. Kanada’da 1.5 trilyon doları 
aşan bir ekonomi ile.

Amerika Birleşik Devletleri ekonomi-
si listedeki üç ila on birliğin birleşik 
ekonomilerinden daha büyük.

2017’de dünyanın en büyük 10 ekonomisi
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En hızlı büyüyen ekonomi
Bununla birlikte, ABD daha uzun 
süre hakim olmayabilir.

Çin ABD’yi 7 trilyon dolara geçse 
de, bunu takip ediyor. IMF’ye göre, 
Çin ekonomisi 2016 yılında Ameri-
ka’nın% 1,6’sına kıyasla% 6,7 ora-
nında büyüdü.

Çin, Hindistan’ı en hızlı büyüyen bü-
yük ekonomi olarak geçti. IMF’nin 
Dünya Ekonomik Görünümü, Çin 
ekonomisinin 2016 yılında Hindis-
tan’ın% 6,6’sına kıyasla% 6,7 ora-
nında büyüdüğünü tahmin ediyor.

Brezilya ekonomisi geçen yıla oran-
la% 3.5, yani bunu yapmak için ilk 
10’da birlikteydi.

Yukarıdaki grafik, dünyanın en bü-
yük 40 ekonomisini tek tek göster-
mekte, ancak renklerle kıta halinde 
gruplanmaktadır.

Asya bloğunun açıkça, küresel GS-
YİH’nın sadece üçte birinden (% 
33,84) fazlasını temsil eden başka 
herhangi bir ülkeden daha büyük 
bir paya sahip olduğu. Bu, sadece% 
27,95 ile çeyreği temsil eden Kuzey 
Amerika ile kıyaslandı.

Avrupa, küresel GSYİH’nın sade-

ce beşte birinde (% 21.37) üçüncü  
sırada.

Bu üç blok, birlikte, dünyanın top-
lam üretiminin dörtte üçünden faz-
lasını (% 83.16) üretmektedir.

2050’deki en büyük 
ekonomiler
PricewaterhouseCooper tarafın-
dan yapılan yeni bir araştırmada, 
gelişmekte olan ekonomiler geliş-
miş ülkelerden daha hızlı büyüme-
ye devam edeceğinden, Çin’in 2050 
yılına kadar birinciliği olacağı belir-
tiliyor. Hindistan ikinci sırada, ABD 
üçüncü, dördüncüsü ise Endonez-

ya’ya gidecek.

İngiltere, Meksika, Türkiye ve Viet-
nam gibi daha hızlı büyüyen geliş-
mekte olan ekonomiler tarafından 
geride bırakıldıklarında İngiltere 
2050 yılına kadar 10. sıraya düşe-
bilirken, Fransa’nın ilk 10’a girmesi 
ve İtalya’nın ilk 20’de yer alması 
mümkündür.

Raporda ayrıca, 2050 yılı itibarıyla, 
teknoloji kaynaklı üretkenlik nede-
niyle dünya ekonomisinin nüfus ar-
tışını aşarak iki kattan fazla büyüye-
bileceği söyleniyor.

Kaynak: Dünya ekonomik forumu.

Grup şirketlerimizden Genmar ile 
katılmış olduğumuz yapı fuarında 
doğadan almış olduğumuz ilhamla 
yep yeni G-Ext dış cephe koleksiyo-
numuz, Hanex akrilik uygulamaları 
ve henüz lansmanını yeni yapmakta 
olduğumuz i-TOP Ker seramik ürün-
lerimizi tüm yapı sektörüyle buluş-
turduk.

Koleksiyonumuz ve ürünlerimizin 
yanı sıra standımız ile de büyük ilgi 
gördüğümüz Yapı Fuarı’nda Ozan 
Ünal / Red Pin design tarafından 
tasarlananan standımız en iyi stand 
tasarımı ödülüne layık görüldü. Son 
3 yılda 2. kez Altın Mıknatıs 1. lik 
ödülü’ne layık görülmenin gururu 
içerisindeyiz.

EN İYİ STAND TASARIM ÖDÜLÜ YİNE GENTAŞ’IN
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23-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
TÜYAP Kongre Merkezi’nde düzenle-
nen Yapı Fuarı’na katılan Vezirköprü 
Orman Ürünleri Grubu’nda yer alan 
Peli Parke en yeni ürün ve hizmet-
lerini sektör profesyonelleri ile bu-
luşturdu. 
Fuarın ilk günü Peli standını ziya-
ret eden ‘’Vahe Kılıçaslan’la Evdeki 
Mutluluk’’ programının sunucusu 
Vahe Kılıçaslan Peli Parke’nin yeni 
ürettiği kapıları inceledi ve progra-
mına sponsor olan Peli Parke’nin en 
yeni ürünleri önünde fotoğraf çek-
tirdi. Yönetim Kurulu’nun tamamı-
nın bulunduğu fuarda Peli Parke’nin 
yeni ürün gamı büyük ilgi gördü.
Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri 
zirvesi olarak adlandırılan fuara ka-
tılmalarının prestij açısından önemli 
olduğunu söyleyen Peli Parke Pa-
zarlama Müdürü Mehmet Karaha-
sanoğlu, Bu seneki fuar hem yeni 
mimari konseptimiz, yeni standımız 
ve stand tasarımımızla bizim açımız-
dan çok farklıydı dedi. Peli Parke adı-
na fuarın verimli olduğunu düşün-
düklerini ifade eden Karahasanoğlu, 
genel olarak ziyaretçilerin beğenisi-
ni topladık. Sunumumuzun başarılı 

olduğunu söylüyorlar diye konuştu. 
Bu yıl ki fuarda özellikle iki yeni ürün 
grubunu ön plana çıkardıklarını ifa-
de eden Karahasanoğlu ‘’Biri yeni 
üretimine başlayacağımız Peli DK 
kapılarımız ve diğeri parkede Loft 
Koleksiyonumuz. Kapı üretmedeki 
öncelikli amacımız parke ve kapı yü-
zeyini bütünleştirmek. Mekanlarda 
kullanılan süpürgelikleri de kapıların 
pervazları ile aynı model yapmak. 
Yeni kapılarımızın tasarımları Adnan 
Serbest’e ait.  Adnan Bey bizim için 
çok özel bir seri oluşturdu. Bu tasa-
rımlarımızda iki farklı malzemede 
yoğunlaştık. Biri Melamin yüzeyli 
kapılar. Diğeri lake kapılar. Bu kapıla-
rın en büyük özelliği çizilmeye karşı 
dayanıklı olması, kolay temizlene-
bilmesi ve yüzeyinin canlı ve parlak 
kalması. Kasa, pervaz ve kapı yüze-
yinin aynı dokuda olmasına dikkat 
ettik. Kapı yuvasında kullandığımız 
fitil kapının sessiz olmasını sağlıyor. 
Kilitte farklı bir sistem kullandık. 
Kale’nin yeni ürettiği (sessiz kilit) 
bu sayede kapı açılıp kapandığında 
ses çıkmıyor. Diğer kapılarımızda şu 
anda çok popüler olan lake kapılar. 
Bu tarzda sektöre çeşitli alternatif-

ler sunduk’’ diye konuştu.
Parke de de en yeni ürünlerinin Loft 
Koleksiyonu olduğunu sözlerine 
ekleyen Karahasanoğlu ‘’Bu kolek-
siyonda kendi içinde 8 ayrı ton ve 
renkten oluşuyor. Özelliği ise Meşe 
ve Kestane dokusunu aynı şekilde 
yüzeye yansıttık.  Böylece Loft Ko-
leksiyonu Lamine ile yarışır özellikte 
bir ürün oldu. Koleksiyon fiyat avan-
tajı ve uzun ömürlü olması açısından 
da kullanıcıya avantaj sağlıyor. Ben 
Loft’un Avrupa standartlarında bir 
ürün olduğuna inanıyorum’’ diye 
belirtti. Bu ürünlerin dışında diğer 
koleksiyonlarının da tanıttıkları bir 
fuar olduğunu söyleyen Karahasa-
noğlu ‘’Bir de Pelit Aslan Grubu’na 
ait 2 ürüne yer verdik. Biri Peli dijital 
duvar kağıtları diğeri de Peli dijital 
masa tablaları. Her iki yeni ürünün 
tanıtımını yaparak bayilerimize daha 
geniş bir yelpazede çalışma fikrini 
aşıladık’’ diyerek sözlerini bitirdi.
1.000’in üzerinde katılımcı firma, 
80 binin üzerinde ziyaretçinin katıl-
dığı fuar yapı sektörüne dair birçok 
panele ve etkinliğe de ev sahipliği 
yaptı. 

