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Neme Dayan›kl›, Uzun Ömürlü Yonga Levha
İç dekorasyonda neme ve suya dayanıklı, yüksek dirençli, düşük şişme değerlerine sahip yonga levha. 

Her türlü dekoratif yüzey kaplaması için ideal seçenekler sunar.
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Yangına Dayanıklı Ham ve Melamin Kaplı MDF ve Yonga Levha
Kırmızı göbek katmanı ve düşük tutuşma değeri sayesinde yangına dayanıklılık gerektiren 
mekanlar için ana gövde olarak kullanılabilir. Her türlü dekoratif kaplama için uygundur.

Kullanım Alanları: Mobilya ve iç dekorasyon, duvar ve tavan kaplama,
 bölme duvarları, kapılar, döşemeler...
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Siyaset ekonomi ilişkisi kıskanç iki sevgilinin
egemenlik savaşına benzer, ona ast üst ilişkisi
de diyebiliriz, ama kimin ast kimin üst olduğu
zaman ve mekana, sürecin o anki nesnelliğine
göre değişir. Erkeğin ataerkilliği gelişmiş top-
lumlarda  kadına sökmez, vaziyet ya mahke-
mede, yada uzlaşarak durumu idare etmeye
gider.  Kavgada iki taraf da zarar görürse kaza-
nanın kim olacağı da belli olmaz, yaşam ve
yönetim modelleri de buna benzemez
mi!...Süregelen ilişkiler yumağında ani radikal
dönüşümler, ekonominin bilmediği veya süre-
ce ters gelen durumlar geliştiğinde gerek içsel
dinamikler, gerekse de her yönüyle uluslarara-
sılaşmış sermaye ve ekonomi ilişkileri şişer,
karnı ağırmaya, bir süre sonra da hazımsızlık
çeker. Etrafa yayılan rahatsız edici kokular
çevreyi de rahatsız etmeye başlar. Aynı süreci
tersine de işleyebiliriz, kısacası iki ekonomik
yapı arasındaki çelişkiler doğru ele alınmaz
uçurum büyürse üst yapı ne denli güçlü olursa
olsun ekonomiden bağımsız bir sürdürülebilir-
lik gerçekleşemez. Dünya ekonomisinin bu
denli entegre olduğu bir zaman mekan sarma-
lında ülkelerin asli gelişim dinamikleri olan
yeniden üretim ve üretim ekonomileri gelişe-
mez. Bu üretim ekonomileri klasik sanayiler
olduğu gibi yenilenebilir enerji kaynakları, nano
ve dijital teknoloji yatırımları, en önemlisi de
bunları başarıyla kullanabilecek insan kaynak-
larıdır ki, bu da yıllık planlamalarda ülkelerin bu
alanda gerçekleştirdikleri yatırımlar, GSMH’nın
bu kaynaklardaki yıllık paylarıdır. 2017 bütçe
planlamalarında eğitimin  yukarıda sözü edilen
alanlardaki payları burada yazamayacağımız
kadar düşük. Dünya eğitim kalitesinde ülkemi-

zin sıralaması ne yazık ki her yıl daha da geri-
lere gidiyor. Ana babaların varını yokunu sata-
rak çocuklarını yerleştirdikleri özel ve devlete
ait  okullar sıralamalara dahi giremiyor, Güney
Kore, Taywan, Vietnam gibi ülkeler daha 15-20
yıl öncesine kadar Türkiye’nin gerisinde ülke-
lerdi. Çin’in halen resmi olarak tanımadığı
Taywan bugün dünyaya teknoloji satıyor. Türk
siyaseti bir meyve kurdu misali kemiriyor dina-
mikleri içten dışa tüketiyor. Bölgesel eşitsizlik-
ler kentlere göçü teşvik ediyor. Yatırımlar met-
ropollere odaklanmış ve  özellikle doğu ve
güneydoğuda organize bölgelerin hali perişan,
ortada organizasyon olmadığı gibi bölgeler de
kapanın elinde ranta dönüşmüş durumda,
neden bir türlü kurulamaz bilinmiyor. Bütün
bunlar hepimizin ortak dertleri değil mi? ille de
mobilyacı olmak gerekmiyor, ülke ekonomisi
hemen tüm üretim kollarının yarattığı bir bütün-
dür. Birinin derdi diğerinde de hissedilir, ihraca-
tın tek dili vardır 1-istikrar ekonomisi  2-doğru
kur politikası 3-üretim. Bunlardan  biri alltakile-
rin,  ikisi ise üsttekilerin ellerinde.  Üçü bir
arada yapabilirsek refaha hep birlikte kavuşa-
bileceğiz. Bunun da tek yolu, her kesin işini
layıkıyla yapmasıdır. Bu ay 40 yılda ekonomi ve
üretimin her alanında dünya devine dönüşmüş
Çin’deydim Bir grup uluslararası gazeteciyle
birlikte davetli olduğumuz bu ülkede pek çok
yeri gezdik.  Bir haftalık gördüklerim ve izle-
nimlerim bana bunları yazdırdı. 

Saygılarımla

Nesip Uzun

Ekonominin baskın etkisi ve
yapısal sorunlar









EED TÜYAP tarafından Ağaç
İşleme Makine ve Yan Sana-
yisi İş Adamları Derneği (AİM-

SAD) ve Mobilya Aksesuar Sanayi-
ciler Derneği (MAKSDER) iş birli-
ğiyle 14-18 Ekim 2017 tarihleri ara-
sında eş zamanlı gerçekleştirile-

cek Ağaç İşleme Makinesi ve Inter-
mob Fuarları, son teknoloji kulla-
nılarak geliştirilen inovasyon hari-
kası ürünlerin yer alacağı global
bir buluşma noktası olmasıyla
sektör profesyonellerinin ajanda-
sında ilk sırada yer alıyor. 
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Mobilya sektörünün itici güçleri 
tek çatı altında

Ahşap ve mobilya yan
sanayi endüstrilerinin
Avrasya Bölgesi’ndeki
bir numaralı ticaret
platformu olan Ağaç
İşleme Makinesi ve
Intermob Fuarları; bu yıl
14-18 Ekim 2017
tarihleri arasında 70
binin üzerinde sektör
profesyonelini aynı çatı
altında buluşturmak için
çalışmalarına tüm
hızıyla devam ediyor. 



Özel bölümleriyle büyüyor

Bu yıl 70 binin üzerinde sektör
profesyonelini aynı çatı altında bu-
luşturmayı hedefleyen fuar, 30
ülkeden 900’e yakın firma ve fir-
ma temsilciliğinin katılımıyla 14 sa-
londa gerçekleştirilecek. Türkiye
ahşap ve mobilya yan sanayisinin
yeni pazarlara ulaşmasında
önemli bir köprü olan fuar, her yıl
düzenlenen birbirinden spesifik
programlarla da gündem yöneti-
mini üstleniyor. Bunlardan biri
olan ve bu yıl ikinci kez ziyaretçile-
rini ağırlamaya hazırlanan Pro-
matt Özel Bölümü, yatak imalatı
yan sanayi, ekipman hammadde
ve makinelerinin tüm detaylarının
aynı platformda buluşturuyor.
Yurt içi ve yurt dışından yatak ve
baza imalatçılarının yoğun ilgisiyle
gerçekleşen Promatt ayrıca; ya-
tak malzemeleri ticareti yapanları,

ithalat ve ihracatçıları, mağaza/
market zincirleri satın alma yetki-
lilerini, distribütörlük ve bayilik al-
mak isteyen girişimcileri, endüs-
triyel tasarımcıları ilgili mühendis
odaları, ticaret  odalarının yetkili-
lerini bir araya getiriyor. Öte yan-
dan Promatt, yatak üretim hatla-
rındaki tüm makinelerden tekstil
ve dolgu malzemelerine, destek
hizmetlerden aksesuarlar ve par-
çalarına kadar tüm detayları 
aynı platformda ziyaretçileriyle
buluşturuyor. 

REED TÜYAP tarafından Ağaç İşle-
me Makine ve Yan Sanayisi İş
Adamları Derneği (AİMSAD) ve
Mobilya Aksesuar Sanayiciler Der-
neği (MAKSDER) iş birliğiyle ger-
çekleştirilen Ağaç İşleme Makinesi
ve Intermob Fuarı; 14-18 Ekim
2017 tarihleri arasında TÜYAP Fu-
ar ve Kongre Merkezi’nde ziyaret-
çilerini bekliyor.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:142 Eylül - Ekim 201717

INDUSTRIAL NEWS HABERLER

l l











ünyanın her yerinde farklı tasarımlar ilgi gör-
mektedir. Bu yüzden yönelimler doğrultusunda
ülkelerin toplumsal analizleri yapılmakta ve ge-

risi tasarım ekiplerine bırakılmaktadır. Her ülkenin
kendine ait bir tasarım dili mevcuttur. New York’lu
tasarımcılar şehrin hareketliliğini, canlılığını ve sürp-
rizlerini, Fransız tasarımcılar sakin, romantik ruh hal-
lerini, İngiliz tasarımcılar klasik, şık, ve sade çizgilerini
aynı endüstriyel devrim öncesi, eğilimlerin ressamla-
rın  eserlerinde sanatla karışması gibi endüstriyel es-
tetikle birleştirmektedirler.

Dünyadaki trendler ülkemize neredeyse diğer ülkeler-
le eş zamanlı olarak gelmektedirler. Tüm bunlar, bi-
rer yaşam tarzı ve ürünü haline gelmeye başladıkla-

Ercan ÇİĞDEM
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Dünyanın her yerinde farklı tasarımlar
ilgi görmektedir. Bu yüzden yönelimler
doğrultusunda ülkelerin toplumsal
analizleri yapılmakta ve gerisi tasarım
ekiplerine bırakılmaktadır. Her ülkenin
kendine ait bir tasarım dili mevcuttur.
New York’lu tasarımcılar şehrin
hareketliliğini, canlılığını ve sürprizlerini,
Fransız tasarımcılar sakin, romantik ruh
hallerini, İngiliz tasarımcılar klasik, şık,
ve sade çizgilerini aynı endüstriyel
devrim öncesi, eğilimlerin ressamların
eserlerinde sanatla karışması gibi
endüstriyel estetikle birleştirmektedirler.

MOBİLYA Endüstrisinde Yönelimler



rından dolayı, kim olduğumuzu her
zamankinden daha fazla sembolize
edip, dışa vurmaktadırlar. Türkiye
dünyada trendleri belirleyen ol-
maktan çok, satın alan ve taklit
eden ülke olarak görülmektedir.
2000'li yıllardan sonra tasarım ol-
gusunun Türkiye'ye yerleştiğini dü-
şünürsek, kendilerini, global eği-
limlerle ve yurtdışı tercihleriyle
ifade edip dahil olmaya çalışan bi-
reylerin yüzeysel kalmalarından
dolayı, yapıştırma gibi kalmaktadır.  

Mobilya ya da dekorasyon objesi
tasarımında güçlü bir yükseliş içe-
rindeyiz. Daha önceleri sadece
uzaktan izleyip yorumlar yapabil-
diğimiz pek çok tasarım yarışma-
sında ve ya fuarlarda birincilikler
kazanmaya başladık. Bu büyük pi-
yasa içerisinde tasarımcı olarak ta

var olan Türk firmalar ve isimler
artık mevcut. Standartları ile de
dünya standartları seviyesinde
olan tasarımlar artık dünya paza-
rında. Koleksiyon, Mozaik, Derin,
Vitra, Outoban, Axis, Tuna akla ilk
gelen öncü firmalardandır. 

Büyük bir hızla değişmekte olan
trend kavramında, rekabetçi bir
konuma gelebilmemiz için, asıl
önemli olan, toplumun nelere yö-
neleceğini önceden sezebilmek ve
bunu en doğru şekilde üretime
adapte edebilmektir.   

“Herhangi bir şeyi trend yapabiliriz
ve herhangi bir endüstri üzerine
uygulaya biliriz. Çünkü herkes ta-
rafından ulaşılabilir bir şey, toplu-
mun içinde duruyor. Önemli olan
belirli bir trendin gerçekten iyi işle-
yen bir üretim veya strateji ya da
başka bir uygulamaya nasıl adap-
te edileceğidir. İşte o zaman bir
şeyler yakalamışız demektir.”

“Trend kavramı”,  tanıdık gelebile-
cek ancak yeni olan bir kavramdır,
kelimenin kullanımı dahi şu aralar
pek çok alanda yükselen bir 
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eğilimdir.  Trend; İngilizce bir keli-
medir ve dilimizdeki tam karşılığı
eğilimdir. Sözlüklerde “belirli de-
ğişkenler kümesinin aynı doğrul-
tuda gösterdikleri düzenli deği-
şim” olarak açıklanmaktadır. Keli-
me genel anlamı olarak, akım de-
mektir. Belirli bir zaman dilimi ara-
lığında, belirli bir seyri oluşturan
değerlerde ortaya çıkan sürekli
artma ya da azalmaları ifade eder.
“Var olan tüketici değerlerini, ihti-

yaçlarını ve isteklerini farklı bir şe-

kilde açığa çıkaran yeni bir dışavu-

rum hali olarak da tanımlanabile-

cek “trend kavramı” her geçen

gün, birbirlerinden çok farklı en-

düstrilerde karşılık buluyor.” 1 

Öngörülen her eğilimi trendlerle

karıştırmamak gerekmaktedir.

Çünkü trendler, toplumsal akım-

lar ile karşılaştırıldıklarında daha

güncel ve kimi zaman daha kısa

süreli kalmakta, çok hızlı değişiklik
gösterebilmektedir. 

Yönelim eğrilerini önceden seze-
bilmek için, görüş açımızı geçmişin
kalıplarında kalmadan geleceğe
yöneltmektir. Hangi yöne gideceği
kolay kolay öngörülemeden ve
her zaman yeni yerlere yönelen
baskın eğilimler geleceğin genel
çerçevesi içindeki olası davranışla-
ra ilişkin birer kılavuz görevi 
görmektedirler.

Sağlıklı Yaşam Mekanları

Performanslarıyla sağlıklı bir çev-
reye uyumlu malzemeler artık glo-
bal birer gereksinim haline gelmek-
te, bunun yanında her şeyden önce
asıl amaç sağlıklı yaşam mekanları
oluşturmaktan geçmektedir.  
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Gelecek çevresel kaygıları taşıyan
projeler, bu günün tecrübesini dik-
kate alarak, doğaya karşı olan hiç-
bir kuralı kırmayacak gibidir. Yapı-
lan son sosyal tabanlı araştırma-
lara göre, tüm bunların yanında
doğanın içinde bulunduğu hızlı de-
ğişim, insan psikolojisi üzerinde
bazı şeylerin artık aynı kalması ta-
lebini yaratacak, el değmemiş do-
ğa, geleneksel ürünler ve süreçler
istenecek gibi görülmektedir.

Art Deco Mobilyalar

Art Deco Akımı: Art deco akımı
1920 yıllarında Fransa’da başla-
mış bir sanat akımıdır. Ülkemizde
Art deco alanında mobilyalar
üretmiş en ünlü isimlerin başında
Selahattin Refik gelmektedir.

Art Deco akımı Art Nouveanu akı-
mının tamamlanmasından sonra
başlamış bir akımdır. Art deco mo-
bilyaların en belirgin özelliği el işçi-
liğinden daha çok sanayi tipi üre-
tim olarak bilinmesidir. El oymacı-
lığı işlemleri bu dönemde çok 
az görülmektedir. Desenler 
daha çok geometrik şekilde 
biçimlendirilmiştir.

Kırsal alanların giderek azaldığı
günümüzde, kapının önündeki ufak
bir yeşillik bile bir lüks haline gel-
miştir. Şimdilerde doğadan bu ka-

dar uzak ve şartları gittikçe kötü-

leşen şehir hayatı yaşayan herke-

sin amacı, mümkün olabildiğince

doğal ve sağlıklı yaşama dönebil-

mek olmuştur.

Ekolojik bilinç, sağlıklı beslenmey-

le hayatımıza girmiştir. İlk olarak

gıda sektörüyle karşımıza çıkan

“organik” tanımı, sırayla ekolojik

akım ve ekolojik tasarım sektörü-

nü de etkisi altına almıştır. Artık bu

tanımı tüm  tasarım etiketleri 

üzerinde görebiliriz.

l l
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ğaç İşleme Makineleri ve İn-
termob Fuarları bu yıl da
sektörün en büyük ve prestij-

li buluşma noktası olmayı sürdüre-
ceği gibi, her geçen yıl azim ve ka-
rarlılık ile büyüyüp gelişerek dünya
çapında rekabet gücüne erişen
Ağaç İşleme ve Mobilya sektörleri-
ne katkı sunmaya devam edecek.
Makine ve Yan Sanayii ürünlerinin
bir arada sergileniyor olması açı-
sından dünyada tek olma özelliği
taşıyan fuarlar, alanında sadece
Avrasya Coğrafyası’nın değil; dün-
yanın da en önemli etkinliklerinden
biri olduğunu bir kez daha kanıtla-
yacaktır.  Sektörlerinin öncü der-
nekleri, çözüm ortaklarımız Aim-
sad ve Maksder’i gerek katkıları ile
üreticimizi dünya çapında rekabetçi
kılmaları, gerekse fuarla ilgili ya-
rattıkları sinerji açısından son dere-

ce önemsiyoruz. Fuarcılık alanında
dünya lideri olan Reed Exhibitions
ile Türkiye’nin bu alanda en büyüğü
Tüyap Fuarcılığın işbirliği ile düzen-
lenen fuarlar global ile ulusalın
sentezini etkin şekilde katılımcı ve
ziyaretçilere en verimli fuar dene-
yimini yaşatmak üzere ortaya koy-
maya devam edecektir.

30’un üzerinde ülkeden ülkeden
900’e yakın firma ve firma temsil-
ciliğinin katılımı ile gerçekleşecek
fuarlarda; ağaç işleme makineleri,
şerit testere makineleri, freze ma-
kineleri, hızarlar, presler, levhalar,
paneller, kenar bantları, boya, ver-
nik, cila, tutkallar, yapıştırıcılar,
MDF, kontrplaklar, yatak sanayi
makineleri, yatak üretim hatları,
tekstil ve dolgu malzemeleri, yay-
lar, süngerler, tekstil ve dolgu mal-
zemeleri gibi sayısız ürün ziyaretçi-
lerin beğenisine sunulacaktır.

Fuar ile ilgili yıl boyu yürütülen ta-
nıtım ve pazarlama faaliyetlerinin
sonucu olarak yoğun bir ziyaretçi
ilgisi ile karşılaştık. Bu yıl gerek tüm
yurttan, gerekse başta ülkemizi
çevreleyen coğrafyadaki kilit ülke-
ler olmak üzere 100’ün üzerinde ül-

YILLARIN VERDİĞİ TECRÜBEYİ 
EN SON TEKNOLOJİ İLE

HARMANLAYARAK SEKTÖRE KATKI
SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Reed Tüyap Genel Müdürü Ali Muharremoğlu:

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:142 Eylül - Ekim 2017 32

SEKTÖRDENSEKTÖRDENHABERLER

A



keden 70.000’in üzerinde ziyaretçi
ağırlamayı bekliyoruz. Buna ilave-
ten proje ekibimiz ve yurt dışı ofis-
lerimizin çalışmaları sonucunda şe-
kil verilen alım heyetleriyle fuarın
ziyaretçi niteliğini geliştirecek, çe-
şitliliği arttırabileceğiz. Bu yıl alım
heyeti organizasyonumuz ile Türki-
ye’nin her ilinden ve Avrasya Coğ-
rafyası’ndaki tüm ülkelerden sek-
törlerinde öncü konumdaki, karar
verebilme yetkisine haiz daha fazla
sayıda ziyaretçiyi katılımcılarımız
ile bir araya getireceğiz. Bu yıl alım
heyetleri kapsamında 7000’in üze-
rinde yerli, 800’ün üzerinde yaban-
cı ziyaretçinin fuarımızda olacağını
öngörüyoruz.

Gelişen, değişen tüketici taleplerini
karşılamak için, ar-ge çalışmalarına
hız veren ve geleceği şekillendirmek
isteyen katılımcılarımız için önemli
bir platform olma özelliğinden ödün
vermeyen fuarlarımız sektörü gele-
cekle buluşturmayı bu yıl da sürdü-
recekler. MyTüyap Mobil Aplikas-
yon Projesi ile ziyaretçilerimiz bin-
lerce metrekarelik bu devasa etkin-
liği adeta ceplerine sığdırabilecek.
My Tüyap sayesinde Fuarlar sektö-
rü bir araya getirme bağlamındaki
etkinliğini sınırlı bir zaman diliminden
kurtarıp tüm yıla yayabilecek. Uygu-
lamayla ziyaretçilerimiz hem tüm
fuarlarla ilgili detaylı bilgiye erişmiş

olacak, hem de aradıkları firmaya,
ürüne kısacası fuarda görmeyi bek-
ledikleri her şeye fuar döneminde ve
fuar sonrasında kolaylıkla erişebile-
cekler. Ayrıca, yine bu yıl start vere-
ceğimiz alan içi navigasyon uygula-
ması ile ziyaretçilerimiz fuar alanın-
da gitmek istediği stand ya da salon
ile ilgili tarif alabilecek, çzilecek rota
ile aradığını rahatlıkla bulabilme im-
kanına sahip olacak.  Buna ilaveten,
B2B Matchmaking uygulaması ile E-
Davetiye formunu dolduran ziyaret-
çilerimiz aradıkları ürün gruplarını
sergileyen katılımcılara erişebile-
cek, bu katılımcılara görüşme talebi
gönderebilecekler. Bu uygulamayla
hem katılımcılarımız hedef ziyaretçi
kitlesine daha kolay ulaşabilecek;
hem de ziyaretçilerimiz fuarda ge-
çirdikleri zamanı maksimum verimli-
likle değerlendirebilecekler.

Özel Bölümümüz Promatt
ile Fuarların Kapsayıcılığı
Önemli Ölçüde Artıyor

İntermob Fuarı bünyesinde bu yıl
ikinci kez ziyaretçileri ile buluşacak
olan Promatt Yatak İmalatı Yan Sa-
nayii, Ekipman, Hammadde ve Maki-
neleri Özel Bölümü ile birlikte fuar-
ların kapsamı daha da genişledi. Pro-
matt Özel Bölümü ile birlikte ziya-
retçilerimiz, Ağaç İşleme Makinele-

ri’nden Mobilya Yan Sanayii’ne, Mo-
bilya Aksesuarları’ndan Yatak İma-
lat Makineleri ve Aksesuarlarına ka-
dar birçok ürünü aynı çatı altında gö-
rebilme imkanına sahip olabilecek.
Promatt Özel Bölümü’nün ilk yılında
yarattığı olumlu etkiyi ve hem katı-
lımcı hem de ziyaretçilerden aldığı
olumlu geri bildirimleri göz önünde
bulundurduğumuzda Promatt’ın kı-
sa zaman içerisinde yatak imalatı ve
yan sanayi sektöründeki eksikliği gi-
derebileceğini ve kısa vadede özel
bölüm olmaktan çıkıp fuar kapsa-
mında ziyaretçilerine hizmet verebi-
leceğini öngörüyoruz. 

Birlikte Geleceğe Umutla
Bakıyoruz

Bu yıl Ağaç İşleme Makinesi Fua-
rı’nın 30. , İntermob Fuarı’nın ise
20. Yılını kutluyoruz. Yıllardır des-
teği ile fuarların bugünkü konumu-
na gelmesinde büyük katkı sahibi
olan sektörün gücünü bölgenin bu
en büyük ve prestijli pazarlama
platformunda tüm dünyaya bir kez
daha kanıtlayacağına dair inancımız
tam. Başta katılımcılarımıza, ziya-
retçilerimize, iş birlikleri ile gücü-
müze güç katan Aimsad ve Maks-
der’e, sivil toplum örgütleri ve des-
tek veren kurumlara teşekkürü bir
borç biliriz.
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DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ;  
İÇ MİMARLIĞIN GELECEĞİ PANELİ
İstanbul, TÜRKİYE
20 Nisan 2017FURNITURE CHINA 2017

Şangay, Çin
12 - 15 Eylül 2017

LIGNA 2017
Hanover, Almanya
22 - 26 Mayıs 2017

SURTECO 
ETKİNLİKLERİ

Münih, Almanya
28 Şubat 2017

2. ULUSLARARASI
MOBİLYA KONGRESİ
Muğla, TÜRKİYE
13 - 15  Ekim 2016

İSMOB 2017
İstanbul, TÜRKİYE

10 - 15 Ocak 2017

IWF 2016 
Atlanta, ABD
24 – 27 Ağustos 2016

WOODEX 2017
Tahran, İRAN
15-18 Şubat 2017

INTERZUM 2017
Köln, Almanya
16 - 19 Mayıs 2017
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013 yılında kurulan ve asıl
amacı itibariyle endüstriyel
tasarım mühendisliği firması

olan ERLER TASARIM, mobilya fir-
malara ürün tasarımı hizmeti ver-
mektedir. Estetikle işlevselliği en
uygun noktada buluşturmak, üre-
tilebilirlik ile maliyeti aynı çizgide
değerlendirmek tasarım anlayışı-
mızın temellerini oluşturmaktadır. 

Uzmanlığımız itibariyle Modern,
Awangard, Ahşap stillerinde en-
düstriyel ürünlerin fonksiyonellik,
ergonomi ve estetik anlamda ta-
sarlanması temel hizmetimizdir.
“Yenilik, sade bir form, zekâ ve

sürpriz unsurlarını bir arada 
içeren ürünler tasarlamak ana
prensibimizdir.”

ERLER TASARIM OFİSİ

Mobilya tasarımına üreticilerin ilgi-
si büyük. Biz de  mobilya tasarım-
cıları olarak bu alanda çalışmaları-
mı sürdürüyoruz. Karakalem eskiz
çalışmaları ile mobilya tasarımla-
rımızın başlangıcını yaparak, yatak
odası, yemek odası, ünite, koltuk
vs. derken birçok çeşitte ürün çizi-
yoruz. Bu eskizleri görsel manada
bilgisayar programları ile tecrübe-
li ekibimiz, son görsel görüntüleri-
ni hazırlayıp, müşterilerimize sun-
maktayız. Ülkemizde endüstriyel
gelişime paralel olarak endüstri-
yel tasarım stüdyolarının aynı dü-
zeyde gelişmediğini söyleyebiliriz.
Birkaç duayen kişinin açtığı firma-
lar dışında çok fazla bir hareketlilik
sezilmiyor. Genelde mobilya üreti-

mi yapan ustaların doğaçlama
olarak ürettikleri modeller oluyor
ve kısa sürede benzeri her yerde
görülüyor. Markalı ürünlerde ise
seri üretim makinelerle yapıldığın-
dan her türlü tasarımı üretmek
hem zaman maliyeti hem de nakli-
ye açısından pek tercih edilmedi-
ğinden konsept tarzı modern mo-
bilyalar pek bulunmuyor. Bunları
satan mobilya mağazaları da çok
farklı ürünler sunup çok ciddi kar
marjları koyuyorlar.

Bizim işimiz; karakalem çizimleri-
mizi hayata geçirecek firmalar ile
çalışıp, bu işi bilen tercrübeli kişi-
lerle birlikte bir sinerji oluşturup
tasarımlarımızı hayata geçirmek.

Tasarım da bir takım ruhu olduğu
söylenebilir; herkes bir şeyler ek-
leyebilir ve ortaya gerçek ürünler
ve numuneler geliştirilmiş model-
ler sunulup pazarlanabilir diye 
düşünmekteyiz.
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ERLER TASARIM İle Karakalemden
Gerçeğe Tasarım Döngüsü





üzey uzmanı Schattdecor, di-
jital baskı makinesi Palis
2250 ile yeni olanakların

önünü açıyor. Bu dijital baskı ürün-
leri, mağaza dekoratörleri, mi-
marlar ve iç mimarlar gibi yeni
müşteri grupları için olduğu ka-
dar, ahşap endüstrisinden klasik
müşteriler için de ilgi çekicidir. Pa-
zarlama / Tasarım ve Kurumsal
İletişim Müdürü Claudia Küchen,
“bu teknikle artık özel temaları ve
projeleri büyük miktarlarda ger-
çekleştirebiliriz,” diyor.

Bu tek geçişli sistem, 2,25 metre
baskı genişliği üzerine 
dakikada 162 metre basabiliyor. 

