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Ülke ekonomileri gibi sanayi işletmeleri de
kendi içlerinde farklı kategoriler oluşturur.
Örneğin büyük ekonomiler -ki bunlar birkaç ülke
ekonomisini oluştururlar- genelde dünya ekono-
misine de yön veren ve pariteleri belirleyen
dominant güçlerdir. Büyük sanayi aktörleri de
böyledir. Onların iç dinamikleri kendi ülkelerin-
deki ekonomik eğrilerle belirlenmezler. Büyük,
orta ve küçük ekonomiler diye de tanımlanabile-
cek bu oluşumlar, toplam dünya ekonomisinin
de ağırlığını oluştururlar.

Dünya Bankasının açıkladığı en son verilere
göre, ABD ekonomisi 18 trilyon dolarlık bir
hacme sahip ve bu tüm gezegenin neredeyse
çeyreğini oluşturuyor (%24.3). Ardından gelen
Çin ekonomisi 11 trilyon dolarlık hacmiyle ikinci
sırada. Japonya, 4.4 trilyon dolar hacim ve %
6'lık bir oranla Çin'in ardından üçüncü sırada. İlk
üçü takip eden 3 ülke ise Avrupa'dan. Dördüncü
sırada 3.3 trilyon dolar ile Almanya, beşinci sıra-
da 2.9 trilyon dolar ile İngiltere ve altıncı sırada
2.4 trilyon dolar ile Fransa yer alıyor. Birkaç yıldır
ekonomisi muazzam bir ivme yakalayan
Hindistan ise yedinci sıraya kadar yükseldi.
Hacmi 2 trilyon dolara ulaşan Hindistan'ı, 1.8
trilyon dolar ile İtalya izliyor. İlk on sıranın Güney
Amerika'dan tek ülkesi ise Brezilya.  Benim
öngörülerime göre, özellikle Almanya End. 4.0
alanındaki büyük yatırımlarının meyvelerini yakın
zamanda alacak ve sıralamalarda önemli sürp-
rizler yapacaktır.

Dünyanın en zengin enerji-petrol yataklarına
sahip Ortadoğu ülkelerinin hiçbiri %1’lik dilime
dahi giremiyor. Büyük ekonomiler, ticareti ulusal
pazar endeksi üzerine kurmamışlardır. Bundan
dolayıdır ki, ülke içindeki gel-gitler siyasal ve
sorunlar dengeleri fazla bozmuyor. Renault’un
Fransa’daki fabrikasında grev olduğunda

Türkiye, Hindistan veya uzak doğudaki bir birimi
anında çözüm üretir. Burada global bir aktör
olmak çok önemli. Bazı Türk firmalarının bu yön-
deki çabaları önemle izlenmeli ve bu stratejide
empati oluşturulmalıdır. Her ne kadar üretici bir
ülke moduyla hereket ediyorsak da, fazla hava-
lara girmeye de gerek yok. Gerçekte yarı üretici
konumundayız ve ana hammadde girdilerimizi
önemli oranda ithal ediyoruz. Global aktör oldu-
ğunuzda, tedarikte bu denli sorunlar 
yaşamazsınız.

Türkiye yakın zamanda projeksiyonunu sıcak
Afrika’ya çevirmiş durumda. Küçük küçük eko-
nomilerden oluşan bu ülkeler, Türkiye kadar,
başta Çin olmak üzere Fransa, İngiltere, İtalya,
Almanya ve hatta Brezilya'nın da öngörüleri
arasındadır. Bu bölgelerde henüz 1 milyar dola-
rın üzerinde ihracat yaptığımız ülke yok, kendi
sektörümüzden bakacak olursak, Kuzey Afrika
ülkelerinin çoğu bitmiş mobilya olarak ihracata
kısıtlamalar getirmişler. Cezayir, Libya, Mısır vb
ülkeler bu şekilde. Bu ülkelere ancak yarı
mamül ve mobilya malzemeleri verebiliyoruz.
Bunlar katma değeri nisbetten küçük ürünler
olmasına rağmen, yine de toplam  ihracata etki
edecek unsurlardır.

Türkiye tüm bu ekonomik öngörülerin çok
dışında, kendini yeni bir siyasal seçim atmosfe-
rine kaptırmış durumda. Henüz 2 yıla yakın bir
zaman var, ancak, gündemi oluşturan 
Orta doğuda dahil olduğumuz savaş vb., bu dia-
miklerin ağırlığı altında ekonomiyi nasıl etkiler
göreceğiz.

Saygılarımla

Nesip Uzun

Büyük ekonomiler ve global oyuncu olmak





07.03.2018 / 10.03.2018

Vietnam International
Furniture & Home
Accessories Fair (VIFA)
HO-CHI-MINH-STAND (VN)
www.vifafair.com

07.03.2018 / 11.03.2018

Modeko Fair
İZMİR (TR)
www.modekofair.com

08.03.2018 / 10.03.2018

Philippines Internatıonal
Furniture Show (PIFS)
MALINA (PH)
www.pifs.ph

08.03.2018 / 11.03.2018

Malaysian International
Furniture Fair (MIFF)
KUALA LUMPUR (MY)
www.miff.com.my

08.03.2018 / 11.03.2018

International Furniture Fair
Singapore (IFFS)/AFS Nook
Asia
SINGAPUR (SG)
www.iffs.com.sg

09.03.2018 / 12.03.2018

Export Furniture Exhibition
(EFE)
KUALA LUMPUR (MY)
www.efe.my

09.03.2018 / 12.03.2018

Indonesia International
Furniture Expo (IFEX)
JAKARTA (ID)
www.ifexindonesia.com

10.03.2018 / 13.03.2018

International Home &
Housewares Show
CHICAGO (US)
www.housewares.org

12.03.2018 / 15.03.2018

Movelsul Brasil
BENTO GONCALVES (BR)
www.movelbrasil.com.br

14.03.2018 / 16.03.2018

Intertextile Shanghai Home
Textiles
SHANGHAI (CN)

www.messefrankfurt.com.hk

16.03.2018 / 20.03.2018

International Famous
Furniture Fair (3F)
DONGGUAN (CN)

www.gde3f.com

17.03.2018 / 20.03.2018

Internatıonal Dragon
Furniture Fair
SHUNDE (CN)

www.qianjin.com

18.03.2018 / 21.03.2018

China International
Furniture Fair (CIFF) Home
Furniture -Chine
International Outdoor &
Leisure Fair - Homedecor &
Housewares China
GUANGZHOU (CN)

www.ciff-gz.com

20.03.2018 / 22.03.2018

Domotex Asia / Chinafloor 
SHANGHAI (CN)

www.domotexasiaachinaflo-

or.com

26.03.2018 / 29.03.2018

Index Design Series
DUBAI (AE)

www.indexdesignseries.

com

28.03.2018 / 31.03.2018

China International
Furniture Fair (CIFF) Office
Furniture - China
International Woodworking
Machinery & Furniture Raw
matarials Fair - Interzum
Guangzhou
GUANGZHOU (CN)

www.ciff-gz.com

03.04.2018 / 06.04.2018

Moskow Internaıonal
Furniture Show (MIFS)
MOSKAU (RU)

www.mmms-expo.ru

03.04.2018 / 08.04.2018

Modef
İNEGÖL (TR)

www.modef.com.tr

14.04.2018 / 18.04.2018

High Point Market Spring
HIGH POINT (US)
www.highpointmarket.org

15.04.2018 / 19.04.2018

Canton Fair 
GUANGZHOU (CN)
www.cantonfair.org.cn

16.04.2018 / 18.04.2018

Home Expo India
NEU DAHLI (IN)
www.epch.com

17.04.2018 / 22.04.2018

Salone del Mobile /
EuroCucina
MAILAND (IT)
www.salonemilano.it

24.04.2018 / 26.04.2018

Mebel Expo Uzbekistan
TASCHKENT (UZ)
www.mebelexpo.uz

24.04.2018 / 27.04.2018

Domotex Turkey 
GAZİANTEP (TR)
www.domotexturkey.com

24.04.2018 / 28.04.2018

Evteks
İSTANBUL (TR)
www.cnerteks.com

24.04.2018 / 28.04.2018

World of Furniture
SOFIA (BG)
www.furnitureexpo.bg

25.04.2018 / 28.04.2018

Mobitex
BRUNN (CZ)
www.bvv.cz/mobitex

03.05.2018 / 06.05.2018
Index Fairs

MUMBAI (IN)
www.indexfairs.com

08.05.2018 / 12.05.2018

Xylexpo
MAILAND (IT)
www.xylexpo.com

20.05.2018 / 23.05.2018

International Contemporary
Furniture Fair (ICFF)
NEW YORK (US)

www.icff.com

05.06.2018 / 08.06.2018

Kitchen & bath Chına
SHANGHAI (CN)
www.kbc2018.com

13.06.2018 / 16.06.2018

Furniture & Interior,
Architecture & Design,
Timber & Woodworking
ALMATY (KZ)
www.mebelexpo.kz

15.07.2018 / 17.07.2018

Manchester Furniture Show
MANCHESTER (GB)
www.manchesterfurnitures-
how.com

19.07.2018 / 22.07.2018

Australian International
Furniture Fair (AIFF)
MELBOURNE (AU)
www.aiff.net.au

29.07.2018 / 02.08.2018

Las Vegas Summer Market
LAS VEGAS (US)
www.lasvegasmarket.com

11.08.2018 / 14.08.2018

International Famous
Furniture Fair (3F)
DONGGUAN (CN)
www.gde3f.com

15.08.2018 / 18.08.2018

Tecno Mueble
GUADALAJARA (MX)
www.tecnomueble.com.mx

02.09.2018 / 05.09.2018

Autumm Fair International
BIRMINGHAM (GB)
www.autumnfair.com

07.09.2018 / 11.09.2018

Maison & Objet
PARIS (FR)
www.maison-objet.com

11.09.2018 / 14.09.2018

Furniture China / Maison
Shanghai
SHANGHAI (CN)
www.furniture-china.cn

11.09.2018 / 14.09.2018

China International
Furniture Fair (CIFF),
Homedecor + Hometextiles
SHANGHAI (CN)
www.ciff-sh.com

12.09.2018 / 16.09.2018

Habitare
HELSINKI (FI)
www.messukeskus.com

12.09.2018 / 16.09.2018

Bife - Sim
BUKAREST (RO)
www.bife-sim.ro

16.09.2018 / 18.09.2018

The Hotel Show
DUBAI (AE)
www.thehotelshow.com

16.09.2018 / 19.09.2018

Decorex International
LONDON (GB)
www.decorex.com

16.09.2018 / 20.09.2018

M.O.W
BAD SALZUFLEN (DE)
www.mow.de

18.09.2018 / 20.09.2018

Heimtextil Russia
MOSKAU (RU)
www.heimtextil.messefrank-
furt.ru

18.09.2018 / 21.09.2018

Furnica / Drema
POSEN (PL)
www.furnica.pl

18.09.2018 / 21.09.2018

Feria Habitat Valencia
VALANCIA (IT)
www.feriahabitatvalencia.com

05.10.2018 / 08.10.2018

Index Indonesia
JAKARTA (ID)
www.index-indonesia.com

13.10.2018 / 17.10.2018

Intermob / Wood
Processing Machinery
İSTANBUL (TR)
www.intermobistanbul.
com

13.10.2018 / 17.10.2018

High Point Market Fall
HIGH POINT (US)
www.highpointmarket.org

16.10.2018 / 19.10.2018

Sicam
PORDENONE (IT)

www.exposicam.it

23.10.2018 / 27.10.2018

Orgatec
KOLN (DE)

www.orgatec.de

24.10.2018 / 27.10.2018

Home&Tex Home Textile
and Decoration Fair
İSTANBUL (TR)

www.cnrexpo.com

04.11.2018 / 07.11.2018

Brüsseler Möbelmesse
BRUSSEL (BE)

www.moebelmessebrues-

sel.be

06.11.2018 / 11.11.2018

Modef
İNEGÖL (TR)

www.modef.com.tr

06.11.2018 / 11.11.2018

Belgrade Furniture Fair
Now
BELGRAD (RS)

www.sajamnamestaja.rs

11.11.2018 / 15.11.2018

Equip' Hotel
PARIS (FR)

www.equiphotel.com

14.11.2018 / 16.11.2018

International Furniture Fair
Tokyo (IFFT) / Interior
Lifestyle Living (ILL)
TOKIO (JP)

www.ifft-interiorlifestyleli-

ving.com

19.11.2018 / 23.11.2018

Mebel 
MOSKAU (RU)

www.meb-expo.ru

01.12.2018 / 04.12.2018

Espritmeuble
PARIS (FR)

www.espritmeuble.com
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AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ VE
INTERMOB FUARLARI’NIN 

2018 SATIŞLARI DEVAM EDİYOR
Ahşap ve mobilya yan sanayi
üreticileri ve ihracatçılarıyla

sektörün yerli ve yabancı
profesyonellerinin bir araya

geldiği Ağaç İşleme Makinesi ve
Intermob fuarlarının 2018
satışları başladı. Geçmiş

senelerde olduğu gibi tekrar
Tüyap Fuar ve Kongre

Merkezinin bütün 14 salonun da
satılması beklenen fuarlarda,
gelen talebin karşılanması için

giriş salonu ilave edilecek. 
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hşap ve mobilya yan sanayi
endüstrilerinin Avrasya’daki
en büyük buluşma platformu

olan Ağaç İşleme Makinesi ve Inter-
mob fuarları, 13 – 17 Ekim 2018 tarih-
leri arasında eş zamanlı olarak TÜ-
YAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştiri-
lecek. 2017 fuarlarında 34 ülkeden
842 firma ve firma temsilciliği ve 101
ülkeden 74.889 ziyaretçiye ev sahip-
liği yapan fuar, yüksek katılımcı
memnuniyeti ile rekor sayıda ön re-
zervasyon talebi almıştı.

Lanse edildiği 2016 yılından itibaren
geniş ilgi gören Promatt Yatak İmala-

tı Yan Sanayi, Ekipman Hammadde
ve Makineleri Özel Bölümü 2018 
yılında kendine ait salonu ile ziyaret-
çiyle buluşacak. 

Geniş pazarlama ağı sayesinde Ağaç
İşleme Makinesi Fuarı, Intermob fuarı
ve Promatt Özel Bölümü, yeni pazar-
lara açılmak ve mevcut pazar payla-
rını arttırmak isteyenler için en etkin
ticaret platformu. Siz de hemen irti-
bata geçin ve 13-17 Ekim 2018’de bu
önemli platformda yerinizi ayırtın.
Detaylı bilgi için: agacmakinesi@re-
edtuyap.com.tr intermob@reedtu-
yap.com.tr 
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obilya sektöründe Avrupa’nın en önemli
ticari fuarlarından olan Köln IMM bu yıl
yine yüzlerce yerli ve yabancı uluslar-

arası katılımcı ile gerçekleşti. Yılda bir yapılan
ve Avrupa mobilya sanayinin ulusararası kapısı
sayılan fuara her yıl dünyanın dört yanından
önemli markalar ve ülke pavilyonlarıyla önem-
li katılımlar gerçekleşiyor. 

Yeni mobilya tasarımlarıyla mobilyada yeni
desenlerin sergilendiği fuar pek çok açıdan ye-
nilikleri de beraberinde taşıyor. Özellikle panel
mobilyada çok hızlı değişen yüzey renkleriyle
modüler mobilyayı seri üretime kazandıran
teknoloji ürünü seri mobilyalar ile bu alanda
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IMM Köln 2018 Mobilya fuarı
gerçekleşti
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kullanılan kağıt yüzeyleri akrilik

desenler, kompozit yüzeylerin

mobilyada mükemmel uygulanışı-

nı finish ürün olarak görme imkanı

veren önemli bir fuar. 