PELİ PARKE’NİN YENİ KAPI MARKASI  
PELİ DK, YAPI FUARI’NDA TAM NOT ALDI
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Çin Dış Ticaret Guangzhou Fuar Ge-
nel A.Ş. ve Adsale Fuar Hizmetleri 
Ltd Şirketi Çin (Şanghay) Uluslara-
rası Mobilya Makine ve Ağaç İşleme 
Makine Fuarı’nı  birlikte gerçekleşti-
recekler. 2018’den itibaren. iki taraf 
tarafından Çin Uluslararası Mobilya 
Fuarı (Shanghai) “CIFF” olarak) Yeni 
stratejik işbirliği,  başlayacak.
Bu yeni işbirliğiyle geliştiemek için 
, Adsale Exhibition Services Ltd’nin 
amiral gemisi fuarlarından  biri olan 
Ağaç İşleme Ekipmanları Ulusla-
rarası Fuarı (“WMF” olarak bilinir), 
Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi’ne 
(“NECC” olarak anılacaktır) devredi-
lecektir. , Şangay ve Çin (Şanghay) 
Uluslararası Mobilya Makine ve 
Ağaç İşleme Makine Fuarı’nı ortak-
laşa organize etmek üzere CIFF’nin 
(Şanghay) bir yan kuruluş gösteri-
si olarak yer aldı. Stratejik işbirliği, 
hem katılımcıların hem de alıcıların 
bu profesyonel platformda iş fır-
satlarını keşfedebilecekleri ulusla-

rarası ve becerikli bir fu-
arla sektörü büyütmeyi  
amaçlıyor.
1998 yılında kurulan CIFF, 
39 Fuarı’nı  başarıyla 
gerçekleştirildi. Mobilya 
imalatı için ilgili ekipman-
ların sergilenmesinde uz-
manlaşmış olan CIFF’nin 
(Şangay) Mobilya Maki-
naları Bölümü uzun zamandır ye-
rel ve uluslararası ünlü katılımcılar 
tarafından desteklenmektedir. Fuar 
şimdi Çin’deki türünün tek temsilcisi 
oldu.
WMF, Adsale Exhibition Services 
Ltd. ve Çin Ulusal Ormancılık Makine 
Birliği tarafından ortaklaşa düzen-
lenmektedir. Ayrıca, EUMABOIS’den 
özel destek almaktadır. 1986 yılında 
açılan WMF, Asya’nın en büyük ve 
en köklü profesyonel ahşap işleme 
makineleri sektörünü temsil ediyor. 
2018 Çin (Şanghay) Uluslarara-
sı Mobilya Makine ve Ağaç İşleme 

Makine Fuarı 53.000 m2’lik 
bir Fuar  alanı ile  NECC Şan-
ghay Salonu 7.1  de temsil 
edilecek.    Mobilya imalat 
ekipmanı sergilerken,Fuar  
aynı zamanda temel ahşap 
işleme makineleri, panel 
üretim ekipmanları, vb. gibi 
yeni bölümleri de tanıtacak-
tır. Fuarda ahşap  profilleri, 

ahşap ürünlerden mobilyalara ve 
ayrıca kirlilik arıtma anahtar tes-
limi projelere kadar çeşitlilikler 
gösterecektir.
İki profesyonel fuar  organizatörü, 
mobilya imalatı endüstrisi için yeni 
bir bölüm başlatmak için kaynak-
larını birleştiriyor. Çinli (Shanghai) 
Uluslararası Mobilya Makinaları ve 
Ağaç İşleme Makine Fuarı, çok sa-
yıda yerli ve yabancı makine teda-
rikçisine üstün teknoloji sergilemek 
için kaliteli bir platform sunarken, 
global alıcılara geniş bir üretim yel-
pazesi seçeneği sunacak.

CIFF Şangay ve WMF’nin  
Stratejik İşbirliği

Eylül 2018’de Şanghay NECC’de “Çin (Şanghay) Uluslararası Mobilya  
Makineleri ve Ağaç İşleme Makine Fuarı” nı ortaklaşa düzenliyor.
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Türkiye, Balkanlar ve Orta-
doğu’nun lider, dünyanın en 
büyük 3. kenarbandı üreticisi 
Roma Plastik, tüm dünyada 
mobilya sektörünün en önem-
li isimlerine ev sahipliği yapan 
Interzum 2017’de, yeni dekor, 
yüzey, ürün ve servis yenilik-
lerini tanıttı. Bu yılın konsepti 
olarak “İlham alın” mottosuy-
la fuarda yerini alan Roma 
Plastik, mobilya endüstrisin-
deki müşterilerden mimarlara 
ve üreticilerden distribütör-
lere varan geniş bir yelpaze-
de, 60’a yakın ülkeden 1000’i 
aşkın firmayı Egger standında 
ağırladı.
Egger 2017-2019 Dekoratif 
Koleksiyonu’nu bu yıl lanse 
eden firma, birçok yeniliği 
standında tanıttı. Feelwood 
yüzeylerin kaplama ve  ma-
sif ahşaptan ayırt edilemeyen 
yeni 6 yüzeyi ile, PerfectSense 
serisinin çizilmelere karşı da-
yanıklı “TopMatt” yüzeyi bü-
yük ilgi gördü.

Roma Plastik’in fuarda  
tanıttığı ürünler 
Yeni Accent serisi kontrast 
kullanım seçeneği ve doğal 
ahşaba derinlik hissi katan ta-
sarımıyla, dikkat çeken ürün-
lerden biriydi. Ahşap levhalar-
la yarattığı desen uyumuyla, 
tasarımcılara ilham veren 
ürün, ahşap gibi klasik bir de-
senin farklı kullanım seçenek-
lerini gözler önüne serdi.
Fuarın öne çıkan diğer ürün-
lerinden biri Doppia F8982 
Siyah–Altın kenarbandıydı. 
Günümüzde kenarbantları, ta-
mamlayıcı ürün olmaktan çok, 
tasarımı güçlendiren element 
olma yönünde bir değişim 
yaşıyor. Mobilya tasarımla-
rındaki kontrast trendine mü-
kemmel bir örnek olan yeni 
Doppia F8982 Siyah–Altın 
tasarımı, son olarak 2017 Al-
manya Tasarım ödüllerinde 
“Özel Mansiyon” ödülüne layık 
görülmüştü.

Roma Plastik, Yeni Ürünleriyle  
Interzum 2017’de Büyük İlgi Gördü

Roma Plastik, 16-19 Mayıs tarihleri arasında Köln’de düzenlenen  
Interzum 2017 Uluslararası Mobilya fuarındaki ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı.
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Yeni dış cephe dekor ve renkle-
rimizle, mimari projelere eşsiz 
tasarımlar
Gentaş G-ext® panalleri dış cep-
he projelerinize tasarım özgürlüğü 
sunar. Tasarımlarınıza eşsiz değer 
katarken modern, estetik ve sağ-
lam yapısıyla da uzun ömürlü cephe 
çözümleri yaratır. Birbirinden farklı, 
birbirini bütünleyen renk ve dekor 
seçenekleriyle doğanın ilhamı cep-
helerinizde...

Doğanın ilhamını ve sıcaklığını 
iç mekanlarınızda hissedin...
Lansmanını yapmakta olduğumuz 
yeni koleksiyonumuzla iç mekan 
alanlarına sıcak dokunuş ve eşsiz bir 
ambians katıyoruz. Tüm mobilya çö-
zümlerinizde yeni dekor ve yüzeyle-
rimizi muhteşem bir uyumla ve fark 
yaratacak şekilde kullanabilirsiniz.

GENTAŞ YENİ KOLEKSİYON
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TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş  tarafın-
dan, Adana Büyükşehir Belediyesi, 
Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Tica-
ret Odası, Adana Sanayi Odası, Ada-
na Ticaret Borsası, Adana Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Adana 
Mobilya Sanayicileri İşadamları Der-
neği, Adana Marangoz ve Mobilya-
cılar Odası, Antakya Marangozlar 
ve Hızarcılar Odası, Adana Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği des-
tekleriyle, Çukurova Mobilya ve De-
korasyon Fuarı 2017-10. Ev ve Ofis 
Mobilyaları, Dekorasyon, Aydınlat-
ma, Ev Tekstili, Bahçe Mobilyaları, 
Ev Elektroniği ve Aksesuarları Fu-
arı      24- 29 Ekim 2017 tarihleri 
arasında TÜYAP Adana Uluslararası 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçek-
leştirilecektir. 
Çukurova bölgesi, Türkiye’nin en sı-
cak bölgelerinden biridir. Bölgesel 
olarak da Türkiye’de sanatçının,za-
anatkarın en yoğun olan bölgesidir 
ADANA.Buna paralel olarak mobil-
ya sektöründe de çok hızlı biçimde 
zaanatkar yetişmiştir.
1950 yılında kurulan Adana Ma-
rangoz ve Mobilyacılar Odasının da 
desteğiyle   5.000 civarında işlet-
menin bulunduğu bir mobilya şehri 

olmuştur.Mobilya sektörünün geli-
şiminde  ve üretimdeki yapılanmada 
emek yoğun çalışmaların ağırlıkta 
olduğu Adana’da özellikle oymacılık 
ve iskelet yapımı sektöre damgası-
nı vurur. Ülkenin pek çok bölgesinin 
oyma ve sandalye koltuk iskeletleri 
Adana üreticilerin ellerinden çıkar. 
Konumu itibariyle Ortadoğu ya ya-
kınlığının avantajını da kullanan, aynı 
zamanda nakliyede de daha uygun 
şekilde ihracat yapan Adana  Mo-
bilyası, Türkiye’deki en büyük kla-
sik mobilya iskeleti yapan  ilimizdir.   
Ortadoğu’nun da yapılan el işçiliği, 
göz nuru ürünlere olan talebinden 
dolayı ihracatın büyük bir bölümünü 
Irak, S.Arabistan, Ürdün, İran, Azer-
beycan gibi ilimize yakın ülkelere ol-
duğu gibi Yunanistan, Almanya gibi 
Avrupa ülkelerine de yapmaktadır. 
Adana mobilyasının tercih sebebi 