Schattdecor, endüstriyel dijital baskı makinesi Palis 2250 ile yeni
standartlar getiriyor. Sektörde gerçek bir yenilik olan bu makine,
dakikada 162 metre baskı hızıyla 2,25 metre genişlik üzerine, üstelik
tifdrukta kullanılan pigmentlerle baskı yapabiliyor. 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:142 Eylül - Ekim 2017 40

FİRMALARDANHABERLER

Y

Schattdecor Dijital Baskı Alanında
Yeni Standartlar Getiriyor
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Endüstriyel dijital baskı makinesi Palis 2250





Schattdecor bu sayede artık de-
sen boyunda silindir çevresine
bağlı değildir, bu da, ahşap ve taş
alanında da yepyeni dekorları
mümkün kılmaktadır. Üstelik, ne
çok renkli baskılar, ne de birbirin-
den farklı desenlerin karışımı, artık
bir sorun teşkil ediyor. Claudia
Küchen, “şimdi büyük miktarlarda
baskıya uygun dijital baskı desen-
leri geliştirme fırsatı ve mücadele-
siyle karşı karşıyayız,” diyor. 

Makinenin, saniyede 25,5 milyar
boya damlacığını kağıt üzerine
püskürten 80 su soğutmalı baskı
kafası var. 1200 dpi çözünürlükte,
bir saniyede 6 GB’a varan bir veri

hacmi işleniyor. Dört ana renkle
çalışıyor: Kırmızı, sarı, mavi ve si-
yah. İhtiyaç halinde beşinci bir renk
eklenebiliyor. Pigmentler tifdruk-
takilerle aynı. Bunun da bariz
avantajları var. Teknik Müdür Ro-
land Heeger, “Her iki yöntem de
optik açıdan aynı dekor görünüm-
lerini oluşturuyor. Aradaki fark
çıplak gözle görülemiyor, yalnızca
teknik araçlarla fark edilebiliyor,”
diyor. Dolayısıyla pek çok dekor
tifdruk ve dijital baskı yöntemle-
riyle oluşturulabiliyor ve görü-
nüm bakımından birbirinden ayırt
edilemiyor.

Roland Heeger, “Her iki yöntemde

de aynı boyaların yanı sıra, aynı ka-
ğıdı kullanıyoruz. Bu nedenle ah-
şap endüstrisindeki müşterileri-
miz dijital baskı ürünlerini standart
yöntemlerle işleyebilirler,” diyor.
Ön emprenyeli yarı mamullere de
dijital baskı yapılabiliyor ve ardın-
dan normal vernikleme işlemin-
den geçirilebiliyor. 

Ama dijital baskının bir sınırı var:
Örtücü beyaz, altın ve sedef gibi
efektli boyalar şimdilik palet bü-
yüklüğünden dolayı basılamıyor.
Bu alanda tifdruk gerekiyor. Tek-
nik Müdür şöyle açıklıyor: “Schatt-
decor’daki dijital baskının amacı
kesinlikle tifdrukun yerini almak
değildir. Aksine onu mantıklı bir
şekilde tamamlamaktır.”

Schattdecor, Palis 2250’nin ola-
naklarını 16.05. ile 19.05.2017 ta-
rihleri arasında, Köln’deki Inter-
zum fuarında tanıtacak –  Salon 6,
Stant C020 / E029. Geleneksel fu-
ar partisi bu yıl 17.05.2017 tarihin-
de saat 18:00’den itibaren gerçek-
leşecek ve bir çok önemli andan
biri olacak. 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:142 Eylül - Ekim 2017 42

FİRMALARDANHABERLER

Makine ustası Thomas Noichl, “Canyon Croft Meşe” dekorunu basan 

dijital baskı makinesinde çalışırken.

Tasarım ve
Pazarlama
Müdürü
Claudia
Küchen

Teknik Müdür
Roland Heeger

80 adet su
soğutmalı
baskı kafası,
dört rengi
kağıda
püskürtüyor.
Bunlar düzenli
aralıklarla
boya 
küvetleri
içinde 
temizleniyor. 

l l





Nesip Uzun:  Sizi 1990 sonrası tanıdım, yurtiçinde ve uluslarara-
sı arenadaki prestijinizi bilen biri olarak da çalışmalarınızı saygı
ve sevgiyle izliyorum. Türkiye’de panel sektörünün pozitif geliş-
mesinde doğrudan emekleriniz var. Alanında donanımlı biri ola-
rak Türk yatırımcılarını da olumlu yönde yönlendiriyorsunuz.
Bilgi bazen paradan çok daha önem arzediyor. Milyon dolarlık
yatırımlarda sizin büyük katkılarınızı da görüyoruz. Bize bu süre-
ci anlatır mısınız?

Dr.Cihan Ayla: Öncelikle başta siz olmak üzere mobilya dergisine
ben de, bu sektöre vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşek-
kür ediyorum Ben her ne kadar sanayi yatırımları için dünyanın
dört bir yanına gidiyorsam sizler de bu sektöre bilgi ve haber
ulaştırmak için yıllardır tanık olduğum aynı çaba ve enerjiyle bu
hizmeti sektörümüze veriyorsunuz. Bu sayede sektörümüz de
dünyanın başka yerlerinde neler oluyor bu işler nasıl yürüyor
sayenizde öğreniyor. Benim gerek eğitimim gerekse de yurtdı-
şında bireysel ve ekip çalışması içinde gerçekleştirmiş olduğum
çalışmalar hep ahşap sektörüne yönelik oldu. Akademik çalış-
malarımda Hamburg Üniversitesinde başladığım çalışmalar,
Türkiye’de ve Malezya’da yine bu sektöre yönelik devam etti.

Dr. Cihan Ayla
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Mobilya dergisinde başlatmış olduğumuz sektörün km taşları
dizisinde bu sayı Özellikle Panel sanayi sektörünün yakından tanıdığı

Türkiyedeki onlarca sanayi yatırımında imzası bulunan  Hanex
Orman Ürünleri firmasının kurucusu Sn Cihan Ayla’yı konuk ettik.
Cihan Ayla’yı daha yakından tanımak ve sizlere onun Türkiye’den
başlayıp uluslararası pek çok deneyimden sonra tekrar ülkesine

dönüş serüvenini ve yaptıklarını konuştuk. Türk Orman Ürünleri ve
Mobilya sektöründe gelecek kuşaklara ve sektörün geçmişine yönelik

çalışmalarda kaynak teşkil edecek bu dosyamız gelecek
sayılarımızda yine sektörümüze katkı sağlamış önemli portreleri

konuk ederek devam edecektir. 

Türkiye’de 1974 yılında İstanbul üniversitesi Or-
man Fakültesinden mezun oldu.  Orman yüksek
mühendisi olarak bir Alman  bursuyla Alman-
ya’da Hamburg Üniversitesinde ağaç teknolojisi
okudu. Burada akademik ve bilimsel çalışmalar-
da yer aldı. Petrol krizinin yaşandığı bu tarihler-
de bir grup akademisyenle birlikte bitkisel veya
organik kökenli  ürünlerden petrol türevli ürün-
ler geliştirme üzerinde çalıştı. Alman hükümeti
tarafından desteklenen bu proje Berlin Üniversi-
tesinde bölüm başında bulunan Prof Dr Dietrich
başkanlığında  odundan hayvan yemi yapılması
gibi pek çok konularda bilimsel çalışmaların
içinde yer aldı. Doktora konusu olarak Türki-
ye’deki kızılcam ağacı kabuğundan tutkal elde
etmek ve yine aynı konuda kağıt fabrikalarının
atık suyundan tutkal elde etmek gibi pek çok ko-
nuda çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarından dola-
yı 1985 yılında Tubitak tarafından Türkiye’ye
çağrılarak ödüllendirildi. Yine bu dönemlerde
bir süre Almanya’da uluslararası bağlantılı bir
mühendislik şirketinde  üst düzey mühendis ola-
rak çalıştı. Daha sonra Alman dış yardım kuru-
munun desteğiyle  bir yıl Malezya’da Mangro ve
ağaçlarının kabuklarından tutkal yapımı üzerin-
de çalıştı. Almanyada kurduğu Hanex firmasıy-
lada Bu arada Afrika ve değişik ülkelerden Tür-
kiye’ye sert ağaç ve kereste ithalatı yaptı. Türki-
ye’de  o dönemde en büyük yonga ve panel tes-
islerine sahip Orma Orman ürünleri sahibi Şev-
ket Demirel’in isteğiyle tekrar Türkiye’ye gele-
rek ve Orma’nın ilk geniş kapsamlı tesislerini
kurdu. Ardından Tever’e Continiu tesisleri ku-
rar. 1990 sonrası Haneks firmasının merkezini
Türkiyeye taşır ve daha onlarca tesisin kurulu-
şunu gerçekleştirir. 

Dr.Cihan Ayla
Hanex Orman Ürünleri

Dünden Bugüne Sektörde 
Fark Yaratanlar



Türkiye’de panel sektöründe ilk cid-
di yatırımlar Orma’nın kurucusu
rahmetli  Şevket Demirel’in uzak gö-
rüşlülüğüyle gerçekleşti. Türki-
ye’de ilk melamin kaplı yonga tesis-
lerinden sonra 90’larda  bu kez kon-
tinyu tesisleri kurulmaya başladı.
Benim ilk kurduğum kontinyu tesisi
Tever’in tesisidir.  Benim çalışmala-
rımı duyan sayın Demirel yanına ça-
ğırdı ve o zamana kadar Türkiye’de-
ki tesisler ya tek katlı veya çok katlı
tesislerdi.  Biz kontinu tesisleri kur-
duktan sonra iki üretim arasındaki
kalite farkı  bariz olarak ortaya çıktı.
Tever’de eski tesisler için hazırlanan
yongaları, yanına kurduğumuz kon-
tinyu tesise verdik ve aynı ürünün iki
tesisteki farkı inanılmaz bir noktaya
ulaştı. İlk kontinyu tesisten sonra
hemen tüm firmalar kontinyu yatı-
rımlarına girdiler. Kısa süre sonra
kontinyu hatta sahip olmayan tek
bir firma dahi kalmadı. Derken tesisi
kurduğumuz firmanın strüktürlü
saçlarını, kağıdını vs üretim malze-
melerini de vermeye başladık. Kali-
te ve volümler arttıkça yatırım mik-
tarı da değişmeye başladı. 

Türkiye bu dönemde pek çok ürünle

henüz yeni tanışıyordu, Avrupa’da
panel sektöründe ortaya çıkan her
yeniliği çok kısa sürede Türkiyedeki
müşterilerimizin hizmetine sunu-
yor, mobilya sektöründe yükselen
talep patlaması ve üreticilerin ulus-
lararası fuarlarda gördükleri yeni-
likleri talep etmeleri sonucu levha
üreticileri de hızla bu yeni yatırımla-
ra yöneldiler. Bir yandan klasik
MDF, Yonga levha üretimi sürerken
öte yandan panel mobilya işleyen
makinelerin sayısındakı artış, çoklu
panel ebatlama delik makineleri ve
kenar bantlama makinelerinin he-
men girmediği atölyenin kalmama-
sı panel mobilyada da görülmemiş
bir patlama yaşattı. Seri imalata
yönelik bu üretim tarzı mobilyacının
da işlerini kolaylaştırıyor, cilalama,
presleme, zımpara gibi mobilya
üretiminde günler süren üretim sü-
recini minumuma düşürüyordu.
Öyle ki fabrikalar talebe cevap ve-
remez hale geldikçe yeni yatırımlar
ek yatırımlar hemen her müşteri-
mizin planlarında gerçekleşiyordu.  

Sorun sadece panel üretmek de de-
ğil bu arada yüzey kağıdı üreten de-
kor kağıtçıları da her yıl yüzlerce de-

sen ve renkte dizaynlar ürettikçe pa-
nel üreticileri bunları mutlaka stok-
larında bulundurmak bu kadar renk
ve desen içinde rekabeti yakalamak
için yoğun bir üretim yapmak duru-
mundaydı. Bunlar Mutfak ofis ve ya-
tak odalalarında eski tür mobilyala-
rın yerini alıyordu. İç Pazar bir süre
sonra ihracatla daha da büyüyünce
üretim ve yatırımlar daha da arttı ve
Türk panel sanayi uluslararası ak-
törler arasına girdi. Bugün gelinen
noktada bugün Türk Levha sektörü
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dünyanın en modern teknolojisiyle
donatılmış tesislere sahiptir. Aynı
zamanda kapasite olarak da Avrupa
ve dünyada ilk 4 büyük üretici ülke
konumuna gelmiştir. 

Uluslararası rekabet koşullarında
Türk yonga levha sektörü bugün sa-
dece Türkiye’de değil, dünyanın pek
çok yerinde gerek doğrudan yatı-
rımları, gerekse de  satınalmalarla
rekabette güçlü bir aktör haline gel-
miştir.  Geçmişte Egger, Kronospan
gibi firmaların büyüme süreçlerinde
gerçekleştirdikleri satınalmalarla
büyüme stratejisini bugün en iyi
Türk firmaları gerçekleştiriyorlar.
Önceleri Mobilya sektörü ağırlıklı
üretim yapan bu tesisler bizlerin de
yönlendirmeleri ve katma değerin
daha yüksek olması sonucu son za-
manlarda önemli laminat parke üre-
tim tesisleri kurmuşlardır. 

Türkiye’de yapı sektörünün büyü-
mesine paralel de gelişen laminat
parke üretimi düne kadar %60’ı it-
halata dayalıyken bugün art-arda
kurulan Laminat parke tesisleriyle
hem üretilen MDF’nin büyük kısmı
burada kullanılıyor hem de ithal la-
minat parkeyi önemsiz bir orana dü-
şürmüştür. Yine bu üretilen parke-
nin önemli bir bölümü de ihracat ya-
pılarak ülke ekonomisine kayda de-
ğer bir döviz girdisi sağlanmaktadır.

Parke üretim tesisleri bu yeni yatı-
rımlarıyla panel firmalarımızı daha
karlı işletmeler haline getirmiştir. 

Nesip Uzun: düne kadar firmaları-
mız dışa kapalıydı ve dünyada olup
bitenden pek haberleri yoktu, tek
tüfek üretim yaptıklarından zaten
müşteri de parasını peşin ödeyip sı-
rada beklediğinden kalite sonunu da
olmadığından dışarsı üreticinin pek
umurunda değildi, bugün durum ne-

dir, zihniyet ne kadar değişti, yeni
nesil işin ne kadar içindedir.  Hani
vardır ya işletme büyür, gövde ge-
nişler ama üstyapı bu büyümeye
yanıt veremezse güdük kalır ve bu
büyümeye yanıt veremez, sonuç ise
bellidir. Bu gün durum nedir. Pro-
fesyonellerden yeteri kadar yarar-
lanılıyor mu, dünyadaki gelişmeleri
yeteri kadar takip edebiliyorlarmı? 

Dr.Cihan Ayla: Aslında bunun çok iyi
örneklerinden biri geçen sayınızda
konuk ettiğiniz Sayın Haluk Yıldız iyi
bir örnektir. Gerek  Türk levha sek-
törü özelde de Kastamonu Enteg-
re’nin bugünlere gelmesinde yö-
netsel yetenekleri ve ileri görüşlü-
lüğüyle çok iyi bir örnektir. Bu gün
sektörümüzde gerek yönetici ola-
rak gerekse de alttan gelen AR-Ge,
Mimarlar grubu, mühendisler, ihra-
cat departmanları çok başarılı işler
yapıyorlar. Bu saydığım firmalar
önemli uluslararası fuarlarda maki-
ne , renk ve desen, teknoloji, vb her
konuda olmak üzere 25-30 kişiyle
fuarları izliyorlar. Dünya genelinde-
ki gelişmeleri ve yenilikleri çok ya-
kından takip ediyorlar. Her yıl dün-
yanın dört tarafında harika stant-
larla onlarca fuara katılıyor, kendi-
lerine özgü renk ve desenlerle pa-
zarı ellerinde tutuyorlar. Tüm bu
fırsatları ekibine sunan bir yönetim
var ve bunları başarıyla gerçekleş-
tirebiliyorlar.  Yabancıların dahi im-
renerek baktıkları bir mühendis
kadroları var. Bu kadrolar dış yatı-
rımları ustaca realize ediyorlar. On-
ları buradan ayrıca kutlarım. Yurt-
dışında onlarla birlikte günlerce
tesisleri gezeriz.  

Benim uzmanlık alanlarımdan biri
de bu tesislerdir. Orman ve ağaç
teknoloji mühendisiyim ve malze-
meyi iyi tanırım; ama bir o kadar da
levha sanayisi içindeyim. Hamburg
Üniversitesi’nde özellikle levha sa-
nayi ve makinelerle ilgili önemli ça-
lışmalar gerçekleştirdim. Bugün
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temsil ettiğim bu markaları da ora-
da tanıdım ve önemli bilgiler edin-
dim. Türkiye’ye geldiğimden beri
hemen tüm yatırımcılarımıza bu ko-
nuda gerek danışmanlık olarak ge-
rekse de doğrudan tesislerin kurul-
ması noktasında önemli çalışmalar
yaptık. Dieffenbacher, Hymenn,
Berndorf, Vits, Hueck  gibi alanında
Dünyanın en iyi firmaların temsilci-
liğini yapan Hanex Orman Ürünleri
Ülkemizin ve yatırımcımızın menfa-
atlerini gözeterek onları en doğru
ve randımanlı yatırımlara yönlendi-
riyor. Bu sektörde yatırımlar yüz
milyon dolarlarla gerçekleştiğin-
den bir tek projenin gerçekleşmesi
dahi aylar süren fizibilite raporları
ve  yerinde incelemelerle gerçekle-
şiyor. A’dan Z’ye fabrika kurulumu
ardından bu tesisin ihtiyacı olan ser-
vis ve yedek parça hizmeti   bu işin

esas püf noktasıdır, Büyük ölçekli
bu üretim tesislerde bir yandan
üretim sürerken üretimi aksatma-
dan  ortaya çıkan sorunları çözmek
zorundasınız. Bu noktada da örne-
ğin kontinyu presi kurduğumuz te-
sisi için onun strüktürünü ve sac’ını
ve bandını yapan firma da bizim
temsil ettiğimiz bir başka firma. Do-
laysıyla burada servis de sürekli
oluyor. Tercih edimemiz Haneks ve
kadrosunun bilgi,  tecrübe ve güve-
nirliliğinden geliyor. Bu durumda
firma da size güveniyor ve pek çok
hizmeti bir yerden almanın rahatlı-
ğını yaşıyor. 

Nesip Uzun: Günümüzde gerek mo-
bilya sektöründe gerekse de levha
üreticilerinde  olsun artık en önemli
şey yüzey kağıtlarında yeni renk ve
desenler, farklı uygulama teknoloji-
leri vs, Ürünü satan da bunlar, bir

bakıyorsun bir desen trent olmuş ve
tüm mobilyalar o yıl bu deseni uy-
gulamış.  Siz aynı zamanda önemli
kağıt firmalarından birinin de Türki-
ye ve bölge temsiliyetini yapıyorsu-
nuz. Şubat başında bunlardan birine
beni de davet ettiniz ve yeni dijital
baskı teknolojilerini ve geliştirilen
dekorları birlikte gezdik.  Türk fir-
maları bu trendleri yeteri kadar izli-
yor ve uyguluyor mu?

Cihan Ayla: Desen seçimi son dere-
ce önemli bir husustur, Ürünü gös-
teren de desendir haliyle. Bu konu-
da, özellikle desen konusunda çok
dikkatli çalışıyoruz,  Temsil ettiğimiz
ve Avrupanın çok önemli bir desen
kağıt üreticisi olan Surteko Dekor
firmasısının sadece bu işler için kur-
duğu desen fabrikası var.   Bu yıl,
Şubat başında  sizinde geldiğiniz gibi
tüm Türk müşterilerimizi  Surte-
ko’nun Münih’teki desen fabrikasına
getiriyor ve gelişmiş dijital printler-
le desen uygulamalarımızı geliştiri-
yoruz.  Üretilen bu desenler yine bi-
zim temsil ettiğimiz Alman Hueck
firması tarafından  EIR dediğimiz
metodla deseni zenginleştiriyoruz.
Ve bu desenleri hem kâğıtta hem de
laminatta hiç kayıp vermeden ger-
çekleştirebiliyoruz.

Nesip Uzun: Son yıllarda levha ve
laminat parke sanayinde önemli ya-
tırımlar gerçekleşti. Sizin kurduğu-
nuz tesislerin benzerleri dünyanın
farklı ülkelerinde de kuruluyor bu
nedenle de siz konuyu daha iyi 
bilirsiniz, Türkiye benzeri yatırımlar
Avrupa’da veya başka ülkelerde de
gerçekleşiyor mu, gerçekleşiyorsa
yatırımlar ağırlıklı nerelerde?

Dr. Cihan Ayla: Dünyadaki yatırım-
lar Türkiyedeki kadar hızlı değil,
Türkiyeyi takip eden ilginç bir yeni
Pazar ise İran’dır.  Bugünün İran’ını
Türkiye’nin 1970-80 yıllarına ben-
zetebiliriz. İran’da bu konularda bü-
yük bir patlama var. Tümüyle itha-
lata bağımlı olan bu sektörde çok
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büyük eksiklikleri var ve bu açığı ka-
patmaya çalışıyorlar.   Dünya’da ve
Avrupa’da ise fazla büyük yeni yatı-
rım yok.  Olsa da çok katlı bir pres
iptal edilir yerine kontinyu bir pres
konur. Ama bu da m3 olarak miktarı
arttırmaz. Bunun yanında son yıl-
larda Amerika’ya önemli tesis sa-
tışları gerçekleşiyor, bundan önceki
son on yılda bir tek tesis satışı ya-
pılmamıştı. Amerika’daki yatırımla-
rı büyük kısmı Alman makine sektö-
rü tarafından gerçekleştirilmekte-
dir. Aslında MDF teknolojisi prensip
olarak amerikada gerçekleşti. İlk bi-
limsel çalışmalar bu ülkede yapıldı.
Ama MDF makinelerini yine Alman-
lar yaptılar. Amerikalılar OSB tesis-
leri yapmışlardır. MDF üretimi dü-
şünce olarak Amerika’da  ortaya
çıkmış olsa da Bunların makineleri-
nin üretilmesi Avrupa’da özellikle
de Almanya’da gerçekleştirilmiştir.
Mühendislik ve Makine imalatı ko-
nusunda Almanlar bu alanı kimseye

kaptırmamışlardır. Ki halen de bu
böyledir. Şimdi Amerika ve Meksi-
ka’ya tesisler satılmaya başlandı.
Makine teknolojisinde örneğin Ame-
rikan kereste sektöründe makine-
ler kesim yaparken ahşabın büyük
kısmı talaşa gider ve belkide malze-
me bol olduğunda Amerikalılar için
bu pek önem arzetmez, ama Alman
makineleri çok hassas kesim yapar
ve fire yok denecek düzeydedir.
Amerika’da Pazar çok büyük bu 
nedenle volümler de o kadar 
büyüktür. 

Nesip Uzun:Türk firmalarının gele-
ceğini nasıl görüyorsunuz neler
önerirsiniz?

Dr.Cihan Ayla: Bakın problem nere-
de biliyor musunuz?  Mobilya üreti-
cisi bir yatak odası dolabı veya mut-
fak dolabını melamin kaplı bir MDF
yerine melamin kaplı bir yonga lev-
ha ile üretmeyi kar sanıyor, halbuki
bunların arasında çok cüzzi  % 1-

2’lik bir fiyat farkı vardır. Bir yatak
odasında bu pek önemli bir maliyet
değildir, ucuz olsun diye yonga lev-
hadan yapılır.  oysa mobilyada bir
marka alıyorsunuz. En önemli un-
sur budur ve Türk mobilyacıları
marka ve tasarım olarak öne çık-
malıdır. Yoksa vidası şu kadar, kul-
pu  şu kadar ucuz bunlar önemli 
değildir. 

Nesip Uzun:Aynı durum levha sek-
töründe nasıldır? Türk firmalarının
rekabet şansı nedir?

Dr.Cihan Ayla: Hiç iyi değildir. Türki-
ye enerji ve hammaddede dışa ba-
ğımlı bir ülkedir. Türkiye’de imal
edilmiş   melamin kaplı bir levhayı
yakın ülkeler hariç buradan uzak ül-
kelere ihraç etmemiz zor. Oysa bu-
nu mobilya haline getirdiğimizde ra-
hatlıkla satabiliriz. Türk levha sana-
yinin girdisi bir Tayland’taki ve Rus-
ya’daki levhacı’nın girdileriyle kı-
yaslanamaz. Ben yine de Türk mo-
bilya sanayini bu kadar pahallı girdi-
lere rağmen ihracat yaptığı için kut-
luyorum.  Levhacılar güzel desenli
parkeler ve meleamin kaplı levha-
lar yerine düz MDF ve Yonga levha
üretselerdi şimdiye kadar hepsi
çoktan batmışlardı. Bu nedenle
Türk panel sektörünün yurtdışında
örneğin Kastamonu’un italya’daki
satın almasını çok başarılı buluyo-
rum. Tam da İtalyan mobilya sek-
törünün bulunduğu yerde böyle bir
yatırım yaparak çok bilinçli bir işlet-
mecilik başarısı göstermişlerdir. 

Bu arada Yıldız Grubu’nun Roman-
ya, Amerika gibi başarılı yatırımları-
nı, AGT’nin İran yatırımı ve Gentaş’ın
Liri operasyonu gibi umut verici ge-
lişmelerini de unutmamak lazım.
Maddi yatırımların arasında Star-
wood’un Sayın Mehmet Yıldız’ın
Sultanahmet Camisi’nin restoras-
yonu gibi dev projesi manevi açıdan
çok kıymetlidir. Kendisini buradan
ayrıca kutluyorum.
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eli Parke Ege’nin kalbi, İzmir
Wyndham Grand Otel’de böl-
ge bayileri ile bir araya geldi.

Satış ve dağıtım organizasyonun-
daki yeniliklerin paylaşıldığı top-
lantıda sektöre dair öngörüler
gündemdeydi

Vezirköprü Orman Ürünleri mar-
kası Peli Parke Türkiye genelindeki
satış ağını genişletmeye hız kes-
meden devam ediyor. Diyarbakır,
Mersin ve Adana’dan sonra dör-
düncü durağı İzmir’de bayileri ile
buluşan Peli Parke yönetimi, satış
ve pazarlama politikalarını, gele-
cek dönem planlarını, iş ortakları
ile paylaştı.

Türkiye’nin en büyük parke üretici-
lerinden Vezirköprü Orman Ürün-
leri markası Peli Parke’nin İz-
mir’deki Bölge Bayisi Uçarlar İnşa-
at’ın da kendilerini ifade ettiği top-
lantı 17 Ağustos 2017 Perşembe
akşamı gerçekleşti. Gecede Peli
Parke’nin kuruluş hikayesi, üretim

gücü, üstün teknolojisi ve gelecek
iş planları aktarıldı. Açılış konuş-
masını Peli Parke Satış ve Pazarla-
madan Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Orhan Demirbaş’ın yaptığı
toplantıda yapı sektörünün eğilim-
leri de değerlendirildi.

PELİ PARKE’NİN İZMİR
ÇIKARMASI

Demirbaş ‘’Bizler inşaat sektörüne
hizmet eden firmalarız. İnşaat sek-
törü Türkiye’de son 10 yıla dam-
gasını vuran bir sektör ve en az ge-
lecek 10 yıl da bu böyle olacak.
Bütün Avrupa’da İstanbul’daki ka-
dar inşaat projesi yok. Bunun en
önemli nedeni bizim genç ve dina-
mik nüfus yapısına sahip olmamız.
Genç popülasyonumuz sayesinde
ekonomimiz her zaman dinamik ve
canlı kalacak. Türkiye’de bir yıl
içinde 500 ile 600 bin civarında
konut yapılıyor bir o kadar da ko-
nut açığımız var.’’  dedi.

Peli Parke’nin Dördüncü
Durağı İzmir

PELİ PARKE DİYARBAKIR, ADANA ve MERSİN’DEN SONRA
İZMİR’DE DE SATIŞ ORGANİZASYONUNU GELİŞTİRDİ

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:142 Eylül - Ekim 2017 54

FİRMALARDANHABERLER

P

▲ ▲



temizli  i kolay 
  & dayanıklı

dogal görünüm    
  ve his

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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Orhan Demirbaş konuşmasına,
2016 yılından bu yana sektöre ge-
tirdikleri yeniliklerden, önümüzde-
ki dönem bayiler için yapacakları
yeni çalışmalardan bahsederek
devam etti. 