Her zevke ve mekana uygun mo-

bilyaların sergilendiği fuar 7 gün

sürüyor. İlk beş günün profesyo-

nel alıcılara ayrıldığı fuarda bu yıl

yine dünyanın her yerinden ziyret-

çileri görmek mümkündü. 

Türkiye’den de 22 firmanın devlet

desteğiyle bireysel katılım yaptğı

fuarda firmalar kendi ürün grupla-
rına göre sınıflandırıldılar. Bu ne-
denle hemen her ürün grubunda
farklı hollerde bir iki Türk markası
vardı. İstanbul İhracatçı Birlikle-
ri’nin de stand açtığı fuarda gelen
Türk misafirler de burada ağırlanı-
yorlar. Mosfed bileşenlerinden
olan Ekin yayı Grubu da burada
ilişkilerini gerçekleştirdi.

Bu yıl IAFP Uluslararası Mobilya
yayıncıları derneği ile Köln fuarcı-
lık arasında gerçekleşen işbirliği
sonucu 9. Holde birinci katında 
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açılan VIP LOUNG’ta IAFP üyeleri-
ne özel açılan bir stantta dergileri-
mizi sergiledik ve buradan
İngilizce olarak hazırlanan ve yurt-
dışında dağıttığımız Furniturk 
dergimizle ilgili önemli dağıtımlar
gerçekleştirdik. 

Bu yıl fuarda her yıl olduğu gibi

Uzakdoğu firmaları yine ulusal ka-
tılım gerçekleştirmişler, Bunlar,
Malezya, Endonezya, Romanya,
Rusya, Bulgaristan, ve ağırlıklı bi-
reysel katılımlarıyla Türkiye. 

Uzak doğuda özellikle Malezya ve
Endonezya gibi firmalar doğal ma-
sif ahşap ürünleriyle ve bunlardan
oluşan mobilya uygulamaları ve
aksesuarlarla katılmışlar.  Bu yıl
8-12 Mart arası Malezya ve Jakar-
tada gerçekleşecek olan MIFF ve
IFEKS fuarlarında bu ürünleri ve
uygulamaları daha geniş olarak
görmek mümkün. 

Köln mobilya fuarı kendi konsep-
tinde gerçekleşen en önemli ticari
fuarlardan biridir. Bu nedenle de





firmalar bu fuara ayrı bir önem
verirler, ancak  Avrupada Ortado-
ğu ve diğer ülkelere uygulanan vi-
sa zorlukları nedeniyle bu yıl ziya-
retçi ayağında bu ülkeler önemli
bir kayba uğramışlar, hemen bir
hafta sonra gerçekleşen İstanbul-
daki İMOB Mobilya fuarında bu se-
fer bu ülkelerden gelen önemli bir
ziyaretçi yoğunluğuna tanık olduk. 

Geçen yıldan bu yana özellikle yu-
muşak grupta koltuk ve kanepe-
lerde mekanizmalı ve motorlu din-
lenme koltuklarını burada da gör-

dük. Süreç tüketici lehine konfor

ve işlevselliklerin üretimde öne

çıktığı yeni bir rekabet piyasası ya-

ratıyor. İnnovatik ergonomik ve

fonksiyonel ürünler fiyat esneklik-

leriyle tüketiciye ulaştığında ter-

cihler de öna göre belirlenecek.

Türk mobilya imalat sektörü dina-

mikleri ve yenilikleri çok çabuk ya-

kalayan bir esnekliğe sahip, bu ne-

denle kısa zamanda üretim ve ar-

ge sini bu kanaldan geliştireceğini

tahmin ediyoruz. 
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İmm Köln 2018’den önemli kareler
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İMM Köln Messe’nin özel davetlisi olan ve VIP de ağır-
lanan IAFP üyeleri yine güzel bir dayanışma içinde
fuarı ve sektörel gelişmeleri değerlendirdiler, önü-
müzdeki ilk durak olarak 8 Mart 2018’de Malezya
Kualalumpur’da MIFF fuarında ardında 19 Mart
2018’de Endonezya IFEX fuarında buluşma kararı aldı.

IAFP üyeleri VIP’de ağırlandı

Fuarın ikinci günü İfex ba-
sın buluşması Köln mer-
kezinde Warung Bayu’da
gerçekleşti. Burada. En-
donezya ya mobilya sa-
nayi dernekleri başkanı İr
Soenoto Misafirlerine tek
tek hoş geldin dedikten
sonra IFEX fuarının Endo-
nezya ekonomisine ve mobilya ahşap sanayisine
etkilerini anlattı ve burada IAFP’den oluşan dünya
çapındaki bu en önemli organizasyonu Jakarta’da
ağırlamaktan onur duyacaklarını belirtti. 
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IMM köln’de uluslararası katılım pavilyonları:
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Endonezya, Malezya, Romanya, Bulgaris-
tan ve Rusya yine ülke genelinde katılım standlarına sahiplerdi. 

İMM’de Türkiye katılımı
Bu yıl toplamda 22 Türk firması İmm köln fuarında
farklı hollerde katılım gösterdi. Bireysel  katılımın faz-
la olduğu Türkiye katımlarında ayrıca İstanbul İhracat-
çı Birlikleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 5. Holl’de
Türkiye katılım standı açarak gerek katılımcı firmalara
gerekse de farklı yerlerden gelen müşteri ve misafir-
leri standında ağırladı. Kastamonu Entegre ve Roma
Plastik de fuara kalabalık bir kadro ile Hannover de
gerçekleşen Domatex yer zemin fuarı sonrası ziyaret
ederek mobilyadaki yeni uygulamaları renk ve desen-
leri yakından izlediler. 
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NR İMOB-13.Uluslararası İs-
tanbul Mobilya Fuarı için bu
yıl ziyaretçi, katılımcı sayısı

ve düzenlendiği alan itibariyle re-
kor yılı oldu. Fuarla ilgili CNR basın
grubunun verdiği bilgilere göre ,
46 bin 875’i yabancı olmak üzere,
toplam 166 bin 23 profesyonel bu
yıl İmob fuarını ziyaret etti. 

Fuarla ilgili konuşan CNR Holding
Genel Koordinatörü Cem Şenel,
“Bu yıl fuarımız için çok başarılı bir
yıl oldu. Bölünen mobilya sektörü
2018’de CNR İMOB çatısı altında
birleşecek. Sektördeki birlikteliğin
de etkisi ile şu an mobilya alanında
dünyanın ikinci büyük fuarı olan
CNR İMOB, önümüzdeki yıl dünya-

nın en iyi fuarı olmaya aday 
olacak.” dedi.

Yüksek alım gücüne sahip
800’den fazla yabancı firma tem-
silcisinin “Alım Heyetleri B2B Eş-
leştirme Programı” kapsamında
katılımcı firmalarla bir araya gele-
ceğini vurgulayan Şenel, sözlerini

İMOB-2018 İstanbul
Mobilya Fuarı açıldı

Türkiye Mobilya federasyonu MOSFED tarafından organize edilen ve bu yıl
14.’si gerçekleştirilen İMOB mobilya fuarı   Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, İTHİB
Başkanı İsmail Güleç ve mobilya sektörü temsilcilerinin katılımı ile yapıldı. 
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şöyle sürdürdü: “122 ülkeden ge-
len ziyaretçiye ev sahipliği yapan
fuarda, sanayi ve ticaret odaların-
dan yaklaşık 300 kişiyi ağırlıyo-
ruz. Fuar iç piyasa sirkülasyonu
için de cazibe merkezi konumun-
da.”   Fuarın küresel bir aktör hali-
ne geldiğini kaydeden MOSFED
Başkanı Ahmet Güleç, “Üretim ve
ihracat bakımından 15 yıl önce
dünyada 25’inci olan sektör, 12.
sıraya yükseldi. 1 milyon dolar
üzeri ihracat yapan firma sayısı
da 32’den 516’ya çıktı” dedi.

“Kimsenin üretmediğini
tasarlayın”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi de
2007’de 1.5 milyar dolar olan
mobilya ihracatının 2017’de 3 mil-
yar dolara yükseldiğini kaydetti.
Sektörün daha önce 6 milyar do-
lar olan 2023 ihracat hedefinin 10
milyar dolara yükseldiğini hatırla-
tan Büyükekşi, şöyle konuştu:
“Bugün Kanada’dan Uganda’ya
birçok ülkeye mobilya ihracat edi-
yoruz. Sektör için katma değer
önemli. Marka değeri inovasyon
ve tasarım mobilya için vazgeçil-
mez. Hz Mevlana’nın dediği gibi
“Herkesin bakmadığı yönden dün-
yaya bakmalıyız” Sektör de kim-
senin görmediği kimsenin yapma-
dığı ürünleri tasarlasın.”

Klasik ve modern mobilyada Ar-
Ge ve tasarımın ön plana çıktığı
CNR İMOB Fuarı’nda birbirinden şık
ve yenilikçe ürünler sergileniyor.

Klasik mobilyadan modern ve mi-
nimal tasarımlara kadar hemen
her tür ürünün sergilendiği fuara
ilgi büyük. Türkiye’nin hemen her
kentinden üretici firmaların en
son ürünlerini sergiledikleri fuar
bir hafta boyunca gerek yurtiçi 

▲ ▲
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ziyaretçileri gerekse de yurtdışın-
dan gelen alıcılar tarafından ilgiyle 
izlendi, önemli bağlantılar 
gerçekleşti.

Fuarın ilk günü yurtiçi ve yurtdışın-
dan alım heyetleri ve konuk ziyaret-
çilerin yer aldığı fuar bölgenin de en
önemli fuarı konumundadır. Ekin
yayın grubu olarak Mosfed üyesi sı-
fatıyla bulunduğumuz fuarda Fuar
boyunca katılımcı firmalarla  görü-
şerek bu yılki beklentilerini ve fuar
hazırlıklarını konuştuk. 

İmm Köln fuarının hemen ertesin-
de gerçekleşen İmob fuarını de-
ğerlendirdiğimizde katılımcı firma-
ların gerçekten de çok iyi hazırlan-
dıklarını, gerek standlarının görsel
görünümü gerekse de hazırladık-
ları ürün ve koleksiyonlarıyla Av-
rupa’daki markalardan hiç de aşa-
ğı kalmadıklarını özellikle tasarım
ve malzemenin kullanımı nokta-
sında ahşapla birlikte farklı kom-
pozit malzemeyi çok başarılı bir
şekilde uyguladıklarını görüyoruz.
Üretici bu yıl dünya genelinde po-
püler olan desen ve renkleri gerek
panel mobilyada, gerekse de dö-
şeme grubunda başarıyla kullan-
mış. Klasik mobilyada ise köklü

Türk markaları mükemmel incelik-
te ürünle sergilemişler.  Yoğun ka-
tılımcının olduğu fuarda yine alan
sorunları yaşanmış olmalı ki yük-
sek stand duvarları arasında 3
metrelik koridorlarda yoğunluk
nedeniyle yürümek de zorlaşıyor.
Firmaların büyük kısmı ürünleri
mevcut alana sığmadığından 
ikinci katlarda hem ağırlama bölü-
mü hem de kalan ürünlerini 
sergilemişler. Bu fuar Türkiyede
farklı mobilya kentlerinde kurulu
11 Mobilya derneğinin oluşturduğu
Mobilya dernekleri Federasyonu
tarafından destekleniyor ve 
gerçekleştiriliyor. 

Fuara Avrupa’daki fuarların aksine
özellikle Ortadoğu’dan önemli bir
ziyaretçi yoğunluğu var. İran, Mı-
sır, Dubai, Suudi Arabistan, Kuzey
Afrika ülkeleri, Rusya, Azerbey-
can, Balkan ülkeleri ağırlıklı bölge
ülkeleri olarak göze çarpan ülke-
lerdi. Ayrıca B&B  organizasyon
kapsamında uçak ve konaklaması
İhracatçılar birliği tarafından
desteklenen önemli bir alım heyeti
de fuarda bu görüşmeleri 
gerçekleştirdi.
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obilya sektörünün 2018 yılı
için hedeflediği 3 milyar do-
lar ihracatının önemli bir bö-

lümünün gerçekleştirileceği 14.
Uluslararası İstanbul Mobilya Fua-
rı’na büyük ilgi vardı. CNR Holding
kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık
ile Mobilya Dernekleri Federasyo-
nu (MOSFED) iş birliğinde düzenle-
nen fuarda 60 bini yabancı olmak
üzere 150 binin üzerinde ziyaretçi
ağırlanması hedefleniyordu. İlk 4
günde ziyaretçi sayısında geçen yı-
lın aynı dönemine göre %15 artış
yaşanan  İMOB fuarında modern,
klasik, eskitme mobilya, kanepeler
ile genç odaları ziyaretçilerden
tam not aldı. Fuarda özellikle ço-

cuk ve genç odalarındaki çeşitlilik
ziyaretçilerin beğenisini kazandı.
Çocuklarının sağlığını düşünen aile-
ler fuarda kanserojen madde içer-
meyen çocuk odalarına büyük ilgi
gösteriyor. Özgün tasarımı nede-
niyle uluslararası ödüle layık görü-
len ve üretim aşamasında kurşun
gibi hiçbir kanserojen maddenin
kullanılmadığı genç odalarına hem
Orta Doğu hem de Avrupa ülkele-
rinden ilgi büyük. 

Arabalı yataklar yine gözde

Çocuk ve genç odalarının vazgeçil-
mezi arabalı yataklar bu yıl da fua-
rın gözdesi oldu. Fuarda yarış ara-

Orta Doğulular ceviz,
Avrupalılar beyaz
rengi tercih ediyor

Bu yıl 14’üncü kez
kapılarını açan CNR
İMOB Fuarı’nda çocuk
ve genç odaları
ziyaretçilerden tam
not aldı. Çocukların
sağlığını düşünen
aileler, kanserojen
madde içermeyen
ürünlere büyük talep
gösteriyor. Fuarda
arabalı yataklar da
yine gözde.
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Çocuk mobilyasında
sağlık devrimi



balı yatakların yanı sıra safari arazi
yataklar da büyük beğeni topladı.
Şirket yetkilileri, çocuk ve genç
odası ürünlerinde Orta Doğu’dan
gelen ziyaretçilerin ceviz renkli,
Avrupa’dan gelen ziyaretçilerin
ise beyaz renkli ürünleri tercih et-
tiğini dile getirdiler.

Dar mekanlara geniş
çözümler

Fuara katılan firmalar, evleri kü-
çük, ancak çocuk sayısı fazla olan
aileler için de özel çözümler üretti.
Dar mekanlar için piyasaya sürü-
len ürün, aynı anda çift kişilik ran-
za, çalışma masası ve baza olarak

kullanılabiliyor. Yer kaplamayan
ürün yurt içinin yanı sıra yurt dışın-
dan da büyük ilgi görüyor.  

İster çalışsın, ister yatsın,
ister kaydıraktan kaysın

Çocuk ve genç odası üretiminde
dünyanın önde gelen firmaları ara-
sına giren Türk şirketleri, yeni
ürünleri ile göz kamaştırıyor. Fua-
ra katılan bir firma hem kaydırak,
hem çalışma odası hem de yatağı
bir arada sunan ürünü fuarı ziyaret
edenlerin beğenisine sundu. Şirket
yetkilileri, çocukların tüm ihtiyaç-

larına göre hazırlanan ürünün Orta
Doğu ülkelerinden gelen alıcıların
büyük ilgi gösterildiğini dile 
getirdiler. 