olmasının en büyük nedeni bölgenin 
sıcak olması, ağaçlarının doğal or-
tamda fırında gibi kuruması ve iske-
letlerin bu nedenle kuru, sağlam ve 
kaliteli olmasıdır.
Bunun yanı sıra modern tarzda,gü-
nün modasına uygun mobilyaların 
da yapıldığı şehirdir        
Fabrikasyon üretim yapan firma 
sayısı henüz sınırlı olsa bile orta ve 
büyük ölçekli işletmelerinin sayısı 
her geçen gün hızla artmaktadır.
Bu nedenle teknolojiyi takip eden, 
mimarlarla beraber çalışarak yeni 
tasarımlar yapan, kendi AR-GE sini 
kuran, ulusal ve uluslararası pa-
zardan pay alabilmek için çaba har-
cayan  Gizir profil, Makser Makine, 
Kastomonu Entegre, Yıldız Entegre 
firmaları bu bölgede yeni yatırım-
ları ile Mobilya Sanayinin ivmesini  
artırmışlardır.

Ticaret odası Cemile Sultan tesislerinde gerçekleşen serti-
fika dağıtım töreninde basın dünyasının TV, gazete, Radyo, 
mesleki yayınlar gibi pekçok alanda basın faliyeti gerçek-
leştiren oda üyelerine gerçekleşen bir etkinlikle sertifika-
ları verildi.  Bu yıl 25. Yılını dolduran Ekin yayın grubu da 
Ticaret Odası yayın meslek komitesinin gerçekleştirdiği bu 
toplantıda meslek komitesi başkanından sertifikasını aldı. 
Etkinlik mesleki dayanışmanın önemini anlatan konuşma-
lar ve tanışmalarla sürdü.

İstanbul Ticaret Odası 
üyelerine yayıncılık  

sertifikalarını dağıttı

Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fuarı   
24 Ekim’de Adana’da Gerçekleşecek



Schattdecor,Interzum fuarındaki
dört trend alanında “MULTIDIMEN-
SIONAL LIFESTYLES” sloganı altında
en yeni tasarım trendlerini tanıttı:
Community Zone, Ageless Living,
Smart Home ve Micro Housing. In-
terzum ziyaretçileri bu bağlamda
Schattdecor tasarımcıları tarafın-
dan rehberlik edilen turlara katılıp,
en yeni dekor trendlerinden ilham
alma olanağı buldular. Üstelik bu
trendlerin hepsi, yarının dekorasyon
trendlerini tanımlayan, ürün geliştir-
me uzmanlarına ve tasarımcılara,
tasarım, malzeme ve renkler hak-
kında değerli bilgilerle rehberlik
eden bir trend kitabı altında toplandı.

Bu trend alanlarına, beş metreye va-
ran büyük desen tekrarıyla, dijital
baskının potansiyelini etkileyici bir şe-
kilde gözler önüne seren, taş dekor-
lar şeklinde pek çok dijital baskı, ör-
nek olarak entegre edilmişti. Burada
dijital baskı, tifdruk dekorlarını mü-
kemmel şekilde tamamlayan bir öğe
olarak sunuldu. Fuarda öne çıkan
gözde dekorlar arasında “Kitami”,
“Catania Eiche”, “Jackson Hickory”,
“Wasabi” ve “Barcelona” sayılır.

Standın zemini de dikkatleri üzerine
çekti: Schattdecor’un yeni ürünü
olan, PVC içermeyen özellikleriyle
göz dolduran Proflex 3D, bu fuarda
ilk kez görkemli bir şekilde tanıtıldı.
Proflex’in temelini, önce baskı yapı-
lan ve sonra termoplastik kullanım
tabakasıyla donatılan, zararlı mad-
de içermeyen PP folyo oluşturuyor.
Sonuç olarak, dış etkenlere karşı
çok dayanıklı ve uzun ömürlü, es-
nek, elastik bir yüzey elde ediliyor.
3D yüzeyin doğal dokunuş ve görü-
nüm özelliklerine sahip. Ayağa sıcak
geliyor, bakımı kolay ve dolayısıyla
ekolojik bilince sahip tüm tüketiciler
için ideal bir çözüm oluşturuyor.
Ayrıca senkron dekorların yanısıra,
formika görünümü ve parmak izi
tutmama gibi özel nitelikler taşıyan
Decolay Real, Smartfoil Evo ve
Smartfoil Mat+ gibi pek çok yeni
üründe tanıtıldı.

Schattdecor, yeni ürünlerin ve tasa-
rım trendlerinin yanı sıra, başka ino-
vasyonlar da tanıttı: Örneğin
Schattdecor tarafından geliştirilen
bir dekor tanıma uygulaması, şirke-
tin dekorlarının taratılarak tanınma-

sını ve mobil cihazlar üzerinden de-
kora ait ayrıntılı bilgilerin edinilmesi-
ni sağlamaktadır. Bunun ötesinde
internet sitesi de içerik olarak tama-
men gözden geçirildi ve sitenin yapı-
sı optimize edildi. Düzenlenen fuar
partisi ise, Schattdecor Köln çıkar-
masını tamamladı. Parti, “Güle Gü-
le” sloganı altında görevinden ayrı-
lan Yönetim Kurulu Başkanı Reiner
Schulz’a atfedildi.

Schattdecor AG Yönetim Kurulu
Başkanı Roland Auer, “bu fuarda
kendimizi geliştirerek, artık bir yü-
zey uzmanına dönüştüğümüzü ilk
kez bu kadar etkili olarak gösterdik.
Fuarda ürün yeniliklerinden, tasa-
rım trendlerinden ve inovasyonlar-
dan oluşan bir havai fişek gösteri-
siyle ziyaretçilerimizin başını dön-
dürdük. Çalışanlarımızın perfor-
manslarıyla gurur duyuyoruz ve
yaptığımız işin takdir edildiğini görü-
yoruz. Fuar ziyaretçilerinin verdik-
leri kesinlikle olumlu geribildirimle-
ri, portföyümüz üzerinde çalışmaya
devam etmek için bir teşvik olarak
görüyoruz. Geleceğe güvenle ve he-
yecanla bakıyoruz,” dedi.

Schattdecor, Interzum fuarının
ziyaretçilerini her yönüyle büyüledi
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Hanover’de gerçekleşen 2017 Ligna
Fuarı Biesse için çok özeldi. 5.000
metre karelik alana yayılan Biesse
standı dünyanın her yerinden fuara
gelen birçok ziyaretçinin ilgi odağı
oldu. Müşterilerinden, çözüm ortak-
larından ve basın çalışanlarından
pozitif geri bildirimler ve memnuni-
yet veren yorumlar aldı. Tüm bunlar;
şirketin giderek artan verimli hiz-
metlerine yaptığı yatırımların, sun-
muş olduğu yenilikçi ürünlerin ve
tüm dünya pazarlarındaki varlığını
güçlendirmesinin bir sonucudur.



Wood/Sales Division & Branch Division Direk-
törü Sn. Federico Broccoli’nin Ligna Fuarı ile il-
gili açıklamaları aşağıdaki gibidir:

“Bu yıl Biesse’nin standında sunmuş olduğu
yeniliklerden özellikle gurur duyduk. Standımı-
zın bu seneki konsepti, müşterilerimizin üretim
sürelerinin kısalmasında kayda değer ölçüde
fayda sunan ve verimlilik sağlayan birbirine
bağlı teknolojilerden oluşan 4.0 konsepti üzeri-
neydi. Biz bu çözümleri IoB – Internet of Bies-
se – olarak adlandırıyoruz. 

Makinelerden daha fazla verim alabilmeyi ga-
rantileyen özelliklere ve hizmetlere sahip, 
Accenture iş birliği ile geliştirdiğimiz yeni plat-
formumuz Machine Knowledge Center’a (Ma-
kine Bilgi Merkezi) ve en gelişmiş teknolojilerin
herkes tarafından ulaşılabilmesine olanak sağ-
layan Biesse’nin yenilenen bSuite yazılımına



olan ilgi, müşterilerimizin geleneksel üretim
alanlarında köklü değişimler yapacak ürünlere
ve hizmetlere ne kadar ihtiyaç duyduklarının
bir göstergesidir.

5 gün süren fuar boyunca tüm dünyadan 4.500
ziyaretçi Biesse standını ziyaret etti. Bu ziya-
retlerin sonucu olarak %35’i 4.0 model ürünler
olmak üzere 45 milyon Euro değerinde sipariş
alındı. Şirketin daha önce hiçbir fuarda ulaş-
madığı bir rakam!