’’Ticarette satarken değil alırken
kazanmanın öneminden bahseden
Demirbaş ‘’Önemli olan işin bütü-
nünde ne kazandığınızdır. Tercihle-
rinizi doğru yapar, sermayenizi
doğru yönlendirirseniz siz bu işten
karlı çıkarsınız dedi. Önceliğiniz
karlılık olmalıdır. İlkeli ve istikrarlı
olan bir markaya güvenerek yola
devam etmelisiniz’’ dedi. 

1953 yılında kurulmuş olan kuru-
mun köklü bir geçmişi olduğundan
söz eden Demirbaş Türkiye’nin ilk
kontrplak fabrikasına sahip olduk-
larını, üretimlerini Samsun’un Ve-
zirköprü ilçesinde 160 bin m2 ka-
palı alanda gerçekleştirdiklerini
anlattı. Üretim alanının ormanlık
alana yakın olmasının tedarik sü-

recini hızlandırdığını,  standart
hammadde tedarik edilebildiği için
üstün kalitede üretim yapabildik-
leri konuşmanın ana eksenindeydi. 

Turanlar Grup’un 60 yıllık kökle-
riyle birlikte gelecek planlarını an-
latan Orhan Demirbaş konuşma-
sında şunlara değindi; Turanlar
Grup’un Peli markasıyla geniş bir
ürün yelpazesine sahip olduğunu,
Türkiye’nin tüm bölgelerinde yeni-
den yapılandıklarını, sektörde re-
kabetin yüksek olduğunu, ürünün
kendisinden çok, arkasındaki mar-
kanın kim olduğunun önemini vur-
guladı. 2016 yılında sektörde bayi-
lerine en çok kazandıran markanın
Peli Parke olduğunu söyleyen De-
mirbaş, 2016 yılında ki % 35 ora-
nındaki büyümemizi 2017 yılında
da uygulayacağımız yeni satış po-
litikaları, ilkeli rekabet ve yeni yatı-
rımlarla bayilerimizle birlikte bü-
yüyerek devam ettireceğiz dedi.

ÜRETİM YAPARKEN
ORMANLARI DA
KORUYORUZ

Orhan Demirbaş sözlerini şöyle
tamamladı. ‘’Üretim yaparken as-
la ormanlarımıza zarar vermiyo-
ruz. Hiçbir yaşayan ağacı kesmiyo-
ruz. Ya ömrü bitmiş ağaçlar ya da
onların dalları ile hammadde te-
min ediyoruz. Bu ülke ekonomisine
katkı ve doğaya saygıdır. Son üç yıl
içinde üretim tesislerine yaptığı-
mız yatırımlar ile üretim kapasite-
mizi iki katına çıkarttık, sadece par-
kede yıllık 24 milyon m2 parke
üretiyoruz. Türkiye’de satılan yüz
milyon m2 parkenin yüzde 20’sini
biz üretiyoruz. Parkenin yanı sıra
sektöre farklı hizmetler de sunu-
yoruz, bu yıl Peli DK ile dekoratif iç
mekan kapıları da üretmeye baş-
ladık. Bu sayede bayilerimizle be-
raber büyümeye devam ediyoruz
dedi. 
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Ciff Shanghai 2017 bu yıl   



evasa alanda birbirinden
farklı ekoldeki ürünler dün-
ya’nın dört tarafından gelen

alıcıların beğenisine sunuldu. Çin
üreticilerinin yoğunlukta olduğu
fuarın, 5.1 ve 2. Holler. Uluslarara-
sı markalara ayrılmış, bunlar için-
de Türk firmaları İstanbul İhracatçı
Birliklerinin oluşturduğu Türkiye
Pavilionu altında 5 Türk firması da
yeraldı. Bunlar: Altın boynuz Halı,
Çilek Mobilya, Kupa Mobilya, Cen-
gizhan Mobilya ve Oğuz halı firma-
larıydı, Ayrıca Mosfed’in İmob fua-
rının da tanıtın standı yer almak-
taydı. Önceki yıllara göre bu yıl za-
yıf katılım gösteren Türk firmaları
Standı ve Birliğin çevrede ve 
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Çin’de her yıl gerçekleşen ve bu yıl 40.’sı Shanghai’da   
11-14 Eylül 2017’de Yapılan fuar, Mobilya sektörünün Klasik
ve akıllı ev mobilyaları, modern mobilyalar, yatak bazalar,
tasarım grupları, ofis,  otel mobilyaları, ev dekorasyonu ve

dış mobilyaların sergilendiği fuar  değişik segmentlerde
toplamda 600.000 metre karelik fuar alanında 

2000 katılımcı ile gerçekleşti. 

D

   yeniliklerle gerçekleşti



metrolardaki tanıtım çalışmalarıy-
la bu eksikliği giderdi denebilir.

Fuar ziyaretçi açısından da olduk-
ça kalabalıktı.  Koridorlarda he-
men her ülkeden insanlarla karşı-
laşmak mümkün, önceki yıllara
göre bu yıl Türk ziyaretçi de yok
denecek durumdaydı. Bunda şüp-
hesiz, Çin tarafından uygulanan vi-
sa’yı imkansız kılan engellerin de
payı çok. Türk imalat sanayinin
önemli bir tedarikçisi durumundaki
Çin’le bu konuyu hükümetler dü-
zeyinde çözmenin zarureti burada
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da ortaya çıktı. Ülkemizde mobilya
dahil pek çok sektörde gelişen ve
büyüyen, son yıllarda da önemli
ihracatlar gerçekleştiren Türk iş-
letmelerinin uluslararası pazarda
rekabet imkanları için ihtiyacı olan
ara maddeleri Çin ve benzeri ülke-
lerden tedarik ettiğini düşünürsek
ticari ilişkilerin normal düzeye gel-
mesi gerekmektedir. Pek çok iş
adamı benzer sebeplerden dolayı
visa alamıyor alana kadar da bü-
rokrasi içinde boğuluyor.

Bu yıl Özellikle yumuşak grup
ürünlerde, gerek Avrupa menşeyli
firma ürünleri olsun Çin üreticileri
olsun anlaşmışcasına koltuk ve
Kanepeler fonksiyonel ve hareketl
yada motorluydu. Sırt olsun ayak
bölümü olsun tv koltuğuna dönü-

şüyor. Ürün tüketiciyi konforu, ka-
litesi ve rahatlığıyla büyülüyor.
Türk üreticileri tüketicimiz henüz
hazır değil, fiyat artıyor , pahalı di-
ye dursun, trend buralarda otur-
muş ve bundan sonrada üretimin
yönü bu doğrultuda olacak. Süre-
ce dahil olmazsanız, 800 dolarla
1500 dolar arası satılan hareketli
koltuk takımlarına karşı klasik üre-
timle rekabet edeceğiz. Yüksek
kotalarla Türkiye’ye giremezse de
bu ürünler uluslararası pazarda
Türk üreticinin karşısına çıkacak ve
tüketici tercihleri sonuçları 
belirleyecek. 

Ciff Fuar organizasyonunun da-
vetlisi olarak IAFP uluslararası
mobilya yayıncıları birliğinin Türki-
ye temsili vasfıyla gittiğimiz ve fu-
ar boyunca pek çok etkinlikte bu-
lunduğumuz  CIFF fuarı Bu yıl ge-
rek katılımcı sayısı gerekse de
metrekare olarak büyüme göster-
miş. Bu yıl 12 holde gerçekleşen
ve 7.1 ile 8.1 ‘de mobilya malzeme-
leri ve ahşap işleme makinelerinin
de ilk kez yer aldığı fuar,  farklı
konseptiyle de ilgi yarattı.
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23. Çin Uluslararası Mobilya
Fuarından Tasarımlar
Yeni trend: Artık tüm koltuk
ve kanapeler hareketli ve
motorlu.









972 yılından beri sektöre yön
veren ve katkı sağlayan GEN-
TAŞ, zengin renk ve yüzeyleri
ve farklı ürün gruplarıyla do-

ğanın ilhamını sektöre ve yaşamın
her alanına taşıyor. 

Üretimini yaptığı laminat ürünleri
ile başta Türkiye ve bir çok batı
Avrupa ülkesi olmak üzere farklı
coğrafyalarda en önemli çözüm
ortağı ve materyal sağlayıcısı ol-
ma görevini üstleniyor. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da düz, ah-
şap, doğal taş ve beton ve dijital
renklerden oluşan 100'ün üzerinde
yeni renk koleksiyonumuzla İnter-
mob fuarına hazırlanan GENTAŞ,
fuarda yeni “inspired by nature”
koleksiyonunun lansmanını ger-

çekleştiriyor. Bu koleksiyonun,
özellikle alışılmışın dışında görsel-
lik arayışında olan, mimarlar ve ta-
sarımcılar tarafından, beğenilerek
güncel projelerde tercih edilmesi
bekleniyor. Koleksiyonda bulunan
trend renkler, sıra dışı ve yaratıcı
yüzeyler, kullanıldıkları projelerin
ve ürünlerin sunumuna önemli bir
değer ve zenginlik katacak.

Fuara projesinden ürün sunumuna
tamamen yenilik olarak hazırlanan
GENTAŞ, hazırlamış olduğu yeni
koleksiyonunun fuar standının ta-
mamında etkisini göstereceğini
düşünüyor. 

GENTAŞ, son yıllarda üzerinde
hassasiyet ile durduğu “zero” ürü-
nüne de standında yer veriyor. İle-

ri teknoloji yüzeyi sayesinde par-
mak izi bırakmayan, anti bakteri-
yel, çizilmelere, UV ışınlarına ve
kimyasallara karşı dayanım ve da-
ha birçok özelliği ile “Zero” tüm
mobilya sektöründe etkisini uzun
yıllar gösterecek. GENTAŞ, ze-
ro'ya yeni iddalı renklerini de ekle-
yerek beğeniye sundu.
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GENTAŞ, Doğanın İlhamını
İntermob Fuarı’na Taşıyor





ört gün süren fuar boyunca
organizatörler, 350.000
m2'lik fuar alanlarını kapsa-

yan iki mekanda toplam 3.500 ka-
tılımcıdan binlerce yeni mobilya
ürününü sundular.   

24 yıldır her yıl daha da büyüyen,
ve  sadece fuar boyutlarını geniş-
letmek yerine, kalite mükemmel-
lik arayışını esas alan fuar, yeni  et-
kinliklerle trendini büyütüyor.  Bu
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Çin Ulusal Mobilya Birliği (CFNA) ve Şanghay UBM
Sinoexpo Uluslararası Fuar A.Ş. tarafından ortaklaşa

düzenlenen 23. Çin Uluslararası Mobilya Expo (Mobilya
Çin 2017 abbr) ve 2. Maison Şangay, 10 aylık hazırlık

sonrasında, 12-15 Eylül 2017'de Çin'in Şangay kentindeki
Pudong Şanghay'daki Şangay Yeni Uluslararası Fuar

Merkezi (SNIEC) ve Şanghay Dünya Fuar Sergi ve
Kongre Merkezi'nde (SWEECC) gerçekleşti.

23. Çin Uluslararası      
D



yıl gerçekleşen yerleşik fuar alan-
ları yanısıra , Farklı bir mekanda,
dünya ticaret merkezi sergi salo-
nunda Maison Şanga, Şanghay Ev
Tasarım Haftası adı altında ikinci
bir show gerçekleştiriyor. 

Salonlaradki değişiklikler: 

Bu yıl  Tasarımcılar  SWEECC'ye
Taşındı, ve bunun için Tüm Sergi
Alanları Yaklaşık 50.000 Metre

Kare Arttı. Bu yılki Çin Mobilya fua-
rı’ndaki en büyük değişiklik. W sa-
lonlarındaki ürün kategorileri,  E
salonlarıyla takas edildi ve böyle-
ce salon E1 - E7'deki 7 kapalı pav-
yonun tümünü kapsayan çağdaş
mobilyaların genişlemesine katkı-
da bulundu. Bu şekilde sırasıyla
SNIEC ve SWEECC'de düzenlenen
iki fuar, SNIEC ve   SWEECC'de Mai-
son Şangay ile ince bir şekilde ko-

numlandırılmıştır özellikle. İki fua-

rın toplam alanı, bu yıl toplamda

350.000 metrekareye çıkıyor;

çağdaş mobilyalar için yaklaşık

25.000 metrekare, dış mekan

pavyonlarında 8.500 metrekare
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   Mobilya Fuarı
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ve Maison için neredeyse 20.000
metrekare genişlemesi nedeniyle
yaklaşık 50.000 metrekare 
artmıştır.  

Furniture China  11-15 Eylül
2017 arası Shanghai’de
gerçekleşti

Çin Mobilya sanayi için önemli fuar-
lardan olan ve CIFF Shanghai ile eş
güdümlü gerçekleşen Furniture
China Bu yıl hemen aynı tarihlerde
bir gün arayla kapılarını açtı. Bitmiş
mobilya gruplarından hemen her
segmentin yeraldığı fuar’da binler-
ce Çinli firmanın yanısıra Avrupa ve
diğer kıtalardan mobilya üreticileri
de yer aldılar.  Çok geniş bir alana
yayılan fuarda iki fuara göre proğ-
ram yapan ziyaretçiler açısından
oldukça ytorucu bir fuar denebilir.
Bir milyon m2’i geçen alanda bir
holden diğerine ulaşmak bile yeti-

yor ki, firma görüşmeleri uzadıkça
ziyaretlerin sayısı da haliyle azalı-
yor. Aynı sürede devam eden fuar-
larda program gereği kah birinde
kah diğerindeydik. Ancak her iki fu-
arda da gerek Çinli firmalar gerek-
se de yabancılar batıdaki bir fuarın
ölçütlerinde hazırlanmışlar, ne az
ne çok. Her bölgenin önem arz edi-
len pazarları var, Özellikle ticaret
fuarlarının kendine özgü bir işlevi
var ki Çin’e gelip de bir bağlantı kur-
mamak zor gibi. Aynı konsepte yüz-
lerce alternatif içinde birini seçme-
mek çok zor. Zaten stantlara uğra-
dığınızda masalarda elde kağıt ka-
lem hesap yapan insanları görü-
yorsunuz. Evet onca teknolojiye
rağmen muteber kağıdın ve karaka-
lemin papucu dama atılmamış. Çin-
de alışık olduğu üzere pazarlıkta
önce malı satan fiyatı verir ve kağıt
kalemi karşı tarafa iter, sen ne fiyat
veriyorsun demektir bu, müşteri de

fiyatı yazar,  ilk fiyatların fazla bir
önemi yoktur, duruma göre eğer
müşteri fiyata yaklaşmışsa kafa-
sında anlaşacağı fiyatı bulmuştur
ama yine de ufak bir fark yazarak işi
ısıtır. Yoğun bir trafiktir bu işin hac-
mine göre rakkamlar hızla değişir.
Sonuçta taraflar anlaşır çünkü
müşteri onca mesafeden iş yapma-
ya gelmiş Çinli ya da diğer ülkeler-
den gelen firmalar  malını satmak
için buradalar. Buradaki fuarlar
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benzerlerinden daha fazla ticari ve
sonuç alıcı fuarlar. Çinliler 15-20 yıl
öncesinin üreticileri değil artık, kla-
sik deyimle Çin malı deyip geçme-
yeceksin.  Dünyadaki Global büyü-
mesi ve gücü üretimin hemen her
alanında kendisini gösteriyor, He-
men her sektörde gerçekleşen de-
vasa fuarlar bunu göstergesidir.
Unutulmamalıdır ki uzay teknoloji-
sinden, enerjiye, nano teknolojisin-
den dijital dünyaya kadar hemen
her alanda dünyanın en önemli ül-
kelerinden biri olan Çin’in çok yük-
sek teknoloji gerektirmeyen mobil-
ya sektöründe başarılı olmaması
düşünülemez. Kaldıki hala emek
yoğun çalışılan bu sektörde emek
işçilerinden çok ne var. Tabi ki sade-
ce bu değil Çin dünyayı ve dünyada-
ki hemen tüm sektörlerdeki gibi
mobilya sektöründe de trend ve ta-
sarımları çok yakından izliyor, ba-

şarılı tasarımcılarıyla özgün ürün-
ler de üretiyorlar, son iki fuarda ge-
leneksel Çin mobilyası yerine ağır-
lıklı batılı yaşam tarzına uygun mo-
bilyalar sergilenmiş. İtalyan, Al-
man, Belçika modern mobilya
standlarında ne varsa aynıları Çin
firmalarında da var, fonksiyonellik,
hareketli ve kumandalı koltuk ve
kanepeler sanki anlaşmışlarcasına
fuarın gözdeleri olmuş. Bu da şu
anlama gelir ki, Türk firmaları bu
ürünler gitmez veya pahallı deyip
trendi yakalamazsa, pazarda ol-
dukça zorlanır. Bir tasarımcı için en
zor işlerden bir de sandalye olsa
gerek, binlerce modeli yapılan ve
her yeriyle oynanan bu ürün için ye-
ni bir model yaratmak gerçekten
zor, Masif veya farklı kompozit
ürünlerden yapılmış binlerce san-
dalye modelleri arasında dolaşır-
ken yeni olarak tanımlayabileceği-
niz bir ürünü onaylamak da bir o ka-
dar zor, keşke  sandalyeler için gör-
sel bir uluslararası patent sitesi ol-
sa da yeni bir ürün tasarlayan bo-
şuna zorlanmasa. Evet Çin’in Nüfu-
su, Ülke coğrafyası gibi fuarları da
çok büyük. Tanık olduğum bir
önemli nokta da 15 yılı aşkın zaman-
dır Çine geliyorum ve her geldiğim-
de daha fazla değişmiş buluyorum
bu ülkeyi, Kenti, yaşam tarzı, tüke-

tim alanları, araba markaları, gidi-
len lüks restaurantlar ve giyim
tarzlarıyla, yaşam standartları her
şey hızla değişiyor. Ülke nüfusuna
paralel mi oda başka bir konu, ama
dün bu insanlar bunlardan çok
uzaklardı. Bugünün çini yarın daha
da farklı olacak, Çünkü ilgi alanları
konuştukları konular yaşam felse-
feleri ve evrensel dünya ile içsellik-
leri bizden çok ileri diyebilirim. Bu
fuardan biraz daha şey öğrendik.
Onlar tüm bunları görebilmemiz
için en iyi yerlerde Çin’e özgü kibar-
lıkla bizleri davet ettiler. Sadece be-
ni değil Üyesi bulunduğum ve 2 yıl
boyunca Ekin Yayın Grubu olarak
başkanlığını yaptığımız IAFP (Ulus-
lararası Mobilya Yayıncıları Birliği)
olarak pekçok ülkeden seçkin ya-
yıncılarla birlikte fuarı izledik. 

Fuarın 2. Günü İstanbul İhracatçı
Birlikleri adına açılan Türkiye Pav-
liyonunda  Mosfed Başkanı Ahmet
Güleç  İAFP Üyelerine  bir kokteyle
bir basın toplantısı düzenledi. Bu-
rada yabancı mobilya sektör ya-
yıncılarına Türk mobilya sektörü-
nün global pazardaki yerini anlata-
rak, hedeflerini anlattı, Gazetecile-
rin sorularını yanıtladı. Buluşma
noktasına dönüşen Türkiye standı
fuar boyunca gazetecilerin de uğ-
rak yeri oldu.
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urniture China’nın davetlisi
olarak Çin Shanghai’de ger-
çekleşen Çinin en önemli mo-

bilya fuarlarından biri olan Furnitu-
re China ‘da İAFP (uluslararası Mo-
bilya yayıncıları Derneği) olağan
genel kurulunu gerçekleştirdi. Ev-
sahipliğini Furniture China fuarcılı-
ğın yaptığı toplantıda  Gelecek yıl
gerçekleşecek IAFP genel kurului-
çin gerekli hazırlıklar toplantı gün-
demi ve davet eden ülkelerle ilgili

son görüşmeler gerçekleştirildik-
ten sonra yer belirlenecek. Halen
davet eden ülkeler olarak Endo-
nezya İFEX fuarcılık Singapour ve
Miff Malezya bulunmaktadır.  Top-
lantı sonunda Çin de dahil olmak
üzere Asya mobilya üreticilerinin
bağlı olduğu üst birlik başkanı ile
Çin İAFP üyesi de olan ve bu fuarın
organizatörlerinden Wang mingli-
an İAFP üyelerine hoşgeldiniz ko-
nuşması yaptılar. 

Aynı günün akşamı Design Night
gecesine davet edilen IAFP burada
da mükemmel bir ağırlanmayala
karşılandı . gecede fuardaki başarı-
lı ürünlere ve onları tasarlayan de-
signerlere başarı plaketleri ve şilt-
ler verildi. Gece Show’lar ve neşeli
müziklerle sürdü. 

Furniture China‘da
İAFP Toplantısı
F
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Bu yıl 5.’si gerçekleşecek olan  ES-
PRITMEUBLE  geride kalan 5 yıl gibi kı-
sa bir süre içinde , en önemli ticaret
fuarlarından biri haline geldi.

Mobilya profesyonelleri

ESPRITMEUBLE,2 Aralık Cumartesi - 5
Aralık 2017 Salı tarihleri arasında arası
tarihine kadar Fransız ve uluslararsı
ziyaretçilerine Hoşgeldiniz diyecek. 

uluslararası katılımcılar  Porte de Ver-
sailles fuar merkezinde % 100 iş dün-

yasına adanmış 6. Bölümde ziyaretçi-

leri bekliyor olacaklar.

Sektöre ticari bir fuar olarak deklare

edilen bir fuar, ESPRITMEUBLE

2012'deki ilk aşamadan bu yana, ES-

PRITMEUBLE'in temel hedefi; Mesle-

ğin yüksek kalitede buluşmasını sağla-

yarak mobilya sektörünü teşvik et-

mek, dostu ve teşvik edici bir çevre

oluşturmak. Daha büyük bir başarı el-

de eden bir misyon

Her yıl başarıyı sürdürmek

ESPRITMEUBLE, Ticaret Fuarının yara-

tıcıları olan Başkan ve Başkan Vekili sı-

rasıyla Gaëtan Ménard ve Alain Liault ,

belli  standartları bu fuar’ın temel  ya-

ratıcı unsurları" olarak belirlemişler-

dir.Bunları,  "Mesleğin yüksek bir sevi-

yede buluşmasını sağlayarak sektörü-

müzü teşvik etmek istiyoruz. kalite,

yaşama uygun ve  yakın, teşvik edici

çevreci "olarak tanımlıyor.
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Sektörüne daima dikkat
ederek, ESPRITMEUBLE,
öncü rolünü üstleniyor.
Ve bu fuarı  iş yaratıcısı
ticaret fuarı  konumuna
getirdi. Aslında, Ticaret
Fuarı, her yıl geleceğe
bakan merkezi bir tema
ortaya koyuyor.

2017'de, ESPRITMEUBLE
daha ileriye bakarak
"Yarının mağazası"
temasını sunacak.

▲ ▲





ESPRITMEUBLE organizatörleri, iş

dünyası sektörünün dengeli bir bölü-

münü teminat altına alıyor, 40.000

m2'lik fuar alanındaki temsilcilikler ve

iticaret sektörü markaları ile

300 marka mevcut (2016 rakamları).

Katılımcılar için bu üst düzey ticaret

fuarı, 2018 yılında firmalar  yeni kolek-

siyonlarını kaliteli sahneleme yoluyla

sunma fırsatı bulacaklar.

İş sektörünün fuar alanı içinde 
ürün grubuna göre dağılımı:

Fuar alanı (2016):

Mobilya 36%

Oturma / Kanepe % 32

Yataklar % 28

Geriye kalan % 4 bağlantılı ürünler olarak
dekorasyon, servis vb 
olarak yayılmıştır. 

İş sektörüne göre dağılım:

marka sayısına göre (2016)

Mobilya % 35  104 marka

Oturma / Kanepeler % 20   76 marka

Yataklar % 28   60 marka

Geriye kalan % 20   bağlantılı ürünler olarak 
dekorasyon, servis vb olarak 
yayılmıştır
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sya'nın önde gelen tasarımı
liderliğindeki tedarik plat-
formu ve Asya'ya ve ötesin-

deki önemli stratejik ticaret ağ ge-
çidi olarak endüstri uzmanları ta-
rafından, IFFS 2018, 30'dan fazla
ülkeden kapsamlı uluslararası fu-
ar katılımcısı portföyüne ev sahip-
liği yapan ve tasarım açısından
zengin bir yelpazeye sahip bir fuar.
Fuar tüm mobilya ekosisteminde,
dünyadaki 20 binden fazla ticaret
profesyonelinin ilgisini çekecek.

Bu yıl Portekiz, İspanya ve Türkiye
- üç yeni yurtiçi pavyonu da ziya-
retçileri heyecanlandırmak ve zi-
yaretçileri ilginç bir dizi mobilya, iç
aydınlatma, bitmiş ev tekstili ve

dekoratif aksesuarlarla sergile-
mek için IFFS 2018'de açacak. ça-
nak çömlek, ileri teknoloji tasarım
sofra takımı ve çatal bıçak takımı
gibi ürünleri de fuarda bulmak
mümkün olacaktır. 

IFFS Pte Ltd Başkanı Sayın Ernie
Koh, "IFFS, küresel pazara girmek
isteyen önde gelen şirketlerin
stratejik sıçrama tahtası görevi
gören, uluslararası çapta tanınmış
bir tedarik platformudur ve hem
katılımcıların hem de alıcıların yak-
laşan fuarı bağlantı  ilişkilerini güç-
lendirmek ve ortaklıkları geliştir-
mek "olarak belirtti. 

Mobilya ticaret fuarları için bölge-
deki uluslararası ölçüt olarak ko-

numunu güçlendirmek ve dijital
teknolojiyi temel alan dönüştürücü
bir yaklaşımı benimsemek için IFFS
2018, bölgede ARP alanını başlatan
ilk mobilya ticaret fuarı olacak. Ka-
tılımcılara, sınırsız potansiyel su-
nan bu benzetilmiş teknolojinin be-
nimsenmesiyle, genişleyen bir
ürün yelpazesini sergileyebilir ve
ziyaretçilere daha etkileşimli ve
eğlenceli bir deneyim sunabilirler.

SINGAPORE, 19 Mayıs 2017 - Uluslararası Mobilya Fuarı Singapore Pte Ltd, Uluslararası 
Mobilya Fuarı Singapur (IFFS) 2018Fuarı için ön planları duyurmaktan memnuniyet duyar.

ASEAN Mobilya Fuarı ve NOOK Asya ile birlikte   IFFS 2018, 8-11 Mart tarihleri arasında 
Singapur EXPO'da gerçekleşecek.
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IFFS 2018'de İlkler

Singapur Mobilya fuarı IFFS 2018, 8-11 Mart tarihleri arasında
Singapur EXPO'da gerçekleşecek









üçlü bir küresel ekonominin
yarattığı bir sonraki Magna
ExpoMueblera fuarı ve iki

büyük amiral gemisi fuarı olan
Magna Expo Mueblera Industrial
ve Magna Expo Mobiliario e Inte-
riores, 17-20 Ocak 2018 tarihleri
arasında Mexico City'deki Bana-
mex fuar merkezi’nde kapıları aç-
tığında mükemmel bir konuma 
gelecekler.

Eumabois, Bu yeni ticaret
fuarı konseptini onaylıyor

Gelecek yıl Magna Expo Mueble-
ra'nın ahşap işleme ve kereste iş-
leme tesisi, makine, alet ve bunla-
ra yönelikürünlerin sergilendiği
fuar  24'üncü kez düzenleniyor.
Uluslararası mobilya ve iç deko-
rasyon fuarı Magna Expo Mobilia-
rio e Interiores ile eş zamanlı ola-

rak gerçekleşecek. İlk kez gerçek-
leşecek olan bu ortak fuar, Alman
ticaret fuarcılık şirketi Deutsche
Messe AG'nin yan kuruluşu olan
Hannover Fairs México'nun tek yö-
netimi altında yürütülecek.