Patronlar patronu masası

CNR İMOB’da ofis mobilyaları da
öne çıkıyor. Bir ofisin baştan aşağı
tüm ihtiyacının karşılanabileceği
fuarda özellikle ‘Patronlar Patro-
nu Masası’ büyük ilgi görüyor.
Mermer işleme görünümlü ahşap
masa, koltuklar hariç 25 bin lira-
dan başlayan toptan fiyatla alıcı-
larla buluşuyor.  
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rendleri ve pazarı yakından
izlemek ve  kalite ve fiyat
avantajları için Ciff mükem-

mel çözümler sunuyor. Bu yakla-
şım, hem katılımcılara hem de zi-
yaretçilere mümkün olan en iyi
hizmetleri sunmak için CIFF'nin
mobilya sektöründe uluslararası
bir referans noktası haline gelme-
sine, büyümesine ve modernizas-
yona izin verdi.

41. CIFF fuarı için şimdiden büyük
beklenti var. Aslında, tek bir etkin-
lik, 750.000 metrekareye yayıl-

mış 4.000 katılımcıyı ziyaret etme
fırsatı sağlayarak, sektörün en
önemli ve güncel yönleriyle birlik-
te Whole Home Décor'un bireysel
vizyonlarını bütünleşik bir şekilde
anlatacak. Bu nedenle en az
190.000 uzman ziyaretçinin ol-
ması bekleniyor.

CIFF’in ilk aşaması (18-21 Mart
2018) klasik ve modern tarzda ge-
niş bir çözüm yelpazesi sunuyor;
Farklı stil ve tipolojilerin geniş bir
ürün yelpazesi: ev mobilyası: ev
mobilyaları, ev dekorasyonu ve
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TDünyanın en büyük mobilya
fuarı ve Asya'nın en önemli
ticaret platformu olan
CIFF'nin (Çin Uluslararası
Mobilya Fuarı) ilkbahar
serisi , Guangzhou'da
düzenlenecek ve ürün
alanına göre 2 aşamalı
olarak ayrıştırılacak: İlk kez
18-21 Mart tarihleri   arasında
ikincisi ise 28 - 31 Mart
arası  gerçekleşecek



ev tekstili, dış mekan ve serbest
alan mobilyaları.

Özelleştirme + Etkileşim +
Tasarım

Başka bir deyişle, ürün onu seçen
kişinin kişiliğini ifade edecek şekilde
uyarlandığında gerçek kimliğine ka-
vuşur. Yeni ürünler nasıl oluşturu-
lurken, dizinin parçası olmalı ve
müşterinin aradıklarını sunacak şe-
kilde şekillendirilmelidir.

Things teknolojisi, cloud computing

ve akıllı cips  üst düzey Internetten

yararlanan kullanıcıların hizmetine

girebilen, büyüleyici bir tasarımla

gizlenmiş ürünler.

Hafif Lüks

Diğer bir deyişle, yüksek seviyeli ra-

hatlık ve lüks tasarım sağlayabilen

fakat aynı zamanda makul fiyatlı,

hemen hemen herkesin hoşnut ola-

bileceği, ancak farklı ve birbirine en-

tegre edilmesi kolay öğeleri ustaca

karıştıran kaliteli ürünler.
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İhracat

Çin Halk Cumhuriyeti Sanayi ve En-
formasyon Teknolojileri Bakanlığı
tarafından yayınlanan son rakam-
lara göre Ocak-Ağustos 2017 ara-
sı mobilya imalat ihracatının topla-
mı 12.64 milyar RMB oldu, bu ne-
denle yıllık% 6.2 artış kaydetti.

Uluslararası alıcılara yardımcı ol-

mak için, döşemeli ürün ve sofa gi-

bi canlı alanlar (yemek odası ve

oturma odası) bir araya getirilerek

dünyanın dört bir yanından opera-

törlerin ziyaretlerinin optimize edi-

lebilmesi ve kolaylaştırılması 

sağlanacaktır.

Haber

Outdoor & Leisure, bahçe ekip-
manları, çeşmeler ve el yapımı de-
mir mobilya gibi yeni ürün alanları-
nı sunarken Homedécor & Home-
textile, Zen stilini bol tekliflere en-
tegre edecek; 3. Küresel Bahçe Li-
festyle Festivali, daha sınırsız bir
yaşam tarzına götüren, açık 
havada yaşamın bir yorumunu 
içerecektir.

Ciff fuarının ikinci etabı, (28-31
Mart 2018)’da başlıyor. Ofis mo-
bilyası, ticari mobilya, otel mobil-
ya ve mobilya makineleri ve mo-
bilya endüstrisi için ham maddele-
rin sergileneceği ikinci etap Ciff
fuarı, Tıp-Sağlık Mobilya-Halı sek-
törü  ve Akıllı Ofis temasını  daha
derinlemesine işleyecektir.

40

FUARLARDANHABERLER

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:145 Mart - Nisan 2018

l l





ğaç bazlı panel sektörünün
öncü markası Kastamonu
Entegre, müşteri deneyimi

ve inovasyona yönelik çalışmala-
rıyla öne çıkmaya devam ediyor.
“IDS 3D (Interior Design Studio
3D)” mobil uygulama üç boyutlu
kartela, artırılmış gerçeklik ve üç
boyutlu sanal showroom özelliğini
bir arada sunarak sektöründe dün-
yada bir ilki gerçekleştiriyor. 

Tüketicinin değişen alışkanlık ve ih-
tiyaçları gözetilerek hazırlanan
“IDS 3D (Interior Design Studio
3D)” mobil uygulama, 3D kartela
özelliği ile kullanıcıların renk tonu,
kullanım yeri, derz aralığı ve parke
kalınlığı gibi arama kriterlerine gö-
re ihtiyaç duydukları ürünü, iste-
dikleri anda, istedikleri yerden hız-
la ulaşabilmelerini sağlıyor. İsteni-
len ölçüde ekrana yansıtılabilen
ürünler, dokunmatik özelliği saye-
sinde 360 derece döndürülerek,
çoklu bakış açısı ile sunuluyor. Bu

özellik ürünlerin yansıma, parlak-
lık ve baskı hareketlerini kusursuz
olarak gözler önüne seriyor. 

Mobil cihazlara ücretsiz olarak in-
dirilen “IDS 3D (Interior Design
Studio 3D)” uygulaması, sanal
showroom özelliği ile de fark ya-
ratıyor. Sanal showroom, 3D kar-
tela deneyimi sırasında seçilen
parkelerin, dekore edilmiş mekân-
larda nasıl duracağını gösterirken,
istenilen değişikliklerin yapılabil-

mesine de olanak tanıyor. Böylece

kullanıcıların, mekanları için en

doğru rengi ve deseni seçmesi

sağlanarak, sonrasında kötü 

bir sürprizle karşılaşması 

engelleniyor. 

Türkiye’de laminat parke
döşenen her üç evden
birinde bulunan Kastamonu
Entegre’nin güçlü markaları
Floorpan ve Artfloor’un
birbirinden kaliteli ürünleri
dijital ortama aktarıldı.
Sektör profesyonellerine ve
müşterilere yönelik
hazırlanan ve mobil
cihazlara ücretsiz
indirilebilen “IDS 3D (Interior
Design Studio 3D)” adlı
uygulama, ihtiyaca en
uygun parkenin her an her
yerde,  hızlı bir şekilde
seçilmesine olanak sağlıyor. 
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Parke Seçimi Hiç Bu
Kadar Kolay Olmamıştı













G Araştırma şirketi,
www.benderimki.com onli-
ne kamuoyu araştırma plat-

formu üzerinde Türkiye’nin demo-
grafisini yansıtacak şekilde ve 750
kişinin katılımı ile Aralık 2017’de bir
araştırma gerçekleştirdi. Araştır-
manın en çok göze çarpan sonucu;
Türkiye’nin eğitimde teknolojiye
yeteri kadar yer vermediği fikrinin
ön plana çıkması oldu. 

Çocuklar teknolojiyle ne zaman ta-
nışmalı diye sorulduğunda, genel
kanının çocukların okula başladığı
ilk yıllar olduğu görülüyor. Öte
yandan her 10 kişiden 7’si okulların
teknolojiyle ilgili yeterli eğitim
vermediğini düşünüyor. Teknolojik
eğitimin yetersiz kalması, internet
kullanım davranışlarında da kendi-
ni gösteriyor. Araştırmaya katı-
lanların geri dönüşleri gösteriyor
ki insanlar internet ortamına fazla
güvenmiyor. Her ne kadar doğru
şekilde kullanıldığında ciddi güven-
lik sorunları oluşturmasa da, fo-

toğraf ve lokasyon dahil kişiye
özel herhangi bir bilgiyi internette
paylaşırken insanlar iki kere düşü-
nüyor. Sonuçlara bakıldığında; her
10 kişiden 7’si kişisel bilgilerini in-
ternette paylaşmayı, 6’sı ise inter-
net alışverişi sırasında kredi kartı
bilgilerini paylaşmayı güvenilir
bulmuyor. Yine de en şaşırtıcı so-
nuç, her 10 kişiden 6’sı, fotoğraf-
larını dahi paylaşmak için interneti
güvenli görmüyor. Bu nedenle in-
sanlar fotoğraflarını herkese açık
halde değil, sadece seçtikleri kişi-
lerle paylaşmayı tercih ediyor.      

Araştırmaya katılan her 2 kişiden
1’i Türkiye’nin dünya genelinde
teknolojinin gelişmesinde ve iler-
lemesinde az katkısı olduğunu dü-
şünüyor. Diğer taraftan her 4 kişi-
den 1’i ise önemli katkılarda bulun-
duğunu düşünüyor. 

Teknolojinin geleceği belirlediği
günümüzde, halkımızın Türki-
ye’deki teknolojiye ve teknolojik

eğitime bakışında kimi zaman iyim-
ser kimi zaman da kötümser bakış
açılarının hakim olduğu görülüyor.
Verilen devlet destekleriyle tek-
nolojik yatırımların desteklenme-
si, dünya genelinde teknolojiye
katkılarımızı artırdığımız bakış açı-
sını kuvvetlendiriyor. Diğer taraf-
tan okullardaki teknolojik değişi-
min daha da hızlanması önemli bir
beklenti olarak karşımıza çıkıyor. 

Kaynak: NG Araştırma 
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Türkiye’nin Teknoloji ile İmtihanı









ürkiye ayağı MERKÜR fuarcı-
lık tarafından düzenlenen ve
yirmiyi aşkın yerli firmanın

doğrudan, bir o kadarının da bayi-
leri ve bağlantılı temsilcileri aracı-
lığıyla katıldığı fuar 12-15 Şubat
2018 tarihleri arasında gerçekleş-
ti. Türk firmalarının İran beklenti-
leri her yıl olduğu gibi hala yüksek
ancak mobilya ürünlerinde  ihraca-
tın her yıl düştüğü İran’da bu dü-
şüş farklı nedenlerle devam ede-
cek. Bunun pek çok nedenleri ya-
nında artık İran’ın da üretime gir-
mesi ve pazarda pek çok yeni ak-
törün var olmasıdır. Fuar önceki
yıllara göre zayıflamış olsada İra-
nın en önemli tedarik fuarı ve bu yıl
İranlı katılımcıların hazırladıkları
görsel standları bir Avrupa fuarını
andırıyordu. Panel üreticileri deva-

sa standlarda enyeni desenlerini
sergilemişler ve fuara dinamizm
getirmişler. Türk firmalarının lo-
komotifleri olan Kastamonu, Gen-
taş, Pelitaslan, Teverpan, Agt gibi
firmalar bu yıl katılmamışlar. Yok-
lukları bariz şekilde hissediliyor.
Çünkü fuara dinamizmi getirenler
de markalı ürün ve firmalar.
İran’daki fuarların anlaşılması zor
şekilde yabancılara uyguladığı
yüksek metrekare fiyatları da
bunda etkili oluyor. Domestik bir
ulusal fuarın bu denli pahallı olma-
sı cazibesini yitirmesine neden olu-
yor.  Her yıl farklı yönetimlerle

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:145 Mart - Nisan 2018 52

2018 İRAN DOSYASIHABERLER

İran’ın en önemli mobilya malzemeleri ve aksesuar ile
makine ekipmanlarının sergilendiği ve her yıl düzenli
olarak Şubat aylarında gerçekleşen Tahran Woodex fuarı
bu yıl yine aynı yerde gerçekleşti.

2018 İRAN DOSYASI2018 İRAN DOSYASI

İran Woodex 2018 Mobilya sanayi    

T
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    fuarı gerçekleşti

farklı politikaların uygulanması da
istikrarsızlığın nedenlerinden biri.
İran’da Türk firmalarının çok etkili
bir yeri var ve bu etki hala sürü-
yor. Üreticiler Çin ve muadil Uzak-
doğu ürünlerini Türk ürünleriyle
kıyaslarken  bunu yüksek kalitede
fiyatı yakalamak amacıyla yapıyor
ve bunun da farkında. Konuştuğu-
muz pek çok Türk katılımcı katılım-
dan memnun ama giderek zorla-
şan bir pazar olduğu da bir gerçek.
Önümüzdeki yıl makinecilerin du-
rumu hakkında hala bir netlik yok. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekin
yayın grubu olarak uluslararası
dergimiz olan ve İngilizce olarak
hazırlanan Furnitürk dergilerimizi
dağıttığımız woodex fuarında ge-
rek katılımcı Türk firmalarıyla ge-

rekse de İran fuar organizatörleri
ve sektörün önde gelen temsilci-
leriyle pek çok görüşmeler yapa-
rak İran mobilya pazarı ve günü-
müz İran ekonomik durumu hak-
kında kayda değer çalışmalar yap-
tık. Yıl içinde yılda ortalama 15 ül-
kede bu tür çalışmalarla fuarlara
katılıp  dergilerimizi hedef pazarın
firma ve temsilcilerine dağıtırken,
aynı zamanda o ülkenin özellikle
de mobilya sanayisi hakkında
önemli bilgiler derliyoruz. Bu bilgi-
lerin bu pazarlarla ilgilenen firma-
lar için dikkate değer bilgiler oldu-
ğunu düşünüyoruz. 

Türk Mobilya endüstrisi ve mobil-
ya satıcısı için klasik pazarların son
yıllarda daha da daraldığı bir süreç
yaşıyoruz. Bunun pek çok nedeni

▲ ▲



olmakla birlikte en başta gelen un-
sur İhracatta aslan payını oluştu-
ran yakın komşularımızın bu gün
yaşadıkları savaş vb kaos olmakla
birlikte büyük bir bilgi birikimi ge-
rektirmeyen basit makinelerle çö-
zümü mümkün olan mobilya ve il-
gili sanayi  üretiminin bu ülkelerde
de başlamış olmasıdır.  Türk ihra-
catındaki bu gerilemenin nedenle-
rine bakacak olursak, bu ülkelerde
yakın zamanda başlayan  yerli sa-
nayi ile birlikte  ithalata konan kota
ve vergiler gibi rekabet unsurları-
nın aleyhte bir durum yaratması
önemli bir etken olmuştur. Örne-
ğin beş on yıl öncesinde bir tek
mdf tesisinin dahi bulunmadığı İran
gibi Türkiye açısından bir zamanla-
rın lokomotif mobilya ihracat pa-
zarında bugün 5 MDF tesisi bulun-
makta ve bunlar hemen her tür
ürünü üretmektedirler. Bu ülkenin

ana hammadde girdileri de Türki-
ye’den farklı değil,  biz nasıl yüzey
kağıdını ve ara hammaddeleri dı-
şardan alıyorsak onlar da aynı şeyi
yapıyorlar, bu durumda yakın ge-
lecekte açıkçası mobilya sektö-
ründe çok sık konuşulan 10 milyar
dolarlık ihracat hedeflerinin ger-
çekleşmesi çok zor görünüyor.  Bi-
rincisi bazı ülkelerle ticaretimiz
durmuş durumda, İran pazarında
bir yanda  yerli imalat sanayi her
yıl farklı yatırımlarıyla iç pazara
hakim olmaya çalışırken Çin ile ge-
liştirilen ticari ilişkiler sonucu pa-
zarda önemli bir Çin etkisi görül-
mektedir.  Geçmişte bu ilişkileri ve
pazarları bilmeyen İranlı girişimci-
ler artık her yerden ürün alabili-
yorlar, Türkiye’nin ihracat projek-
siyonundaki diğer önemli bir alan
olan Afrika kıtası yine Çin ve pek
çok ülkenin yıllardır yatırım yaptığı
pazarlardır bizim için yeni olsa da
gerçekte pek de bakir alanlar de-
ğiller. Geçmişin 300 yıllık batı sö-
mürgelerini   kimsenin bilmediği
yeni pazarlar gibi algılamamız yine
olsa olsa algı hatası olabilir yada
eksik sosyal tarih bilgi yoksunlu-
ğu. Evet bu pazarlarda emek yo-
ğun ve daha düşük katma değerli
üretimlerde şansımız olabilir çün-

kü dünya genelinde teknoloji üre-
ten bir ülke olmadığımızdan reka-
bet edebileceğimiz alanlar da bel-
lidir.  Orman ürünleri ahşap sanayi
gibi şimdilik hala emek yoğun ama
çok yakın bir gelecekte Endüstri
4.0 ile tam otomasyonla geçecek
bu sanayide yine bu teknolojiye
hükmedenlerin borusu çalınacak.
Şimdiden batı kökenli ve bazı 
Avrupa firmaları 1970’lerde 
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gerçekleştirdikleri ucuz işgücü en-
deksli uzak doğu  yatırımlarını yük-
sek teknoloji donanımına dönüştü-
rerek geri dönüyorlar.  Gerçekte
biz yada gelişmekte olan diğer ül-
keler ne denli çok ihracat veya
üretim yapsak da üretim ana girdi-
lerindeki yüksek ithalat nedeniyle
bir o kadar da tedarikçilerini yani
sanayi ülkelerini güçlendiriyor on-
ların da ihracat varlıklarını arttırı-
yorlar, Bu çapraz döngü bağımlılık
ilişkilerinde şu anda ithalat lehine
çalışıyor. 