Standımızı başarıya taşıyan tüm çalışanlarımı-
za, çözüm ortaklarımıza, özellikle de aramızda-
ki bağın, kaliteli teknolojimizin ötesine uzandı-
ğını ve Biesse markasının temsil ettiği profes-
yonellik ve güvenirliliğe olan inançlarını göste-
ren müşterilerimize teşekkür ederiz.”

n n
“Standımızın bu seneki konsepti,

müşterilerimizin üretim sürelerinin
kısalmasında kayda değer ölçüde

fayda sunan ve verimlilik sağlayan
birbirine bağlı teknolojilerden

oluşan 4.0 konsepti üzerineydi. “

“Standımızın bu seneki konsepti,
müşterilerimizin üretim sürelerinin

kısalmasında kayda değer ölçüde
fayda sunan ve verimlilik sağlayan

birbirine bağlı teknolojilerden
oluşan 4.0 konsepti üzerineydi. “



22-26 Mayıs 2017 tarihleri ara-
sında Almanya’nın Hannover 
Kentinde gerçekleşen ve kendi 
alanında en önemli ahşap ürün-
leri ve işleme makineleri fuarı 
olan   LIGNA,  Bu yıl Almanya 
dışından 49 ülkeden Hannover’e 
gelen 1.500  katılımcının katıldığı 
toplam 93.000 ziyaretçiyi ağır-
ladı. Fuar’ın  gittikçe artan oranda 

katılımı, dünyanın neredeyse her 
köşesinde, özellikle Asya, Kuzey 
Amerika ve Avrupa’daki rakam-
lara yansımıştı. Gruchow’un kay-
dettiği gibi: “Bu etkileyici rakam-
lar, uluslararası karar vericilerin 
LIGNA’ya olan güvenini, en son 
ahşap işleme ve ahşap işleme 
eğilimlerine ve gelişmelere tam 
olarak kavrayabilecek tek etkin-
lik haline getirdiğini doğruluyor.” 
Almanya’nın ardından ilk on zi-
yaretçi ülkesi Fransa, Avusturya, 
Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, 
Belçika, İspanya, Çin, Polonya, 
İtalya, Türkiye ve Rusya’ydı.
Katılımcıların yüzde 80’den fazla-
sı LIGNA’nın yeni tematik düzenini 
“iyi” veya “çok iyi” olarak değer-
lendirdi. Gösteride yüzey tekno-
lojisinin özel vurgulaması da, üç 
ziyaretçiden birinde konuyla ilgi-
lendiğini söyleyerek çok hevesli 
bir yanıt aldı.
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Ligna Hannover 2017 ‘de 
Endüstri 4.0 rüzgarı 



Hannover. LIGNA - ahşap işleme ve 
kereste işleme endüstrileri için ma-
kine, tesis ve aletler için dünyanın 
önde gelen fuarıdır.
LIGNA 2017, vasıflı ticaret ve en-
düstri arasındaki artan teknoloji ya-
kınlaşmasını yansıtacak şekilde yeni 
bir site düzeni ve bir dizi ekran kate-
gorisi içeriyordu. VDMA (Frankfurt / 
Main) Makine Mühendisliği Endüst-
risi Birliği Ağaç İşleme Makineleri 
Bölüm Başkanı Wolfgang Pöschl, 
“Yeni düzen büyük bir başarı olarak 
kanıtlandı. Müşterilerimizin gezin-
meyi çok kolay buldu” dedi. Michael 
Weinig AG Yönetim Kurulu (Tauber-
bischofsheim). Sayısallaştırma ve 
entegre üretim müşterilerimiz için 
başarının yeni anahtarı ve talebin 
tam sipariş defterlerine dönüştüğü 
yönünde büyük talep var.Şimdi so-
run şu ki teslimat sürelerini müm-
kün olduğunca kısaltmak “dedi.
LIGNA’nın yeni yaklaşımı, endüstri 
genelinde istikrarlı bir büyümeye 
katkıda bulunuyor. Yurt dışından 900 

Almanya olmak üzere 1.500’den 
fazla katılımcı, net 129.000 metre-
kare alanda net yenilikçi tesis, maki-
ne, alet ve çözüm sergilemek üzere 
hazır bulundu. Gruchow’a göre: “Pek 
çok katılımcı, son derece klas bir 
tasarımı olan standları tercih etti; 
bazı durumlarda radikal olarak yeni 
yapısal yaklaşımlar da yapıyor: Bu, 
LIGNA’ya yeni bir bakış açısı getirdi 
ve tüm ilgili kişilerle çok iyi geçti LIG-
NA’nın uluslararası çekim gücü Aynı 
zamanda önemli ölçüde yükseldi ve 
böylece fuar’ın  dünya çapında en-
düstrinin 1 numaralı etkinliği olarak 
ününü vurguladı. “
LIGNA’dan sorumlu Deutsche 
Messe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Andreas Gruchow, Hannover’deki-
Cuma günkü basın konferansında 
“LIGNA 2017 ahşap endüstrisinin sa-
yısallaştırılmasında kilometre taşı 
olacak” dedi. “Endüstri 4.0 endüst-
risi konseptleri bu yılın LIGNA’sında 
dijitalleşme, entegrasyon ve oto-
masyon üzerine yoğunlaşıldı’’ dedi .
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Mobilya imalat sektörünün en 
önemli makine fuarı sayılan ve dün-
ya genelinde bu sektörde CNC ve 
otomasyon makinelerindeki yeni 
teknolojilerin sergilendiği Ligna fu-
arı bu yıl yeni ara yüzüyle özellikle 
bazı firma ve markaların teknolojik 
izlerini taşıdı.
Dünya da üretim konseptleri artık 
yeni bir yol ayrımına doğru gidiyor. 
Sürdürülebilir ve gıda kadar olmasa 
da modern dünyanın zorunlu ihti-
yaçlar listesindeki mobilya sektörü 
son on yılda gerek üçüncü dünya 
ülkeleri gerekse de gelişme sürecin-
deki ülkelerin bu sektöre yönelmesi 
sonucu lokal ve global pazarlarda 
ortaya çıkan yoğun rekabet koşul-
ları nedeniyle sektörde var olan 
karlılık minimum noktalara inmiş 
ve hemen her yerde öldüresiye re-
kabetlerin yaşandığı bir piyasa oluş-
muştur. Özellikle panel mobilyada 
bu rekabet hemen her yerde yaşan-
maktadır. Bu durum teknoloji üreten 
merkezlerde de bir satış doygunlu-
ğu yaratmıştır. Sistem daha büyük 
ölçekli üretim ve az istihdamla mak-
simum karları yaratacak çözüm-
lere yöneltmiştir. Özellikle bu tek-
nolojinin ana üssü olan avrupa’da 
son yıllarda özellikle CNC makine-
lerde yapılan çalışmalarda maki-
nemerin birbirleriyle gerçek tabanlı 
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entegrasyonları gerçekleştirilmiş 
ve tam otomsyonla bir fabrikada 
insansız üretimin altyapılatı oluş-
turulmaya çalışılmıştır. Bu noktada 
da Örneğin Homag grup makineleri 
robotic sistemlerde çok başarılı bir 
marka olan ve yakın zamanda ya-
pay zeka ürünleri sunabilecek se-
viyede çalışmaları bulunan KUKA 
firması ve yazılım devi  Microsoft ile 
birlikte çözümler üretmektedirler. 
Elinizde bir I pod veya akilli telefonla 
herhangi bir yerden tüm üretim hat-
tını kontrol edebiliyorsunuz. Bu şu 
demektir ki bu teknolojiyi ilk etapta 
Avrupa kullanacak ve insansansız 
üretimle maliyetler olağanüstü dü-
şürülerek sıfır hata ile uluslararası 
pazara üretim yapılacaktır. Makine 
fiyatları artacak üretimde küçük 

ölçekli işletmelerin Pazar rekabet-
leri her gün daha da zorlaşacaktır. 
Özellikle Almanya başta olmak 
üzere İtalyan firmalara bu yeni üre-
tim hatlarına çok büyük yatırımlar  
yapıyorlar. 
Ligna Hannover 2017’de gerçekleş-
tirilen ve basına yönelik gerçekleşti-
rilen Homac ve Biesse’nin Endüstri 
4.0 sunumları  sadece büyük ölçekli 
işletmelerle değil son tüketiciye 
yönelik  anlık üretim çözümleriyle 
de pazarı tümden yönlendirmeye 
yönelik çalışmaları gözlemlemek 
mümkün. Bu noktada ana tüketici 
merkezleri ise yapı marketler olarak 
hedeflenmiş. Çok eksenli ve fonksi-
yonlu tek bir makine ile hemen her 
tür çözümü burada gerçekleştirebi-
liyorsunuz. Tüketici isteğini opera-
töre iletiyor. Kısa bir cat çiziminde 
bılurlaşan mutfak veya dolaplar bir 
saat içinde üretim hattından paket-
lenmiş olarak sizin için hazır hale  
getiriliyor. Siz bu arada alışveriş-
lerinizi yapıyor kafede kahvenizi  
yudumluyorsunuz. 
Bu yılın Ligna fuarında 35 Türk üre-
tici makinelerini sergiledi. Yıllardır 
bu fuara katılan Türk üreticileri bu 
dev pazarda makinelerini bu kor-
kunç rekabetin olduğu alanda yeni 
Pazar alanları bulmaya çalışıyorlar. 
Yakın komşularımızın yaşadıkları ta-
lihsiz pozisyonlar savaş felaketleri 
ekonomiyi de derinden etkilemiştir. 
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Öyle ki bu bölgenin en büyük ihra-
catçı ülkesi olan Türkiye şu anda ne-
redeyse yok denecek durumlarda. 
İran-Irak_Suriye-Mısır-Libya-Ceza-
yir-Tunus-Fas gibi ülkelerde top-
lamda 50 milyar dolarlık kaybet-
tiğimiz bir pazara alternatif ticaret 
alanları üretmeye çalışıyor Türk 
üreticisi. Üstelik beş yıl sonra yük-
selen maliyetler ve kurlarla bunu 
gerçekleştirmek zorunda.  
Bu yıl gerçekleşen fuara Türk fir-
maları sektörel örgütlenmeleri olan 