Magna Expo Mueblera Industrial
ve Magna Expo Mueblera Mobilia-
rio e Interiores fuarları, kendi ziya-
retçi hedef gruplarının farklı ihti-
yaçlarını ve çıkarlarını yansıtan
kendi özel iletişim kampanyalarına
sahip olmaktan da yararlanacak-
tır. Bu sene Magna ExpoMueble-
ra'da 217 katılımcı 30.000 metre-
karede (323.000 sq.ft) gerçekleş-
ti.. Meksika, Brezilya, Kolombiya,
Fransa, Almanya, Hong Kong, Tür-
kiye ve ABD'den katılımcılar yeral-
dı. Gelecek yıl yapılacak fuar, Al-
man Federal Ekonomi ve Enerji
Bakanı tarafından organize edilen,

Alman ulusal pavyonunu ilk kez
sergileyecek.

Alman şirket Leitz'in CEO'su ve
Ahşap İşleme Makineleri Üreticile-
ri Federasyonu (EUMABOIS) Baş-
kanı Jürgen Köppel, Meksika piya-
sasında ve Magna ExpoMueble-
ra'nın yeniden yapılanmasında
şunları söyledi: "Günümüz küresel
ekonomik iklimi mükemmeldir ve
sanayimizde ABD ve Çin'in ana bü-
yüme sürücüleri olduğuna dikkat
çekiyoruz. Ancak Meksika gibi kü-
çük ve orta ölçekli pazarlardan da
güçlü bir büyüme görüyoruz
2016'da Meksika dünyanın 12. en
büyük mobilya üreticisidir ve son
yıllarda ülkenin iç pazarı çift haneli
büyüme kaydetti. Bu tür rakamlar,
üyelerimize Meksika'nın büyük po-
tansiyelini vurguluyor.’’ dedi.
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Magna ExpoMueblera yeni
formatla geri dönüyor









astamonu Entegre, dünyanın
dört bir yanındaki sektör li-
derlerini bir araya getiren fu-

arlara katılım göstererek ürünleri-
ni tanıtmaya devam ediyor. Ağus-
tos ayında iki önemli fuarda ürün-
lerini sergileyen şirketin ilk durağı,
bu yıl ilki 10-12 Ağustos tarihleri
arasında düzenlenen “Construct
Ghana” Fuarı oldu. “Powerelec
Ghana Fuarı” ile beraber gerçek-
leştirilen fuar, bölgenin en etkili
etkinliklerinden biri olma özelliği
ile öne çıkıyor. 

Kastamonu Entegre’nin ikinci du-
rağı ise bu yıl ikinci kez katıldığı
Meksika’nın Guadalajara şehrinde
düzenlenen “Tecno Mueble Inter-
national” Fuarı oldu. 16-19 Ağus-
tos tarihleri arasındaki fuar, Mek-
sika’nın en büyük yapı fuarı özelliği
taşıyor.   

Türkiye adına fuarlarda sektörü
temsil eden Kastamonu Entegre,
iki fuarda da Glossmax, Evogloss,
Acrylic panel, Technotop, Floor-
pan serisi, Reflection, Dorpan ve
Doorlam ürünleri tanıttı. 

Katıldığı fuarlarda yeni ürünlerini
tanıtmaya, var olan ilişkilerini ge-
liştirmeye ve uluslararası ölçekte
yeni bağlantılar kurmaya devam
edeceklerini vurgulayan Kastamo-
nu Entegre CEO’su Haluk Yıldız,
“Mobilya ve dekorasyon alanında-
ki gelişmeleri yakından izlemek ve
bu alandaki yeni trendleri takip
ederek müşteri taleplerine yön
vermek hedefiyle, uluslararası fu-
arlara katılım göstermeye devam
edeceğiz.” dedi. 

Kastamonu Entegre, yurt dışında katıldığı fuarlarda
adından söz ettirmeye yaz aylarında da devam ediyor.
Dünyanın önemli kentlerinde sektörün gücünü yansıtan
fuarlara katılım gösteren şirketin, Ağustos ayındaki ilk
durağı Gana’daki “Construct Ghana” Fuarı, ikinci durağı
ise  Meksika’nın “Tecno Mueble International” Fuarı oldu. 
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Kastamonu Entegre,  Ürünlerini
Dünyanın Farklı Kentlerine Taşıyor 









aCeTu & Ersa Design Team tarafından
esneklik, ergonomi ve fonksiyonellik
ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarla-

nan Yoka çapraz açılı genişleyen, elips for-
muna sahip ayaklarıyla dikkat çekiyor. Yo-
ka’yı kullanıldığı mekanın doğrudan odağına
taşıyan bu form, farklı açılardan bakıldığın-
da değişen görüntüsüyle sıra dışı illüzyon-
lar sunuyor. Metal veya ahşap kaplama ola-
bilen ayaklar aynı zamanda çok sayıda renk
alternatifiyle iç mekana kolayca uyum sağ-
layabiliyor. Yoka’nın açılı kenarlara sahip,
ahşap veya laminat olabilen masa tablası
ise çalışma alanlarına çağdaş bir yorum ka-
tıyor. Masa tablasına entegre özel tasarım

Yarım yüzyılı aşkın süredir uzmanlık ve
deneyimiyle çok sayıda sektörden kullanıcısına
yenilikçi ve yüksek kalitede mobilya çözümleri
sunan Ersa, çalışma alanları için geliştirdiği yeni
masa sistemi Yoka ile işlevselliği sade bir tasarım
anlayışıyla yeniden ele alıyor. Japonca “okyanus
esintisi” anlamına gelen Yoka; seride yer alan tekil
masa sistemleri, çoklu çalışma istasyonları ve
toplantı masası seçenekleriyle çalışma alanlarına
bütüncül bir yenilik katmaya hazırlanıyor. 
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Çalışma Alanlarında
Okyanus Esintisi: Yoka



kablo tavası ve yavaşlatıcı özelliğe
sahip kablo kapakları tasarıma iş-
levsel bir farklılık kazandırırken; Yo-
ka aynı zamanda masa tablasına ek-
lenebilen depolama üniteleri saye-
sinde optimum mekan kullanımıyla
kullanıcısının depolama ihtiyacına
akıllıca çözümlerle yanıt veriyor.  

Operasyonel kullanımlar için tekli
veya çoklu masa sistemleri olarak
çeşitlendirilebilen Yoka, hem birey-
sel hem ortak çalışmalara uygun bir
kullanım alanı sunuyor. 

Yoka’nın tabla yüzeyine veya köşe-

sine eklenebilen bölücü paneller or-
tak çalışma alanlarında kullanıcısına
bireysel alanlar yaratırken, bu pa-
neller aynı zamanda raf ünitesi ola-
rak depolama işlevinde değerlendi-
rilebiliyor. Yoka’nın karakteristik
ayak tasarımıyla aynı forma sahip
masa üstü rafları ise çift taraflı kul-
lanımlara izin veriyor. Kullanıldığı
mekana ayırt edici tasarım özellikle-
ri ve çok yönlü işlevselliğiyle dahil
olan Yoka’nın toplantı masası ise
ortak yaratım süreçlerini destekle-
yen ergonomik tasarımıyla uzun sü-
reli çalışmalara imkan veriyor.
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927 yılında Ankara Altın-
dağ’da Nurettin Usta’nın za-
naatı ile başlayan öyküsünü,

endüstriyel tasarımdaki başarısı
ve öncülüğü ile devam ettiren Nu-
rus, geleceğin tasarımcılarından
feyz alıyor. Bugüne kadar Türki-
ye’nin pek çok üniversitesinde öğ-
rencilerin bilgi üretim sürecine
mentorluk desteği sağlayan Nu-
rus, endüstriyel tasarım öğrenci-
lerinin oluşturduğu Eskişehir Feyz
Topluluğu’nun organizasyonunun
bu yıl da ana sponsoru oldu. 

▲ ▲
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Uluslararası tasarım alanında Türkiye’yi başarıyla temsil eden Nurus, 90 yıllık bilgi ve
deneyimini genç tasarımcılara aktarıyor. 6-7 Mayıs tarihlerinde Eskişehir Feyz Topluluğu’nun
‘Yaratıcı Eylemlerde Açık Oynamak’ temasıyla düzenlediği panelde öğrencilerle buluşan Nurus
Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Tasarımcısı Renan Gökyay, endüstriyel tasarımda inovatif bakış
açısını, tasarımda farklı ve öncü olmanın tüyolarını gençlerle paylaştı.

NURUS BAŞ TASARIMCISI RENAN GÖKYAY:

“İNSAN ODAKLI TASARIMLAR İÇİN 
İNTERAKTİF BİR ÜRETİM SÜRECİ GEREKİR”





Nurus’un, Türkiye’yi endüstriyel
tasarımda dünyanın en itibarlı
ödülleri ile tanıştıran ilk marka ol-
duğuna dikkat çeken Renan Gök-
yay “Tasarımda ihtiyaçlar yol gös-
tericidir. Ancak talebi belirleyebil-
me öngörüsüne sahip olmak da
gerekir. İnsanların yaşam kalitele-
rini destekleyecek tasarımlar or-
taya koymak için genç ve inovatif
bakış açısına, gözlem gücüne ve
teknolojik çözüm yolları geliştire-
cek AR-GE’ye sahip olmak gerekir.
İnternet çağının açık kaynak tasa-
rım olanağını değerlendirmek, in-
teraktif bir inovasyon süreci kur-
gulamak zorundasınız. Tasarım

dünyasında öncü ve takip edilen
bir marka olmak istiyorsanız, bu
alanlardan birini bile es geçemez-
siniz” diye konuştu. 

TÜRK ENDÜSTRİYEL
TASARIMININ İLKLERİ

Eskişehir Feyz Topluluğu’nun dü-
zenlediği ve alanında uzman kişi ve
markaların başarı öykülerine yer
verilen panelde konuşan Renan
Gökyay, öğrencilere şu bilgileri
verdi:

“Nurus Türk endüstriyel tasarımı-
nın küresel pazardaki gelişiminde
öncü bir role sahip. Zanaat gelene-

ğimizi 90’lı yıllardan itibaren tasa-
rıma dayalı küresel rekabet orta-
mında değerlendirmeye başladık.
Red Dot, Universal Design Awards
ve Design Management Europe
ödüllerini Türk endüstrisine ilk kez
getirerek küresel temsil için ge-
rekli bilgi, deneyim ve yaratıcılık
gücüne sahip olduğumuzu gördük.
IF Design Awards ve Good Design
Awards’u Türkiye’de alanında ilk
kez kazanan marka olduk. Bugün
aralarında German Design
Awards, Green Good Design ve
Plus X Awards’un da olduğu
50’nin üzerinde tasarım ödülüne
sahibiz. Endüstriyel tasarımdaki
bu başarıyı analiz ettiğimizde for-
mülün ‘yeni alışkanlıkları tetikle-
mek’ olduğunu görüyoruz.

TASARIMDA KRİTİK SORU:
NEYE İHTİYACIMIZ
OLDUĞUNU NEREDEN
BİLİYORUZ? 

Küçük bir fikrin dünyayı şekillendi-
recek yeni alışkanlıklara dönüş-
mesi sürecinde önemli bir soru
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gündeme geliyor: ‘insanlar neye
ihtiyaçları olduğunu nereden bili-
yor?’ Eğer tasarımın çok disiplinli
bir alan olduğu gerçeğini gözden
kaçırırsanız bu soruyu basitçe
‘trendleri, eğitimleri takip ediyor-
lar’ diye yanıtlayabilir, siz de dün-
yayı yakından takip eden bir marka
olabilirsiniz. Ama bu sizi takip edi-
len bir marka yapmaz. Dünyayı ta-
kip eden değil, alışkanlıklara yön
vererek geleceği şekillendiren bir
marka olmak istiyorsanız, tasarı-
mın çok disiplinli dünyasında hiçbir
parametreyi atlamamalısınız. Eko-
nomik ve kültürel değişimleri, iş
dünyasının değişen yapısını, farklı
jenerasyonların sosyal hayattan
beklentilerini doğru analiz edemi-
yorsanız tasarımlarınızla bilimsel
açıdan tutarlı bir gelecek resmi
çizmeniz mümkün olmaz.”

ÖZGÜRLÜĞÜ
SOMUTLAŞTIRAN
TASARIMLAR: AÇIK
KAYNAK KULLANIMI

Bilişim çağında yeni alışkanlıkları
tetiklemenin en önemli yolların-
dan birinin de açık kaynak kullanı-
mı olduğunu kaydeden Renan Gök-
yay, ‘Açık Kaynak Tasarım’ konu-
suyla ilgili de şunları söyledi:

“İnsan odaklı tasarımlar ortaya
koyabilmek için interaktif bir üre-
tim süreci gerekir. Kullanıcının
üretim sürecinden dışlanmadığı,
inovasyon ve üretim aşamasında
belirleyici olduğu, daha demokra-
tik ve karşılıklılık esasına dayanan
bir yaratım evreni önemlidir. Ta-
sarım özgürlüğü somutlaştırıyor-
sa başarılıdır. Nurus, mekanı yeni-
den kurgulamak için hiyerarşik ay-
rımları silikleştiren, işbirliğini
mümkün kılan, çalışanların sos-
yalleşmesine katkı sunan mobilya
tasarımları ortaya koyarken, açık
kaynak tasarım felsefesinden
besleniyor. Demokratik ve inte-
raktif bir tasarım süreci ile kullanı-
cıyı üretim bandının ana aktörle-
rinden biri olarak konumlandırıyo-
ruz. Etkileşimin, esnekliğin, eşza-
manlı bilgi akışının doğurduğu bir
modelin önemine inanıyoruz.”

GELECEĞİ TASARLAYAN
DEV MARKALAR
ARASINDA

Gökyay hem 90 yıllık bilgi ve biri-
kimleri, hem de genç beyinlerden
feyz almaları nedeniyle geleceği
şekillendiren dünya tasarım otori-
teleri arasına dahil edildiklerini
vurgulayarak,“Alman Tasarım

Konseyi inovasyon ve tasarım ala-
nındaki çalışmalarıyla dünya gele-
ceğine yön veren, ancak üyelik an-
lamında 60 yıldır çok seçici davra-
nan bir birlik. 200 üyesinden yal-
nızca 10’u Almanya dışından ve
ofis mobilyası alanında Türkiye’nin
belgelendirilmiş ilk AR-GE merke-
zini oluşturan Nurus bu konseye
dahil edilen tek Türk markası.

İşbirliği içinde olduğumuz bir diğer
ekosistem de Fraunhofer Enstitü-
sü. Avrupa’nın en büyük uygula-
maya yönelik araştırma organizas-
yonu. Enstitü ile birlikte 1996’da
başlayan ve sürekli yenilenerek
geleceğin çalışma ortamlarıyla il-
gili inceleme ve araştırmalar ya-
pan Office21 Projesi’ni yürütüyo-
ruz. Belirli periyodlarla dünya ça-
pında varlık gösteren markaların
çalışma alanlarına ziyaretler ger-
çekleştiriyoruz. Yeni trendleri ince-
liyor, bilgi birikimimizi dünyaya ak-
tarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tasarımda bilimsel bilginin üretimi-
ne ve sürdürülebilmesine katkı sun-
manın önemine inanan Nurus, Eski-
şehir Feyz Topluluğu’nun panel or-
ganizasyonuna sponsor olmasının
yanı sıra Bilkent Üniversitesi’nin de
aralarında olduğu, Türkiye’nin fark-
lı üniversitelerinden tasarım öğren-
cilerine bitirme tezlerinde mentor-
luk desteği sağlıyor. 
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irmaların başarı hikayeleri
önemli başlangıçlarla başlar.
Önce hikayenize inanırsınız, işi-

nize varsa üretiminize ve kalitenizi
geliştirmeye odaklanırsınız. Sonra
sizin çalışmalarınız harcadığınız
emek başkalarında sempati ve
saygı uyandırır. Başlarsınız çalış-
maya. Dostlarınız ve size güvenen
insanların sayısı sürekli artar, bu
güvenle daha bir sıkı sarılırsınız iş-
lerinize, kimileri ev araba alırken
siz işinize yatırım yapar makineler
alır istihdam yaratırsınız, üç beş
olur beş elli derken 100- 200 kişi-
ye ekmek vermeye başlarsınız.
Sorumluluklar daha bir artar ve
bu kez marka olmak uluslararası-
laşmak zorunluluğu karşınıza çı-
kar, İhracat yapar Asya Avrupa,
Afrika derken Amerika’ya kadar
geniş bir ağ üzerinden çalışmaya

başlarsın. Yatırımlar yenilerini iz-
lerken üretim makineye doymaz,
sanayici oluvermişsin. Sırtındaki
yük daha da ağırlaşır, dünya çağın-
daki rakiplerine karşı trendleri izle-
mek piyasanın nabzını tutmak doğ-
ru fiyat politikalarıyla sürdürülebi-
lirliği gerçekleştirmek için pek çok
ekipler oluşturursun. Bir yandan
ilk müşterilerinin sürekliliği ve
dünyanın dört tarafında senden
ürün bekleyen müşteriler. Başarı
hikayelerinde girişimcilik cesaret
ve işine değer vermek gibi her iş-
letme için örnek olabilecek bir hi-
kayenin kahramanlarıdır TECE ai-
lesi. Sıkı sıkıya kenetlenmiş bir aile
ve aynı zamanda profesyonel bir
ekiple bu günlere gelen 25 yıllık bir
başarı hikayesini sizlere anlattık.
Bugün 30.000 m2 kapalı alanda
modern üretim tesisleriyle üretim

yapan TECE, PVC, Melamin,
PMMA, Metal ve Ahşap kenar
bantları üretiminde Türkiyenin en
önemli firmalarından biri olmuş-
tur. 2016 yılında ABS kenar bant-
ları üretimini de geliştiren TECE,
tanıtım ve marketing alanında da
başarılı çalışmalar gerçekleştir-
mektedir. Yıl içinde dünyanın he-
men her noktasındaki önemli mo-
bilya sanayi ce malzemeler fuar-
larına katılarak, önemli bir deneyi-
me sahip olmuştur. Evet, hiçbir
başarı tesadüf değildir. 
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Kenar bandında kalite ve kapasiteyle
büyüyen bir marka: TECE 
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stanbul merkez ofisinin dışında Tokyo, Bükreş, Kiev
ve Dubai’deki ofislerinde Avrupa, Orta Asya ve
Uzakdoğu’da projeler üreten Mimar Gökhan Aktan

Altuğ önderliğindeki Tago Architects, Türk Hava Yol-
ları için 18 simülasyon cihazını içinde barındıracak yeni
simülasyon merkezini tasarladı. Yapı, aynı zamanda
hostes, kabin ve uçuş eğitim merkezleri gibi çok çeşit-
li uçuş eğitim birimlerini de içermesiyle bölgede
önemli bir eğitim turizmi merkezi olacak.

THY Uçuş Eğitim Merkezi (Flight Training Centre) için,
teknikle estetiği harmanlayan ve zaman içerisinde ihti-
yaca göre büyütülebilecek bir yapı tasarımına imza
atan TAGO Architects, binanın ön cephesinde eğitim
alanları ve lobiyi konumlandırırken, daha teknik görü-
nen hangar kısımları ve destek birimlerini ise binanın
arka cephesine gizlemiş. Tasarımın en belirgin özelliği
olan uçuşu çağrıştırmasını; cephede kullandığı dinamik
formlar, uçak kanadını andıran perfore malzemeler

TAGO Architects'ten Avrupa ve Orta Doğu'nun      

Türk Hava Yolları için tasarlanan TAGO
Architects imzalı Uçuş Eğitim Merkezi,
tamamlandığında Avrupa ve Orta
Doğu’da en büyük, dünyada ise tek
yapı üzerine kurulu en büyük uçuş
eğitim merkezlerinden biri olacak.
Hareket potansiyelinde dinamik bir
forma sahip tesis, yaklaşık 30.000 m²
kapalı alanda 18 adet simülasyon
cihazı barındıracak.
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ve aşağıdan yukarıya doğru bütün formu saran
amorf yapı sayesinde elde etmiş. TAGO Architects,
tasarladığı şeffaf eğitim birimlerinde cephe malze-
mesi ve renkleriyle Türk Hava Yolları’nın kurumsal
kimliğini yansıtırken, tasarımda yakaladığı yatay et-
kiyle de, binanın sanki sabit değil de hareket halindey-
mişçesine bir dinamiklikte algılanmasını ve hız kavra-
mını yansıtmasını sağlamış. Böylece kurumu yansıtan
forma sahip bir eğitim yapısı tasarımına imza atmış.

Taşıyıcı sistemi beton – çelik karkas olan yapı, görsel
ve mimari anlamda işlevsel ve etkileyici tasarımının
yanı sıra, elektro-mekanik olarak da son teknolojiyle
donatılmış. Bünyesinde barındırdığı özel simülatör ci-
hazlarının gerektirdiği sabit iklimlendirme gibi ihtiyaç-
lar yüksek otomasyon ile projeye entegre edilerek
çözümlenmiş.

TAGO Architects, bulunduğu çevredeki konut bölge-

sinin görüş alanını kapatmayacak şekilde tasarladığı
binada teknik anlamda bütün ihtiyaçları karşılayacak
bir yükseklik elde etmeyi başarmış. Bu anlamda, bu-
lunduğu çevreyle uyumlu bir tasarım ortaya çıkara-
rak arazinin dezavantajlı gibi görünen koşullarını
avantaja çevirmiş.

THY Uçuş Eğitim Merkezi binasının, bir yandan Yeşil-
köy’de eski bir konut semtine, diğer yandan da havali-
manına komşu olması sayesinde, konut bölgesine bir
ara kesit oluşturarak bölgenin ekonomik kalkınması-
na da katkı sağlaması öngörülüyor. İstanbul Florya
semtinde THY eski simülasyon binası karşısında yapı-
mına başlanan eğitim merkezinin, uzun yıllar boyunca
gerek Türk Hava Yolları pilotları ve pilot adaylarına,
gerekse de yurt dışından bu hizmeti almaya gelen ya-
bancılara hizmet vererek ciddi miktarlarda gelir 
sağlaması hedefleniyor.
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     En Büyük Uçuş Eğitim Merkezi
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2017 WORLD FURNITURE INDUSTRY FAIRS2017 DÜNYA MOBİLYA SEKTÖRÜ FUARLARI

Saloni WorldWide Moscow 2017
2017-10
Moscow, Russia

Index Fairs Mumbai 2017
2017-10
Mumbai, India

Intermob 2017
10/14/2017 - 10/18/2017
Istanbul, Turkey

Wood Processing Machinery 2017
10/14/2017 - 10/18/2017
Istanbul, Turkey

Vietnamwood 2017
10/18/2017 - 10/21/2017
Ho Chi Minh City, Vietnam

Sleepwell EXPO 2017
2017-10
Istanbul, Turkey

Adana Furniture Decoration Furniture Fair
2017
10/24/2017 - 10/29/2017
Adana, Turkey

Timber 2017
2017-10
Tel Aviv, Israel

WOOD-TEC 2017
10/31/2017 - 11/3/2017
Brno, Czech Republic

Woodworking Machinery & Supply Expo
(WMS)
11/2/2017 - 11/4/2017
Toronto, Canada

Belgrade Furniture Fair 2017
11/7/2017 - 11/12/2017
Belgrade, Serbia

EXPOCORMA 2017
11/8/2017 - 11/10/2017
Coronel, Chile

Salone del Mobile 2017
2017-11
Bergamo, Italy

Branchentag Holz 2017
11/14/2017 - 11/15/2017
Cologne, Germany

Woodex Moscow 2017
11/14/2017 - 11/17/2017
Moscow, Russia

Mebel 2017
11/20/2017 - 11/24/2017
Moscow, Russia

Salone del Mobile.Milano Shanghai 2017
11/23/2017 - 11/25/2017
Shanghai, China

VIFA HOME 2017
2017-11
Ho Chi Minh City, Vietnam

MyanmarWood 2017
11/30/2017 - 12/3/2017
Yangon, Myanmar

EGYWOODEX & CAIRO
12/8/2017 - 12/11/2017
Cairo , Egypt

Furniture Asia 2017
2017-12
Karachi, Pakistan

ExpoDrev Russia 2017
9/5/2017 - 9/8/2017
Krasnoyarsk, Russia

ReproLignum 2017
9/6/2017 - 9/8/2017
Zagreb, Croatia

Metal, Hardware & Woodmach
Davao 2017
9/8/2017 - 9/10/2017
Davao City, Philippines

China Wood Expo 2017
2017-9
Shanghai, China

CIFF Shanghai 2017
9/11/2017 - 9/14/2017
Shanghai, China

Furnica 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Poznan, Poland

SoFab 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Poznan, Poland

DREMA 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Poznan, Poland

FMC China 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Shanghai, China

FMC Premium 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Shanghai, China

Furniture China 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Shanghai, China

Wood Working Industry 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Irkutsk, Russia

Woodworking 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Kazan, Russia

Intermebel 2017
9/12/2017 - 9/15/2017
Kazan, Russia

BIFE-SIM 2017
9/13/2017 - 9/17/2017
Bucharest, Romania

Iraq Furnexpo 2017
9/14/2017 - 9/17/2017
Erbil, Iraq

KazInterMebel Central Asia 2017
9/17/2017 - 9/20/2017
Astana, Kazakhstan

Decorex International 2017
9/17/2017 - 9/20/2017
London, United Kingdom

M.O.W. 2017
9/18/2017 - 9/21/2017
Bad Salzuflen, Germany

EXPOMEBEL-URAL 2017
9/19/2017 - 9/21/2017
Yekaterinburg, Russia

LESPROM-Ural Professional 2017
9/19/2017 - 9/21/2017
Yekaterinburg, Russia

HOMAG Treff 2017
2017-9
Schopfloch, Germany

HOLZMA Treff 2017
2017-9
Holzbronn, Germany

Faszination Holzbau 2017
2017-9
St Gallen, Switzerland

Fall Design Week 2017
9/25/2017 - 9/29/2017
Atlanta GA, United States

Woodworking 2017
9/26/2017 - 9/29/2017
Minsk, Belarus

Furniture Components 2017
9/26/2017 - 9/29/2017
Minsk, Belarus

Prestige Furniture Expo 2017
9/26/2017 - 9/29/2017
Abuja, Nigeria

Lisderevmash 2017
9/26/2017 - 9/29/2017
Kiev, Ukraine

Wood Exhibition 2017
9/27/2017 - 9/29/2017
Jyvaskyla, Finland

Woodmac 2017
9/28/2017 - 9/30/2017
Jakarta, Indonesia

iFMAC 2017
9/28/2017 - 9/30/2017
Jakarta, Indonesia

MTKT Innovation 2017
2017-9
Kiev, Ukraine

MIFIC EXPO 2017
2017-10
St. Petersburg, Russia

St. Petersburg International Forestry Forum 2017
10/3/2017 - 10/4/2017
St. Petersburg, Russia

SibFurniture 2017
10/3/2017 - 10/6/2017
Novosibirsk, Russia

Canada Woodworking West 2017
10/4/2017 - 10/5/2017
Vancouver, Canada

Baltic Furniture 2017
10/6/2017 - 10/8/2017
Riga, Latvia

Woodex Siberia 2017
2017-10
Novosibirsk, Russia

BWS with HOLZBAU fair+congress 2017
2017-10
Salzburg, Austria

Timber Expo 2017
10/10/2017 - 10/12/2017
Birmingham, United Kingdom

SICAM 2017
10/10/2017 - 10/13/2017
Pordenone, Italy

Mumbaiwood 2017
10/12/2017 - 10/14/2017
Mumbai, India
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retimde detayları kendine
dert edinmiş bir firma; de-
tayların gelişmemiş toplum-
larda pek ciddiye alınmadığı

‘ayrıntılara saplanma’ türü sözle-
rin hemen her alanda yer bulduğu
bir zihniyete karşı, “ille de detay-
lar” diyen bir kuruluş Kapsan.
2001 yılında faliyete başlayan fir-
ma, mobilya aksesuarları alanında
pek çok ürün üretimi gerçekleşti-
rir. Son on yılda işin başına eğitimli
ikinci kuşağın geçmesiyle firmanın
üretim hacmi ve ürün çeşitliliği
önemli bir değişime uğrar. Piyasa-
nın nabzını tutan yeni yönetim, ka-
lite kadar ürün seçimi, piyasa ihti-
yaçlarının  titizlikle takip edilmesi
sonucu üretim planlaması oluş-
turmak konusunda farkındalık ya-
ratırlar. İlk kuruluştaki alaylı yöne-
timden idareyi devralan işletme
eğitimi almış, dil bilen, uluslarara-
sı girişimci ve ürün tasarımında o
denli dikkatli bir mimarla, yeni bir
Kapsan Mobilya imajı ve markası
yaratırlar. Gerçekleşen bu yeni-
den yapılanma, gerek iç pazarda

gerekse uluslarararası alanda et-
kisini hemen gösterir. Kapsan mo-
bilya, artık mevcut yapılanma ve
büyüklüğüyle beklentileri karşıla-
yamaz duruma gelir. Bu süreç yeni
yatırımlar, yeni fabrika binası ve
yenilenmiş makinelerle ikinci evre-
ye ulaşır. Hedef, alanında global
bir mobilya aksesuar markası ol-
maktır artık.  