İran’daki Mobilya sanayisi içindeki
gelişmeler, gerçekleşen yatırımlar
diğer alanlarda da gerçekleşiyor

ancak, son beş yıldır Suriye Irak
Yemen gibi ülkelerde süren savaş-
ların arka planlarında savaşı finan-
se eden güç konumundaki iran bu
politik müdahalelerinin  içerde çok
ciddi problemlerini yaşıyor. Top-
lumdaki hoşnutsuzluk varolan
bunca petrol doğalgaz vb zengin-
liklere rağmen ülkenin yaşadığı
ekonomik krizler,  yüzbinlerce as-
kerin Suriye ve Irak’ta Yemen’de
helak olması savaşa harcanan si-
lahların faturası ve son zamanlar-
daki üst üste gelen devalüasyon-
larla kendini hissetirmeye başladı.
Dolaysıyla bir yandan bu sanayi
yatırımları bireysel girişimciler
eliyle gerçekleştirilirken bir o ka-
dar da ürkek ve gelecekten umut-
suz bir havayı seziyorsunuz. On
beş yıldan bu yana gittiğim iran’da
aynı kirli ve eskimiş binalar sokak-
lar ve otelleri bu yıl da gördüm, in-
sanlardaki yorgunluk kente de sin-
miş durumda bu duyguyu yıllar ön-
ce seyahat ettiğim Gürcistan baş-
kenti Tifliste de görmüştüm ve
kendi kendime gerçekten kentler
demek böyle yorulurmuş,diye dü-
şünmüştüm. Bu bakımsız  ve yıllar
öncesinin özenle yapılmış binala-
rından geriye her yanı dökülmüş
bir kent buluyorsunuz. Ortada bir
devlet var ve sürekli vergi toplu-

yor dolar bir gecede iki katına çıka-
biliyor üretim girdileri için dolara
ihtiyacınız var ama doları pahallı da
olsa bulamıyorsunuz, bulduk diye-
lim paranızı transfer edemiyorsu-
nuz. Uluslararası bankacılık siste-
minin dışındasınız.  Sıkışmış bir du-
rumda sahip olduğunuz enerji kay-
naklarınız karşılığında Çin vb ülke-
lerden ihtiyaç duyduğunuz şeyleri
alıyorsunuz, Günümüz ticaret ilişki-
lerinde artık sözü edilemeyen ta-
kas-trampa, barter  yöntemleriyle
ekonomi idame ediliyor.  Günümüz
dünyasında kapalı yada kuşatılmış
ekonomilerin düştüğü bu nokta
herkes için de önemli dersler içeri-
yor. Savaşan ülkelere bakıyorsu-
nuz  silah tedarikçileri hep aynı,  sa-
vaşın gazı ise,  ya din ve mezhep ça-
tışmaları yada milliyetçilik oluyor.
Bu nedenle dışsal dinamikler dün
bu ülkelerde olmayan ama bugün
gelişmeye başlayan sanayi 
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yatırımları bu ülkeler için oldukça
faydalı olan bu dinamikleri geride
bırakıyor. Savaşların özellikle de
doğu toplumlarında sosyal bir
panzehiri vardır ki yarattığı tüm fe-
laketlere rağmen yaratılan propa-
ganda ve epoplar bunu gölgede bı-
rakır.  İki Müslüman ülke arasında
uzun yıllar süren, insan kaybı ve ül-
ke ekonomilerini harap eden yakın
zamandaki bu savaşa rağmen bu-
gün aynı coğrafyada yaşadığımız
bu insan kırımı ve ülke kaynakları-
nın talan edilmesi kavgası ne yazık
ki bu bölge insanlarına hiçbir ders
vermemiş. İçinde yaşadığımız ve
giderek daha karmaşık dönüşüm-
lere gebe Ortadoğu coğrafyasında
kazanan yine aynı güçler olacaktır.
Geride ise bu savaşın zorunluluğu-
na ikna edilmiş ve bugün yaşama-
yan milyonlarca çocuk yaşlı kadın
erkek yani fakir fukara çoğunluk,
yıkılmış kentler, sefil olmuş insan-
lar ve ülkelerinden kaçmak zorun-
da bırakılmış savaştan kaçan mil-
yonlarca mülteci  kalıyor. 

Yıllar süren İran Irak savaşı bu
coğrafyada yaşayan  toplumlara
hiçbir ders vermedi. Bir ülkede ti-
caret erbabı gelecekten mutsuzsa
parası olsa da yatırımlarını istediği
gibi gerçekleştiremiyorsa bunda
bir sorun olmalı,  Bugün İran, Mısır,
Irak, Suriye vb ülkeler  uluslarara-
sı güçlerin sarmalında ve ticaretin
de  de kör topal ilerlediği savaş
ekonomisinin gölgesinde iktisadi
anlamda ifadesi zor bir ekonomi
modelini oluşturuyorlar. 

Kısacası üretim ekonomisinin kah-
ramanlarıyla Savaş ekonomisinin
silahşörleri arasında sıkışmış top-
lumlar istihdam yaratan ve ülkele-
rin asıl itici gücü olan üretim ve ya-
tırım yapan sanayicilerin ürettiği
sermayeyi savaş sanayine altın
tepside sunmaya devam ediyor-
lar. Savaştıkları düşmanlar ise yi-
ne kendi seviyelerindeki zayıf eko-
nomilere sahip  fakir ülkeler. Do-
ğaldır ki bu da yatırım hevesindeki
işletmelerin iştahını kesiyor. Top-
lumun, ilgili ilgisiz her kesimden
sabah kalktığında sorduğu ilk soru
‘bu gün dolar kaç para oldu.’

Bütün bunların yanında ülkede
sosyal liberalizm gelişiyor denirse
doğrudur,  ekonomide her an de-
ğişkenler mümkündür, bu gün sat-
tığınız ürüne yarın yasak gelebilir
veya yüksek vergi uygulanabilir.
Mahmud Ahmedi Nejat’ın baskıcı

yönetiminden sonra bugün İranda
sokaklarda gençler korkmadan kız
erkek birlikte dolaşabiliyor, bir ka-
fede birlikte oturabiliyor hatta
yaygın olmasa da iki sevgili el ele
tutuşabiliyorsa bütün bunlar  bi-
reysel özgürlükler adına önemli
bir kazanım sayılabilir. Ve de hala
model ülke olarak Türkiye ve Türk
dizileri başroldeler. Diziler yoluyla
toplumun özellikle de genç kesimi
Türkçe öğrenmiş bulunmaktadır.
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ürkiye’nin lider mobilya bile-
şenleri markası AGT, yeni
parke serilerini 12-15 Ocak ta-

rihleri arasında Almanya’da düzen-
lenen uluslararası halı ve zemin
kaplamaları fuarı DOMOTEX
2018’de dünyanın dört bir yanından
gelen ziyaretçilere tanıttı. 70’den
fazla ülkeden 1615 şirketin katıldığı
fuarda AGT’nin kalitesi ve şıklığıyla
göz alan, leke tutmayan ve kolay
temizlenen yeni parke serileri Bel-
la, Natura Slim & Large ve Legno
Lamine büyük beğeni topladı.

Fuara ilişkin bir değerlendirmede
bulunan AGT Genel Müdürü Şirzat
Subaşı, şunları söyledi: “Ahşabı Ge-
liştiren Teknoloji AGT olarak her yıl
olduğu gibi bu yılda yeni ürünleri-
miz, zengin parke koleksiyonları-
mızla DOMOTEX Fuarı’nda yerimizi
aldık. 60’dan fazla ülkeden binler-
ce ziyaretçiyi ağırlayan fuarda,
sergilediğimiz parke serilerimizin
büyük ilgi gördü. Ayrıca şık tasarı-
mıyla göz alan standımız da ziya-
retçilerden övgü topladı. Hedefi-
miz DOMOTEX gibi dünyanın önde

gelen fuarlarına katılarak ihracat
ağımızı daha da genişletmek.”

Özgün tasarımlarıyla zemin kapla-
masında modaya yön veren
AGT’nin DOMOTEX 2018’de tanıttı-
ğı yeni ürünlerinden Natura Slim &
Large Serisi, gerçek ağaç hissi ve-
ren, senkronize yüzey dokusu, 8
mm kalınlığıyla doğayı yaşam
alanlarına taşıyor. 8 mm kalınlı-
ğındaki Bella, doğadan ilham alan
renkleriyle tasarım özgürlüğü su-
nuyor. Legno Lamine Serisi ise 14
mm kalınlığıyla fark yaratırken
dünya ormanlarından izler taşıyan
dokusuyla dikkat çekiyor. AGT
parke koleksiyonlarının tümü pa-
tentli klik sistemi sayesinde çok
kolay ve hızlı uygulanıyor, zaman-
la açılma yapmıyor. Isıya ve aşın-
maya dayanıklı, leke tutmayan,
üstün sızdırmazlık özelliğine sahip
AGT Parkeler, böylece uzun yıllar
ilk günkü gibi kullanılabiliyor.

“Yenilik İsteyene”
mottosuyla yaşam
alanlarında fark
yaratan AGT, DOMOTEX
2018 yeni parke
koleksiyonlarını sektör
profesyonellerine
tanıttı. Ziyaretçiler yeni
parke serilerinin yanı
sıra AGT’nin
tasarımıyla dikkat
çeken standına da
büyük ilgi gösterdi.
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DOMOTEX 2018’e AGT Damgası
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enar bandı üretiminin önemli
firmalarından Portakal Ah-
şap, 15 yıldan bu yana gerek
üretim kapasitesini, gerekse

de hedef piyasa içindeki konumu-
nu sürekli geliştiren bir firma.  Bu
büyümede bir yandan üretime yö-
nelik yeni hat yatırımları kadar pi-
yasanın gelişmelerini yakından iz-
leyip her yıl onlarca yeni renk ve
desenle pazara sürekli yenilik sun-
malarının da rolü büyük. Portakal
Plastik, kenarbandı piyasasında bu
başarısını sürekli geliştiren önemli
aktörlerden biri. Pek çok ülkede
ise ilk sırada gelen bir firma.  Ufak
bir çekirdek kadro ile başlayan
üretim yolculuğu 15 yıl gibi çok da
uzun olmayan bir zaman diliminde
bugün yüzlerce çalışanın istihdam
edildiği önemli bir firmaya dönüş-
mesinde   yöneticilerinin öngörülü
ve gelişmeye açık yönetim anla-
yışlarının rolleri çok. 

Uzun yıllardır firmanın gerek iç Pa-
zar gerekse de uluslararası satış
ve pazarlama direktörlüğünü yü-
rüten Sn Ünal Çakır firmanın he-
defleri ve bugün pazara yönelik
anlayışını bizlere anlattı:

Portakal plastik üretim pazarlama
A.Ş olarak 2003 yılından bu yana
mobilya endüstrisi  için kenar
bantları üretmekteyiz. 2003 de İs-
tanbul Sarıgazi de başlayan faali-
yetimiz 2006 dan bu yana  Çayıro-
va Kocaeli adresimizde devam et-
mektedir. Kenar bandı sektöründe
Son 5 yılın en hızlı büyüyen firması
olan Portakal plastik  12.000 m2
de 120 kişilik üretim kadrosuyla
çalışmalarını sürdürmektedir.
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Kenar bandında büyüyen 
bir marka, Portakal PVC



1000 ton /ay kapasiteye sahip fir-
mamız PVC , ABS , AKRİLİK, DİJİ-
TAL, FOLYO KAPLAMALI ve ALU-
MİNYUM kenar bantlarını  tek çatı
altında üretebilme kabiliyetinde-
dir. 20 farklı yüzey (gofraj) ,1500
adet renk ve desen arşivi ile mobil-
ya endüstrisinin her zaman hizme-
tinde olan firmamız 0,3 mm -3
mm kalınlık aralığında üretim yap-
maktadır. Hem geniş levha (700
mm) hem de profil olarak  üretilen
Portakal kenar bantları yaklaşık
150 dağıtım noktası ve  bayileri
aracılığı ile mobilya üreticilerine 
hizmet vermekte düzenli olarak
25 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Dünya genelinde mobilya sektö-
ründe kullanılan plaka üretiminin
225,000,000 m3 olduğunu göz
önünde bulundurursak daha yapa-
cak çok iş, gidilecek çok yer var .
Portakal plastik olarak önümüz-
deki yıllarda dünya pazarında daha
fazla söz sahibi olma yolunda he-
deflerimiz var. Bunun için yatırım-
larımız devam etmekte.

Amacımız Zengin desen ve renk
kartelamızı kenar makinası olan
her işletmeye ulaştırmak ,onları
da Portakal kenar bantları kalitesi
ile tanıştırmaktır.

Son yıllarda ülkemizdeki plaka
sektörünün gelişimine paralel ola-
rak kenar bandı sektöründe de
gözle görünür bir artış oldu. Kenar
bandı sektörü olarak nerdeyse
dünyanın dört bir yanına Türkiye
menşeili ürünleri ulaştırıyoruz. Bu
durum hem ülkemiz hem sektörü-
müz adına çok memnun edici bir
durum .Plaka üreten firmaların
son zamanlarda attıkları olumlu
adımlar hepimize önemli imkanlar
sunuyor. 

Mobilya üreticilerinin Çin e kadar
fuar organizasyonlarına katılma-
ları , oralarda temas kurdukları
pazarların kalite beklentilerini biz-
lerden talep etmeleri ,tasarım ve

ar-ge faaliyetlerinin aralıksız de-
vam etmesi  bizleri hep ileri doğru
taşıyan etkenlerin başında geliyor.

Ürün üretmenin yanında aynı za-
manda hizmet de üretiyoruz. Üre-
tilen hizmetin kesintisiz devam et-
mesi ,iletişimin sürekli ve güçlü tu-
tulması ,ihtiyaçların doğru tespiti
bizlerin gelişmesinde ve dünya pa-

zarlarında önemli birer aktör olma
yolunda üzerinde durulması gere-
ken konuların başında geliyor.