AİMSAD  çatısı altında katıldı ve fu-
arda bir de tanıtım kokteyli gerçek-
leştirdi. Fuarın 2. Günü akşam ger-
çekleşen etkinliğe Türk katılımcıları 
ve davetliler Türkiye Köln konsolos-
luk yetkilileri katıldılar.  Aimsad yö-
netim kurulu da gelen misafirleri 
ağırladı. 
Türk katılımcılar geniş bir yelpaze 
içinde değişik makine üretimleriyle 
farklı salonlarda ürünlerini sergile-
diler. Tomruk biçme makineleri, san-
dalye ve masif işleme makineleri 
kalınlık, kenar bantlama, ebatlama, 

CNC makinemeri ve çizicili kesim 
makineleri bileme makineleri gibi 
geniş bir yelpazede katılım sağlandı. 
Genel anlamda başarılı geçen fuar-
da katılımcılar da oldukça memnun 
ayrıldılar. Dünyanın farklı kıta ve 
ülkelerden gelen alıcılarla olumlu 
iş ilişkileri geliştirildi. Basına yönelik 
hemen her gün önemli tanıtım ve 
sunumların gerçekleştiği Ligna’da 
geleceğin yeni üretim modelleri 
damgasını vurdu. 

LIGNA FUARI’nda Sergilenen ahşap çalışmalarından



Bu yıl Ligna Hannover’de gerçekle-
şen Ağaç işleme makineleri fuarı
teknoloji rüzgarı estirdi. Fuarın 2.
Günü  gerçekleşen Homag Basın bu-
luşması yeni dönemde işleme tek-
nolojisinde baş döndürücü gelişme-
ler, insansız tam otomasyon üretim
hatları sanal bir dünyaya seyahat gi-
biydi. Homag burada çok güçlü çö-
züm ortaklarını paydaşları olarak
seçmiş bir yandan microsoft’la yazı-
lım ayağı öte yandan robotic dünya-
nın liderlerinden Kuka’yı ile endüstri-
yel partner olarak yeni bir dünyanın
kapılarını açıyorlar. General Elektrik
ve dev otomotiv firmalarının geliş-

HOMAG, sektörü dijital geleceğe yönlendiriyor

LİGNA 2017’DE HOMAG’LA
ENDÜSTRİ 4.0. BULUŞMASI

Dijital gelecek başladı: LIGNA’da
HOMAG, ahşap endüstrisi için
dijital platformunu sundu. Adı:
“tapio”. Tapio ile bu endüstrideki
şirketler şimdi Endüstri 4.0’ın bir
sonraki aşamasına geçebilirler.
Aynı zamanda, HOMAG fuarın
hedeflerini aştı ve yıllardır en
başarılı ticaret fuarına imza attı.
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tirdiği üretim hatlarını ahşap sektö-
ründe uyguluyorlar. Sanal klevye-
ler yada bir IPOD’la tüm makinele-
re hükmediyor, dünyanın herhangi
bir yerinde üretimi kontrol edebili-
yorsunuz. Bir sste yakın süren ba-
sın toplantısının ardından uluslar-
arası basınla Homag standına ge-
çildi. Bu kez sunum gerçek boyutlu
olarak  uygulamayı yapan makine-
lerin tanıtımıyla sürdü. Gövdesine
yüklü 50 farklı renk kenar bandı
yüklemeleriyle bu renk yada de-
senlerden herhangi birini işleme
sokabiliyorsunuz. Hat buradan
konveyir olarak yürüyor ve deva-
mında ne yapmak istiyorsanız ora-
da üretimi sürdürüyorsunuz. Bura-
sı bir işlem merkezi.  Düşünüyo-
rum da şu anda insan bu üretim
hattının nersinde olacak. Merkezi
kontrol şimdilik insnda ama yarın
online bağlantılarla düşen sipariş-
ler ilgili hatta yönlendirilip üretim

planlaması ona göre gerçekleştiri-
lir. Ürün tasarımı çizimler ve plan-
lama hala insanda ama yapay zeka
bir bilgisayar veya robota sesli ta-
limat vererek yüzbinlerce çizimden
birini seçmek zor olmayacak yada
boyutlarını değiştirmek. Kısacası
harika bir sunumla farklı gelecek-
lerin dünyasında kısa bir tur attık.

Ahşap endüstrisinin beklediği “Ta-
pio”, ile Ligna 2017’de sunuldu.
‘Topio’ tüm ahşap endüstrisi için di-
jital ürünleri, tüm üreticilerden,
farklı yazılım çözümlerinden ve çe-
şitli LOT platformundaki çok çeşitli
malzeme ve araçlardan binlerce
üretim makinesi ile birleştiriyor
(“Internet of Things”). Kısacası: Bu
dijital platform, ahşap sanayi de-
ğer zincirini tamamen birbirine
bağlıyor.  Tapio’nun temeli, Micro-
soft ve Software AG gibi önde ge-
len ünlü yazılım ortaklarıyla olan
yakın işbirliğidir.



Tapio’nun sayısız avantajlarından
sadece bir tanesi, makinelerin
(dünya çapında) gerçek zamanlı
olarak mobil durum göstergesidir.
Fuar ziyaretçilerinin hayranlığı
muhteşemdi. Akıllı telefonlarını
LIGNA’dayken www.tapio.one
web sitesini ziyaret etmek için kul-
lanan herkes, tek tek makinelerin
ve işlevlerinin mevcut performan-
sını WebApp aracılığıyla canlı ve
gerçek zamanlı olarak izleyip ana-
liz edebiliyordu.

LIGNA’da HOMAG, satış noktası,
tüm üretim hattı üzerinden amba-
lajlama ve birbirleriyle iletişim ha-
linde olan akıllı teknolojiler ve sü-
reçler aracılığıyla kapsamlı bir ya-
zılım vasıtasıyla, Endüstri 4.0 için
hazırlanan tüm performans sınıf-
larından 50 makine sundu.

Şova ziyaretçileri tarafından gös-
terilen büyük ilgi, eksiksiz yazılım
çözümleri talebinin önem kazan-
maya devam ettiğini doğruluyor.
Dolayısıyla HOMAG, LIGNA için ya-
zılım ürün portföyünü tamamen
yeniden başlattı. Modern görsel-

leştirme yöntemlerini kullanarak,

ticaret ve endüstriden şirketler

için bireysel çözümlerin, “Entegre

Çözümler için Bir Platform” modü-

ler bir kitten nasıl yapılandırıldığını

gösterdi. Yeni ürün serisi “ProCol-

lection” ‘dan sorumlu HOMAG uz-

manları gerçekten yapacak çok

şey vardı. Modüler uçtan uca sis-

tem, satış planlamasından grafik

sipariş girişi ve yeni üretim kontrol

sistemine kadar, iç inşaat ve mo-

bilya endüstrisindeki kullanıcılar

için entegre bir çözüm sunmakta-

dır. Buna “Controller MES” denir

ve tamamen  gelecekteki gereksi-

nimler için geliştirilmiş  sağlam bir

yazılım temelidir. Yeni üretim

kontrol sistemi, üretimde% 100

şeffaflık sağlar ve makineler için

üretim verilerini (kesme, kenar

banyosu, CNC ...) temin etmek ve

üretmek yoluyla nihai montajdan

sonraki son rapora kadar üretim

planlamasından optimum üretim

lotlarına kadar her şeyi kapsar.
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Türk ahşap işleme makinecile-
ri derneği AİMSAD, 20 Haziran 
2017, Salı günü  bir   İftar Yemeği 
organizasyonu gerçekleştirdi.
Anadolu yakasında Ticaret odası’na 
bağlı Cemile Sultan Korusu’nda ger-
çekleşen davete, Aimsad üyeleri ül-
kenin değişik yerlerinden gelerek bu 
etkinliğe katıldılar.

Davet yemeğinde bir konuşma ya-
pan Aimsad Başkanı Mustafa Sabri 
Erol, davetlilere teşekkür ederek, 
Aimsadın çalışmalarını kısaca özet-
leyip 2018 yılı için gerçekleşecek 
fuarlarla ilgili bilgiler verdi. Bu yıl 
ilk kez gerçekleşen İZMOB fuarı-
nın 2018 yılında Tüyap Fuarcılıkla 
birlikte yine yapılacağını ve fuarı 
güçlendirecek yeni aktivitelerle İz-
mir’in önemini koruyacaklarını dile 
getirdi.  bu organizasyonun gerçek-
leşmesinde katkısı bulunan Tüyap 
Reed fuarcılık adına Reed Türkiye Gn 
Müdürü Ali Muharremoğlu sektöre 
yönelik bir konuşma yaparak davet-
lilere teşekkür etti. Yemekle birlikte 
meslekdaşlar arsı sıcak sohbetler 
de gerçekleşti.