Tekirdağ Çorlu’da 6 bin metreka-
relik kapalı alanda 2 bine yakın
ürün yelpazesiyle, 30 ülkede ihra-
cat gerçekleştiren Kapsan Mobil-
ya, bu konumuyla gerek ülke eko-
nomisi ve istihdamına önemli kay-
nak yaratmakta; ihracat faaliyet-
leriyle de önemli bir döviz kazan-
dırmaktadır.  Şüphesiz bu başarı
tesadüfü değildir. Modern çalışma
prensipleri ve uluslararası stan-
dartlara uygun projeler üreten fir-
ma, bünyesinde oluşturduğu  AR-
GE  birimi ve insan kaynakları yatı-
rımlarıyla ve  EN ISO 9001:2008
sertifikasıyla da iş ortaklarına gü-
ven vermektedir.

Temmuz 2017 tarihinde yeni fabri-
kasında imalata başlayan firma
İstanbul Metal-İş’teki ilk yerinde
de  üretim alanını üç katına çıkara-
rak müşterilerine daha iyi bir hiz-
met vermeyi hedefliyor. 

Mobilya ve baza ayakları, koltuk
ayakları, masa ve sehpa ayakları,
raf bağlantı modülleri, raf, cam ve
dolap aksesuarları gibi mobilya
sektörünün en önemli aksesuar
aksamlarını üreten firma, her yıl
dünyanın değişik ülkelerinde
önemli mobilya sanayi fuarlarına
katılmaktadır. 

Hedeflerinin, uzun ömürlü daya-
nıklı ürünleri dünya ve Türkiye pa-
zarında en rekabetçi fiyatlarla
imal edip, satışa sunmak olduğunu
dile getiren firmanın tasarım gru-
bunu da yöneten Aylin Öcal,  '' Te-
kirdağ Çorlu’da hedeflerimizi daha
da büyütüyoruz. Ancak, İstan-
bul’daki satış ofisimizle  sektöre
hizmet vermeye devam edeceğiz’’
dedi.

Ü
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Mobilya Aksesuarlarında
bir marka: KAPSAN MOBİLYA

“Kalite detaylarda gizlidir.”























orseleni ayrıcalıklı yapan en
büyük özelliği  yüzyılların kül-
türü birikimi ile oluşmuş ve

ince bir işçiliğe sahip olmasıdır. 

Takı, mutfak, dekorasyon vb. he-
men her alan da kullandığımız por-
seleni sizler için mobilyada önemli
bir aksesuara “porselen kulplara”
dönüştürdük. Her bir ürünümüzde,
gördüğünüz ilk anda her bir parça-
nın usta ellerde hassas el işçiliği
ve emeği ile şekillendiğini hissedip
sadece porselen bir kulp olmak-
tan öte değerli bir sanat eseri ol-
duğunu görebiliyorsunuz. 

Bu her birinde ayrı hikâye barındı-
ran kulplar, evlerinizde mutfak
dolaplarınızda, yatak odanızın ko-
modinlerinde, makyaj masanızın
çekmecesinde size gülümsüyor.

2000 yılında kurulan fabrikamızda
her yıl yenilenen birbirinden şık ta-
sarımları ile üretim kalitesi stan-
dartlarını ve koşulsuz müşteri
memnuniyetini mümkün olan en
üst seviyeye çıkarmak için gerek
imalat gerekse yönetim kadromuz
ile ilk günkü aynı enerji ve istekle
ürünlerimizi sizler için üretiyoruz.
Profesyonel kadromuz, geniş ma-
kine parkurumuzla tasarımdan
sevkiyata yüksek kalite anlayışın-
dan ödün vermeden, zengin ürün
çeşitliliği ve müşteri taleplerine
dayanan özel üretim ürünleri ile
Tomurcuk Porselen ürünlerini 
piyasanın aranılan ürünü haline
getirmiştir.

Tomurcuk porselen yurtiçinde ve
yurtdışında her yıl düzenlenen

uluslararası fuarlara katılarak
ürünlerinin tanıtımını yapmaktadır.
Yerli ve yabancı iş ortaklarımızın
Tomurcuk porselen kalitesine
olan güvenleri her geçen yıl arta-
rak devam etmektedir.
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Bir sanat eseridir porselen
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isa Kulp, Diyarbakır Organize Sanayi bölge-
sinde  3500 m2’lik bir alanda  bulunmakta-
dır. Disa  olarak  100   den  fazla  modelle

alüminyum mobilya  kulpları üretmekteyiz.  Müş-
terilerimizin talepleri  doğrultusunda özel dizayn-
lar yapıyoruz. Bunun için, daha iyi bir sonuca varabilmek adına
kalite kontrol departmanımız ve aynı zamanda yeniliklere ulaşa-
bilmek için AR-GE bölümümüz bulunmaktadır.

Disa’nın mühendisleri müşteri isteklerini ve modern dizaynları
göz önünde bulundurarak çizim yapmaktadırlar. Değerli  müşte-
rilerimizin memnuniyeti  için birçok alternatif  sunmaktayız.
Ürünlerimizi ve makinelerimizi günden güne geliştiriyoruz.Kulp-
larımız için işlemlerimiz, tam kapsamlı mekanik işlem bölümün-
den  geçmekle  ile birlikte, CNC gibi modern makinalar ile birlikte
çalışıyoruz.

Bir diğer yandan  müşterilerimizin renk alternatiflerine  cevap
verebilmek  adına elektro- static toz boya tesisimiz mevcuttur.
Toz boya tesisimiz ile birlikte antik bakır, antiksarı, krom, inox ve
şeffaf  lak işlemimizle tam teşekküllü bir kaplama tesisimiz bu-
lunmaktadır.

Mükemmelliğe  dokunmak isteyen bütün müşterilerimizi

Disa  Kulp’a  bekliyoruz..
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Disa Kulp, en iyi tasarım yeteneğine
sahip olmak için organizasyonel ve
teknik kapasitesini arttırmayı hedefli-
yor. Müşterilerimize sunduğumuz
bütün ürünlerimizi yüksek kalite
modern ve kendine özgü bir şekilde
üretiyoruz. Türkiye’de birçok  ilde   hiz-
met  vermekteyiz.   Türkiye’deki Pazar
payı ve itibarı, Disa Kulp’u yurtdışına
açılmaya itmiş ve bu hedef doğrultu-
sunda Disa 3 kıtada 14 ülkeye satış
yapmaktadır. Çoğunlukla Avrupa stan-
dartlarını anlamak ve müşterilerimize
daha  iyi  bir  hizmet  verebilmek
amaçlı   dünya çapındaki fuarlara katı-
lıyoruz. Değerli müşterilerimize en iyi
ürünleri sunmak için profesyonel ekibi-
mizle birlikte çalışıyoruz. Günümüzde
birçok mobilya firması kulp trendini
çok iyi anladı ve  iş modelini pazarın bu
davranışına göre şekillendiriyor, bizde
uluslararası kulp pazarında öncü ola-
bilmek için çalışıyoruz. Gayemiz ulus-
lararası arenada, aranan bir marka
olmak bu vesile ile ülke ekonomisine
ve istihdamına katkı sağlamaktır.

DİSA KULP’la Mükemmelliğe Dokunun
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MEVA AHŞAP, İntermob Fuarı’nda
Pazarı Heyecanlandıracak
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Kardeşin girişimleri ile 1988
yılın da ticari hayatına başla-
yan MEVA AHŞAP’ın ilk sektö-

rü elektrik ve taahhüt işleri olmuş-
tur. 1991 yılında gelişen konut sek-
törüne paralel olarak inşaat ve yapı
sektörüne girilmiştir. Kurulduğu
günden bu güne kadar öncelikle
müşteri memnuniyetini hedefleyen
firma, 2004 -2014 yılları arasında
Türkiye’nin en büyük kapak firması-
nın kurucu ortaklığını yapmış 10 yıl
süre ile bu sektörde faaliyet göster-
miştir. Ürün ve Pazar tecrübesi ve
Müşterilerinin teveccühü ile 2015
yılında İzmir Kemalpaşa Organize
Sanayi Bölgesinde MEVA AHŞAP
markasıyla, Akrilik Panel, Highgloss
Panel, Kapı kompenantı olan Mela-
min kapı yüzeyi, kasa ve pervaz ima-
latı ile,  zengin renk seçeneği ve kali-
tesiyle öne çıkan, diğer sektörleri-
mize paralel olarak mobilya ahşap
sektöründe de faaliyetlerine başla-
mıştır. MEVA AHŞAP markasıyla
Acrylic ve Highgloss Paneller geliş-
miş teknoloji ile üretilmektedir. Av-
rupa standartlarına uygun şekilde
üretilen paneller yüksek parlaklık
ve çizilme direncine sahiptir. MEVA-
PANEL ürünleri A kalite MDF üzeri-
ne kaplanmıştır. Ürünlerinde kulla-

nılan hammaddeler, dünyada kali-
telerini ispatlamış firmalar tarafın-
dan tedarik ediliyor. Makinaları son
teknoloji harikası makinalardır. Ri-
vors merdane ve tutkal bıçağı saye-
sinde tutkalın MDF üzerine homojen
bir şekilde sürülmesiyle ürünlerin
yüzey efekti gayet güzel çıkmakta-
dır.  Her türlü toz ortamından mu-
hafaza etmek için makinaların etrafı
komple kapalıdır.  Paketleme sis-
temleri ürünün sevkiyatı esnasında
deformasyonlara karşı köşe koru-
malıkları, karton ve etrafı komple
jelatinle kaplanmaktadır. 

Firmanın hedef sektörü başlıca,
yurt içi ve yurt dışında orman ürün-
leri satıcılarıdır. Buna bağlı olarak
yurt içi ve yurt dışında kurumsal bü-
yük ölçekli firmalarla çalışmakta. 

MEVA AHŞAP’ın yeni markası ME-
VADOOR Melamin Kapı yüzeyleri,
kasa ve pervaz ürünlerini kapsa-
maktadır. Geniş renk ve butik seçe-
nekleri beraberinde kendi renginde
kenar bandı, cam çıtası, süpürgelik
detaylarını da bünyesinde barındırıp
iş ortaklarına sunuyor. Aldığı olum-
lu dönüşler ve müşteri memnuniye-
ti MEVADOOR inovasyonunun doğ-
ru bir girişim olduğunu da ortaya
koyuyor. 

MEVA AHŞAP, bu yıl Intermob fua-
rında Akrilik Çizilmez ürün grubuna
dahil olan SuperMat serisi ile pazarı
heyecanlandırmayı hedefliyor. Çizil-
mez, mat ve parmak izi olmayan pa-
nellerin, ziyaretçilerinin ilgi odağı
olacağını düşünüyorlar. Bunun dı-
şında Intermob fuarında, sektörün
prestijli fuarı olması sebebi ile fir-
maların yeni ürünlerini de görme
fırsatı yakalayarak, bayilerinin ihti-
yaçları ve talepleri doğrultusunda
farklı inovatif ürünler hakkında göz-
lem yapma ve bilgi alma imkanı bu-
lacaklar. Firma yetkilileri, hali hazır-
daki bayilerinin çok büyük bir kısmı
ile de fuarda bir araya gelecek.
Ürün kalitesinden ve özverilerinden
memnun, dünyanın dört bir yanında
yaygın konumdaki bayileri ziyaret-
leri ile firmayı onurlandıracak.

Üretime başladığından bu yana kay-
detmiş olduğu büyümenin ivme ka-
zanması için gerekli inovasyonları
sürdüreceğini vurgulayan MEVA
AHŞAP yetkilileri, güncel teknoloji-
lere sahip olmak için devam eden
Ar-ge çalışmalarının da hızlandıra-
rak iş ortaklarına en kaliteli ve güve-
nilir hizmeti sunmaya devam edece-
ğini belirtiyor. 

3
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11.. MOB‹LYA DEKORASYON Dergisin-
de öncelikli olarak yay›n yap›lan sek-
töre iliflkin araflt›rma, özgün ya da çe-
viri makale ve haberler yay›nlan›r. Ya-
y›nlanan yaz›lar›n bilimsel nitelikleri,
hedef kitleyi ilgilendirir olmalar› ve ta-
rafs›zl›k ilkesine uygunluklar› ön plan-
da tutulur.

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

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

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

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

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

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

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

Örnek:

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

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

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

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

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

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

YAYIN GRUBUMUZDAN













ürkiye’de boya sektörünün li-
der markası Filli Boya, geliş-
tirdiği kullanıcı dostu, insan

sağlığına zararlı katkı maddesi içer-
meyen Vital Serisi ürünleri ile yük-
sek koruyuculuk sağlıyor. Günlük
hayatta mobilya boyalarından kay-
naklanan tehlikelere karşı üretilen
Vital Serisi, mobilya ve boya ver-
niklerinin zararlı etkilerini ortadan
kaldırıyor. Başka bir uygulama do-
nanımı gerektirmeden kullanılan
Vital Serisi, sararmaz yapısıyla
uzun yıllar mobilyaların rengini ko-
rurken, kuruduktan sonra koku ya-
yılmasını da engelliyor. 

Sağlığa Duyarlı ve Pratik

Su bazlı olma özelliğine sahip Vital
Serisi, *EN71-3 Avrupa standartla-

rına uygun olup insan sağlığına za-
rarlı maddeler içermiyor. Ağır me-
taller içermemesi ve kokusuz ol-
ması sebebiyle özellikle bebek ve
çocuk odası mobilyalarında tercih
ediliyor. Çocuk odasının yanı sıra;
banyo, mutfak, yatak odası, büro
mobilyaları gibi tüm uygulama
alanlarında tüketiciler Vital 
Serisi ürünleri gönül rahatlığıyla
kullanabiliyor. 

Daima üstün özellikli ürünler ge-
liştiren insan ve çevre sağlığına

duyarlı Filli Boya, Vital Serisi ile
boya ve vernik uygulaması sırasın-
da ortaya çıkan göz yanması, ne-
fes almakta güçlük çekme gibi
olumsuz etkileri de ortadan 
kaldırıyor. 

Vital Sertifika Projesi
Genişliyor

Vital Sertifika Projesi kapsamında;
İnci Tunçel, Style WOOD, Meltem
Bebe, Haidi Bebe, Toy Koleksiyon,
Dodo Çocuk Odası, Kukla Bebe, Ço-
cukça Mobilya ve Görkem Bebe
ürettikleri mobilyalarda Vital Su
Bazlı Mobilya Boya ve Verniklerini
kullanıyor. 
(*EN 71/3: (Çocukların oyuncakları ağızları-
na sokacaklarını göz önünde tutan ve ağır
metal sınırlaması getiren bir standarttır.) 

İnsan sağlığını
koruyucu

özelliğe sahip
Vital Serisi
ürünleri,

kullanıcıların
tercihi olmaya
devam ediyor.
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FİLLİ BOYA’DAN SAĞLIĞA ZARASIZ
VİTAL SERİSİ

İÇİNİZ RAHAT OLSUN DİYE:
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INDUSTRIAL NEWSHABERLER

• 850 + Katılımcı, 12 Ülke
Pavyonu / Grup katılımı 

• 60.000 + Ağaç İşleri Uzmanı 

• 200 + Medya Temsilcileri 

• 50.000 m2'lik Fuar alanı 

• 500'den fazla ahşap işleme
makinelerinin ürün ve tekniği
gösterileri 

• Mobilya üreticilerini ziyaret
etmek için iş fırsatları sunmak
için kaynak forumlar 

• Atölyeler Ziyaretçi mimarları,
iç mimarları ve inşaatçılar için
interaktif platformlar sunuyor. 

Özellikleri

Hindistan'ın Bangalore şehrinde
Bangalore Uluslararası Sergi Mer-
kezi'nde 8 - 12 Mart 2018 tarihleri
arasında gerçekleşecek olan Asia-
West'in Hindistan ayağındaki 
en büyük fuarı IndiaWood 
gerçekleşecek.

IndiaWood, bölgedeki mobilya
üreticileri, ahşap el sanatları üreti-

cileri, kesiciler,  ustalar, ahşap
profesyonelleri, inşaatçılar, mi-
marlar ve iç mimarlar için   büyük
kaynak platformudur. INDIAWO-
OD'un fuar alanı, 50.000 metreka-
re ile ahşap işleme makineleri,
mobilya aksesuarları ve üretim
malzemeleri bileşenlerine kadar
uzanacak.

INDIA Wood, 2018
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rettiği boya ve vernikleri
Genç, Düfa, GençNoroo ve
Woodsol markalarıyla iç ve

dış pazarlara sunan Kayalar Kim-
ya, orta vadeli hedefleri kapsamın-
da yurtdışı yapılanma çalışmaları-
na hız verdi. 2016 yılında İtalyada
yeni ofis ve depo kurdukları bilgisi-
ni veren Kayalar Kimya Yönetim
Kurulu Başkanı Ersin Kayalar, ayrı-
ca bölgede mobilya ve inşaat sek-
töründeki sorunların çözümüne

katkı sunmak amacıyla Antalya'da
Boya Teknoloji Merkezi açtıklarını
söyledi. Kayalar Kimya olarak orta
vadede alanında Avrupa'da ilk beş
firma arasında girmeyi hedefledik-
lerini açıklayan Kayalar, "Bu hedef
doğrultusunda İtalyada olduğu gibi
özellikle stratejik öneme sahip ül-
kelerde yeni depo ve ofisler açma-
yı planlıyoruz" dedi.

Kayalar Kimya olarak halen yakla-
şık 60 ülkeye ihracat yaptıklarını

bildiren Ersin Kayalar, yurtdışında
açacakaları yeni depo ve ofisilerle
hem yurtdışı yapılanmalarını güç-
lendireceklerini hem de ihracatın
toplam satışlar içindeki payını artı-
racaklarını ifade etti.  Şu anda ihra-
catın toplam satışları içindeki payı-
nın yüzde 35 olduğunu söyleyen
Kayalar, söz konusu oranın gide-
rek arttığını vurguladı. İhracattaki
performanslarının bir sonucu ola-
rak Genç markalarının 2016 yılı
Aralık ayı itibarıyla Ekonomi Ba-
kanlığı tarafından Turquality kap-
samına alındığı biligisini veren Ka-
yalar, "Böylece Genç markamız,
alanında Turquality kapsamına alı-
nan ilk marka oldu. Genç marka-
sıyla iç pazarda yüzde 23’lük paya
sahibiz. İhracat yaptığımız Cezayir,
Azerbaycan, Özbekistan, İran ve
Gürcistan’da pazar lideri konu-
mundayız. Ayrıca var olduğumuz
diğer pek çok ülkede ise ilk üç
marka arasında yer alıyoruz" şek-
linde konuştu.
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Kayalar Kimya, yeni depo ve ofislerle
yurtdışı yapılanmasını güçlendiriyor





Akrilik seri boya ve vernik
ürün gamını tamamladı

Katma değeri artırmak ve yeni
ürünler geliştirmek için Ar-Ge ça-
lışmalarının sürdüğünü anlatan
Ersin Kayalar, bu yılki bütçelerinin
yüzde 2'lik kısmını Ar-Ge'ye ayır-
dıkları bilgisini verdi. Ar-Ge kapsa-
mında geliştirdikleri akrilik seri bo-
ya ve vernik ürün gamını tamam-
ladıklarını açıklayan Kayalar, böy-
lece Sertlake isimiyle birçok yüze-
ye uygulanabilir bir boya satışa
sunduklarını, söz konusu boya ile
kapıları boyarken metal kapı per-
vazları için başka bir boyaya ihti-
yaç duyulmadığını vurguladı. 

Öte yandan iki yeni poliüretan bo-
ya formüle ettiklerini bildiren Ka-
yalar, şunları söyledi: "Pazarda is-
tenen ve ihtiyaç duyulan tüm özel-
likleri tek bir üründe topladık. Ör-
neğin, derin bir görüntü, yüksek
sararma direnci, yüksek parlaklık
gibi özellikleri tek boya ile elde
edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra
katkı ürün grubumuzu pazara sun-
duk. Uygulama yapan ustalar, ge-
rek hava koşulları, gerekse uygu-
lama ortam şartları gibi nedenler-

le yaşadıkları uygulama problem-
lerine kolayca çözüm üretebile-
cek. Tüm iş ortaklarımızın üretim
tesislerine uyumlu yeni ürünleri-
miz ile her zaman müşterilerimizin
çözüm ortağı olma hedefiyle ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz."

Yeni markalarla faaliyet
alanını genişletti

Üretime başladıkları 1976 yılından
kısa süre sonra oluşturdukları
Genç markasıyla mobilya boya ve
vernikleri üretimi yaptıklarını ha-

tırlatan Ersin Kayalar, 1995'te ise
Türkiye imalat sanayiideki ham-
madde ihtiyacını karşılamak ama-
cıyla Kayalar Kimya Hammadde'yi
kurduklarını söyledi. 2005 yılında
alanında Avrupa’nın önde gelen
firmalardan Alman Meffert AG ile
yaptıkları ortaklık ile Düfa marka-
sını Türkiye'ye getirdiklerini, böy-
lece inşaat boyaları sektörüne de
girdiklerini açıklayan Kayalar,
2009'da ortaklığın tüm haklarını
satın alarak Türkiye ve 18 ülkede
üretim ve satış haklarının sahibi ol-
duklarına dikkat çekti. 2007 yılın-
da İspanya'da açtıkları ofisin ardın-
dan 2012'de mobilya boya ve ver-
nikleri alanında faaliyet gösteren
Gralsa markası ve üretim tesisle-
rini satın aldıklarını hatırlatanKa-
yalar, "Güney Kore'nin önde gelen
markalarından Noroo Paint ile
yaptığımız stratejik ortaklık ile sa-
nayi boyaları alanına yatırımlar
yaptık ve 2012 yılında GençNoroo
markasıyla sanayi boyaları üreti-
mine başladık. Bu yıl ise dış mekan
ahşap boya ve vernikleri alanına
yatırım yaparak Woodsol marka-
sını tüketicilerin beğenisine sun-
duk" diye konuştu. 

Sektörde, Avrupa'nın en büyük
tesislerinden birine sahip oldukla-
rını belirten Ersin Kayalar, tam
otomasyonla üretim yapan ve ileri
teknolojilerle donattıkları İstanbul
tesisilerinin toplam 56 bin 500
metrekare alana ve yıllık 54 bin
ton üretim kapasitesine sahip ol-
duğunu söyledi. 11 bin metrekare
alan üzerine kurulu İspanya'daki
tesislerinin ise yıllık 6 bin ton kap-
asiteyle ürütim yaptığını bildiren
Kayalar, yüzde 23'lük iç pazar 
payı ile sektörün önde gelen
firmaları arasında yer aldıklarına
dikkat çekti.
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“Pazarda istenen ve
ihtiyaç duyulan tüm

özellikleri tek bir
üründe topladık.

Örneğin, derin bir
görüntü, yüksek
sararma direnci,

yüksek parlaklık gibi
özellikleri tek boya ile
elde edebiliyorsunuz.
Bunun yanı sıra katkı

ürün grubumuzu
pazara sunduk.”
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obilya sektöründe adından ol-
dukça sık olarak söz ettirme-
yi başaran Faruk Cura, sek-

törde aileden gelen köklü geçmişinin
vermiş olduğu tecrübeyi yeni trend-
ler ve teknolojik gelişmeler ile har-
manlayan, oldukça başarılı ve genç
girişimcilerden biri. 

Yaşamının neredeyse tüm alanların-
da yeniliklerin ve farklılıkların takip-
çisi olan Faruk Cura'ya göre daha
önce denenmiş olanları yaşama ge-
çirmeye çalışmasının yanı sıra yaptı-
ğı iş ile kurduğu gönül bağının bu-
günkü başarısındaki etkisi oldukça
büyük. Sektöründe 15 seneyi geride
bırakırken müşteri memnuniyetini
göz önünde bulundurarak büyüme-
ye devam ediyor.  

2002 yılında sektöre kemik bir kad-
ro ile ve oldukça küçük bir mağaza-
da başlamış olan Faruk Cura, Balıke-
sir'de bulunan satış mağazası ile en
iyi tesislerinden birine sahip. 

Satışlarının büyük bir çoğunluğunu
eğitim kurumları ve resmi kurumla-
ra yönelik olarak hazırladıkları özel
proje işleri üzerine gerçekleştirdik-
lerini ve tüketicinin hangi tarza yöne-
leceği konusunda Ar-Ge çalışmaları
yaptıklarını ifade eden Faruk Cura,
Balıkesir Alfa Ofis Mobilyaları ola-
rak faaliyetlerimizi sürdürürken

markalaşıp büyümeye karar verdik.
En büyük hedefimiz sürekli kendimi-
zi yenilemek, bayii sayısını arttır-
mak, yurtiçine daha fazla ürün sata-
bilmek ve  önümüzdeki  2 yıl için he-
deflerinin bölgede 20 mağaza daha
açmayı planladıklarını söyledi.

Uluslararası Piyasa ile ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Faruk Cura
Türk markasına sahip olan ürünlerin
kalitelerinin daimi olarak gelişmesi-
nin yanı sıra tasarımlarda da yenilik-
lere gidilmesi gerektiğinin şart oldu-
ğuna vurgu yaparak, önümüzdeki yıl
ofis mobilyaları pazarını daha çok
genişletmek için dünya fuarlarında
yer alacaklarını söyledi.

İşini severek yapan Faruk Cura öm-
rünü mesleğine adamış biri ve bu ne-
denle haftanın yedi günü büyük bir
keyifle çalışıyor. İnsanın işini gerçek-
ten sevmesi, her sabah severek gel-
diği bir işi olması, yaptığı, ürettiği
şeylerden mutlu olması gerçekten
önemli olduğunu söyleyen Faruk
Cura  İşinde detaycı olmasından do-
layı kusura yer yok. Bugün Türki-
ye'nin  nitelikli ve  iyi ofis mobilyala-
rının satışını yapmanın  haklı gururu-
nu yaşayan Faruk Cura, Balıkesir'de
kurmuş olduğu hayallerini dünyaya
taşımaya planlıyor.

Mesleğindeki başarı

Mesleğe başladığımız ilk yıllardan
bu yana  yenilikçiliğe, dostluk ve ikili

ilişkilere  önem veren geçmişimizle
geleceğimize güvenle bakan bir fir-
ma olduk.  Satış sonrası mutlaka
müşterilerimizle iletişim kurarak,
satın almış oldukları ürünlerden
memnun kalıp kalmadıklarını öğreni-
yoruz. Ürünle ilgili bir sorun yaşa-
maları halinde bu sorunun gideril-
mesi tüm olanaklarımızı seferber
ediyoruz. Müşterilerimi dinlemeyi
seviyorum, onlarla ortak çözüm
yolları bulmayı seviyorum ve insan-
ların güvenini çabuk kazanıyorum
sevdiğim işi yapıyorum ve  İşimde
detaycı olmamdan dolayı kusura
yer yok bunun için kaliteye önem ve-
riyorum. Bizler işyerimizde, evimiz-
de kullanmayacağı bir ürünü müşte-
rilerimize sunmamayı ilke edindik.

Son olarak eklemek
istedikleriniz

Çalışanlarımızla birlikte mücadele
ederek bugünlere geldik işimize olan
saygımız değerimizdir. İşinizi sevin
çünkü işinizi severek ve tutku ile ya-
parsanız başarı ve mutluluk kendili-
ğinden gelecektir. Tüm coşkumuz
ve çabalarımızla ekonomimize katkı
sağlamaya devam edeceğiz.
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Balıkesir Alfa Ofis Mobilyaları - Faruk Cura:

Balıkesir’de kurduğumuz hayalleri
dünyaya taşıyoruz





ürkiye’nin lider kenarbandı üreticisi Roma Plas-
tik’in ALU koleksiyonuna eklenen, metal tren-
dinin yeni üyesi ‘Bakır ALU’ şık ve eşsiz görünü-

mü ile mobilya tasarımlarınız için farklı kontrast se-
çenekleri sunar. Parlak bakır tonu ve fırçalı dokusu;
ayna, masa ve TV ünitesi gibi mobilyaların metal,
taş ve ahşap dokularıyla bütünleşir, göz alıcı ve mo-
dern vurgular yaratır. 