Bu çerçeve de Portakal plastik
sektördeki gelişmeleri takip etme-
ye ve üzerine düşeni fazlasıyla
yapmaya durup dinlenmeden 
çalışmalarını sürdürmeye devam
etmektedir.
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astamonu Entegre, 12-15
Ocak 2018 tarihleri arasında
Almanya’nın Hannover ken-
tinde düzenlenen Domotex

Fuarı’nda boy gösterdi. Açtığı 190
m2’lik stantta, en yeni teknolojiye
sahip tesislerde ürettiği Floorpan
markalı laminat parke ürünleri ile
öne çıkan Kastamonu Entegre,
geçtiğimiz yıl Türkiye’de lansmanı
yapılan “IDS 3D (Interior Design
Studio 3D)” mobil uygulamasını ilk
kez yurt dışında beğeniye sundu.
Sektör profesyonelleri ve ziyaret-
çilerin yoğun ilgi gösterdiği “inte-
raktif uygulama, katılımcılar HTC
vive VR gözlükle sanal mekânda
mekan içerisinde 360 derece dola-
şıp, farklı desen ve renkteki Floor-

pan parkeleri mekan içinde  uygu-
lanmış halini gördüler.

Sektörel gelişimlerin yakından ta-
kip edildiği dünyaca ünlü fuarlar-
da, farklı çözümler ve teknolojiler
sunmaya devam edeceklerini be-
lirten Kastamonu Entegre CEO’su
Haluk YILDIZ, “Dünyanın lider ze-

min kaplamaları fuarı Domotex
Hannover Fuarı’na bu yıl dördüncü
kez katılıyoruz. Bu fuar, sektör
profesyonellerini a’dan z’ye bir
araya getiren bir platform olup,
küresel çapta ilişkiler kurmak için
ideal bir ortam sağlıyor. 

70 milyon m2’lik laminat parke
üretim kapasitesiyle dünya talebi-
nin %7’sini karşılayan şirketimiz,
laminat parke üretiminde dünya-
nın en büyük 4 üreticisinden biri
olarak öne çıkıyor. Buraya katıla-
rak, sektöre yönelik attığımız öncü
adımları uluslararası arenada 
tanıtmanın büyük gururunu 
yaşıyoruz.” dedi.

Ağaç panel sektörünün global oyuncusu Kastamonu Entegre,
dünyanın lider halı ve zemin kaplamaları fuarı Domotex Hannover
2018’de, son yılların en çok tercih edilen Floorpan markalı
laminat parke ürünleri ile adından söz ettirdi. Kastamonu
Entegre’nin sektöründe dünyada bir ilki gerçekleştirerek
oluşturduğu, dijital teknoloji alanında öncü mobil aplikasyonu 
“IDS 3D” ve sanal gerçeklik gözlüğü ile ürün deneyimine olanak
sağlayan interaktif uygulamasıyla sektörde, dijital ve teknolojik
yatırımların öncüsü olduğunu kanıtladı.

K

Kastamonu
Entegre, Yenilikçi
Pazarlama
Uygulamalarıyla
Domotex
Fuarı’ndaydı
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Yeni ürünlere yönelik gerçekleş-
tirdiği yatırımların yanı sıra son
dönemde müşteri deneyimi ve ino-
vasyona yönelik teknolojilere
odaklandıklarını belirten YILDIZ,
“Tüketicilere ürünleri seçerken ka-
rar süreçlerinde yardımcı olacak
birçok farklı interaktiviteyi içinde
barındıran bir mobil platform ya-
rattık;”IDS 3D”. Mobil cihazlara üc-
retsiz indirilebilen bu uygulama,
tek bir noktadan yönetilen ve tüm
dijital görüntüleme kanallarında
kullanılabilen teknolojik altyapı-
sıyla öne çıkıyor. Sektörde dünya-
da bir ilki oluşturan uygulamanın
gördüğü bu yoğun ilgiden ötürü
haklı bir gurur  yaşıyoruz.” dedi.  

Klasik ve modern
dekorasyonların
vazgeçilmez ürünleri
Floorpan’da bir arada!  

Klasik ve modern tarzları bünye-
sinde barındıran Floorpan Parke
serisi, 10 farklı seçeneğiyle her
zevke yönelik farklı bir alternatif

sunuyor. Floorpan Stone serisi,
ahşabın doğallığı ile taşın dokusu-
nu bir arada sunuyor. İkilinin oluş-
turduğu bu mükemmel uyum, ye-
nilikçi karakteriyle sıra dışı tasa-
rımlara ilham veriyor. Floorpan
Deluxe serisi sunduğu renk ve do-
ku çeşitliliğiyle seçici davrananla-
ra yönelik kombinasyonlar yaratı-
yor. Floorpan Elit serisi, şık ve es-
tetiği modern çizgilerle buluşturu-
yor. Floorpan Natural serisi, ah-
şaptan vazgeçemeyenlerin terci-
hini oluşturuyor. Floorpan Regis-
ter serisi, mekanları gerçek bir do-
ğal şıklığa kavuşturuyor. 

Floorpan Boutique serisi, dünyaca
ünlü sanatçıların isimlerinden il-
ham alıyor, antibakteriyel özelliği
ile hijyen gerektiren yoğun kulla-
nım alanları için ideal bir seçenek
oluşturuyor. Yaşam alanlarına di-
namik ve enerjik bir çözüm sunan
Floorpan Urban serisi, isimlerini
Dünya’nın en gözde şehir isimle-
rinden alarak, şehrin estetiğini me-
kanlara taşıyor. Kalitesi ile öne çı-
kan Floorpan Classic serisi, konfo-
ru en üst düzeyde tutam bir yakla-
şım sunuyor. Güneşin aydınlığını
ve sıcaklığını yaşam alanlarına ta-
şıyan Floorpan Sun serisi, fark ya-
ratan tasarımlar için ideal bir çö-
züm sunuyor. Floorpan Nova seri-
si, ışıltısı, kalitesi ve sunduğu de-
koratif çözümlerle yaşam alanla-
rına değer katıyor. 

“IDS 3D”

İnovasyonu kurum kültürünün ay-
rılmaz bir bileşeni kabul eden Kas-
tamonu Entegre, bu alana yönelik
gerçekleştirdiği çalışmalarını “IDS
3D (Interior Design Studio 3D)” ad-
lı uygulama ile bir adım öteye taşı-
yor. Uygulama kapsamında tüm
ürünlerini dijital platforma akta-
ran Kastamonu Entegre, kullanıcı-
lara 3D kartela bölümünde, parke,
tezgah, levha ve kapı yüzeyi baş-
lıkları altında pek çok renk ve yü-
zey seçeneği sunuyor. İstenilen öl-
çüde ekrana yansıtılabilen ürün-
ler, dokunmatik özelliği sayesinde
360 derece döndürülerek, çoklu
bakış açısı ile sunuluyor. Bu özellik
ürünlerin yansıma, parlaklık ve
baskı hareketlerini kusursuz ola-
rak gözler önüne seriyor.      

Kastamonu Entegre’nin “IDS 3D
(Interior Design Studio 3D)” proje-
si sanal showroom özelliği ile de
fark yaratıyor. Sanal showroom,
seçilen mobilya ve yüzeylerde
farklı ürünlerin denenebileceği
gerçekçi bir simülasyondan oluşu-
yor. Simülasyon, kullanıcıların 3D
kartela deneyimi sırasında seçtik-
leri ürünlerin, dekore edilmiş bir
mekânda nasıl duracağını görme-
lerine ve istedikleri değişiklikleri
yapabilmelerine olanak tanıyor.
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lmanya’nın Hanover Ken-
ti’nde düzenlenen dünyanın
bir numaralı Halı ve Yer Dö-

şemeleri Fuarı olan Domotex’e
düzenli olarak katılan Peli Parquet
bu yıl fuarda daha büyük stantta
yer alarak tüm koleksiyonlarını 
tanıttı.

Sektörün en son trendleri ve yeni-
likleri ile profesyonellerin buluş-
ma noktası olan 12-15 Ocak 2018
tarihleri arasında gerçekleşen

“Domotex Halı ve Zemin Kaplama-
ları Fuarı”nda 9’uncu hol / A42
no’lu stantta 202 m2’de yer alan
ve Türkiye’yi temsil eden firma-
lardan  Vezirköprü Orman Ürünle-
ri, Vintage, Golden, Wood, Com-
fort ve Elegance koleksiyonlarını
tanıttı. Peli Parquet’nin yeni kol-
leksiyonu Loft  Collecion’ın dar
ebatlı ve gerçek ahşap dokulu ürü-
nü de fuarda ön planda yer aldı.

Bu tür fuarlara katılmanın önemli
olduğunun altını çizen  Marka Yö-
neticisi Meltem Öztaş ‘‘Ülkemizi,
markalarımızı Avrupa ülkelerine
ve dünyaya tanıtmak adına bu tür
platformlarda yer almaktan mut-
luluk duyuyoruz. Türkiye’yi temsil
eden ve tamamen yerli  bir marka-
yız. Fuara katılarak sektördeki ye-
nilikleri ve trendleri görme imkanı

buluyoruz’’ dedi. Vezirköprü Or-
man Ürünleri’nde MDF, sunta,
kontrplak, parkeürettiklerini söy-
leyen Öztaş ‘’Türkiye’de bölgesin-
deki ormanları kullanarak HDF
üreten bir tesisi olarak kalitesini
hep aynı seviyede tutan ender te-
sislerden biriyiz’’ dedi. Grubumuz
1953’ten beri varlık gösteren kök-
lü bir marka. Laminat parke  üreti-
minde Türkiye son yıllarda Avrupa
ile eşdeğer kalitede üretim yapan
bir   ülke  konumunda olduğunu
söylemek isterim. Kısa sürede ül-
kemiz bu sektörde çok yol kat etti.
10 yıl önce Türkiye’de laminat par-
ke kullanılıyordu ama bunun
%50’si ithaldi. Bugün geldiğimiz
noktada üretimimizle, ürün kalite-
mizle artık bizler yurtdışına ihracat
yapıyoruz. İhracat oranımız her yıl
artıyor. Parke üretimimiz yılda 25
milyon m2. Şu anda üretilen par-
kenin  % 20’sini ihraç etmekteyiz.
2017 yılında %26 büyüme göster-
dik. Bu oran da her yıl artıyor. 

Peli Parquet  dünyanın dört bir ya-
nına ihracat gerçekleştirmektedir.
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Her yıl Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen ve sektörün
dünyadaki en önemli fuarı olan “Domotex Halı ve Zemin
Kaplamaları Fuarı” 12-15 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlendi.
Birçok ülkeden 1615 katılımcı ve 45 bin ticari amaçlı ziyaretçinin
bulunduğu fuarda Peli Parke, innovatif ürünlerini sektör
profesyonelleriyle buluşturdu.

PELİ PARQUET, En Yeni
Tasarımlarıyla Domotex’teydi

A





u yıl 12’ncisi düzenlenen
Uluslararası Ahşap, Çelik,
Endüstriyel, Otomatik Kapı
ve Kapı Yan Sanayi İhtisas

Fuarı’na PELİ DK’da katıldı. Vezir-

köprü Orman Ürünleri’nin markası
olan PELİ DK; dekoratif iç mekan
kapıları ile yer ve kapı uyumunu
sizlere sunuyor.

Parke sektöründe uzun yıllardır

var olan Peli Parke, kendi ürünleri-

nin en önemli tamamlayıcısı ola-

rak gördüğü kapıları, kendi tasa-

rım-kalite anlayışıyla uygun şekil-

de olması için sektöre girmeye ka-
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YAPI SEKTÖRÜNDE YENİ BİR 
‘’KAPI’’ AÇILDI: PELİ DK



rar verdi. Yapı sektörüne 1953 yı-
lından bu yana hizmet veren Tu-
ranlar Group’un 1996 yılında yapı-
lan özelleştirmeyle aldığı Vezir-
köprü Orman Ürünler, bu anlayış-
la ‘’Peli DK ‘’markasını oluşturarak
2017 yılında dekoratif iç mekan ka-
pılarını üretmeye başladı.

Grubun Peli DK adıyla sektöre sun-

duğu dekoratif iç mekan kapıları
15-18 Şubat 2018 tarihleri arasın-
da İstanbul Fuar Merkezi’nde dü-
zenlenen fuarda tanıtıldı.

KAPI VE PARKE 
YÜZEYLERİNİN UYUMU
Peli DK’nın İskandinav Style, Dyna-
mic Style, Prismatic Style adıyla
tanıttığı dekoratif iç mekan kapıları
şu an 13 ayrı tasarımda üretiliyor.

Fuarda 10. Hol 86 No’lu stantta
tanıtılan Peli DK kapılarının tasarı-
mında öncelik parke ve kapı yüze-
yini bütünleştirmek. Peli DK’nın en
çok dikkat çeken özelliği; aynı kapı
modelinde parke ve süpürgelikle-
rin de olması. Bu konuda bir ilke
imza atan marka, sektöre yeni bir
anlayış kazandırdı.

Tüketicinin yaşam tarzına uygun
modellerin yanı sıra, mobilya
trendleriyle de birleşen tasarımla-
rı hayata geçiren Peli DK kapılar,
fuar boyunca sektör profesyonel-
leri ve nihai tüketicinin beğenisine
sunuldu.

Uzun süren AR-GE çalışmaları so-
nucu üretilmeye başlayan kapıla-
rın melamin ve lake kapı ürün gru-
bunda ayda ortalama 20.000, yıl-
da 240.000 takım üretim kapasi-
tesi mevcut.

Sektörde ilk sıralarda yerini alan
Peli DK sürekli bulundurduğu
25.000 takım stoğu ile pazarda li-
der durumda.

SEKTÖRE SES, KAPILARA
SESSİZLİK GETİRDİ

Fuarda tanıtılan kapıların diğer
özellikleri; çizilmeye karşı daya-
nıklı olması, kolay temizlenebil-
mesi/toz tutmaması, yüzeyinin
canlı ve parlak durması, kasa, per-
vaz ve kapı yüzeyinin aynı dokuda
görünmesi olarak sıralanıyor. Ay-
nı zamanda kapı yuvasında kullanı-
lan fitil de kapının sessiz olmasını
sağlıyor. Kilitte ise farklı bir sis-
tem kullanılıyor; Kale’nin yeni
ürettiği sessiz kilit sayesinde kapı
açılıp kapanırken ses çıkarmıyor,
ortamın dinginliğini koruyor.
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aşlıkla kitabın tüm ruhuna ha-
kim olan bu tümce Mehmet

Semih Söylemez’in Yaşamı ve de-
neyimlerinden damıtarak bugün va-
rılan noktanın da yol haritasını veri-
yor bize. Bu kitap sadece entellek-
tüel yazın ve kültür dünyasında ah-
şap sektöründeki yoksunluk ve yal-
nızlığı yıkan bir ışık değil, içeriğindeki
güçlü mesajlarıyla bir sosyal bilim-
ci, bir stratejist ve insan kaynakları
uzmanı gözüyle yazılmış bir başvu-
ru kitabı niteliğindedir. 

M .Semih Söylemez bu kitabında, bi-
lim ve bilimsel metodları takip eden
ve  çağın önemli düşünce yaratıcıla-
rını okuyarak  kendi yaşam ve iş ha-
yatına başarıyla uygulamış bir ha-
yatı okuma imkanı sunuyor bizlere. 

Onun deyimiyle, ‘’Birlikte başar-
mak, bir deyim olarak çok kolay
söylenebiliyor. Ancak hayatta kar-
şılık bulabilmesi için ‘’çaba ‘’ gerek-
tiriyor, sabır gerektiriyor, emek ge-
rektiriyor. En önemlisi ‘’samimiyet'’
gerektiriyor. “Bu sözcük, çalışma
hayatının tüm paydaşları tarafından
içselleştirildiği oranda hayat bulabi-
lir” diyor.