Aimsad 
iftar 

yemeğinde 
buluştu
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Biesse grup buyıl Ligna hanno-
ver 2017 için fuar öncesinden
başlayan yoğun bir tanıtım ve
sunum gerçekleştirdi. Ligna’nın
en büyük standlarından birinde
bir holün büyük bir bölümüne
yayılmış son teknoloji ve yeni
jenerasyon makineler, gelecek
dünyanın üretim konseptini
çağrıştırıyordu. Akıllı robot ve
uzaktan kontrollü bu yeni jene-
rasyon makineler Endüstri 4.0
dünyasının yeni habercileri. 

Fuarın 3. Günü önce basına yö-
nelik bir sunumla Biesse’nin ye-
ni konsepti anlatıldı. Ardından
gerçekleşen toplu basın turun-
da özellikli makinelerin işlevleri
anlatıldı. Birbirini tanıyan ve bir-
birleriyle koordineli olarak çalı-
şan bu makineler tam bir üre-
tim canavarı. Gerçekleşen tanı-
tım turudan sonra Ana Biesse
standında basına yönelik ger-
çekleşen bir kokteyl ile basın
buluşması tamamlandı. 

Biesse basın buluşması
l l















Türkiye’nin yüzey boyama sistem-
lerindeki öncüsü UV Teknoloji hali
hazırda üretmekte olduğu ahşap
boyama ve kurutma sistemlerine
bir yenisini daha eklemenin heye-
canını yaşıyor. Yeni devreye alınan
UV High-Gloss panel üretim hattı-
mız ile Türkiye’nin ultra parlak
ürün ihtiyacının büyük bir bölümü
karşılanacaktır. 

Son dönemlerin trendi olan High-
Gloss yüzeyler özellikle mutfak ve
banyo mobilyalarında aranılan
hem estetik hem de çizilme, aşın-
ma ve güneş ışınlarına karşı daya-
nıklılık gibi özellikleri bir arada kar-
şılayabilmektedir. Bu estetik ve
dayanıklı yüzeyleri elde edebilmek
ancak çok özel hat konfigürasyo-
nu ile mümkün olabilmektedir.
Teknolojinin ve trendlerin takipçi-
si,  sektörün liderlerinden olan ka-

pak, panel ve kapı ürünleri üreten
müşterimiz bu özel üretim hattı
için UV Teknolojiyi tercih ederek
bizi onurlandırmıştır, diğer taraf-
tan ithal hat alternatiflerine karşı-
lık %100 Türk sermayeli yerli fir-
mamızı tercih ederek, yerli sanayi-
mizi destekleme konusundaki du-
yarlılığını da göstermiştir. 

Türkiye de sayılı miktarda bulunan
UV High-Gloss hatlarına eklediği-
miz bir yenisi ve aynı zamanda en
büyüklerinden biri olan hattımız
165m yi bulmaktadır. 1220x2800
ölçülerindeki panellerin yüzey UV
lak kaplaması yapılabilecek olan
UV High-Gloss hattı 12m/dk üre-
tim hızı enerji  tasarrufu  sağlayan
teknolojisi ve ileri düzey otomas-
yonu ile entegre, verimli bir sis-
tem olmuştur.  

25 yıllık tecrübesi ile ahşap, cam,

matbaa, ve mermer sektörlerine

özel ve anahtar teslim yüzey bo-

yama & kurutma sistemleri tasar-

layan ve üreten UV Teknoloji fir-

masını ve tasarımlarını daha de-

taylı öğrenmek isterseniz www.

uvtek. com.tr websitesindeki ileti-

şim detaylarından ulaşabilirsiniz. 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:141 Temmuz - Ağustos 2017 136

FİRMALARDANHABERLER
l l

UVtek Son Teknoloji UV High-Gloss
Hattını Devreye Alıyor 









Makel olarak sektördeki varlığı-
mızı ürettiğimiz makinalarla ve
çözümlerle de sürdürüyoruz.
Globalleşen dünyada her sektör-
de olduğu gibi mobilya sektörü
de çağın gereklerine ayak uydur-
mak zorundadır. Bununla bera-
ber mobilya imalat makinaları da
sektörün ihtiyaçlarını karşılamak
üzere çağa ayak uydurmaktadır.
Dolayısıyla içinde bulunduğumuz
sektörün gerçekleri bizleri de
alacağımız kararlarda yönlendir-
mekte ve belirleyici olmaktadır.

Makel olarak biz de uzun yıllar
sektörde edinmiş olduğumuz bil-

gi ve becerileri kullanarak bizi
belirleyen ithalatçılık kimliğimizi
artık üretici ve ihracatçı kimliği
ile bütünlemeye ve çağa ayak
uydurmaya çalışmaktayız. 

İçinde bulunduğumuz sektör pek
çok sektörden daha fazla insana,
hayat kalitesine, konforuna ve
sağlığına hitap etmektedir. Dola-
yısıyla sektörün içinde atılan her
bir adımın bu gerçekler unutul-
madan atılması gerekir. 

Mühendislik mesleğinin hizmet
verdiği her sektörde olduğu gibi,
mobilya sektöründe de esas kri-
ter üretilen makinaların kullanı-

İthalattan üretime 
Makel Makinayla bugün 

Sektöre ve ülkemize katma değer katmak adına sürekli
çalışan Sayın Sami Tarlabaşı, bizlere yeni üretimine
başladığı boya hattı Alaçatı’yı bakın nasıl anlattı:
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cılarından üretilen mobilyaların tü-
keticilerine kadar herkesin sağlık
ve konforunu ön planda tutmak
olmalıdır. 

Dünya pazarlarında pek çok ülke
sadece ucuz ve adetli üretim kimli-
ğiyle tanınmaktadır. Örneğin Uzak-
doğu ülkelerinin birkaç tanesinin
dünyadaki standart sağlıklı üretim
şartları olmaksızın üretim yaptığı
bilinmektedir. Bunların içinde yaşa-
dığımız dünyaya etkileri ve bu ma-
kinalarla üretilen ürünlerin üretim
ve kullanım esnasında çevre sağlı-
ğını bozduğu bilinen bir gerçektir.
Biz çözümlerimizde ülkemizin ve in-
sanlığın sağlığını, refahını ve konfo-
runu ön planda tutuyoruz. Geliştir-
diğimiz makine ve çözümlerimiz
özgün tasarımlar olup en güncel
teknolojileri içermektedir.

Meslekte 30 yılını doldurmuş mü-
hendis kimliğim ile TÜBİTAK’ın da
verdiği desteği kullanarak yüksek
teknoloji ve yüksek kaliteli üretim
yapan boya hattımız Alaçatı’yı
üretmekteyiz.

Kurutma tekniği ve kullanılan boya
nev’i açısından üreticimizin ihtiyaç-
larına cevap verebilecek yüksek
teknoloji çözümlerle donatılmış;
enerji tüketimi minimize edilmiştir.
Ayrıca üretim kapasitesine göre
makinanın fabrikada kapladığı alan
da minimum düzeydedir. Kullanıcı-
nın üretim prosesinde tek tek maki-

nalarla üretmesine nazaran bu hat
imalatı sayesinde işçilik masrafları
da 1/5 e inmiştir.

Bu hat üreticiye ürettiği mobilya
parçalarında rakiplerinin önüne
geçecek dayanıklılık, standart, ka-
litede süreklilik ve üretim maliye-
tinde yüksek verimlilik ile pek çok
avantaj sağlanmaktadır. Düşük
maliyetli, yüksek kaliteli ve yüksek
kapasiteli ürün ile rahatlıkla dünya
standartlarında üretim yapıp pa-
zardan pay almaları mümkün hale
gelmiştir.

Bütün mobilya imalatında emek
yoğun üretimin en fazla bulunduğu
alan boya ve ciladır. Dolayısı ile
maliyetlerin yüksek olması, kalite-
li bir ürün standardının korunama-
ması ve istenilen kapasitelerde
ürünün pazara sunulamaması se-
bebiyle dünya pazarlarına açıla-
mayan üreticimizin kullanımı için
geliştirdiğimiz bu hat ülkemizin ih-
tiyacı olan rekabetçi fiyat, tekno-
lojik ve kaliteli mobilya parçaları-
nın üretimine imkân verecektir. Bu
hattın benzeri dünyada alternatif
çözümler vardır. Ancak üreticimi-
ze bizim sunduğumuz çözümlerde
satış sonrası hizmetleri, sürekli
teknik desteği ve rekabetçi fiyatla-
rı ile iyi bir alternatiftir.