Roma ALU, özel bir teknikle ABS üzerine kaplanan
0,1 mm kalınlıkta gerçek alüminyum içermektedir.
Uzun dönemde aşınma ve renklerin solmasını engel-
lemek amacıyla anti-oksidan uygulaması yapılmış-
tır. Ayrıca tüm Roma ALU Kenarbantları standart
olarak çizilmelere karşı koruyucu folyo ile 
sunulmaktadır.

Dekorlara hayat veren eşsiz uyum

‘Bakır ALU’ dekorlu kenarbantları, farklı renk kom-
binasyonlarıyla kullanıldığında mobilyalarınıza de-
rinlik, bulunduğu ortama prestij ve ayrıcalık katar.
Özellikle şampanya rengi ve akçaağaç benzeri, açık
tonlu ahşap yüzeylerle mükemmel bir uyum sağlar.

Eğer lav grisi renkte ve ağaç dokusu gibi içinde hafif
kırmızımsı-bakırımsı renkler taşıyan, koyu mermer
dekorlarla tercih ederseniz ortaya heyecan verici
kontrastlar çıkar. Koyu kahverengi-bakır tonlarında-
ki metal ve taş röprodüksiyonlar ile ilk bakışta iddia-
lı gözükse de, ahenkli ve göze hitap eden bir uyum
sergiler. Dokunun gerçeklik hissini artırarak, tasarı-
mın bütünüyle metal olarak algılanmasını sağlar. 

Yeni trend: Metal kontrast

Metal kontrast trendinin merkezinde renkler, farklı
materyaller ve stiller yer alıyor. Bakır ALU’nun ah-
şap, düz renk ve taş dekorlar ile biraraya gelmesi mo-
bilyalarda benzersiz görünümlü, şık kombinasyonla-
ra olanak sağlıyor. ‘Bakır ALU’ kenarbandı için ürün
lansmanını, 14-18 Ekim tarihlerinde yapılacak INTER-
MOB 2017 fuarı kapsamında gerçekleştirecek olan
Roma Plastik, bu yeni dekorun yanısıra mobilyalarda
farklı kontrast ve vurgulara imkan veren dikkat çekici
zengin ürün yelpazesini de fuar ziyaretçilerinin 
beğenisine sunacak.
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ROMA PLASTİK’ten Yeni ‘Bakır ALU’: 
Göz Alıcı Bir Metalik Işıltı





Nesip Uzun: Uzun yıllardır değiş-
meyen, standart kalitedeki ürün-
leri APEL ve MİTREAPEL ile bilinen
Beta Kimya’yı biraz daha yakından
tanıtabilir misiniz? Ne zaman ve
nerede kuruldu? İlk kurulduğunda
ne üretimi yapıyordu? Kuruluşun-
dan bugüne doğru baktığınız alt-
yapı, teknik, üretim kapasitesi ve
ürün bazında ne gibi gelişmeler
yaşadı?

Soner Özbuğa: Memnuniyetle. BE-
TA Kimya A.Ş. 1987’de Bayrampa-
şa İstanbul’da çok küçük bir atöl-
yede kurulmuştur. Üretimlerine

mobilya sanayisinde kullanılan
PVA tutkalları ile başlayan şirketi-
miz 1996 yılında Aydın’daki Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu
üretim tesisi ile birlikte üretim
kapasitesini dört katına çıkarmış-
tır. Daha sonra 2007 ve 2016 yıl-
ları arasında İstanbul Tuzla Orga-
nize Sanayi bölgelerinde ileri tek-
noloji ile kurduğu 4 adet üretim te-
sisi ile ürün çeşidini 45’İn üzerine
çıkararak tüm Türkiye ve dünya
pazarlarına üretim yapan bir kuru-
luş haline gelmiştir. Bugün
250’nin üzerinde çalışanı ile BETA

Kimya A.Ş. sürekli ileri gitme ama-
cı ile yoluna devam etmektedir.
Ayrıca BETA Kimya, ISO’nun bu se-
neki verilerine göre senesinde Tür-
kiye’nin ikinci 500 firması arasında
yerini almıştır. Bu gururu bize ya-
şatan müşterilerimize, iş ortakla-
rımıza ve çalışanlarımıza teşekkü-
rü borç biliriz.

Nesip Uzun: Türkiye dışında yurtdı-
şında da üretiminiz var mı? Ürün-
lerinizin yurt içine dağıtımı nokta-
sında bölge müdürlükleriniz, satış
temsilcilikleriniz ya da bayilik sis-
teminiz var mı? Buna paralel ola-
rak ihracat yaptığınız ülkeler nok-
tasında da bilgi verebilir misiniz?

Soner Özbuğa: Evet, Türkiye’nin 7
bölgesinde satış temsilcilerimiz
bulunmakta. Satış ağımızı bu böl-
gelerde bulunan satış personelimiz
sayesinde kuruyoruz. Türkiye’de
900’ün üzerinde aktif müşterimiz
bulunmakta ve her geçen gün bu

Yaptığı büyük atılımlar ve sektöre verdiği hizmetlerle Türkiye’nin
en büyük 1000 şirketi arasında değişmez bir yere sahip olan
Beta Kimya’nın Pazarlama Yöneticisi Soner Özbuğa, İntermob
Fuarı öncesi dergimize konuk oldu. Özbuğa, hem Beta Kimya,
hem de sektöre dair önemli bilgiler verdi.

▲ ▲
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“BETA KİMYA, Hem İhracatta,
Hem de İç Pazarda Lider Konumda”

Beta Kimya Pazarlama Yöneticisi Soner Özbuğa
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sayı artmakta. Bunun yanında 42
ülkeye aktif ihracat yapmaktayız.
Kanada’dan İrlanda’ya, Tanzan-
ya’dan Hindistan’a kadar ürünleri-
mizi ihraç etmekteyiz. BETA Kimya
A.Ş. İKMİB’in (İstanbul Kimyevi
Maddeler İhracatçıları Birliği) veri-
lerine göre; 2011 ve 2016 yıllarının
hepsinde yapıştırıcılar kategorisin-
de ihracat birincisi olmuştur. 

Nesip Uzun: Bizlere biraz da mar-
kalarınızdan bahseder misiniz?

Soner Özbuğa: Sizlerin de bildiği
gibi BETA Kimya A.Ş. olarak ürün-
lerimizi tescilli iki ana markamızla
piyasaya sunmaktayız. MİTREA-
PEL markası hızlı yapıştırıcı ürünü-
müz ile birlikte özdeşleşmiş du-
rumda ve bazı aerosol ürünlermi-
zin de markasıdır. APEL markası
ise tüm tutkal, yapıştırıcı, silikon,
PU köpüklerin vs. gibi ürünlerimi-
zin ana markasıdır ve üretimleri-
mizi bu marka ile sürdürmekteyiz. 

Nesip Uzun: Beta Kimya olarak kaç
farklı kategoride kaç farklı ürünle
sektöre hizmet veriyorsunuz?

Soner Özbuğa: Tamamı Tuzla’daki
fabrikalarımızda Türk mühendis-
ler tarafından geliştirilen ve  üreti-
len ürünlerimiz, PVA bazlı ahşap
tutkalları, siyanoakrilat bazlı hızlı
yapıştırıcılar,  poliüretan bazlı ya-
pıştırıcılar, EVA bazlı hotmelt ya-
pıştırıcılar, silikonlar ve mastikler,
poliüretan bazlı köpükler ve teknik
aerosoller olmak üzere 7 ana ka-
tegoride toplanmıştır. Bugün az

önce de bahsettiğim gibi 45’ten
fazla ürün çeşidi ile mobilya sektö-
rü, yapı sektörü, otomotiv sektörü
gibi farklı sektörlere hizmet ve
ürün vermekteyiz. Ürünlerimizi
bizlerin de tahmin edemediği sek-
törlerde görmek bile bazen müm-
kün olabiliyor. Bunları görmek biz-
ler için hem sevindirici hem de
farklı bir tecrübe oluyor.

Nesip Uzun: Mobilya Dekorasyon
Dergisi olarak Ahşap ve Mobilya
Sanayi’ne Yönelik yapıştırıcı ve
tutkallarınızdan daha detaylı ola-
rak söz etmek istiyoruz. Bu kate-
goride üretimini gerçekleştirdiği-
niz; Apel Ahşap Uygulama ve San-
dalye Tutkalı ve Mitreapel Hızlı
Yapıştırıcı Hakkında Bilgi Verebilir
misiniz?

Soner Özbuğa: APEL markasıyla
son 30 yılda yaptığımız tutkalların
en son geldiği noktadır Ahşap Uy-
gulama ve Sandalye tutkalımız.
Almanya’nın dünyaca ünlü ve dün-
yada standartları belirlediği IFT
Rosenheim Laboratuarlarında ya-
pılan testler sonucu gerçek D3/D4
standardı almış bir ahşap tutkalı-
dır. Tüm ahşap laminasyonları,
yan eklem boy ekleme, fingerjo-
int, sandalye, berjer, koltuk vs. is-
keleti üretiminde mükemmel so-
nuç sunmaktadır. Mitreapel Hızlı
Yapıştırıcı zaten sizlerin de bildiği
gibi kendi sektörünü yaratmış, pa-
zarının lideri ve takip edilen ürünle-
rimizin başında geliyor. Gerçekten
de kullanıcısını asla üzmeyen,
müşterimizin, ustalarımızın, mi-
marlarımızın, öğrencilerimizin,
üreticilerimizin gözü kapalı güve-
nerek kullandıkları ve yüksek kali-
tesiyle marka olmuş bir ürün. Kul-
lanım kolaylığı, sizi asla yarı yolda
bırakmayacağının verdiği güven ve
huzur piyasada başka ürünlerde

yok. Yılların verdiği birikim, ArGe
çalışmaları ve tecrübeyle ortaya
çıkmış benzersiz bir ürün. 

Nesip Uzun: Sizin eklemek istedi-
ğiniz farklı bir detay var mı?

Soner Özbuğa: BETA Kimya A.Ş.
yerli ve kaliteli ürünleri, müşteri-
lerine en uygun hizmet ile götür-
meyi gaye edinmiş bir firmadır.
Kuruluşumuz bağımsız denetleme
firmaları tarafından düzenli olarak
denetlenmekte olup, ISO 9001 –
ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite,
çevre ve iş güvenliği standartları
belgelerine sahiptir. Ayrıca sektö-
ründe bir ilk olarak ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet-
leri Yönetim Sistemi Standartları
sertifikamızı da alarak müşterileri-
mize ve satış sonrası hizmet ve
desteğe ne kadar önem verdiğimi-
zi de göstermiş olduk. Müşterileri-
mizin memnuniyeti bizler için ba-
şarının anahtarıdır. Onlar mutlu ve
memnun ise bizler de mutlu ve işi-
mizde başarılıyız demektir.  Ama-
cımız, müşterilerimizin bize olan
güveninin devamını sağlamak,
oluşturduğumuz çizgide, kalite
standartlarımızı sürekli iyileştire-
rek firmamızı daha da ilerilere 
götürmektir.  

Ayrıca Ekim - Kasım ayları içerisin-
de de ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sis-
temleri Standardını da almak için
çalışmalarımız ve hazırlıklarımız
son hızıyla devam etmektedir. 

BETA Kimya A.Ş. ile ilgili çok yakın
zamanda daha da güzel haberlerle
karşınıza çıkacağımızın müjdesini
buradan sizlerin aracılığıyla ver-
miş olayım. 

Mobilya Dekorasyon ekibine de
bizlere bu sayfalarda yer verdiği-
niz için teşekkür eder, başarılı ça-
lışmalarınızın devamını dileriz. Ni-
ce 26 senelere...
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Bilgisayar Kontrollü Panel Ebatlama Makineleri - Selco

Endüstriyel Otomatik Kenar Bantlama Makineleri - Stream

İsteğe göre 3 plakadan 10 plakaya kadar kesebilme 
imkanı ANGULER makine ile en ve boy kesmelerin aynı 
hat üzerinde yapılabilmesi

Vardiyada 80 plakadan 500 plakaya kadar kesebilecek,
kapasitede makine çeşitleri

18m/dk’dan, 60m/dk hız ile çalışabilen 
Tek ve Çift Taraflı Kenar bantlama makineleri

Min. Panel Genişliği
Min. Panel Boyu
Panel Kalınlığı (min-max)
Kenar Malzeme Kalınlığı
Çalışma Sürati

100mm
150mm
10-60mm
0,3-20mm
10-25m/dk.

Bağımsız hareketli tutucularla 
değişik ölçülerin eş zamanda 
kesilme imkanı



CNC İşlem Makineleri - Rover

Düz Tabla CNC Makineleri - Rover

Küçükten Büyüğe her iş yeri için 
CNC seçenekleri

Eğri Kenar İşlemleri 5 Akslı İşlemler

Minimum fire ile komple plaka işleme imkanı
Otomatik yükleme - boşaltma seçenekleri

Çalışma Alanı X
Çalışma Alanı Y

3100 - 4300 - 6450mm
1585 - 1900 - 2205mm 

Masif ve panel işlemlerinde ideal çözüm
Mutfak, banyo modüler mobilya ve kapı üretimlerinde yüksek performans
X ve Y’de 80m/dk’dan 125m/dk’ya kadar lineer hareket sürati
17.7 Hp ve daha güçlü motor seçenekleri
X yönünde 3800’ den 6735mm’ ye kadar çalışma boyları seçeneği
Y yönünde 1320’ den 1935mm’ ye kadar çalışma enleri seçeneği
5 eksenli işlemler
Eğri kenar bantlama işlemleri



Hızlı ve Esnek Otomatik CNC Delik Makineleri 

Panelleri yüzdürmeli olarak hareket ettirerek tek tek veya 
ikişer ikişer simetrik olarak veya üstten işleyebilir.
Her işlem otomatik ayarlı olarak yapıldığı için arka arkaya 
değişik ölçü ve delik dizaynına sahip parçalar işlenebilmektedir.
Bu sayade üretim sadece “tam zamanlı”değil, aynı zamanda 
“eş zamanlı” olup ara stok yapmaya gerek yoktur.
isteğe göre yan freze ilave imkanı.
İsteğe göre dübel çakma ünitesi ilave imkanı.

Viet grubu Biesse tarafından profesyonel iş yerleri için 
üretilmiştir. Pekçok farklı konfigürasyon seçenekleri 
ile kalibre, hassas ve cila zımparası için tüm ihtiyaçları 
karşılayabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Çalışma Genişliği
Çalışma Kalınlığı
Zımpara Bandı Ölçüsü
Zımpara Silindiri Çapları

1100/1350mm ve üstü
3-200mm
2620mm / 3250mm
320mm 

Skipper 100/Skipper 130

Çalışma Boyu
Çalışma Genişliği
Çalışma Yüksekliği
Dikey Yüksekliği
Yatay Matkap (X)
Yatay Matkap (X)
Freze Motoru (üst ve alt)
Kanal Testere Ünitesi

90-3000mm
70-1000mm
10-60mm
29+29
8+8
2+2
1000-2400 RPM
160mm çapında

90-3000mm
70-1300mm
8-90mm
31+31
8+8
2+2

Otomatik Kalibre - Hassas ve Cila Zımpara Makineleri

Makine girişi ve 
çıkışında cross belt 
zımpara ilavesi imkanı



Kullanım Alanları
İç ve dış kapılar
Mutfak dolapları
Mobilya panelleri
Küçük parçalar
Plastik Parçalar
Cam

Yüksek kalitede performans ve yüksek üretim kapasitesi;
İki sprey kafanın senkronize hareketi sırasında, konveyör sürekli olarak hareket ederken, 
robot kafa kenarı boyar, osilasyon kafası da yüzeyleri boyar.
3D parçaların robot kafa ile boyanması 
Osilasyon sprey modunda bir yada iki işlem kafası mevcuttur
Kendi kendine temizlenen bant VE/VEYA kağıt bant sistemleri 
Otomatik hızlı renk değişimi; 50 saniyede A renginden B rengine geçiş

KAPILAR İÇİN ÇÖZÜMLER

Arabadan kapının boşaltılması

Kasaya kapının yerleştirilmesi

Sprey püskürtme (A tarafı) Kapının otomatik çevirilmesi Sprey püskürtme (Btarafı) Kapının arabaya yüklenmesi

Otomatik Sprey Boya Hatları



Patentli Kenar Boyama Makineleri

Kapı Kasası ve Panel Boyama Makineleri

Profil Zımpara Makineleri

Patentli kenar boyama makineleri
Yüksek vizkositede macun sürebilme
Astar, dolgu, son kat uygulama seçeneği
Yüksek kalite
İhtiyaca göre esnek konfigürasyon seçeneği

Kapı Kasası ve Profillerin Boyanmasında 
Mükemmel Çözümler

Özellikle kapı Profilleri için 
Üretilmiştir

Beslenme Hızı
Maks. panel ölçüleri (boy-en-kalınlık)
Min. panel ölçüleri (boy-en-kalınlık)
Makine boyutu

28 - 140m/dk
mm... x 200 x 80
750x10x10mm
3550x2070x2070mm

350mm genişliğine kadar alan profiller için
Masif ağaç - Kaplama - MDF - Ham Madde - Baz Kat



Otomatik Sprey Boyama Püskürtme Makineleri

Sprey kafasını çabuk 
değiştirmek için 
“Hızlı Bağlantı”sistemi

Boya kaybını önlemek için 
okuyucu sistem

Kolay ve hızlı değiştirme kağıt 
rulo

Sprey kafasını çabuk değiştirmek için “Hızlı Bağlantı” sistemi
Makor patentli, boya geri dönüşümlü, bant konveyör sistemi



Panel Jet Digital UV Baskı Hatları

Karton Kesme ve Paketleme Makineleri

PRINT (BASKI) - DESEN MAKİNESİ

Mdf - Suntalam - Boyalı Yüzey - PVC Kapaklı Kapak - Cam vs. Yüzeylere 
Düz ve 3 Boyutlu Desen Veren Makine
Primer - beyaz renk ve vernik uygulamalarını aynı anda tatbik edebilen tek 
makinedir.

Karton Tipi, En çok kullanılan tüm oluklu karton türleri makine ile 
birlikte kullanılabilir.
Kalınlık 2mm’den 7mm’ye kadar
400mm’den 2500 mm genişliğe kadar karton işleyebilme özelliği
Karton işleme hızı 40 m/dk
21” dokunmatik ekran

Kompakt  Yapı
Hızlı Kutu Üretimi
Hassasiyet ve Güvenilirlik





hşap, kompozitler, plastik,
cam, mermer, metal ve en-
düstriyel parçaları işleme

makineleri imalatı yapan ve  İtal-
ya’da makine sektöründe   lider
olan Scm Group'un Yönetim Kuru-
lu 2017 ilk yarı mali raporunu
onayladı.

Cari yılın ilk altı ayında grup, 2016
yılında ulaşılan 271,7 milyon avro-
ya kıyasla, % 14,5 artışla 311 mil-
yon avro ciroya ulaştı.

Bu inanılmaz sonuçlara dayana-
rak, Scm Group 2017 için belirle-
nen iddialı hedeflerin aşılmasını
bekliyor.

Scm Group, 2016 yılını 2015'e kı-
yasla yüzde 15 artışla 600 milyon
euro ciro ile bitirdi.

Bu artış eğilimi, plastik ve kompo-
zit malzemelerin işlenmesi için
makinelerin tasarımı ve imalatında
Alman uzmanı olan HG Grimme'nin
% 51'inin devralınmasıyla da doğ-
rulanmaktadır. 31 Temmuz
2017'de tamamlanan bu operas-
yon, SCM grubunun halihazırda
CMS markası ile bulunduğu plastik
ve kompozit malzemelerin işlen-
mesi için teknolojik çözümler üre-
ten global liderliğin güçlenmesine
yol açtı.

Son yapılan Genel Kurul toplantı-
sında da Yönetim Kurulu onaylan-
mıştır. Ve Giovanni Gemmani, Baş-
kan ve Genel Müdür; Andrea Aure-
li, CEO; Alfredo Aureli, Direktör;
ve Linda Gemmani, Direktör. Ol-

mak üzere yeni yönetim kurulu 

seçilmiştir.

Scm Group geniş bir yelpazede

malzeme işleme teknolojileri  ala-

nında üretim yapar. Grup şirketle-

ri, mobilya endüstrisinden inşaat

endüstrisine, otomotivden havacı-

lık alanına, denizcilik mühendisli-

ğinden plastik işleme alanına ka-

dar, çeşitli ürün segmentlerinde

faaliyet gösteren köklü endüstri-

lerin dünya çapındaki güvenilir or-

taklarıdır. Scm Group, 3 kıtada

3300'den fazla çalışanıyla 3

önemli uzmanlaşmış üretim ko-

lunda ifade edilen endüstriyel mü-

kemmellik sistemini koordine

eder, destekler ve geliştirir.
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Scm Group büyümeye devam ediyor
2017 yılının ilk yarısında cirosu % 15 arttı





DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE
REEL GSYH DEĞİŞİMİNİN
İNCELENMESİ

Türkiye ekonomisi yurt içinde ve
yurt dışında yaşanan olumsuzluk-
lara rağmen birçok gelişmekte
olan ülkeden daha hızlı büyümeye
devam etmiştir. Türkiye 2016 yılı-
nın ilk yarısında yüzde 3,9 ile Çin
ve Hindistan hariç gelişmekte olan
ülkelerden yaklaşık olarak   2,5
kat büyümüştür. Türkiye bu büyü-
me ile Gelişmekte olan ülkelerden
(GOÜ) pozitif yönde ayrışmaya de-
vam etmiştir. Türkiye bu perfor-
mansı ticaret ortaklarındaki dur-
gunluğa, jeopolitik gerginliklere ve
azalan turizm gelirlerine rağmen
elde  etmiştir.   Yılın   ilk  yarısında
büyüme olumsuz dış konjonktür

ve hizmet ihracatının da etkisiyle iç
talep öncülüğünde gerçekleşmiş-
tir. Öte yandan tarımsal üretim ve
düşük yatırımlar iç talebi bir mik-
tar sınırlandırmıştır.

GSYH BÜYÜMESİNE
KATKILAR (HARCAMALAR
YÖNÜNDEN)

Küresel ekonomideki sorunlar ve
yurt içinde meydana gelen olum-
suz gelişmelere karşın iç talepteki
canlılık devam etmektedir. Nite-
kim yurt içi talep yılın ilk yarısında
büyümeye 5,7 puan katkıda bulun-
muştur. Ancak net ihracatın 1,8
puan negatif katkısı nedeniyle ilk
yarı GSYH büyümesi yüzde 3,9 ile
sınırlanmıştır.

İç talebin en önemli kaynağı olan

toplam tüketim ilk çeyreğe (yüzde
7,6) göre bir miktar ivme kaybetse
de ikinci çeyrekte yüzde 6,8 artış
kaydetmiş ve büyümeye 5,2 puan
katkı yapmıştır.

Özel tüketim büyümesi  de  ücret-
lerdeki  artışın etkisiyle,    ikinci
çeyrekte büyümeye 3,4 puan katkı
yapmıştır. Kamu tüketimi ise ilk
çeyrekte yüzde 10,9 büyürken
ikinci çeyrekte ivmelenerek yüzde
15,9 artış kaydetmiş ve büyümeyi
1,7 puan yükseltmiştir. Yılın ilk ya-
rısında toplam tüketim büyümeye
5,6 puan katkıda bulunurken bu-
nun 4,1 puanı özel tüketimden, 1,5
puanı da kamu tüketiminden 
gelmiştir.

Yatırımlar ise; 2015 yılında yüzde
4 büyürken 2016 yılında daralma
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eğilimine girmiştir. Toplam yatı-
rımlar ikinci çeyrekte yüzde 0,6
daralmış ve  büyümeye 0,1 puan
negatif katkı yapmıştır. Bu dönem-

de özel sektör yatırımları  yüzde
1,6 daralarak büyümeyi  0,3 puan
aşağı çekerken kamu yatırımları
yüzde 4,7 artarak büyümeye 0,2

puan pozitif katkı yapmıştır. Top-
lam yatırımların önemli bir kısmını
özel yatırımlar oluşturmaktadır.
Toplam makine teçhizat yatırımla-
rı hem özel hem kamu yatırımla-
rında daralmaya devam ederken,
inşaat yatırımları ise artmıştır.

Yılın ilk yarısına bakıldığında da
toplam yatırımlar yüzde 0,3 azal-
mış, büyümeye 0,1 puanlık negatif
katkı yapmıştır. İlk yarıda özel ya-
tırımlar yüzde 1,2 daralırken kamu
yatırımları yüzde 4,5 artmıştır.

GSYH BÜYÜMESİNE
KATKILAR (ÜRETİM
YÖNÜNDEN)

Büyümeye sektör bazında en bü-
yük katkıyı yılın ilk çeyreğinde hiz-
metler sektörü yapmıştır. Yılın
ikinci çeyreğinde de benzer şekilde
GSYH içinde en yüksek (yüzde
58,8) paya sahip olan hizmetler
sektörü; yüzde 3,6 büyüyerek, 2,1

Grafik 1 – Dünya’da ve Türkiye’de Reel GSYH’ın Yıllara Göre Değişim Grafiği

Grafik 2 – Türkiye’de GSYH Büyümesinin Değişim Grafiği
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puanla büyümeye en yüksek katkı-
yı yapmıştır. Yılın ilk yarısı değer-
lendirildiğinde yine hizmetler sek-
törü yüzde 4,3 büyüyerek 2,6 pu-
an ile büyümeye en önemli katkıyı
yapmıştır.

Sanayi sektörü, yılın ilk çeyreğinde
yüzde  5,7 ;  ikinci çeyreğinde yüz-

de 3,9 büyümüştür. Sektör; ikinci
çeyrekteki yavaşlamaya rağmen
büyümeyi desteklemiş;  1,3  puan
ile  büyümeye en yüksek 2. katkıyı
yapmıştır. İmalat sanayi, 0,8 puan
ile büyümeye en yüksek katkıyı
yapan sanayi alt sektörü olmuş-
tur. Ancak sektörün büyüme hızı

yavaşlamaktadır. Sanayi sektörü
yılın ilk yarısında yüzde 4,8 büyü-
müş ve 1,6 puan büyümeye katkı-
da bulunmuştur.

Tarım ise ilk çeyrekte yüzde 2,4
büyürken ikinci çeyrek itibariyle
yüzde 1 daralarak büyümeye 0,1
puan negatif katkı yapmıştır. Yılın
ilk yarısında ise yüzde 0,3 büyü-
müş ancak büyümeye katkı 
yapamamıştır.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYH
VE NÜFUS DEĞİŞİMİNİN
İNCELENMESİ

Grafiklerden de görüldüğü üzere
nüfus ve GSYH artışlarında doğru
orantılı yükselme izlenmektedir.
Bunun yanı sıra nüfus artışı 2009
yılından 2010 yılına geçerken %
1,53 artış göstererek 73.142 kişi ile
son 15 yılın en yüksek seviyesine
ulaşmıştır.  Veriler incelendiğin de
son 15 yılda ortalama nüfus artışı
her yıl yaklaşık olarak %1,28 civa-
rında seyretmiştir.

GSYH’da bu durum biraz farklı ol-
sa da doğru orantılı artış devam
etmiştir. 2000 yılına girildiğinde
GSYH artışı %57 lik bir yüksel-
meyle 2.656 TL ile son 15 yılda ki
en yüksek artışı göstermiş ve
2008 yılından 2009 yılına geçer-
ken ise %-0,9 ile ilk defa doğru
orantılı yükselişini bozarak 13.870
TL seviyelerine gerileyerek, değer
kaybı yaratmıştır. Son 15 yıla ge-
nel olarak bakılacak olursa, GSYH
her yıl ortalama %18 lik artış 
göstermiştir.

SANAYİ ÜRETİM
ENDEKSİNİN İNCELENMESİ

Sanayi Üretim Endeksi, gibi temel
ekonomik göstergeler yılın üçüncü
çeyreğinde   ivme kaybına işaret
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Grafik 3 – Harcamalar Yönünden Türkiye’de GSYH Büyümesine Katkıların
Değişim Grafiği

Grafik 4 – Üretim Yönünden Türkiye’de GSYH Büyümesine Katkıların Değişim
Grafiği





etmektedir. Küresel ekonomide
büyümenin zayıf ve çalkantılı sey-
retmesi, dış talep tarafında da be-
lirgin bir toparlanma olmasını güç-
leştirmektedir.