Birlikte
başarmak

BİR KİTAPHABERLER

Mehmet Semih Söylemez

B
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DEMOS  Fuarı, 15-18 Şubat 2018
tarihleri arasında gerçekleşti
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emos Fuarcılık organizasyo-
nunda gerçekleşen 12’nci
Uluslararası Ahşap, Çelik,

Endüstriyel, Otomatik Kapı ve Kapı
Yan Sanayi İhtisas Fuarı, 15-18 Şu-
bat  2018 tarihleri arasında İstan-
bul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti.

Katılımcısına ve ülke ekonomisine
büyük katkı sağlayan, Fuar, Türki-
ye’nin lokomotif sektörlerinden
olan inşaat sektörü için de önemli
tamamlayıcılardandır. Fuarda
sektörün ihtiyaç duyacağı her tür
güvenlik kapısından iç mekan kapı-
larına, yangın kapılarından kapı yü-

zey malzemelerine kadar her tür
ürünü bulmak mümkün. Sektör
profesyonelleri kadar son tüketi-
cinin de ilgi gösterdiği Fuarı,yurt
içinde   ve yurt dışından  ziyaretçi-
ler tarafından ziyaret edildi.

İç kapıdan, villa kapılarına, mutfak-
tan, banyoya, çelik kapıdan, otoma-
tik kapıya ve kapı üretim makinala-
rına kadar geniş bir ürün profiline
sahip olan fuar içinde ziyaretçiler
bir çok yeniliğe, farklı model alter-
natifine ulaşma imkanı buldular. 

Ahşap kapı üretim makinelecileri-
nin ilgi gösterdiği fuara kapı , per-

vaz, kapı profilleri ve kompozit ka-
pılarla seri kapı yüzeyleri yapan
firmalar katıldılar, Ekin yayın Gru-
bu olarak 10. Salonda Mobilya ve
Furniturk dergilerimizi dağıtarak
sektörle birlikteydik. Fuar boyun-
ca  Katılımcı firmalarımızı ziyaret
ederek onların da izlenimlerini al-
maya çalıştık. 

D
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1- IMM KÖLN 2019, Köln, Almanya; 15 - 21 Ocak 2018

2- SICAM 2017; Pordenone, İtalya; 10 - 13 Ekim 2017

3- INTERMOB 2017; İstanbul, Türkiye; 14-18 Ekim 2017

4- WOODEX 2018; Tahran, İran; 12 - 15 Şubat 2018

5- INTERZUM 2017; Köln, Almanya; 16 - 19 Mayıs 2017

EKİN  YAYIN GRUBU 
ULUSLARARASI DERGİ DAĞITIMI
VE FUAR  KATILIMLARIMIZ 

6- İZWOOD 2017; İzmir, TÜRKİYE; 8 - 12 April 2017

7- FURNITURE CHINA 2017; Şangay, 
Çin; 12 - 15 Eylül 2017

8- İSMOB 2017; İstanbul, TÜRKİYE; 10 - 15 Ocak 2017

9- IAFP 20th YEARS EVENTS; 
Kauala Lumpur, MALEZYA; 8 - 11 Mart 2017

10- WOODEX 2017; Tahran, İRAN; 15-18 Şubat 2017

11- CIFF 2017; Şangay, Çin; 11 - 14 Eylül 2017

12- WOODSHOW CAIRO; Kahire, MISIR; 8 - 11 Aralık 2017

13- MIFF 2017; Kuala Lumpur, MALEZYA;
8 - 11 Mart 2017

14- LIGNA 2017; Hanover, Almanya; 
22 - 26 Mayıs 2017



ektörümüz için de gurur vesi-
lesi olacak bu adaylığı için biz-
ler de Sn Adil Pelister’i kutlu-

yoruz. Hemen her tür sektörün ya-
rı mamül olarak bünyesinde barın-
dırdığı kimya sektörü bugün gıda-
dan, ziraate ayakkabıdan tekstil ve
mobilyaya kadar uzanan çok geniş
bir alanı teşkil etmektedir. 

Yıllık 16.1 milyar dolarlık Türki-
ye’nin üçüncü büyük ihracat sektö-
rü olan Kimya sektöründe mobilya
sektöründe sevilen ve başarılı bir
işletmenin sektörü temsil etmesi
sektörümüz açısından da bir ka-
zançtır. Kendisine buradan başarılı
bir seçim diliyoruz. 

Adaylığını ana kimya ve kimyanın
diğer alt sektörlerinden temsilcile-
rin katıldığı ve birlik vurgusunun

Kimya Sektörünün Birleştirici Gücü İstanbul Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği- İKMİB’de seçim yaklaşırken sektörün
önemli oyuncularından Beta Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Pelister, İKMİB için başkan adaylığını açıkladı. 

▲ ▲
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Adil Pelister, İKMİB Başkan
adaylığını açıkladı





yapıldığı bir basın toplantısıyla
açıklayan Pelister, “Biz Birlikte
Güçlüyüz” sloganıyla sektörün bir-
likte büyümeye devam edeceğini
ve başkan olması durumunda yö-
netimde kimyanın bütün alt sek-
törleri hep birlikte çalışacaklarını
belirtti.

6 binden fazla ihracatçıyı temsil
eden İKMİB’in, şu anki Başkanı Mu-
rat Akyüz’le büyük bir gelişme
gösterdiğini ve ihracatçının ciddi
bir büyüme kaydettiğini vurgula-
yan Pelister, bayrağı devraldıktan

sonra kimya ihracatının gelişimine
katkı yapmaya devam edecekleri-
ni ve hedeflerinin kimya ihracatını
genel ihracat içinde ikinci sıraya
sabitlemek olduğunu söyledi.

Ana kimya sektörü ve alt sektör-
lerin tamamını kucaklayan bir ça-
lışma biçimi benimseyeceklerinin
altını çizen Pelister, “Beta Kimya
AŞ.’nin Yönetim Kurulu Başkanı
olarak sektörümüzün önemli yapı-
larından İKMİB’e başkan adayı ol-
maktan gurur duyuyorum. Ancak
benim adaylığımı bireysel bir

adaylık olarak değil, Türkiye eko-
nomimizin ihracatında önemli bir
yere sahip olan kimya sektörünün
gücünün birleştiği bir adaylık ola-
rak değerlendirmenizi isterim.
Çünkü biz, kimya ihracatçımızın
birliğinde, birlikte güçlüyüz. Bizim
kimyamız bir ve önceliğimiz birlik-
te başarmaktır. Seçim çalışmaları-
mız hızla devam ediyor. İhracatçı-
mızdan ve sektörlerimizden çok
olumlu tepkiler alıyoruz. Bu da bizi
heyecanlandırıyor ve sorumlulu-
ğumuzu artırıyor. Elbette seçim-
lerde rekabet olacak. Diğer aday
arkadaşlara başarılar diliyoruz.
Seçim yarışının adil bir şekilde sür-
mesini ve sonuçlanmasını temenni
ediyoruz” diye konuştu.
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BANT SERVİS
• Projeleriniz için ihtiyacınız   
 kadar kenarbandı sipariş   
 verme avantajı

• Farklı ebatlarda kenarbandı  
 çeşitleri 

• 300’den fazla renk alternatifi

• Stoktan anında teslimat imkanı

• Roma Plastik kalite ve güvencesi
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ğaç panel sektörünün global
oyuncusu Kastamonu Enteg-
re, İspanya’nın Valencia şeh-
rinde gerçekleşen FIMMA Ma-

deralia'da ülkemizi temsil etti. İspan-
ya’da sektörel gelişmeleri yakından
takip eden  Kastamonu Entegre’nin
en yeni teknolojiye sahip tesislerde
ürettiği Floorpan markalı laminat
parke ürünleri kalitesi ve çeşitliliği ile
adından söz ettirdi. Fuarda öne çıkan
markalar arasında Evoloss, Gloss-
max, Acrylic Panel ve boyalı panel
ürünleri de yer aldı. Kastamonu En-
tegre’nin, “IDS 3D (Interior Design
Studio 3D)” mobil uygulaması da fu-
ar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.
Uygulamayı indiren ziyaretçiler, 3D
kartela bölümünde, parke, tezgah,
levha ve kapı yüzeyi başlıkları altında
pek çok renk ve yüzey seçeneğini ya-
kından inceleme fırsatı buldu. Sanal
showroom bölümü ise, kullanıcıların
3D kartela deneyimi sırasında seçtik-
leri ürünlerin, dekore edilmiş bir me-
kânda nasıl duracağını görmelerine
ve istedikleri değişiklikleri yapabil-
melerine olanak tanıdı.  

İspanya’da gerçekleşen FIMMA Ma-
deralia Fuarı’na katılım göstererek

markalarının global pazardaki konu-
munu vurgulamayı hedeflediklerini
belirten Kastamonu Entegre CEO’su
Haluk YILDIZ, “1.300’den fazla firma-
nın katılım gösterdiği ve 110 bin ziya-
retçinin gezdiği fuar, parlak ürün gru-
bu için Güney Amerika, Ortadoğu ve
Avrupa ülke pazarlarının, kapı paneli
için Kuzey Amerika pazarının buluşma
noktası konumunda. Katma değerli
ürünlere olan talep ve pazarın tüke-
tim hacmi, bu ülkenin potansiyel ola-
rak değerlendirilmesinde etkili olu-
yor. İspanya’da önümüzdeki özellikle
katma değerli ürün grubuna odakla-
nılması planlanmaktadır.” dedi. 

Ayna parlaklığında, kalitesi
tescilli ürünler  

Kastamonu Entegre’nin gelişmiş üre-
tim teknolojisi ile yüzey kaplamada
yeni uygulamalara olanak sağlayan
Glossmax High Gloss Levha ürünleri,
masif ağacın doğal görüntüsünü ve
dokusunu evlere taşıyor. İleri tekno-
lojiyle donatılarak çeşitli endüstriyel
süreçlerden geçen melamin kaplı
MDF ve yonga levhanın yüzeyine tut-
kal ve UV lak uygulanmasının ardın-
dan elde edilen dekoratif parlak yü-

zeyli ahşap panel Glossmax High
Gloss Levha ürünleri, sahip olduğu
TSEK Belgesi ile öne çıkıyor. Kasta-
monu Entegre bu belgeye sahip ilk ve
tek firma olarak sektöründe öncülü-
ğünü koruyor. 

Sektör profesyonellerine yönelik
en yeni alternatif çözümler  

Klasik ve modern tarzları bünyesinde
barındıran Floorpan Parke serisi, 10
farklı seçeneği ile her zevke yönelik
farklı alternatifler sunarak trendleri
belirliyor. Geçtiğimiz sene lanse edi-
len en yeni yüzeyler arasında yer
alan Floorpan Stone serisi, ahşabın
doğallığı ile taşın dokusunu bir arada
sunuyor. İkilinin oluşturduğu bu mü-
kemmel uyum, yenilikçi karakteriyle
sıra dışı tasarımlara ilham veriyor.
Seri, mutfak ve antre gibi alanlarda
kullanılabilme özelliği ile müşterilere
hem ekonomik hem de estetik çö-
zümler sunuyor. Floorpan Deluxe
serisi sunduğu renk ve doku çeşitlili-
ğiyle seçici davrananlara yönelik
kombinasyonlar yaratırken, Floor-
pan Elite serisi, şıklığı ve estetiği mo-
dern çizgilerle buluşturuyor. 

Kastamonu Entegre, sektörel
gelişimlerin yakından takip edildiği
dünyaca ünlü fuarlarda, farklı
çözümler ve teknolojiler sunmaya
devam ediyor. 6-9 Şubat tarihleri
arasında düzenlenen FIMMA
Maderalia Fuarı’na (Uluslararası
Ağaç İşleme ve Dekorasyon Fuarı)
katılan şirket, ürünlerini uluslararası
arenada tanıtmaya devam ederken,
kurduğu küresel çapta ilişkilerle
sektöre değer katıyor. 
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Kastamonu Entegre, 
İspanya Pazarı’ndaki Gücünü Arttırıyor  





novatif, işlevsel ve trend yaratan ürünleriyle mo-
bilya bileşenleri sektörüne yön veren AGT, başarı-
larla dolu geçen bir yılın ardından 2018’in ilk ayına
da imzasını attı. AGT, Mobilya Dernekleri Federas-

yonu (MOSFED) tarafından düzenlenen MOSFED
Ödülleri’nde Ar-Ge /Tasarım Merkezi Açan Mobilya
Firmaları” ve “Turquality / Marka Destek Programı'na
katılan Firmalar” kategorilerinde ödüle layık görüldü.
AGT, ödüllerini CNR İMOB 2018 Uluslararası İstanbul
Mobilya Fuarı kapsamında gerçekleştirilen ödül töre-
ninde aldı. 

Ödüllere ilişkin bir değerlendirmede bulunan AGT Ge-
nel Müdürü Şirzat Subaşı, “Öncelikle MOSFED’e çok
teşekkür ediyoruz. Bu ödüller bizim için çok kıymetli.
Sektörümüzde tüm dünyada hızlı ve sürekli bir gelişi-
min yanı sıra çok ciddi bir rekabet var. Uluslararası
pazarlarda kalıcı olabilmek, pazar payımızı artırmak
ve rekabet avantajı sağlamanın yolu teknolojiyi ve
trendleri yakından takip etmekten, tasarıma önem
vermekten; işlevsel ve kaliteli ürünler ortaya koy-
maktan geçiyor. Bunun için inovasyona yatırım yap-
mak şart. Biz de geçen yıl önemli bir yatırım yaparak
sektörümüzün ilk Ar-Ge merkezini kurduk. Uzman Ar-
Ge ekibimiz pazara daha inovatif ürünler sunmak için

çalışmalarını sürdürüyor. Sürdürülebilir büyüme
stratejimiz çerçevesinde dijital dönüşüm çalışmaları-
mıza devam ediyoruz. Dijital Dönüşüm Projemizin ilk
meyvesi diyebileceğimiz AGT Mobil Uygulama çok kı-
sa bir süre önce yayına girdi. Sektörümüzün çalışma
şeklini değiştireceğine inandığımız AGT Mobil Uygula-
ma renk ve dekorları görüntüleme, mekanlar üzerin-
de uygulamanın yanı sıra karşılaştırma, teklif alma ve
en yakın bayiyi bulma gibi birçok özelliğiyle öne 
çıkıyor” dedi.

Türkiye’nin lider mobilya bileşenleri markası AGT,
2018 yılının ilk ödüllerini aldı. Mobilya Dernekleri
Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen
MOSFED Ödülleri’nde AGT, “Ar-Ge /Tasarım Merkezi
Açan Mobilya Firmaları” ve “Turquality/Marka
Destek Programı'na katılan Firmalar”
kategorilerinde iki ödülünün sahibi oldu.
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oma Plastik, iş ortaklarıyla
“Birlikte daha güçlü” olduğu-
na olan inancı ile iş birliklerini
daha ileriye taşımayı hayal

ederek, bayilerinin ve bayi çalışan-
larının profesyonel hayatlarına
yeni bir ivme kazandıracak “Roma
Akademi” eğitim serisini başlattı. 

Türkiye’nin 12 farklı ilinde düzenle-
necek 18 eğitimle, Roma Plastik
bayileri ve çalışanları “Satışın
Adımları ve Etkin Satış Görüşmesi-
nin İncelikleri” eğitim programına
katılarak mevcut bilgi birikimleri-
nin yanı sıra potansiyellerini keş-
fetme şansı yakalıyor.