Sektöre ve ülkemize bu yeni boya
hattı üretimiyle katkıda bulunmuş
olmaktan mutluluk duyuyoruz.
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Häfele’den yeni AXILOTM süpürgelik 
ayarlama sistemi kullanılarak sade-
ce birkaç manuel işlemle gerçek-
leştirilebilir. Ayarlama aleti bir kol 
uzantısı görevi görür. Artık bükme, 
tarama veya gerinme yok - AXILO-
TM ile ayrıca kaidenin arka ayakla-
rına kolayca erişebilirsiniz. Ayarla-
yıcı, ayarlama işlemi sırasında her 
zaman ruh seviyesine ilişkin bir gö-
rüşe sahiptir ve hizalama problem-
sizdir. Bu, elle döndürülerek ve bir 
¼ “bit tutucu sayesinde kablosuz 
bir tornavida kullanarak gerçekleş-
tirilebilir Ayarlama aleti her açıdan 
uygulanabilir ve kullanılabilir.
AXILOTM patentli teknoloji ile ye-
nilikçi bir sistemdir. “Made in Ger-
many”   kalitesinin garantisidir. AXI-
LOTM, Häfele’den.
• Geniş bir uygulama yelpazesine 
sahiptir ve şu alanların santral yük-
seklikleri için kullanılabilir

• 50 - 220 mm. Kolayca% 50 daha 
az kurulum süresi elde edilebilir
• Aletle mutfak veya mobilya inşa-
sında. AXILOTM, sadece dünya ge-
nelinde Häfele’den temin edilebilir.

Häfele AXILOTM  ayar montaj sistemi:
Uygun mobilya hizalaması

Mutfak ve mobilya teçhizatçısının tüm nesilleri,   her türlü mobilya tesviye işi için 
son derece kullanışlı yeni bir ürün  bekliyorlardı. Häfele, mutfak dolabının, ofis 
kabininin, gardıropun veya büfe önünde jimnastiğe son veren AXILOTM süpürgelik 
ayarlama sistemi ile düpedüz devrim niteliğinde bir sistem sunuyor. Ayarlama 
aleti,  ayak ayar ayağının başarılı bir kombinasyonunu mümkün kılıyor.
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Mobilya sektörü denince akal o ka-
dar geniş bir ürün yelpazesi gelir ki,  
kimi zaman yapı ürünlerinin tamam-
layıcısı bazan mutfak yada oturma 
odası olabileceği gibi bir aksesuar 
yada bağlantı elemanı da mobilyanın 
ayrılmaz bir parçasıdır. Her ürünün 
kendi içinde geniş bir konsepti, çe-
şitliliği vardır. Bunları pek çok farklı 
mağazalarda görebiliriz.  Bütün bu 
ürün ve malzemelerin hedef tüketi-
ci kitlesine ulaşması için  günümüz 
dünyasında ticaretin farklı unsurla-
rı devreye girmektedir. Klasık satış 
yöntemleri dışında direk perakende 
ve toptan satışlar kadar  online sa-
tışlar ve buna yönelik ticaret portal-
ları da önem kazanmıştır. 
İstanbulda mobilya üretim ve satış 
sektörünün önemli merkezlerinden 
Y.Dudullu’da kurulu Ben Mobilya 
Aksesuarları bu noktada oldukça 
başarılı çalışmaları ile öne çıkan 
sektörümüzün hizmet firmaların-

dan biridir. Ben Mobilya Bitmiş mo-
bilya’dan, Mobilya aksesuarlarına, 
Mutfak ekipmanları, Banyo aksesu-
arlarından, Akastre sistemleri ve  
Kulp, kapı kolları,  Mobilya sürme 
sistemleri, bilyeli ve sessiz raylara 
kadar her türlü mobilya aksesuar-
larını www.benmobilya.com online 
satış sitesinde tüketici be üreticiye 
sunuyor. bu online site günümüzde 
interneti yoğun olarak kullanan ve 
son yapılan araştırmalarda internet 
üzerinden satışların güvenle ger-
çekleştiği bu sektörde gerçekleştir-
diği girişimci özelliğiyle başarılı bir 
rol üstlenmektedir. Bir kitap veya 
tekstil ürünü sipariş eder gibi ayağı-
nıza ürününüz geliyor. 
Önümüzdeki yıllarda ticaretin ana 
unsuru haline gelecek online satış-
ların sektörümüzdeki öncü uygula-
macılarından olan Ben Mobilyayı bu 
başarılı çalışmalarından dolayı da 
kutlarız. 

Ben Mobilya Aksesuarları Online Satış 
Ağı’nda, Mobilyaya Dair Her Şey Var







→ Mobilya Tutkalları

ROMA PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Gebze Plastikçiler OSB, Gebze, 41400 Kocaeli, Türkiye T. +90 262 648 45 00 F. +90 262 648 45 01 info@romaplastik.com www.romaplastik.com

• Ahşap mobilya montajında kullanım olanağı

• 30 dakikaya kadar hızlı yapışma

• Olumsuz hava şartlarına mükemmel dayanım

Romabond Sıvı Çivi
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SAMET, dünyanın lider uluslarara-
sı mobilya ve dekorasyon yan sa-
nayi fuarı olarak 2 yılda bir Köln‘de
düzenlenen ve sektördeki en gün-
cel trendlere ışık tutan Inter-
zum’da, IF Design 2016 tasarım
ödüllü Alpha Box ve Smart Flow
çekmece sistemleri ile D-Lite Lift
kalkar kapak sistemlerinden olu-

şan ‘İnovasyon Dünyası’ ve yeni

nesil menteşe sistemi Master’ı

dünya mobilya aksesuar sektörü-

nün beğenisine sundu. 

Interzum 2017’de SAMET, kusur-

suz hareket teknolojisi ve gelişti-

rilmiş fonksiyonel özellikleriyle

yaşam alanlarında yüksek konfor

sunan Alphabox, menteşe kulla-
nılmayan zarif tasarımı ile D-Lite
Lift kalkar kapak sistemleri ve ult-
ra ince ve zarif tasarımı, inovatif
çözümlerle buluştururken özel
renk kombinasyonlarıyla mobilya-
ları kişiselleştirme imkânı sunan
Smart Flow’u sergilerken aynı za-
manda yeni nesil yavaşlatıcılı
menteşesi Master’ı da tanıttı. 
Mobilya kapaklarının yavaş ve

Türkiye’nin lider mobilya aksesuar markası SAMET, dünyanın en büyük mobilya aksesuar
fuarı olan Almanya Interzum Fuarı’nda, inovasyon odaklı ürünleri ile büyük ilgi gördü. 

▲ ▲
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SAMET’in ‘İnovasyon Dünyası’ sunumu
ile INTERZUM 2017’de uluslararası

mobilya sektörüne damgasını vurdu





sessiz kapanmasını sağlayan fren
mekanizması ile mobilya aksesu-
arları dünyasına yepyeni bir soluk
getiren Master, ziyaretçilerden
büyük ilgi gördü. 

Dünyada mobilya aksesuar sektö-
rünün en büyük oyuncularından
olan SAMET, mükemmel tasarım
ve fonksiyonelliği bir araya geti-
ren ürünleriyle, küresel gücünü ve
mutfak/banyo başta olmak üzere

tüm yaşam alanlarında fark yarat-
ma iddiasını bir kez daha ortaya
koymuş oldu. 

INTERZUM Fuarı’nın hem sektör-
deki güncel eğilimlerin nabzını tu-
tan hem de yeniliklerin duyuruldu-
ğu bir buluşma noktası olarak en
önemli uluslararası platformlar
arasında yer aldığına dikkat çeken
SAMET Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Ufuk Kızıltan şunları söyledi:

“SAMET olarak Ar-Ge ve inovasyo-

nu, yatırım alanımızın merkezinde

görüyoruz. Son yıllarda, özellikle

kullanıcı içgörüsüne dayanan alan-

larda benimsemiş olduğumuz “ino-

vatif yaklaşımlar” doğrultusunda

geliştirdiğimiz ürünlerin lansmanını

uluslararası platformlarda yapı-

yoruz. Bu anlamda, 2017 yılında da

Interzum Fuarı’nın bir parçası ol-

manın ve özgün tasarımlarımızı

dünya mobilya aksesuar sektörüy-

le buluşturmanın gururunu yaşıyo-

ruz. ‘Mobilyaya hayat veren’ kat-

ma değerli ürünlere yapacağımız

yeni yatırımlarla birlikte, ‘SA-

MET’in İnovasyon Dünyası’nı geniş-

letmeyi ve yurt dışı ağımızı güçlen-

direrek büyümeyi sürdüreceğiz.”
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Şişecam Düzcam, İtalya’nın Avrupa Birliği Milletvekilini Ağırladı

Düzcam, Cam Ev Eşyası, Cam Am-
balaj ve Kimyasallar olmak üzere
dört ana iş grubunda küresel bir
oyuncu olan Şişecam Topluluğu
bünyesinde faaliyet gösteren Şişe-
cam Düzcam, İtalya’daki üretim
tesislerinde Avrupa Birliği milletve-
kili Isabella De Monte’yi ağırladı. Zi-
yarete, Şişecam Düzcam’ın da üyesi

olduğu Avrupa düzcam üreticileri

birliği Glass for Europe Genel Se-

kreteri Bertrand Cazes de katıldı.