Büyümenin önemli göstergesi
olan Sanayi Üretim Endeksi Tem-
muz ayındaki sert düşüşten sonra,
Ağustos ayında beklentilerin üze-
rinde (beklenti yüzde 2) toparlan-
ma kaydetmiş ve yıllık bazda yüz-

de 2,8 artmıştır. Takvim etkisin-
den arındırılmış  endeks de yüzde
2,2 artmıştır. Mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış sanayi üre-
timi ise bir önceki aya göre yüzde
9,4 artmıştır.

Takvim etkisinden arındırılmış üç
aylık hareketli ortalamaya göre
endeks Temmuz ayındaki yüzde
8,4’lük düşüşün de etkisiyle yıllık
bazda yüzde 0,5 daralma kaydet-

miştir. 2009 yılı Ağustos ayından
bu yana ilk kez üç aylık ortalama
daralma kaydetmiştir. Ağustos
ayında yaşanan iyileşme olumlu
olmakla beraber, Temmuz ayında-
ki sert daralmadan dolayı Tem-
muz-Ağustos ayları ortalaması
geçen yıla göre yüzde 1,4 azalmış-
tır. Eylül ayı rakamları üçüncü
çeyrek büyümesi açısından kritik
önem taşımaktadır.
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Tablo 1 – Cari Fiyatlarla Kişi Başına Düşen GSYH Değişim Tablosu
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Grafik 5 – Cari Fiyatlarla Kişi Başına Düşen GSYH Değişim Grafiği
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Grafik 6 – Sanayi Üretim Endeksinin Değişim Grafiği

KAPASİTE KULLANIM
ORANI ve SANAYİ ÜRETİM
ENDEKSİ DEĞİŞİMİNİN
İNCELENMESİ

Bir diğer önemli büyüme göster-
gesi olan İmalat Sanayi Kapasite
Kullanım Oranı (KKO) 2016 yılı Ey-
lül ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre 0,7 puan artarak yüzde 76,6
seviyesinde gerçekleşmiştir.

Oran, 2011 yılı  Kasım ayından
(76,9) bu yana en yüksek seviyeye
ulaşmıştır. KKO üç aylık hareketli
ortalamaya göre yıllık bazda 0,3
puan artmıştır. Mevsimsel etkiler-
den arındırılmış  KKO bir önceki
aya göre 1,1 puan artarak yüzde
75,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Bu seviye 2013 yılı Aralık ayından
bu yana en yüksek seviyedir.

2016 Aralık ayında, Sanayi üretim

endeksi, bir önceki aya göre 0,2
azalırken, bir önceki yılın aynı ayı-
na göre % 1,3 artış göstermiştir.
Ana sanayi grupları sınıflamasında
bir önceki aya göre artış gösteren
tek grup % 3,2 ile dayanıksız tüke-
tim malı imalatında olurken, en
yüksek azalış

% 1,8 ile ara malı imalatında ger-
çekleşmiştir. İmalat sanayi alt
sektörlerinde bir önceki aya göre

Grafik 7 – İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Değişim Grafiği
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en yüksek artış % 27,3 ile temel
eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa
ilişkin malzemelerin imalatında
gerçekleşirken, en yüksek azalış
% 15,1 ile bilgisayarların imalatın-
da olmuştur.

Mevsim ve takvim etkisinden arın-
dırılmış sanayi üretim endeksi, bir
önceki aya göre % 0,2 azalmıştır.
Alt sektörler itibariyle; - Madenci-
lik ve taş ocakçılığı sektörü endek-
si % 3,4, - Elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi % 0,2 azalmış, -
İmalat sanayi sektörü endeksi ise
aynı kalmıştır.   Takvim etkisinden
arındırılmış  sanayi üretim endek-
si, bir önceki yılın aynı ayına göre
% 1,3 artmıştır. Alt sektörler itiba-
riyle; - Madencilik ve taş ocakçılığı
sektörü endeksi % 7,5 azalmış, -
İmalat sanayi endeksi % 1,3,   -
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendir-
me üretimi ve dağıtımı sektörü en-
deksi % 4,8 artış göstermiştir.

2016 yılı Aralık ayında, mevsim ve
takvim etkisinden arındırılmış ima-
lat sanayi üretim endeksi bir önce-
ki aya göre değişmezken, alt sek-
törler itibarıyla en yüksek artış %

27,3 ile temel eczacılık ürünlerinin
ve eczacılığa ilişkin malzemelerin
imalatında, en yüksek düşüş %
15,1 ile bilgisayarların imalatında
olmuştur.

Takvim etkisinden arındırılmış en-
deks rakamlarına göre 2016 yılı
Aralık ayında, bir önceki yılın aynı
ayına göre imalat sanayi üretim
endeksi % 1,3 artarken, alt sektör-
ler itibariyle en fazla artış % 54,8
ile diğer ulaşım araçlarının imala-

tında, en yüksek düşüş ise % 13,4
ile fabrikasyon ve metal ürünleri
(makine ve teçhizat hariç) imala-
tında gerçekleşmiştir.

Ana sanayi grupları sınıflamasın-
da  bir önceki aya göre tek artış   %
3,2 ile dayanıksız tüketim   malı
imalatında gerçekleşirken, en faz-
la düşüş % 1,8 ile ara malı imala-
tında gerçekleşmiştir. 2016 yılı
Aralık ayında, bir önceki yılın aynı
ayına göre ara malı imalatında %
4,0, dayanıklı tüketim malı imala-
tında % 5,6 düşüş, enerji imalatın-
da % 3,0, sermaye malı imalatın-
da % 0,5 dayanıksız tüketim malı
imalatında ise % 6,3 artış 
gerçekleşmiştir.

REEL KESİM GÜVEN
ENDEKSİNDEKİ DEĞİŞİMİN
İNCELENMESİ

2016 yılı Eylül ayında Reel Kesim
Güven Endeksi (RKGE), bir  önceki
yılın  aynı  ayına göre  yüzde  7,5
artarak 106,5 seviyesinde gerçek-
leşmiştir. Mevsimsellikten arındı-
rılmış endeks de bir önceki aya 
göre yüzde 4 artarak 107,1

Grafik 8 – Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi
Değişim Grafiği

Grafik 9 – Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış İmalat Sanayi Üretim
Endeksi Değişim Grafiği
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seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu

seviye 2016 yılının başından bu ya-

na görülen en yüksek düzeydir.

Endeks, üç aylık hareketli ortala-

maya göre 106 değerine ulaşarak

yıllık bazda yüzde 3,2 büyüme

kaydetmiştir. Ticari krediler ise üç

aylık hareketli ortalamaya göre

2015 yılı Ekim ayından itibaren dü-

şüş eğilimindedir. Eylül ayı itiba-

rıyla ticari kredi büyümesi yüzde

15,5 olarak gerçekleşmiştir.

DIŞ TİCARET
ENDEKSLERİNİN
İNCELENMESİ

Küresel ekonomide büyümenin za-
yıf  ve çalkantılı  seyretmesi, dış
talep tarafında  da belirgin bir to-
parlanma  olmasını   güçleştir-
mektedir. Nitekim Temmuz ayı dış
ticaret endekslerin bakıldığında  üç
aylık hareketli ortalamalara göre;
ihracat miktar endeksinde yüzde
7,9, ithalat miktar endeksinde ise

yüzde 4,4’lük bir artış 
görülmektedir.

İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ VE
İSTİHDAM DURUMUNUN
İNCELENMESİ

Yılın ilk çeyreğinde büyümenin
olumlu etkisi ve hükümet tarafın-
dan genç ve kadınlara verilen teş-
viklerin etkisiyle reel ücretlerdeki
artışa rağmen istihdam 880 bin ile
güçlü artış sergilemiştir. Ancak te-
rör saldırıları, turizm sektöründe
yaşanan olumsuzluklar ve tarım-
daki düşük rekolte istihdam artışı-
nın  hız  kesmesine  neden  olmuş-
tur.    2016 yılı Haziran döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine  kı-
yasla  390  bin  kişiye  ilave istih-
dam sağlanmıştır. İstihdam oranı
ise bir önceki yılın aynı dönemine
göre yatay seyrederek yüzde 47,1
olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde
istihdamdaki artışın da en büyük
katkıyı hizmetler sektörü yapmış-
tır. Hizmetler sektöründe 774 bin
kişiye ek istihdam sağlanarak çalı-
şan sayısı 14,7 milyon kişi olmuş-
tur. Hizmetler sektöründeki artışa
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Grafik 10 – Reel Kesim Güven Endeksi Değişim Grafiği

Grafik 11 – İhracat ve İthalat Endeksleri Değişim Grafiği
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eğitim ile mesleki, bilimsel ve tek-
nik faaliyetler grubu etkili olmuş-
tur. Geçen yılın aynı döneminde
180 bin kişiye istihdam sağlayan
idari ve destek hizmet faaliyetleri
2016 yılı Haziran döneminde istih-
dam kaybı yaşamıştır. Hizmetler
sektöründe yaşanan artışa   rağ-
men   tarım sektöründeki azalışla-
rın istihdam artışının  azalmasında
büyük etkisi olmuştur. 2015 yıl
sonundan itibaren azalma eğilimi-
ne giren tarım sektöründe ise is-
tihdam 421 bin kişi azalmıştır. Sa-
nayi  sektöründe  aynı  dönemde
istihdamda   50 bin kişilik azalma
yaşanması istihdam artışını sınır-
landırmıştır.  İnşaat sektöründe
ise istihdam  son bir yılda 87 bin
kişi artmıştır. 

Ülkemizde gelişmekte olan ülke-
lere paralel olarak hizmetler ve
sanayi sektörünün istihdam için-
deki payı artarken tarım sektörü-
nün payı azalmaktadır. 2016 yılı
Haziran döneminde hizmetler sek-
törünün istihdam içindeki payı 2,1
puan artarak yüzde   53,1’e ulaş-
mıştır. Ancak sanayi sektörünün
istihdam içindeki payı 0,5 puan
azalarak  yüzde  19,3 olarak ger-
çekleşmiştir. Yine aynı dönemde
inşaat sektörünün payı 0,2 puan
artarken, tarım sektörünün payı
1,8 puan azalarak yüzde 20,2 ola-
rak gerçekleşmiştir.

Sektörel olarak GSYH dağılımına
bakıldığında hizmetler sektörünün
en büyük payı aldığı görülmekte-
dir. Ancak tarım  sektörünün payı
oldukça düşüktür.  Sektörler  ara-
sındaki  çalışan başına  düşen kat-
ma değer karşılaştırıldığında  eko-
nominin en verimli sektörünün
hizmetler olduğu görülmektedir.

Grafik 13 – İstihdam Durumunun Sektörel Dağılımının Değişim Grafiği

Grafik 12 – İstihdam Durumunun Değişim Grafiği

Grafik 14 – İstihdam Durumunun Sektörel Dağılımının Değişim Grafiği

Tablo 2 – İstihdam Durumunun Değişim Tablosu
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Biesse'nin yenilikçi teknolojilerinin
güvenilirliğini teyit etmenin yanı sıra
anahtar teslimi fabrikaların tasarım ve
geliştirilmesine adanmış ekibin
tecrübesine ve uzmanlığına ve mevcut
çözümlerin tamamlayıcı yazılım ve
makinelerle entegrasyonuna bağlı olan
şirket için oldukça ses getiren bir başarı
olmuştur.

Günümüz teknolojileri, büyük ve zanaatkar üretici özellik-
lerine sahip olan küçük işletmeler de dahil tüm imalat şir-
ketlerine tasarım ve üretim aşamalarını basitleştiren ve
optimize eden bir değişim süreci vasıtasıyla gelişme ve
büyüme fırsatı sunmaktadır. Biesse Grup Pazarlama ve
İletişim Müdürü Raphaël Prati konuyla ilgili şunları söyle-

di: "Hedefimiz, müşterilerimize, fabrikalarını dijital fabri-
kalara dönüştürerek esneklik ve rekabet gücü kazana-
caklarını anlamalarına yardımcı olmaktır. Ancak en
önemli yeni gelişme tüm bunların artık büyük ve küçük
tüm işletmeler tarafından kullanıma uygun olmasıdır ve
Biesse müşteriye yönelik üretim kavramıyla birlikte karşı-
laşılan güçlüklere karşı en doğru çözümü sunmaktadır."

Güvenilir, ileri ve kişiselleştirilebilir 
teknoloji
Biesse Systems, son yıllarda küçük ve orta ölçekli işlet-
melerin üretim süreçlerinin büyümesi ve optimizasyonu-
nu mümkün kılmak için tasarlanmış olan ebatlama, kenar
bantlama, düztabla, delik ve montaj üretim süreçleri ve
çözümlerini barındırmak için kurulmuş olan 300'den faz-
la esnek sistemle tartışmasız pazar lideri olan şirket po-
zisyonunu teyit etmektedir.  Ebatlama ve düztabla 
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Dünya çapında 1000'den
fazla sistem kurulumu

Biesse Systems, şirketlere büyüyebilmeleri için 
rakipsiz fırsatlar sunmaktadır



Kurutma Teknolojisi



sistemlerinde, bu inanılmaz başarının arkasındaki tekno-
loji, optimize edilmiş panel yönetimi için otomatik depo-
lama aracı olan ve üretim sürelerinin ve masraflarının
önemli ölçüde azalmasını sağlayan WinStore'dur.  Bunu
rakamlarla ifade edecek olursak:

• gerçek zamanlı işlemede % 25'e varan üretim hattı per-
formansı artışı;

• geleneksel çözümlere kıyasla ürün teslim sürelerinde
% 35' oranında azalma;

• geleneksel üretim işleme yöntemlerine kıyasla ham-
maddelerde % 10 oranında azalma;

• işçilikte % 30 oranında azalma.

WinStore, değişiklik gösteren verimlilik gereksinimlerini
karşılayacak şekilde üç farklı yapılandırmayla mevcuttur.

3D K1 yapılandırması, artan ürün farklılaştırmasına 
cevap vermesi gereken yüksek hacimli üreticiler için 
tasarlanmıştır.

3D K2 yapılandırması yüksek üretim esnekliğine ihtiyaç
duyan üreticiler içindir.

Son olarak, 3D K3 yapılandırması minimum çalışma bo-
yutlarıyla tasarlanmış olup, küçük alanlardaki hücrelerde
kullanım için özellikle uygun hale getirilmiştir.

Çeşitli Akıllı Çözümler arasında, üretim süreçlerinin oto-
masyonu için yakın zamanda piyasaya sürülen iki tekno-
loji bulunmaktadır: Synchro ve XFeeder.

Synchro, Rover işlem merkezi tarafından hareket ettirilen
4 eksenli bir cihazdır. İşlenecek panelleri istiflendiği yer-
den toplar, işleme merkezi tarafından sağlanan bir refe-
rans noktasına göre konumlandırır ve işleme tamamlan-
dıktan sonra, işlenmiş panelleri tekrar istiflenecek bir ala-
na yerleştirir. Çalışma döngüsü, operatör müdahalesi ol-
maksızın, işlenecek tüm parti tamamlanıncaya kadar
otomatik modda yürütülür. Böylece, değerli insan gücü
korunur ve daha yüksek katma değeri olan faaliyetler için
kullanılabilir. Ayrıca, panel değiştirmek için yapılan du-
raksamalar önemli ölçüde azaltılır ve operatör tarafından
panelin taşınması sonucu ortaya çıkan malzemelere za-
rar verme riski ortadan kaldırılmış olur. Bir paneli boşalt-
mak ve bir sonraki paneli yüklemek yalnızca 30 saniye
sürer.

X-Feeder, Selco WN6 serisi ile tamamen
entegre olmuş bir otomatik yükleyicidir
Kompakt ve ergonomik olan bu ürün, bir dizi üretim orta-
mına kolayca sığar, boyutları azaltır ve verimliliği en üst
düzeye çıkarır. X-Feeder, panel boyutuna bağlı olarak va-
kum kaplarının otomatik konumlandırılması sayesinde
farklı panel ölçülerine uyum sağlar. Yükleyici, işlenecek
malzemelerin özelliklerine bağlı olarak 2 veya 3 kol ile ya-
pılandırılabilir ve uzunluğu 4400 mm'ye kadar olan panel-
leri kaldırabilir. Twin Pusher sistemi ile kesintisiz enteg-
rasyon, makine çalışırken panellerin yüklenmesini sağlar
ve yardımcı itici aygıt son şeridi işlerken yeniden istifler. 

Biesse Systems, özellikle operatörlerin panelleri gerekli
işlem türüne göre sınıflandırmasını sağlayan hatlar için
kullanışlı olan Robot Sorter (Ayırıcı) teknolojisi sayesinde
esnek çözümler pazarını yönetmektedir. 

Tüm Biesse işlem çözümlerinde, Winner popülarite ve de-
ğer kazanmaya devam etmektedir. Kenarbantlama ve de-
lik delme hatları için olan bu panel yükleme ve boşaltma
sistemi artık W4 versiyonunda da mevcut ve üretim aşa-
malarını otomatik hale getirerek daha verimli yaptığı için,
kenar bantlama ve ebatlama hatları arasında giderek da-
ha fazla ilgi görmektedir. 

Kazandıran bir strateji
Biesse Systems, son 3 yıl boyunca müşteri portföyünü
önemli ölçüde genişletti ve 2013 yılında portföyündeki
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1.420 müşteriden 2016 yılında 4.300 müşteriye çıktı. Ah-
şap işleme teknolojilerinde uzun yıllara dayanan tecrübe-
siyle Biesse Systems, kendisini işletmeler için "her şeyin
bir arada olduğu" bir çözüm olarak konumlandırmasına
olanak tanıyan teknik bilgiye sahiptir. Şirketin pazar hak-
kındaki derin teknik ve ticari bilgileri, uluslararası müşte-
rileri olan iş ortaklığı ve geniş çaplı bayi ağı değerli 
varlıklarıdır.

Biesse Systems ekibinin stratejisi 
net anahtar kavramlara 
dayanmaktadır: 
KESİN TESLİM SÜRELERİ ve üretim süreci ile ilgili kusur-
suz bilgi. Hız ve esneklik sağlamak için pazarın talepleri-
ne cevap verme süresinin azaltılma-
sı – ki bu oldukça önemli bir değer-
dir. Biesse Systems çözümleri ile
müşteri, siparişin gönderilme zama-
nını bilir ve üretimini buna göre
planlayabilir.

OTOMASYON: üretim süreci eylemi-
nin kesinliği. Otomasyon sürecinin
bir parçası olarak, makine perfor-
mansını sık sık ve sürekli olarak op-
timize eder. Biesse Systems çö-
zümleri, müşteriye şirket tarafından
üretilen tüm teknolojilerin % 83 ora-
nında bir OEE seviyesine (Toplam
Ekipman Etkinliği endeksi - toplam
sistem verimliliği endeksi) sahip ol-
ma kesinliği sunar.

STOK YÖNETİMİ: depo akış optimi-
zasyonu. Entegrasyon sürecinin ta-
sarımı aynı zamanda depo akışını
optimize etmek anlamına gelir ve bu
da gerçek satış temelinde program
üretimi kabiliyeti sayesinde stok az-
altımını garanti eder. 

MODÜLERLİK: yatırımın kesinliği.
Biesse Systems'deki entegre hatlar,
modüler bir tasarım yaklaşımı be-
nimsemekte ve böylece her an geniş-
letilebilmektedir. Bu, müşterinin pa-
zar trendlerine ve fabrikanın gelecekteki gelişmelerine
göre yatırımlarını ölçebileceği ve ayarlayabileceği anla-
mına gelmektedir.

TOPLAM KALİTE Üretim süreci ile ilgili kusursuz bilgi,
müşterinin her aşamada kaliteyi garantiye almasını sağ-
lar. Otomasyon hata riskini sıfıra indirir ve elle müdahale
edebilme şansı mükemmel üretim çıktılarını sağlar. 

Müşterilerle doğrudan ve
sürekli iletişim

Biesse, müşterilerinin şirketin Tek-
nik Turlarında (TechTours), Pesa-
ro'daki genel merkez ve şubelerin-
deki kurum içi etkinliklerde ve Bies-
se'nin katıldığı dünyanın çeşitli ül-
kelerindeki fuarlarda kişisel olarak
teknolojiyi keşfetmelerini sağlayan
bir dizi fırsat sunmaktadır. 

Biesse'nin 4.0 hazır çözümleri saye-
sinde şirketler tam teşekküllü "akıllı
fabrikalar" haline gelebilir. 

Ahşabın ötesinde
Biesse Systems, ebatlamadan ke-
nar bantlamaya esnek süreçler ve
toplu üretim gibi tüm panel ve mo-
bilya işleme üretim süreçlerinde li-
derdir. Son yıllarda şirket, plastik ve
kompozit malzemeler üzerindeki iş-
lem süreçlerinin otomasyonu için
sunduğu özel çözümlerle, teknolo-

jik materyallerin işlenmesine ayrıl-
mış pazarı da referans sektörleri arasına dahil etmiştir.

Daha fazla bilgiye www.biesseturkiye.com.tr websitesi
üzerinden ulaşabilir, sales.turkiye@biesse.com mail ad-
resi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Biesse Group, ahşap, cam, taş, plastik
ve metal işleme teknolojisinde küresel
liderdir. İnşaat, gemi yapımı ve havacı-
lık sanayileri için bileşenlerin yanı sıra;
kapı / pencere çerçeveleri ve mobilya
üreticileri için  makineleri, entegre sis-
temleri ve yazılımı tasarlar, üretir ve
dağıtır. 200'den fazla tescilli patenti
bulunan Ar-Ge departmanına yılda or-
talama 14 milyon Euro yatırım yap-
maktadır. Üretiminin % 90'ını ihraç
eden 8 endüstri tesisi, 34 şube ve 300
acente ve seçilmiş bayiler aracılığıyla
faaliyet göstermektedir. Müşterileri,
İtalya'da ve uluslararası tasarım ala-
nında en prestijli isimlerin bazılarını
içermektedir. 1969 yılında Pesaro'da
Giancarlo Selci tarafından kurulan şir-
ket, Haziran 2001'den bu yana Bor-
sa'da (STAR segmentinde) işlem gör-
mektedir. Şu anda dünya genelinde
3.200 çalışanı bulunmaktadır.

BIESSE S.p.A. 
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odern üretim sistemleri gü-
nümüzde parti boyutu veya
eşit ölçüde  endüstriyel bo-

yutu ekonomik biçimde üreticek
durumda olmalı. Endüstriyel ve ti-
cari  süreçler ve çalışma türleri
buna paralel birlikte artar. Değiş-
ken, modüler sistemler gelişmiş
teknolojilerin temelinde sırayla
gereklidir. 

Her türlü talep için doğru
çözüm 

Conturex ile Weinig her perfor-
mans sınıfı için bir çözüm sağla-
maktadır.

Başarılı sistem ikinci jenerasyonda
pencere ve mobilya üretim mer-
kezleri için aynı prensibe göre
uyarlanan patentli tutuculu tabla-
yı kapsayan geniş bir paleti içer-
mektedir.  

İş parçası tutucular vasıtasıyla sa-

bitlenir ve kesici takımlara  doğru
ilerler. Sonuç işleme esnasında en
yüksek hassasiyet ve  mükemmel
yüzey kalitesi. Sürekli artış göste-
ren ağaç işleme de Conturex daha
önce alışılagelen kombinasyonla-
dan freze, profil makinesi ve ilave
freze ve delik açma istasyonları-
nın yerini almaktadır.   Bu da uzun
transfer süreçleri, çok fazla yer
işgali ve yüksek personel maliyet-
leri anlamı ifade ediyor. Buna kar-

şılık Conturex  tüm bu çalışma
aşamalarını tek makine olarak ya-
pıyor.   Modüler yapıda,  kompakt
giriş versiyonundan çift şerit sis-
tem iki iş parçasının paralel işle-
mesine kadar uzanır.  Ana Bilgisa-
yarın kontrol eksenlerinin herhan-

Weinig Conturex Sistem ile esnek bir
şekilde pencere ve mobilya üretimi 
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gi bir sayıda  çapraz bağlanmış ve maksimum es-
neklikle sınırsız üretim sistemi.    Weinig masif ağaç
işleme akışında güvenle herhangi bir standart  yazı-
lım  ile  kolay bağlantı sağlar ve  çeşitli çalışma or-
tamları için sisteme açar.  Weinig tarafından sunu-
lan ön planlayalama, ahşap optimizasyonu ve kap-
samlı otomasyonun birbirine entegre  hali  Contu-
rex ile yüksek  verimli  üretim merkezini oluştur-
makta. Bunlara ilave kasa kanat üretimi için  ProfiP-
ress L B dahil edilmiştir.  Yüksek frekanslı Presler
kapatılabilen silindirler sayesinde  kısa ek süreler
sağlamaktadır.  Özel üst baskı olabilecek en düşük
yükseklik farkını sağlamakta.  Senkronize ilerleyen
pres silindiri  boy farklılığı engellerler.

Geniş Uygulama Alanı

Şimdiye kadar, CNC merkezi çoğunlukla pencere
üretiminde kullanıldı.

LIGNA da Weinig  Conturex-Teknolojisinin  yüksek
performans ve modern mobilya-komple üretime
olan esnekliğiyle ne kadar uyumlu olduğunu sergi-
ledi.  Bağlantılı hat ile mobilya parçalarının yanı sıra
Kasa/Kanat  Kontruksiyon, Pencere ve kapı parça-
ları aynı zamanda kepenkleri imal edilebilir.  Yeni
entegre edilmiş son derece verimli Conturex C 125
Vario da girişteki besleme mezanizasyonu paralel
beslemeli, 4 eksen Vario tutucu tablası ise iki tutu-
cu aynı zamanda iki enterpolasyonlu 5 eksen kafa
mevcut. 

Sistemin parçası olan Weinig Multirex 7225 Pence-
re, Multi fonksiyon kafalı Masif ahşap elementleri-
nin beş taraflı işlenmesini sağlayan bir makinedir .
Yeni PRO-Torque-Teknolojisi  son derece doğru 5
eksen-Simultan freze hareketini belirler.  Hatta en-
tegre diğer bir makine ise UniPin200 noktasal  tut-
kal püskürterek dübel çakma.  UniPin 200 eşit tut-
kal sürüşü ile esas alınır. Fugaların sıkılığı ve köşe
bağlantılarının sağlam oluşu nihai ürünün kalitesine
önemli katkıda bulunur. 

Iş parçasının işareti olan QR-Kod/Barkod veya RFID
Conturex-sistemindeki süreçlerin şeffaflığını sağ-
lamaktadır.  Kullanıcı kısa çevrim süreleri ve hata
kaynaklarının  ortadan kaldırılmasından yararlanır. 

Makine den izlenebilen modern takımlar üretimi
kontrol edebilir. Üretim verileri gerçek süreleriyle
mobil bir aygıta aktarılabilir. 
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azne dolumundan kitap cilt-
leme sürecinde zamanlana-
bilen uygulamalara kadar -
termoplastik sıcak tutkalla-

rın ve mum, yastık ya da granül
formundaki reaktif PUR yapıştırıcı-
ların hazırlanması için özel olarak
tasarlanmış olan RobaPUR 2 MOD,
çok yönlü kullanım olanakları ile
kendini kanıtlamıştır. Saatte 10
kg’a varan benzersiz eritme oranı,
saatte 12 kg’a varan hacimsel çı-
kış/nakil kapasitesi hatta ciltleme
sürecinde kısa süreliğine saatte
50 kg’a varan hacimsel nakil gücü-
nün yanı sıra “MOD” teknolojisi sa-
yesinde, cihaz, oldukça esnek bir
üretim sürecini desteklemektedir.

Tampon tankındaki tutkal miktarı
azaldığında, temizleme için büyük
çaba gerekmeksizin, renk tonu
(ağaçişleri endüstrisindeki PUR
uygulamaları) farklı olan diğer ya-
pıştırıcılara hızlı bir şekilde geçiş
yapılır.