Konusunda uzman eğitmenler ta-
rafından verilecek eğitimler, Ro-
ma Plastik sponsorluğuyla ger-
çekleşecek. Kariyerinde ilerlemek,

kendini geliştirmek isteyen satış
danışmanlarına kendi şehirlerin-
den uzaklaşmadan bu eğitimlere
katılma şansı tanınacaktır.

Eğitim kapsamında “Başarılı bir sa-
tış temsilcisinin rolü ve özellikleri”
konusu ele alınacak, bu konuda
uluslararası kabul görmüş metot-
lar katılımcılara aktarılacak. 

Eğitimler, sunumlar, grup vakala-
rı, rol oyunları, ikili çalışmalar,
grup çalışmaları ve aktiviteleri, vi-
deolar gibi araç ve tekniklerle katı-
lımcılara aktarılacak. Katılımcıla-
ra, tüketici gibi düşünebilme, deği-
şimi yönetebilme, ilişki yönetimi,
empati gibi konular ele alınarak
profesyonel hayatlarında yeni bir
bakış açısı sahip olma fırsatı 
tanınacak. 

Her grup için 1 gün sürecek eğiti-
min ardından, katılımcılara 
gelecekte kariyerlerinde katkısı
olacak sertifikalar almaya hak 
kazanacaklar.

Ocak-Haziran 2018 tarihleri ara-
sında gerçekleşecek 18 eğitim İs-
tanbul, Hatay, Samsun, Kayseri,
Kıbrıs, Ankara, İzmir, Bursa, Mer-
sin, Malatya, Antalya olmak üzere
11 ili kapsıyor.

Çok ses getiren Roma Yolda Semi-
nerlerinin ardından düzenlenen 
2. saha çalışması Roma Akademi
sektöre yeni bir soluk getiriyor.

Kenarbandı sektörünün lideri Roma Plastik,
yıllar içinde kazandığı deneyimi bayileriyle
paylaşarak sektörde bir ilke daha imza atıyor.
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Roma Akademi ile, Türkiye’nin
18 Noktasında Satış Eğitimleri





Çamsan Parkelam’dan bir ilk daha:
Dijital baskılı laminat parke 

Çamsan Parkelam’dan bir ilk daha:
Dijital baskılı laminat parke 
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amsan Parkelamın  ürün ga-
mında yer alan Avangard
serisi altında satışa sunulan

Anemon parke 10 mm kalınlığında
14.5 cm eninde ve 138 cm 
boyunda AC4 32. Sınıfa dahil bir
üründür.  

Canlı renkleri ve farklı dizaynıyla
cafelerde, ofislerde ve çocuk oda-
larında kullanım açısından uygun-
luğa sahiptir. Anemon parkeyi di-
ğerlerinden ayıran en büyük özel-

liği ise 12 renge kadar kullanımının

olmasıdır. Bu özelliği ile de parke-

nin yüzeyine daha zengin ve canlı

bir görüntü katar. Aşınmaya ve çi-

zilmeye karşı yüksek dayanıklılık

gücüne sahip olan Anemon dünya-

daki en son trendlerden yola çıkı-

larak tasarlanmıştır. 

Fuar’da tüketiciden tam not alan

Anemon şimdi tüm Çamsan Par-

kelam satış noktalarında…

Ç





1. MO B‹L YA DE KO RAS YON Der gi -
sin de ön ce lik li ola rak ya y›n yap ›lan
sek tö re ili� kin ara� t›r ma, öz gün ya da
çe vi ri ma ka le ve ha ber ler ya y›n la n›r.
Ya y›n la nan ya z› la r›n bi lim sel ni te lik le ri,
he def kit le yi il gi len di rir ol ma la r› ve ta -
raf s›z l›k il ke si ne uy gun luk la r› ön plan -
da tu tu lur.

2. Der gi ye bu çer çe ve içe ri sin de gön -
de ri le cek olan ya z› lar dan, ha kem he -
ye ti üye le ri ta ra f›n dan onay la nan lar
ya z› i� le ri de part ma n› ta ra f›n dan ya y›n
prog ra m› na al› na rak, ya z› yo �un lu �u
da gö ze ti le rek uy gun gö rü len sa y› lar -
da ba s› l›r.

3. Ba s›l ma yan ya z› lar için her han gi bir
aç›k la ma zo run lu lu �u bu lun ma yan
der gi yö ne ti mi, ba s› lan ya da ba s›l ma -
yan ya z› lar ile bun la ra ili� kin dö kü -
man la r› ya za r› na ia de edip et me mek te
ser best tir.

4. Kul la n› lan ba� l›k lar met ne uy gun k› -
sa ve aç›k ifa de li ol ma l› ve bü yük harf -
ler le ka l›n (bold) stil de ya z›l ma l›, me -
tin ler ise tek ara l›k l› 10 pun to ya di zil -
me li ve Türk çe ka rak ter ler içe ren font -
lar kul la n›l ma l› d›r.

5. Ya zar la r›n ad› ve so ya dla r›, un van -
la r›, üni ver si te, fa kül te ve bö lüm le ri
he men ba� l› �›n al t›n da be lir til me li,
bun la ra ma il ad res le ri de ek len me li dir.
(Ya z› y› gön de ren ki �i ya da ki �i ler, ya -
y›n lan ma sa da ar �iv için te le fon ve ad -
res bil gi le ri ni be lirt me yi de unut ma -
ma l› d›r lar.

6. Ya z› lar, kay nak lar, tab lo ve �e kil ler
ile bir lik te en az 2 en çok 15 say fa ol -
ma l› d›r. Uzun ha z›r lan m›� ma ka le ler
ya za r› na bil gi ve ri le rek ha kem he ye ti -
ta ra f›n dan iki sa y› da ya y›n la na cak �e -
kil de bö lü ne bi lir. Bu gi bi du rum lar da
ya z› ba� l› �›n da (-1) ve (-2) iba re le ri
kul la n› la rak se ri ya z› ol du �u be lir ti lir ve
ke si len yer de (de va m› bir son ra ki sa -
y› da) di ye be lir ti lir.

7. Ya zar lar, ya z› la r› n› gön de rir ken der -
gi nin mi zan paj po li ti ka s› do� rul tu sun -
da müm kün ol du �un ca fo to� raf vb.
gör sel mal ze me le ri sa� la ma ya ça l›� -
ma l› ve kul la n› lan �e kil ve gra fik ler ile
bir lik te tüm mal ze me ler net ve te miz
bir bi çim de ha z›r lan m›� ol ma l› ve
müm kün ol du �un ca elekt ro nik or tam -
da bas k› ya uy gun çö zü nür lük te gön -
de ril me li dir.

8. Dip not ver mek ge rek ti �in de y›l d›z
(*), kay nak ça ya re fe rans ve ril di �in de
ise ra kam kul la n›l ma l› d›r. Dip not her
say fa n›n al t› na ana me tin le bir çiz giy -
le ay r› la rak ya z›l ma l›, kay nak ça lar ise
1’den iti ba ren nu ma ra lan d› r› la rak
met nin so nu na ek len me li ve me tin
içe ri sin de ve ri li� s› ra s› n› ta kip 
et me li dir. 

Ör nek:

1. So ya d›, A., Ese rin Ad›, Ba s›l d› �›
Der gi/Ki tap v.s., Var sa (Cilt, Sa y›,
Say fa), Ba s›m Ye ri, Ta rih

2. Ay han, R., Ta sar ruf Mev du at› Si -
gor ta Fo nu nun Hu ku ki Ma hi ye ti,
G.Ü. Hu kuk Fa kül te si Der gi si, C.1.
Sa y› 2,  s. 31-40,  An ka ra, 1997

9. Ma ka le nin dil ku ral la r› na uy gun ol -
ma s› n›n sa� lan ma s› ya za r› na ait tir.

10. MO B‹L YA DE KO RAS YON Der gi -
si ne gön de ri len her ya z› n›n ba �› na bi -
rer pa rag raf l›k in gi liz ce ve Türk çe özet
ek len me li dir. Bu na gö re gön de ri len
ya z› lar a) Ba� l›k bil gi le ri, b) Ya zar bil gi -
le ri, c) Türk çe özet, d) in gi liz ce özet, e)
Me tin, f) Kay nak ça bö lüm le rin den
olu� ma l› ve dos ya ya gör sel mal ze me -
ler ek len mi� ola rak gön de ril me li dir.

11. MO B‹L YA DE KO RAS YON Der gi -
si ne gön de ri le cek ya z› lar, biz zat ya -
zar la r›n dan bi ri ta ra f›n dan ve müm kün
ol du �un ca elekt ro nik or tam da me tin -
ler word dos ya s›, gör sel ler jpg ola rak
gön de ril me li dir.

Der gi ye gön de ri le cek ma ka le ler için
ya z›� ma lar, ya zi is le ri@mo bil ya der gi -
si.com.tr elekt ro nik pos ta ad re si ne
ve ya “Ekin Ya y›n Gru bu Mo bil ya
De ko ras yon Der gi si Ata 2 Si te si Ni -
lü fer So kak Sok: 6 Çen gel köy - ‹s -
tan bul” pos ta ad re si ne ya p›l mal›d›r.
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Yaz›m Kurallar› ve
Yay›n ‹lkeleri

YAYIN GRUBUMUZDAN





949 yılından bugüne sektö-
rün öncülerinden olan  Pelit
Arslan A.Ş., kendi bünyesin-

deki tasarım ekibiyle gerçekleştir-
diği  “Peliwall” markalı duvar ka-
ğıtlarını estetik, şık, fark yaratan
zengin tasarım seçenekleriyle,
uluslararası FDA ve IGI sertifikaları
garantisiyle (insan sağlığına ve
çevreye zararlı hiçbir madde ba-
rındırmamakta), ileri teknolojiye
sahip makinalarla kaliteli ve Non -
Woven ve Vinil gruplarıyla hızlı
üretimiyle, uygulaması kolay, ra-
hatlıkla silinebilen ve solmayan
özellikleriyle katılımcıların beğeni-
sine sundu. 

Farklı beklentilere hitap eden, 6
adet duvar kağıdı (Mahfel, Frezya,
Forever Young, Strips, Concetta,
Exclusive) ve 17 adet Hipomood
duvar posteri olarak hazırlanan
geniş bir koleksiyon ile tasarım öz-
gürlüğü sunan, ağır metal içerme-
yen hammaddeler ve su bazlı mü-
rekkep kullanılan, çevre dostu du-
var kağıtlarıyla ziyaretçilerin dik-
katini çekti. Özellikle Mahfel, Frez-
ya ve Concetto gibi 2018 trendleri-
ne göre geliştirilen koleksiyonlar
yoğun talep gördü.

Peliwall Heimtextil’de!
Turanlar Grup, Pelit Arslan A.Ş. bünyesi altında, Peli başlığında;
Peliwall duvar kağıdı markası ile 09-12 Ocak tarihlerinde
Almanya Frankfurt/Messe'de düzenlenen Heimtextil ev tekstili
fuarında 3.1 B04 standımız ile yeni trendlerini sergiledi.
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GGER Grubu, geride bıraktığı-
mız yarıyıl içinde, büyük ölçü-
de olumlu seyreden ekonomik

durumdan yararlanırken, inşaat ve
yenileme aktivitelerine önem verdi.
Şirketimiz, cirosunu, Avrupa ve ilgi-

li tüm coğrafi pazarlar ile tüm ürün
segmentlerinde arttırmayı başardı.
Mobilya ve iç tasarım ürünlerimizi
kapsayan EGGER Dekoratif Ürünle-
ri, % 11,0 ile en yüksek ciro artışını
elde etti. Bu segmentte en büyük

gelişme, toplam ciroda % 76’lık bir
paya sahip olan Orta ve Doğu Av-
rupa’da kaydedildi. Dünya çapında
büyük bir başarıyla tanıtılan EGGER
Dekoratif Koleksiyonu 2017-2019, 

özellikle Dekoratif Ürünler seg-
menti üzerinde olumlu etkili oldu.
Döviz kurundan kaynaklanan küçük
kayıplar sadece Büyük Britanya’da
kaydedildi. Denizaşırı Asya ve Ku-
zey Amerika segmenti önemli öl-
çüde büyümüştür. 1 Ekim 2017'de
Gruba katılan Arjantin, Concor-
dia'daki yeni tesisin cirosu da buna
dahildir. 

EGGER Grubu: Yarıyıl sonucu
güçlü bir büyümeyi gösteriyor

St. Johann/Tirol (AT) merkezli EGGER Grubu, 2017/2018 mali yılının ilk yarısını, 31 Ekim 2017
tarihinde 1,32 milyar EUR konsolide ciro ile kapattı (geçen yıla göre % 11,1 artış).  Faiz, Amortisman

ve Vergi Öncesi Karımız (FAVÖK), 222,5 milyon Euro’ya yükseldi (+17.4%). FAVÖK marjımız da 
% 16.8 seviyesine yükseldi. (geçen yıl:  % 15,9). Şu anda 9000 çalışanı bulunan EGGER Grubu,

büyüme aşmasındadır. 2017/2018 mali yılı için de olumlu gelişmeler beklenmektedir.
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2017/2018 Mali yılı, tüm yılın olumlu sonuçlarını gösteriyor 

▲ ▲
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EGGER Parke Ürünleri (Laminate,
Comfort ve Design Parkeler) ciro-
su, hala zorlu olan bir pazar orta-
mında bir önceki yıla göre % 6,4
oranında artış gösterdi.

Cirodaki bu artış, özellikle, Gagarin
(RU) fabrikamızın yeni parke kap-
asitelerinin artışı, adım adım pazar-
lama çalışmalarından kaynaklanı-
yor. Ancak, fabrikanın henüz tam
kapasite çalışmaması, ağaç ve kim-
yasal madde fiyatlarının yüksel-
mesi nedeniyle vergi öncesi kârda
(FAVÖK) bir düşüş kaydettik.

Hammadde fiyatlarının artış gös-
terdiği ve stok darboğazlarının ya-
şandığı pazar koşullarında, Yapı
Ürünlerimizin cirosunda da % 9,2
oranında bir artış elde ettik. OSB
ürünleri ile kereste satışlarımızı da
arttırmayı başardık. OSB segmen-
tindeki en güçlü büyümeyi Doğu
Avrupa’da kaydettik. Diğer taraf-
tan, Almanya ve belli başlı deniza-
şırı ülkelerdeki kereste satışlarımız

artış gösterdi. Bu segmentte, FA-
VÖK de önceki yılın seviyesinin bir
miktar altında kaldı; bunun nedeni
de yine ağaç ve kimyasal madde fi-
yatlarının yükselmesine dayanıyor.

Yoğun yatırım faaliyetleri

EGGER Grubu, çok hareketli geçen
2017/18 mali yılının ilk yarısında
önemli bir büyüme kaydetti. EG-
GER, 1 Ekim 2017'de Arjantin, Con-
cordia'da bir yonga levha ve MDF
tesisini devraldı. Bunun ötesinde,
ABD’de atılacak başka bir adımın
hazırlıkları yapılıyor: EGGER, Kuzey
Karolina, Lexington'da Greenfield
projesini hayat geçirmeyi planlıyor.
Bunun duyurusu, 24 Temmuz 2017
tarihinde yapılmıştı. Bu projenin in-
şaat çalışmalarına 2018’de başla-
nacak. 19. EGGER tesisinin inşaat
çalışmaları, geçtiğimiz yarıyıl içinde
Polonya’da başladı.  Polonya’nın
kuzeydoğusunda yer alan Biskupi-
ec’te, 2018 yılı sonuna kadar
650,000 m3 kapasiteli ultra mo-
dern bir yonga levha üretim tesisi
kurulacak.  