Ziyaret kapsamında milletvekilleri-

ne Şişecam’ın İtalya yatırımının bü-

yüklüğü, çalışan işçi sayıları ve böl-

ge ekonomisine olan katkıları akta-

rıldı. Gezi sırasında kaplamalı cam-

ların enerji tasarrufuna, İtalya ve
Avrupa Birliği ekonomisine, bireyle-
rin bütçesine sağlayacağı katkının
büyüklüğüne de dikkat çekildi.

Float üretimine büyük ilgi

Fabrika gezisi esnasında float üreti-
mine yoğun ilgi gösteren Avrupa
Birliği milletvekili Isabella De Mon-
te, lamine cam hattı ziyareti esna-
sında akustik lamine camlarının gü-
rültü kontrol performanslarını Şişe-
cam Düzcam’ın yeni mobil uygula-
masıyla test etti.

Ziyaret sırasında Glass for Europe
birliği yetkilileri tarafından yapılan
sunumda ise Avrupa konut stoku-
nun yenilenmesinde kaplamalı cam
kullanımının önünü açacak yasal dü-
zenlemeler ve tüketici bilincini artır-
maya yönelik faaliyetlerle ilgili mil-
letvekilinden destek istendi.
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Bu yıl Almanya Köln kentinde ger-
çekleşen ve kendi alanında dünya-
nın başta gelen önemli fuarlarından 
olan Köln İnterzum fuarı, Türk mo-
bilya sektörünün Yüzey, Aksesuar 
ve bağlantı elemanları ile yardımcı 
malzemeler segmentinde en önem-
li Pazar buluşmasıydı. Rekabetin 
çok gelişmelerin de o oranda hızlı 
olduğu her fuarda yeni innovatik 
ürün ve melzemelerin sergilendiği 
İnterzumda özellikle son yıllarda 
Türk üreticilerinin gösterdiği başarı, 
gerek üretilen ürün çeşitliliğinde ge-
rekse de muadillerine göre yüksek 
kalite çıtasıyla Avrupa üreticileriyle 
aynı kulvarda rekabet edebilecek 
noktaya ulaşmıştır. Mayıs 2017’de 
interzum fuarı ’nda bunu çok daha 
iyi gözlemleme şansımız oldu. Türk 
firmaları önceki yıllara oranla ge-
rek m2, gerekse de sayısal katılım 
olarak önemli bir güç oluşturdu ve 
fuarda nereye gitseniz, hangi hole 
varsanız birkaç Türk üretici firmasını 

bulmak mümkündü. Üstelik oldukça 
görkemli ve tasarımı hoş standlar, 
kaliteli ve özenle hazırlanmış ürün-
lerle fuarda yer aldılar. 135 firma 
içinde şüphesiz göz alıcı standları 
ve geniş ürün çeşitliliğiyle dikkatleri 
çeken ve 2005 yılından bu yana dü-
zenli olarak katıldığı İnterzum fua-
rı’nda önemli deneyimlere sahip bir 
firmamız vardı. Dünyanın pek çok 
ülkesine gerçekleştirdiği ihracatıy-
la da Türkiye ekonomisine değerli 
katkılar sunan bir firmadan, MESAN 
Plastikten söz etmek istiyoruz.  Her-
kesin markasını çekinerek sunduğu 
bir piyasada Yüksek Sesle Söyle… 
“Made in Türkiye” sloganı ile ulusla-
rarası pazarda ürünlerini cesaretle 
sergileyen bir kuruluşumuzdur. Me-
san Plastik, Köln İnterzum’da mar-
kasıyla özdeşleşmiş firmanın kuru-
cusu Aliosman MERTÖZ ’ü özenle 
hazırlanmış standında müşterilerini 
ağırlarken bulduk. Diğer personel-
leri başka bir masada görüşmeler 

“Bu Yıl 12. Kez Interzum’da 
Katılımcı Olarak Yer Aldık”

Mesan Plastik Kurucusu Ali Osman Mertöz:
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yaparken onu aynı işi titizlikle bizzat 
kendisini yaptığını ve aynı zamanda 
alana hakim gözleri, dikkatli duru-
şunu, herkese karşı kibar karşılama 
nezaketini izleyerek ona bu fuar ve 
sektörün yaşadığı süreci kendi göz-
lemleriyle anlatmasını rica ettik.   
“Bir işte başarılı olmanın ve ona de-
ğer katabilme yetisi, o işi sevmek-
le emek harcayarak ve işine saygı 
duymakla mümkündür. Bu öyle bir 
duygu ve sorumluluktur ki eğer bu 
işi sadece sermaye gücü değil de 
hamurunda el emeği, göz nurunuz 
varsa sizin bir parçanız oluyor. Üret-
tiğiniz her yeni üründe yaptığınız bir 
kalıpta çocuksu bir heyecan hisset-
miyorsanız onunla bütünleşemez-
siniz. O ürün veya kalıp rüyalarınıza 
girecek, geceleri onu şekillendirebi-
liyorsanız siz işinizi gerçekten sevi-
yorsunuz.  Bu işi biliyorsanız başarı 
için en önemli kaynak zaten elinizde-
dir. Sizin bu titizliğiniz bir süre sonra 
çalışanlarınıza da bir şekilde yan-
sıyor, işi bilen birine yanlış yapma 
şansları olmadığını bilmeleri gerçek 
oto kontrol budur. 
İşime ve ürettiğim ürüne değer 
katmayı kendime ve Mesan’a ilke 
edindim. Bu düşüncelerle de bugün 
burada gördüğünüz ürünlerimizi 

hazırladık global rekabetin büyük 
olduğu İnterzum 2017 fuarı’nda ser-
giledik.
MESAN `a güven duyan ve ürün-
lerini tercih eden müşterilerimizle 
Köln `de buluşmak bizi ve onları çok 
memnun ettiğine eminiz.
Maalesef son bir yılda yaşanan; 
dünyada terör olaylarındaki tırma-
nış, hain darbe girişimi ve ülkemiz-
deki referandum gerginliği, batı 
Avrupalı müşterilerimizi   tedirgin 
etmektedir. Bu yüzden Yabancılar 
Türk firmalarını ve ürünlerini tercih 
etmekte ve ülkemize gelmekte te-
reddüt yaşıyorlardı.
Interzum 2017 `de yeni ürünleri-
miz, çok iyi hazırlanmış ekibimiz ve 
standımızla bize duydukları güveni 
tazelemiş olduk. Bakış açılarını da 
olumlu yönde değiştirmiş olmaktan 
çok mutluyuz.
Bu fuar mobilya tasarımcılarına ve 
üreticilerine en son yenilikleri sunan 
önemli bir platformdur. İlişkilerini 
ve bilgisini geliştirmek isteyen fir-
malar için önemli bir fırsattır.
Türkiye, Interzum 2017 fuarına Al-
manya, İtalya ve Çin `den sonra ka-
tılımcı sayısı bakımından 4. Sırada-
dır. Katılımcılar açısından Almanya 
%21, İtalya %19, Çin %11, Türkiye 
%8 katılımla dördüncü olmayı ba-
şarmıştır. Türkiye `nin katılımdaki 
oranının ne kadar yüksek olduğunu 
vurgulamak için, İspanya `nın %4, 
Polonya `nın %3, Fransa `nın %2 ol-
duğunu belirtmek isterim.
Sektörümüzün dinamizmi ve he-
yecanını yansıtması açısından bu 
önemli bir başarıdır. Özgün ve kali-
teli ürün, hızlı sevkiyat ve mantıklı 
fiyat politikası MESAN `ın gelişimine 
önemli bir katkı sağlamıştır.
Yurtdışı fuarları çok masraflı ve fir-
malarımızın ciddi zamanını almakta-
dır. Ölçek ekonomiyi tutturamayan 
işletmeler bu katılımdan fayda ye-
rine zarar görmektedirler. Ülke ola-
rak katılımcı sayımız oldukça iyi ama 
ekonomik büyüklüğün ve sektörden 
aldığımız payın yeterli olmadığını 
düşünüyorum.
Haksız rekabet ve taklit hastalığın-
dan kendimizi arındırabilirsek, gele-
ceğe daha emin adımlarla yürüye-
biliriz.
Başarıda süreklilik ve istikrar önem-
lidir. Bu fuara bu yüzden 2005 yılın-

dan beri katılımcı olarak katılıyor ve 
katılmaya devam edeceğiz.
Her fuar döneminde yeni ürünleri-
mizi tanıtmak, sektörel trendleri ta-
kip etmek ve dünyanın yaklaşık 50 
ülkesinden gelen müşterilerimizle 
buluşmak için heyecanla hazırlıkla-
rımızı tamamlıyoruz. 2019 yılında 
yapılacak olan fuarda,  gelen müş-
terilerimizin ve ziyaretçilerimizin 
beklentilerini karşılayabilmek için 
şimdiden azimle çalışmalarımıza 
başladık.’
Bu fuara katılan ülkemizin ve sektö-
rümüzün çok değerli 135 firmasına 
hayırlı işler ve başarılar diliyorum.
Sektörümüzün gelişimine ve birbir-
lerini tanımalarına vesile olan Mo-
bilya Dekorasyon Dergisine ve sizin 
şahsınıza da teşekkür ederim.”
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