Cihaz opsiyonlarına bağlı olarak,
yeni doldurulmuş yapıştırıcılar ve
Inliner içeren yapıştırıcılar da işle-
nebilir. Ayrıca RobaPUR 2 MOD ile
120.000 mPas‘a kadar çok yüksek
viskozitedeki Inliner içeren yapıştı-
rıcılar da hazırlanabilir.

Tutkal Prosesinde Maksimum Çe-
şitlilik. RobaPUR 2 MOD üç farklı
cihaz opsiyonuna sahiptir. Düşük
tutkal akışına sahip basit uygula-
malar için 1-tutkal bloklu hazne
uygundur. Azami tutkal kullanımı
gerektiren uygulamalar ve artırıl-
mış üretimde 2-tutkal bloklu haz-
nenin kullanılması önerilir. İlave
dolum sıklığı ve zaman aralığı, 1-
tutkal bloklu hazneye kıyasla çok

daha azdır. Bunun yanı sıra, hazne-
deki yüksek basınç ile tutkal erit-
me prosesi performansı oldukça
artırılmıştır. 1-tutkal bloklu hazne-
ye sahip RobaPUR 2 MOD, kom-
pleks uygulamalar için kullanıma
sunulmuştur. ZP 3 dişli pompa sa-
yesinde çıkış/nakil gücü geçici bir
süre fakat son derece büyük bir
oranda (saatte 50 kg’a kadar) 
artırılmıştır. Bu performans, son

Robatech’in yeni eritme cihazı RobaPUR 2 MOD, “İsteğe Bağlı Eritme” (Melt-on-Demand/MOD), üç farklı
hazne seçeneği ve sayısız opsiyonu ile müşteri ve prosese özel talepler için uyarlanabilir. Modüler yapıya
sahip olan cihaz, piyasasının en önemli talebini karşılamayı amaçlamaktadır: Uygulamada esneklik.
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Robatech’ten yeni tutkal
eritme cihazı: RobaPUR 2 MOD

Tutkallamada maksimum esneklik



derece dinamik bir tutkallama prosesine ön ayak
olmaktadır.

Uygulamada esneklik mottosuyla yola çıkan cihaz
için Robatech Ürün ve Endüstri Müdürü (Ağaçişleri
& Yapı malzemeleri) Valentino Garbin görüşlerini
aktardı:  “Modüler yapı, MOD teknolojisi ve kolay
kullanım, müşteriye ve işleme özgü gereksinimlere
göre ideal bir eritme cihazı imkanı sunar.” dedi. Ro-
batech Ürün ve Endüstri Müdürü (Grafik) Richard
Fischberger ise, “RobaPUR 2 MOD eritme cihazının
maksimum esneklik sunan inovatif ve çok yönlü
kullanım olanakları sayesinde birçok farklı endüs-
trideki tutkal uygulamalarının kolaylıkla optimize
edilebildiğini ve üretim performansının, şu anda pi-
yasadaki mevcut çözümler ile karşılaştırıldığında,
önemli oranda artırılabileceğini” kaydetti. 

İsteğe Bağlı Eritme (MOD/Melt-on-Demand). Roba-
PUR 2 MOD, farklı tutkalların hızlı ve gereksinime
göre işlem yapılabilmesi için özel olarak üretilmiş-
tir. Bunun yanı sıra, tutkal, kalite kaybı ve yapışma
özelliklerinde kayıp olmadan hassas bir işleme tabii
olur. Sıcak tutkal, sadece istenildiği zaman talep
edilen miktarda hazırlanır. Uyarlanabilen kumanda
ile eritme süreci tamamen kontrol edilebilir ve erit-
me işlemi istenildiği anda durdurulabilir. Piyasada
benzeri olmayan dolum seviye sensörü, kalibras-
yon gerekmeksizin ve tutkal miktarını eksiksiz bi-
çimde ara vermeden kontrol eder. 

Robatech, yeni eritme cihazı RobaPUR 2 MOD ile,
üretiminde tutkal aplikasyonu kullanılan tüm en-
düstriler için, spesifik ve/ya özel üretimi destekle-
yen ve uygulamada esneklik sağlayan çok yönlü
kullanım olanakları sunan bir ürün ile karşınızda.
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Robatech Tutkal Teknolojileri
21. Yılını kutladı!

0 yılı aşkındır farklı endüstri-
ler için sürdürülebilir tutkal
uygulama sistemleri ve çö-

zümleri sunan Robatech Türkiye,
tüm çalışanlarının katılımıyla, Ko-
caeli Sanayi Odası Sosyal Tesisle-
ri’nde düzenlenen akşam yemeği
ile kuruluşunun 21. yılını kutladı. 

Genel Merkezi İsviçre’de bulunan
ve 70’den fazla ülkede aktif olan
Robatech’in Türkiye ayağı Roba-
tech Tutkal Teknolojileri’ni bu özel
gününde Doğu Avrupa ve Kuzey
Afrika Bölge Satış Direktörü Ale-
xander Kubeko ve Genel Merkez
Finans Kontrolörü Marco Villiger
yalnız bırakmadı. 

21. yıl anısına, Robatech’te 5., 10.
ve 20. yılını bitiren çalışanlara pla-
ket ve hediye çeki takdim edildi. 

Bu değerli günde, Yönetim Kurulu

Başkanı ve Genel Müdür Yunus Öz-
den akşamın ilk konuşmasını yaptı.
Konuşmasında, ekip çalışmasının
önemini vurgulayarak, yıllardır
katlanarak artan başarıları için
tüm firma çalışanlarına özverili
çalışmalarından dolayı teşekkür-
lerini iletti.

Ardından sözü devralan Doğu Av-
rupa ve Kuzey Afrika Bölge Satış
Direktörü Alexander Kubeko, ko-

nuşmasında, Robatech markasının

Türkiye’deki büyüme başarısının

anahtarının takım ruhu ve kalıcı bir

ekip olduğunun altını çizdi. 

11 Temmuz günü düzenlenen ye-

mekte, Robatech’teki 5., 10. ve 20.

yılını bitiren çalışanlar, plaket ve

hediye çeklerini Yunus Özden, Ale-

xander Kubeko ve Marco Villi-

ger’ın ellerinden aldı.

2
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8-11 Mart 2018 tarihleri arasında
düzenlecek Malezya Uluslararası
Mobilya Fuarı (MIFF), altı ay sonra
kapılarını açıyor.    Ziyaretçiler ve
küresel mobilya alıcıları için daha da
heyecan verici bir bir fuar konsepti
gerçekleşiyor.

18 salonun çoğundaki katılımcı alanı
henüz altı ay öncesinden neredeyse
tamamen dolmuş durumdan. Bü-
yük tedarikçiler Putra Dünya Tica-
ret Merkezi ve yeni ortaklaşa buluş-
ma noktası olan Malezya Uluslar-
arası Ticaret ve Fuar Merkezi'nde
(MITEC) Katılımcılar, daha çeşitli ve
yeni ürünlerle hedeflerini yükselt-
mek için  daha büyük standlarını  al-
mışlardır.

MIFF 2018, Malezya'nın meşhur ah-
şap mobilyalarının yanı sıra ev ve
ofis çözümlerinin geniş bir yelpaze-
sini kapsıyor ve Poh Huat Mobilya,
Lii Hen, Merryfair gibi üçüncü yeni

şirketler ve Malezya Mobilya sana-
yisinin  büyük isimleri de dahil ol-
mak üzere 550 Malezyalı ve yaban-
cı katılımcı anlaşmalarını imzalamış
durumda.  

Fuar’ın geçen yıla göre% 25 ila
metrekare olarak da 100.000 met-
rekare arasında genişlemesi saye-
sinde, toplam sayı 600 katılımcıyı
geçecek şekilde ayarlandı. 132 ülke-
den yaklaşık 20.000 ziyaretçi 2017
Miff fuarına katıldı. Gelecek sene fu-
ar’ın  canlı etiketi "Tasarım İnsanları
Bağlar " temasına uygun olarak dü-
zenlenmesi bekleniyor.

İş büyümesini yönlendiren tasarım
odaklı olarak, designRena, 50 üst
Malezya üreticisi için 15.000 metre-
karelik bir gösteri- sunum alanı ay-
rıldı  geçen yıl Güneydoğu Asya'daki
en büyük ofis çözümleri olarak ba-
şarılı bir performans gösterdikten
sonra MIFF Office'nin tekrarı ile yeni

özelliklerini düşünülüyor. üreticileri
küresel ahşap tedarikçilerle buluş-
turmak  için MIFF Timber Mart'u pi-
yasaya sürüyoruz.. Alıcılar, daha
benzersiz standlar ve daha minima-
list bir Avrupa tasarımı bulacaklar.
Özellikle 2017 deki fuardan sonra
son derece popüler olan İskandinav
tarzı mobilyalar sergilenecek.

Şık ve modern mobilyalar üreten
Deesse Mobilya'nın pazarlama mü-
dürü Bay B.K.Aw, "Modern klasik ve
İskandinav akımının 2018'de daha
pürüzsüz ve konforlu tonlara odaklı
renklerle parıltılı olacağını öngörü-
yoruz" dedi. Şirket, İskandinav tasa-
rımlarını ve materyallerini portfö-
yüne eklemeyi düşünüyor.

MIFF Genel
Müdürü Bayan
Karen Goi, " Bu
yıl gerçekleşe-
cek fuarımızın
önemli ölçüde
daha büyük ol-
ması nedeniyle
ziyaretçiler için

daha interaktif deneyimler yarata-
cağız. MIFF 2018, alıcılara, istedikle-
ri mobiliteyi tek bir çatı altında top-
layabilecekleri daha büyük fırsatlar
vaat ediyor. Malezya'daki üreticile-
rin ve tedarikçilerin en iyileri olan,
yeni ürün ve yenilikçi tasarımları ge-
tiren ve daha fazlasını bekleyen bü-
yük bir katılımcı listesi var. Bu ne-
denle de 2018’de farklı bir MIFF gö-
receksiniz" dedi.
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Küresel Pazar için Yeni 
Fikirlerin Vitrini MIFF

MIFF 2018, daha fazla stil ve tasarımcıyla yeni ufuklar açacak.
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aha önce 7-10 Aralık 2017
tarihleri arasında, Mısır/ Ka-
hire’ de Türkel Fuarcılık A.Ş.

ile Vision Fairs tarafından ortak
düzenleneceği açıklanan EGY-
WOODEX  ULUSLARARASI MOBİL-
YA YAN SANAYİ VE AĞAÇ İŞLEME
MAKİNALARI FUARI, Dubaili “Stra-
tegic” organizatör firması ile birle-
şerek 8-11 Aralık 2017 tarihleri
arasında Cairo International Exhi-

biton Center’ da (CICC) EGYWOO-

DEX - CAIRO WOOD SHOW olarak

düzenlenecektir.  

Türkiye’ den yaklaşık 50 firmanın

katılımı ile gerçekleşecek fuarda ;

STARWOOD, IŞIK AHŞAP , CAP-

POR,  VERMAK firmaları,  fuarın

önemli iştirakçilerinden bazılarıdır.

Türk firmalarının yanı sıra fuara

HOMAG, HANIMEX, KESSEBÖH-

MER gibi sektörün önde gelen fir-

maları ve American Hardwood Ex-

port Council-AHEC, ABFA dernek-

leri de  uluslararası katılımcı ola-

rak fuarda yerlerini almaktadır.  

Yaklaşık 10000 m² alanda, 120 fir-

manın katılımıyla gerçekleşecek

olan fuarı, 15000’den fazla pro-

fesyonel ziyaretçinin ziyaret 

etmesi bekleniyor.
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MISIR’IN TEK ve EN BÜYÜK FUARI
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EGYWOODEX -
CAIRO WOOD SHOW
BİRLEŞTİ









RETİMİN %72’Sİ
İHRAÇ EDİLİYOR

T.Ş.T Lift Amortisör 2003  yılında
kurulmuş olup hızla kurumsalla-
şarak Türkiye’nin önemli amorti-
sör imalatçılarından olmuş bir aile
şirketidir. İç piyasada önemli bir
satış payına sahip olan firmamız
2009 yılından itibaren ihracata
ağırlık vermeye başlayıp, 2013 yılı
sonunda üretiminin  %72 sini ihraç
eder duruma gelmiştir. Firmamı-
zın temel hedefi yurt içindeki de-
ğerli müşterilerimizle çalışmakla
birlikte yurtdışından yeni müşteri-
ler bularak ihracatımızı %80 in
üzerine çıkarmaktır.

Etki tepki prensibine göre çalışan,
bir çeşit kaldıraç görevi yapan
amortisör gazlı ve yağlı diye ikiye
ayrılan bağlayıcı, tutucu, itici des-

tek ve ağır yüklerin kaldırılıp indi-
rilmesine yardımcı olan bir meka-
nizmadır ve evimizde mutfak do-
laplarında, bazalarda, çekmeceler
de her türlü makine kapakları vb.
yerlerde kullanılır.

İç piyasada pazarlamacı arkadaş-
lar müşterilerle bire bir ilişki kura-
rak mallarımızı tanıtmakta ve sat-
maktadır. Yurt dışında ise müşteri-
lerle öncelikle internet aracılığı ile
ilişki kurulup daha sonra gerekirse
müşteriyi kendi ülkesinde 
ziyaret edip ürünlerimizi tanıtıp,
pazarlamaktayız.

KALİTEYE ÇOK ÖNEM 
VEREN FİRMANIN
ÜRÜNLERİ 2 YIL GARANTİLİ

Biz kaliteye çok önem veriyoruz
çünkü kaliteli olmayan ürün ne ka-

dar ucuz olursa olsun o ürünü sat-
mak ve müşterilerle uzun süreli
çalışmak mümkün değildir. Bunun
bilincinde olan firmamız kaliteye
azami önem vererek bu anlamda
elinden gelen her türlü özveriyi
göstermekte ve ürünlerimiz 2 yıl
garantili olmak üzere piyasa 
sunulmaktadır.

Bizim rakiplerimizden en büyük
farkımız istenilen ürünü en kısa sü-
rede üreterek teslim etmektir. Bu
anlamda aile şirketi olmanın avan-
tajlarını sonuna kadar kullanmak-
tayız. Haftanın her günü, günün
her saati müşterilerimiz dilediği
vakit  bize ulaşabilmekte, sipariş-
lerini verebilmekte ve istedikleri
malları en kısa sürede alabilmek-
tedirler. Bunda işletmemizin müş-
teri odaklı olması ve dinamik yapısı
çok önemli bir rol oynamaktadır.

T.Ş.T Lift, Amortisör Alanında 
Fark Yaratıyor

2003  yılında kurulmuş olan ve
her türlü gazlı amortisörün yanı
sıra mobilya sektöründe de baza
üretiminde kullanılan 
tüm ürünlerin imalatını yapan
T.Ş.T Lift Amortisör firmasının
Pazarlama Müdürü Deniz Alagöz,
kalitenin kendileri için olmazsa
olmaz olduğunu ve bundan asla
taviz vermeyeceklerini
söyleyerek, sektöre verdikleri
hizmeti anlattı.
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.2 milyar dolar değerindeki
ağaç ürünleri ithalatı ve mega
yapı projeleri ile Suudi Arabis-
tan’ın yapı endüstrisindeki en

önemli alt sektörü ahşap ürünleri pi-
yasası, WOOD TECH & DESIGN EXPO
ile Orta Doğu pazarını kendi çatısı al-
tında buluşturmaya hazırlanıyor.
2016 yılında yapı projelerine 29,9
milyar dolar harcayan ve 2017 yılın-
da yine aynı değerlerde harcama
yapması beklenen Suudi Arabis-
tan’ın, “Suudi Vizyonu 2030” ve
“Ulusal Dönüşüm Planı (NTP) 2020”
gibi büyük çaplı projelerinin yarattığı
ivme, yapı sektörünün tüm alt sek-
törlerinde yaşanmakta olup, ağaç ve
ağaç endüstrisini de etkilemektedir. 

Sadece 2017 yılında ağaç ürünleri
yapı ihalesi toplam değerinin 14.7
milyon dolar olduğu Suudi Arabis-
tan, aynı yıl içerisinde 734 milyon
dolar değerinde ahşap panel, 346
milyon dolar değerinde yumuşak
kereste ithalatı yapmış olup, sert
kereste ithalatında da 154 
milyon dolar seviyesine ulaşmayı
başarmıştır. 

05-08 Mart 2018 tarihlerinde, Suudi

Arabistan ticaretinin merkezi Cid-
de’de düzenlenecek olan WOOD
TECH & DESIGN EXPO sayesinde,
Avrupa ve dünya piyasasında iddialı
bir üretici olan Türkiye, Orta 
Doğu pazarındaki yerini almaya ha-
zırlanıyor. 

WOOD TECH & DESIGN EXPO Fuarı-
nın Türkiye özel temsilciliğini üstle-
nen LADİN FUAR adına açıklama ya-
pan Pazarlama Müdürü Sayın Elif
KAYA; “Mobilya sektörünün ham
maddesi lif levha üretiminde Türki-
ye, Avrupa'nın 1., dünyanın 3. ülkesi
konumundadır. 2015 yılında gerçek-
leştirdiği 382 milyon dolarlık ihraca-
tı ve 7,8 milyar dolarlık hacme sahip
ağaç ürünleri pazarı ile Türkiye, Orta
Doğu pazarına muhakkak açılmalı ve
iç piyasasındaki gücünü dünyanın en
kârlı pazarlarından olan Suudi Ara-
bistan piyasasından göstermelidir”
diye belirtti. 

Türkiye’den AİMSAD (Ağaç İşleme
Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları
Derneği) tarafından desteklenen
WOOD TECH & DESIGN EXPO ile Türk
ihracatçı firmaları bu avantajlı paza-
ra taşımayı hedeflediklerini belirten

Sayın KAYA, ayrıca fuarla eş zaman-
lı olarak düzenlenecek olan BIG 5
SHOW SAUDI Fuarı ile ilgili de açıkla-
ma yaparak; “Suudi Arabistan’ın en
büyük yapı ve yapı malzemeleri fua-
rı olan BIG 5 SHOW SAUDI Fuarına
entegre olarak düzenlenecek WOOD
TECH & DESIGN EXPO ile fuar katı-
lımcısı firmalar, iki fuarın da müşteri
portföyünden yararlanarak, BIG 5
SHOW prestijinin avantajlarını fuar
süresince deneyimleyebilecekler”
diye ekledi.

05-08 Mart 2018 tarihlerinde Cidde
Fuar ve Etkinlik Merkezi’nde düzen-
lenecek olan fuarla katılımcılar; BIG
5 SHOW veri tabanındaki
350.000’den fazla firma yetkilileri-
ne ulaşabilecek, Orta Doğu ağaç
sektörünün satın alıcıları olan; mo-
bilya üreticileri, kereste tüccarları,
distribütörler ve satıcılar, kereste
inşaat, uzmanları, ahşap işleri uz-
manları / marangozlar, inşaat şir-
ketleri ve danışmanları, iç mimar ve
dekoratörler, inşaat malzemeleri
tedarikçileri ile buluşma şansı 
yakalayacaklar.
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ok iyimseriz! Önümüzdeki yıl
büyük bir gösteri öncesinde
rekor  543 katılımcıyı mem-
nuniyetle karşılayacağız.

Yerli ve yabancı şirketlerin büyük
katılımında   2016 yılı boyunca %
12 artış gerçekleşmiştir. Bitmiş
mobilya grubu ile   geniş mobilya-
lar, mobilya aksesuarları bu yıl ile
Putra Dünya Ticaret Merkezi ve
Matrade Fuar ve Kongre Merke-
zi'nin toplam 80.000 metrekare-
sini kaplıyor.

Malezya Plantasyon Endüstrisi ve
Emtiaları Bakanı Datuk Seri Mah
Siew Keong, açılış töreninde konuk
oldu. Bölgedeki lider küresel mo-
bilya tedarik merkezi olan MIFF,
çeşitlilik, kalite ve değer arayan
140 kadar ülke ve bölgede 20.000
ziyaretçi ağırlayacak. Aynı zaman-
da Malezya'nın ahşap mobilya
kaynağı için en büyük platform
olan  "MIFF, Güneydoğu Asya'da
önde gelen ve en önemli mobilya
endüstrisi etkinliği olma konumu-
nu güçlendirmeye devam edecek.

MİFF Başkanı Datuk Dr Tan Chin
Huat, küresel bir kaynak merkezi
olarak ticaret fırsatını ve daima
pazardaki önemimizi korumak için
çalışıyoruz"dedi.

"Katılımcılarımız zamanla hareket
ediyorlar. Kendi tasarımları ve ye-
ni ürünleri ile iş ve potansiyel müş-
terilere yönelik daha fazla değer
yaratmak için Ar-Ge'ye giderek da-
ha fazla yatırım yapıyorlar. MIFF,
bu olumlu yaklaşımı rekabette
öne çıkarmayı memnuniyetle kar-
şılıyor. Bu, da daha fazla çeşit geti-
riyor ve fuara değer katıyor. " 
dedi. 

Gelecek yıl , MIFF 2018’de, MIFF,
büyük ve yeni Malezya Uluslarara-
sı ve Fuar Merkezi (MITEC) ve
PWTC'de ortaklaşa düzenlenecek.

2017 yılının en önemli özellikleri
arasında, MIFF stratejik ortaklığı
olan Muar Mobilya Birliği, Çin Salo-
nu, Tayvan Salonu idi.   MIFF Ofisi
tarafından Güneydoğu Asya'daki
en büyük ofis mobilyası showro-

om’u olan Muar Salonu’nda , Ma-
lezya, Çin, Tayvan, Kore ve Endo-
nezya'dan 100 şirket bulunuyor.

Güneydoğu Asya ve diğer geliş-
mekte olan pazarlardan gelen alı-
cıların, çoğunlukla toptancılar, it-
halatçılar, bağımsız perakendeci-
ler, yeni mobilya işletmeleri ve
üst orta sınıf ürünlerden ana-üst
düzey ürün arayan elektronik tica-
ret girişimlerini kapsayan son yıl-
larda ziyaretçi trafiği eğilimi göz
önüne alındığında fuarın bu profili
ağırlaması bekleniyor. 

Japonya, İtalya, Belçika, Hindistan
ve Almanya'dan bazı uluslararası
heyetler MIFF 2017'ye katılıyor.
Uluslararası Mobilya  Yayınları
Birliği (IAFP) kutlamaları. IAFP
üyeleri de dahil olmak üzere 22 ül-
keden yurtdışı ticaret medyasının
30'dan fazla üyesi MIFF'in ulusla-
rarsı basın heyeti  olarak MİFF ta-
rafından ağırlanıyor.

IAFP'yi 2015-2017 yılları arasında
Türkiye adına temsil ve başkanlık
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eden Ekin Yayın Grubu, başkanlığı-
nı Rus yayın grubuna genel bir
kongre ile teslim etti. 

MIFF: TASARIM VE İŞİN
KUTLANDIĞI YILDIZ

Bugüne kadar yapılmış en büyük ve
cesur fuar olan 2018 fuarı yaklaşı-
yor. Malezya Uluslararası Mobilya
Fuarı, daha çok da  MIFF olarak bili-
nen, Fuarımız nihayet yepyeni bir
ortak mekan ile gelecek yıl daha da
büyüyerek misafirlerini modern
yeni fuar alanında ağırlayacak.  

Güneydoğu Asya'daki önde
gelen endüstri fuarında
yeni pazarlar
oluşturuyoruz.

8-11 Mart'tan itibaren ultra mo-
dern Malezya Uluslararası Ticaret
ve Fuar Merkezi (MITEC) ve Putra
Dünya Ticaret Merkezi, Kuala
Lumpur'da 100 bin metrekare ala-
nı kaplayan bir büyüklüğe sahip.

önceki yıla göre% 25 daha büyük
bir fuar alanına sahibiz. Uzun za-
mandır beklenen genişleme UBM
tarafından gerçeğe dönüştürüldü 

Yeni salonlardan ve büyük stant-
lardan, oluşturulmuş  yaşam stili
alanlarına ve yeni ahşap uygula-
maları  ve genç tasarımcı fikirlerini
içeren bölümler, Bu yıl MİFF te
bolca göreceksiniz. 

Her köşede fırsatlar boldur.
600'den fazla şirket bekleniyor,
katılımcıların üçte birinden fazlası-
nın Malezya dışından geleceği  tah-
min ediliyor.

Önde gelen yerel ihracatçılar,
özellikle yatak odası, yemek ve
ofis mobilyası tedarikçileri katılım-
larını yeniden teyit ettiler.

550 katılımcı ve 132 ülkeden yak-

laşık 20.000 katılımcı bulunmak-
tadır. Uluslararası alıcı trafiği% 5
arttı ve bunun% 70'i Asya-Pasifik
ülkelerinden, Küresel mobilya ti-
caretinde en hızlı büyüyen bölge.
MIFFin  stratejik ortağı olan Muar
Mobilya Derneği, aynı zamanda
MIFF’in arkasındaki itici güçtür.

Malezya'nın mobilya endüstrisi,
her yıl üyelerinin daha büyük des-
teğini alıyor.. 
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üşterilere birinci elden maki-
ne, otomatik sistemler, ge-
lişmiş yazılımlar ve üretim

süreçlerini optimize etme ve fabri-
kaları dijital hale getirme yeteneği-
ne sahip birbirine bağlı teknolojileri
test etme ve gözlemleme olanağı
sağlayan 190.000 metrekare yeni-
lik. Tech Center'da ziyaretçilere, IoT
projesinden kaynaklanan ve şirket-
lerin müşterilerine maksimum ve-
rimlilik, etkinlik kazandıran ve ras-
yonelleştirici operasyonlar gerçek-
leştirmek için geniş bir hizmet yel-
pazesi sunmalarını sağlayan SOP-
HIA, Biesse platformunu tanıma fır-
satı bulacaksınız.

Ziyaretçilere SOPHIA'nın sunduğu
imkânları açıklamak için, projeyi
gösterecek önemli konuşmacılarla

"SOPHIA, makinelerden daha fazla
değer" konulu bir seminer düzenle-
necek ve üçüncü gününde seminer-
ler Biesse'nin CasaClima ile olan or-
taklığına adanacak ve Cleaf.

BAVANT, MES ile yazılım
alanında da önemli
gelişmeler

(Manufacturing Execution System),
BiesseSystems tarafından işleme
gereksinimlerine uygun olarak tüm
üretim akışlarının entegre ve ve-
rimli yönetimi için sunulmaktadır.
Ayrıca, üç komple üretim hattı ve
kesim, iç içe yerleştirme, köşeli uy-
gulama ve delme işlemleri için kul-
lanılan panellerin işlenmesine ayrıl-
mış çeşitli çözümler görüntülenebi-
lir ve böylece ziyaretçilere, üretim
akışının otomasyonunun verimlilik
ve kalite değerleri sunulur. 

Belirli demolarla ve Biesse'nin va-
sıflı teknik ve satış personeliyle
imalat dünyasının talepleri ve ihti-
yaçları hakkında soruları yanıtla-
mak için mevcut 50'den fazla ekiple

çözüm üretilir.  Bu ekip ziyaretçile-
re ayrıca, Yalın Fabrika olmanın ne
demek olduğunu gösterecek olan
Kaizen ekibi eşliğinde Biesse tesis-
lerine yapılan çeşitli turlar düzenle-
yebilecekler.

"'Inside', müşterilerimizle güçlü bir
işbirliği ilişkisi sürdürmek ve firma-
mızın teknolojiye özel özverisini her
geçen yıl teyit etmek için çok önem-
li olan bir randevudur. Müşterileri-
mize sürekli sağladığımız destek ve
yardım, bu sektördeki şirketlerin
büyümesini ve verimliliğini belirle-
yebilen yenilikçi unsur için "yeni"
arayışımıza olan ısrarlı araştırma-
mızdan kaynaklanmaktadır.

Bu etkinlik, dünyanın dört bir yanın-
dan gelen ziyaretçileri ağırlıyor ve
onlara, tutkumuza, bilgimize ve
teknolojimize bunları sunarak Bies-
se deneyimini tam olarak yaşama
şansı sunuyor.

İmalat fabrikalarını dijitalleştirecek
olan teknoloji ve hizmetler ile Bies-
se Group genel merkezinde kapıla-
rını müşterilerine açıyor. 

Biesse, 19-21 Ekim tarihleri
arasında kendi teknolojilerinin
ahşap ve plastikle çalışanlara

sağladığı avantajları göstermek
için Pesaro kampüsünün

kapılarını açacak.
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Biesse, Ziyaretçilerini Pasero
Kampüsünde Ağırlıyor 
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