Bu büyüme stratejisi, 2017/2018
mali yılının ilk yarısında, 264,4 mil-
yon Euro'luk bir yatırım ile etkili ol-
du (geçen yıl: 145,6 milyon EUR).
Büyüme amaçlı gerçekleştirilen

yatırımlara, satın alımlar da dahil
olmak üzere,  228,1 milyon EUR
harcandı (geçen yıl: 109,2 milyon
EUR). Arjantin'deki tesisin satın
alınması ve ayrıca Polonya'daki te-
sis inşaat çalışmalarının başlatıl-
ması, 2017/2018’in ilk yarıyılı içinde
gerçekleştirilen başlıca yatırımlar
arasında yer aldı. Bunun ötesinde,
Fransa’da enerji, Avusturya ve Al-
manya’da ise, lojistik ve otomas-
yon projelerine yatırımlar yapıldı.
Bakım çalışmalarına 36,3 milyon
EUR harcandı (önceki yıl: 228,1 
milyon EUR).

İkinci yarıyıl olumlu
görünüyor

EGGER Grubu, 2017/2018 mali yılı-
nın ikinci yarısında da ticari faaliyet-
lerinin istikrarlı bir şekilde gelişme-
sini bekliyor. EGGER; Batı Avrupa
koşulları ve Arjantin tesisinin olum-
lu durumda olmaları nedeniyle ve
zayıf bölgelere ait hacimlerin stra-
tejik olarak alternatif pazarlara ak-
tarılması sonucunda, 2017/2018
mali yılında grup genelinde bir ciro
artışı kaydedileceğini ve istikrarlı
sonuçların elde edileceğini 
düşünüyor. 

EGGER'in Avrupa dışındaki şu anki
çabaları, tüm EGGER Grubu, müş-
terileri ve çalışanları için pazar çe-
şitlendirmesi ve güvenli bir gelecek
anlamına geliyor. EGGER Grup Yö-
netimi sözcüsü Thomas Leissing,
bu konuyla ilgili olarak şunları ifade
ediyor: "Biz konservatif bir büyüme
stratejisi izliyor, ölçülü olmayı vaat
ediyor ve organizasyonun attığı her
adımın uygulanabilir olmasını sağlı-
yoruz. Sağlam bir finansal temel,
müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz
ile uzun vadeli tedarik ilişkilerinin
yanı sıra, kendi performansımıza
dayalı daha istikrarlı bir büyümeyi
destekliyor."
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abrikayı ziyarete gelen basın
mensuplarını önce yemekte
ağırlayan Murat Turan gaze-

tecilerin sorularını yanıtladı. Vezir-
köprü Orman Ürünleri Üretim Tes-
isleri’nin bahçesinde düzenlenen
öğle yemeğinde davetlerine katı-
lan basın mensuplarına teşekkür
ederek söze başlayan Murat Tu-
ran ‘’Bugünlere nasıl geldiğimizi,
neler yaptığımızı, neler başarma-
ya çalıştığımızı dilimizin döndüğün-
ce sizlere anlatmaya çalışacağız.
Öncelikle şunu ifade etmek isterim
ki çok ayrıcalıklı bir ilçedesiniz. Ta-
rihi, kültürü M.Ö. 2000’li yıllara

dayanan bir ilçede Türkiye’nin çok
özel tesislerinden birindesiniz. Bu-
rada güzel bir hikaye var umarım
bizim Vezirköprü’de 20 yıldır aldı-
ğımız keyfi sizlerde bu hafta sonu
alırsınız. Bizler de tüm program
boyunca sizlerle olacağız. Hepiniz
tekrar hoş geldiniz’’ dedi.

KARADENİZ’İN TEK
ENTEGRE TESİSİ

Yemek süresince ve fabrika gezisi
sırasında basının sorularını yanıt-
layan Murat Turan ‘’Vezirköprü’de
200 bin m2 açık alan olmak üzere

PELİ PARKE, VEZİRKÖPRÜ’DE BULUNAN ÜRETİM TESİSLERİNDE 
BASIN MENSUPLARINI AĞIRLADI

Turanlar Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Turan üretim
tesislerinin bulunduğu Samsun’un Vezirköprü ilçesinde İstanbul’dan
gelen basın mensuplarını ağırladı. Basın mensupları ile sohbet eden
Turan, grubun üretim hacmi, yeni yatırımları, ihracattaki durumları,
sektördeki hizmetleri ve yeni ürünleri hakkında bilgi verdi.

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:145 Mart - Nisan 2018 98

FİRMALARDANHABERLER

F

VEZİRKÖPRÜ ORMAN ÜRÜNLERİ
2017’DE %26 BÜYÜDÜ
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160 bin m2 kapalı alanda üretim
yapıyoruz’’ dedi. Vezirköprü’de
500 kişiyi doğrudan istihdam et-
tiklerini, bunun yanı sıra orman
köylüsü, nakliyecisi ve kooperatif-
leri ile düşünürseniz binlerce kişi-
ye istihdam sağladıklarını ifade
eden Turan ‘’Burası birçok açıdan
Türkiye’de model fabrikalardan
biridir. Orman ürünleri sektörü or-
mana yakın olmalı, biz de orman
bölgesinde olduğumuz için daha
ekonomik çalışabiliyoruz. Bu da bi-
ze avantaj sağlıyor. Bu fabrikaların
ormanlara sağladığı çok önemli
bir katkısı vardır. Bunu sık sık dile
getiriyorum. Bizler ormanların
çöpçüsüyüz. Fabrikaya yoğun ola-
rak gelen hammadde ormanların
bakımı sonucu ortaya çıkan atık-
lardır. Ağaçlar budanır, dalları biz-
lere gelir. Biz bunları parayla satın
alırız. Bize hammaddeyi sağlayan
orman köylüsüdür. Türkiye’de
yaklaşık 6 milyon orman köylüsü
var. Devlet orman köylüsünü ça-
lıştırır, ağaçların bakımını yaptırır.
Ormanları temizletir. Bizler bu
atıklarla beraber hem ormana fi-
nansman sağlarız, hem orman
köylülerini istihdam ederiz, hem
de bu çöpten parke yapar, ihraç
eder ve ülkeye döviz kazandırırız.
Bu fabrikalar neredeyse sıfırdan
ülkeye katma değer yaratan fabri-
kalardır’’ dedi.

‘’2017’DE %26 BÜYÜDÜK’’

Vezirköprü Orman Ürünleri’nde
MDF, sunta, kontrplak ürettiklerini
söyleyen Turan ‘’Tutkalımızın
hammaddesini dahi burada kendi-
miz üretiyoruz. Tamamen entegre
bir tesisiz. Böyle bir tesis dünyada
yok denecek kadar az. Rusya ile
rekabet edebilmenin yolu tama-
men entegre olmaktan geçiyor.
Turanlar Group olarak 1953’ten
beri sektördeyiz. 10 yıldır da lami-
nat parke üretiyoruz. 10 yıl önce
Türkiye’de laminat parke kullanılı-
yordu ama bunun %50’si ithaldi.
Bugün geldiğimiz noktada üretimi-
mizle, ürün kalitemizle artık bizler
yurtdışına ihracat yapıyoruz. İhra-
cat oranımız her yıl artıyor. Bu te-
siste sadece parke olarak yılda 25
milyon m2 parke üretiyoruz. Şu
anda üretilen parkenin neredeyse
tamamını satıyoruz. Bu yıl 2016 yı-

lına göre %26 büyüme gösterdik.
Bu oran da her yıl artıyor. 2017’de
10 milyon dolarlık ihracatımız var.
Önümüzdeki yıl bu rakam çok daha
büyüyecek’’ diye konuştu.

Parke olarak ihracata Doğu Avru-
pa ile başladıklarını dile getiren
Murat Turan, Orta Doğu Bölge-
si’ne, İran’a, Kuzey Afrika ve Doğu
Avrupa’ya ihracat yaptıklarını söz-
lerine ekledi.

‘’ÜRETTİĞİMİZ KAĞIDI
DÜNYADA SADECE 5
FİRMA ÜRETEBİLİYOR’’

Çay poşeti üretimine nasıl başla-
dıklarının hikayesini anlatan Murat
Turan sorulan soruları şöyle ya-
nıtladı. ‘’Kağıt hiç aklımızda olma-
yan bir projeydi. Kağıdın çok fazla
çeşidi var. Bizim burada ürettiği-
miz kağıt nitelikli ve özellikli dediği-
miz filtre kağıtları grubuna giriyor.
Bu tesisi 2008 yılında Gürcis-
tan’dan aldık. Tesisi Türkiye’ye ta-
şıyıp üzerine ciddi yatırımlar yapa-
rak poşet çay kağıdı üretmeye
başladık. Bugün Güney Ameri-
ka’dan Çin’e kadar ihracat yapıyo-
ruz. Bizim için yepyeni bir endüstri
dalı ve hedefleri çok büyük olan
bir yatırım. Çin ile Almanya arasın-
da böyle bir üretim yok. Bizim için
ufku açık bir konu. Üretimimiz belli



bir büyüklüğe ulaştığı zaman tesisi
başka bir yere taşıyacağız. Dünya-
da sadece 5 firma filtre kağıdı üre-
tiyor. Üretimi çok zor bir ürün.
2008 yılından 2015’e kadar üreti-
me geçme çalışmalarımız sürdü.
Yapacağımız yeni yatırımlarla bu
alanı büyütüp, çeşitlendireceğiz.
Örneğin otomobil firmaları filtre
kağıdını dışarıdan alıyor. Çok bü-
yük bir pazar biz ilerleyen dönem-
de bu sektöre de hizmet verip dışa
bağımlılığı keseceğiz’’ dedi.

‘’SATIŞ VE PAZARLAMA
STRATEJİLERİMİZİ
DEĞİŞTİRDİK’’

Parke üretiminde çok ciddi rekabet
olduğuna değinen Turan ‘’Sektö-
rün eskilerinden olarak sektöre bir
değişim getirdik. Satış şeklini ve
pazarda var olma şeklini değiştir-
dik. Peli Parke Türkiye’nin her ta-
rafında bayileri kanalıyla satılıyor.
Toptancılar kanalı ile dağıtımları
yapılıyor. Parkenin marka değerini
artırdık. Bu marka bilinirliliğiyle
beraber kapı üretmeye başladık.
Parke ile kapı uyumu istenen bir
üründü. Kapı konusunda Türki-
ye’de çok fazla marka yok. Bu ek-
sikliği görüp kapı üretmeye başla-

dık. Parke ile kombine, renkleri ve
desenleri birbirine uyumlu kapı
üretelim dedik. Ve bunu başardık.
Bugün Peli Parke, Peli DK (dekora-
tif iç mekan kapıları) Türkiye’nin
her yerinde satılmaya başlandı.

‘’ÖZEL ORMANCILIK TEŞVİK
EDİLMELİ’’

Sektörün eksikliğine de değinen
Turan ‘’Orman bizde devletin.
Devletin yüksek maliyetini ham-
madde olarak yüklenmek duru-
munda kalıyoruz. Özel ormancılık
Türkiye’de daha yoğun bir şekilde
teşvik edilse yurt dışında daha re-
kabetçi olabiliriz. Ve daha kolay ih-
racat yapabiliriz. Çünkü aynı üstün
teknoloji, kaliteli üretim bizde de
mevcut. Şimdilik baş edebiliyoruz.

Ama gelecekte özel ormancılık

mutlaka desteklenmeli, teşvik

edilmeli’’ diye konuştu.

‘’BU YIL PARKE CİROMUZ
400 MİLYON TL’’

Murat Turan, Vezirköprü Orman

Ürünleri olarak 2017 yılı Eylül ayı-

na kadar sadece parke grubundan

350 milyon ciro elde ettiklerini

söyledi. Turan, parkede yıl sonuna

kadar bu rakamın 400 milyon lira

olacağını ve Turanlar Group olarak

750 milyon ciroları olduğunu da

sözlerine ekledi. Genç ekiple yola

devam ettiklerini dile getiren Mu-

rat Turan sohbet sonrası basın

mensuplarıyla beraber üretim

tesislerini dolaştı.

Akşam yemeğinde de basınla be-

raber olan Turanlar Group Yöne-

tim Kurulu Başkanı Murat Turan

basın mensuplarını Amasya’da bu-

lunan Ali Kaya Restoran’da ağırla-

dı. Akşam yemeğinde Murat Tu-

ran’a Turanlar Group Yönetim Ku-

rulu Üyesi Meltem Turan, Pazarla-

ma Müdürü Mehmet Karahasa-

noğlu, Üretimden Sorumlu Mali İş-

ler Genel Müdür Yardımcısı Kenan

Özer ve Marka Müdürü Meltem

Öztaş eşlik etti.
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ürkiye İnşaat Malzemesi Sa-
nayicileri Derneği (Türkiye
İMSAD) tarafından her ay dü-

zenli olarak yayınlanan İnşaat Mal-
zemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin
Aralık 2017 sonuçları açıklandı.
Aralık ayında sınırlı ölçüde gerile-
yen Bileşik Endeks 99,06 puan
olarak gerçekleşti. Mevsimsellik
ile birlikte faaliyetler gerilerken

güven ve beklentilerde iyileşme
yaşandığı vurgulanan Bileşik En-
deks’te şu bilgiler yer aldı:   

Faaliyetler Aralık ayında
beklendiği gibi geriledi  

İnşaat malzemeleri sanayinde faa-
liyetler, Aralık ayında bir önceki
aya göre sınırlı bir gerileme gös-

terdi. Mevsimselliğin, inşaat faali-
yetleri üzerinde etkisini daha kuv-
vetli göstermeye başladığı Aralık
ayında, faaliyet endeksi Kasım ayı-
na göre 1,7 puan düştü. Buna rağ-
men faaliyet seviyesi, geçen yılın
Aralık ayının 12,7 puan üzerine çık-
tı. Yurtiçi satışların da sınırlı ölçü-
de gerilediği Aralık ayında, ihracat
uzun süre sonra ilk kez bir önceki
ayın gerisinde kaldı. Üretimde de
mevsimsellik ile birlikte düşüş
gerçekleşirken, cirolar Aralık’ta iç
ve dış satışlardaki gerilemeye
bağlı olarak düştü. Tahsilat hızın-
daki gerileme yedinci ayına taşındı.
Faaliyetler Aralık ayında piyasa di-

İnşaat malzemeleri sanayisi 
2017 yılını yüzde 9,2 artış ile kapattı
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, 2017 yılını, geçen yılsonu
verilerine göre yüzde 9,2 artış ve 8,5 puan yükselişle 99,06 puan
seviyesinde kapandı. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi
Aralık ayı sonuçlarına göre, mevsimsellik ile birlikte faaliyetlerin
gerilediği yılın son ayında güven ve beklentilerde yaşanan
iyileşmenin, yeni yıl için ümit verdiği vurgulandı. 
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TÜRKİYE İMSAD ‘İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ’
ARALIK AYI SONUÇLARI AÇIKLANDI



namikleri ve mevsimselliğin etkisi ile hareket etti ve
beklentilere paralel gerçekleşti. 

Güven endeksinde iyileşme gerçekleşti 

Güven endeksi, Aralık ayında son üç aydır süren ge-
rilemenin ardından sınırlı bir artış gösterdi.  Mev-
simsellik ile yavaşlayan ve gerileyen faaliyetlere
rağmen Aralık ayında güven endeksinde gerçekle-
şen bu artış önemli olmakla birlikte, güven seviyesi
bir önceki aya göre 0,3 puan arttı. Böylece güven
seviyesi geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin
3,3 puan üzerinde kaldı. Türkiye ekonomisine ilişkin
güven uzun süre sonra ilk kez iyileşme gösterdi. İn-
şaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayine yöne-
lik güvende de sınırlı artışlar oldu. Yurtiçi pazarları-
na yönelik güven Aralık ayında geriledi.  İhracat pa-
zarlarına yönelik güven ise Aralık ayında artışına
devam etti. En önemli güven artışı ihracat pazarla-
rına yönelik gerçekleşti. Bileşik Endeks’te, güven
unsurlarında son üç aydır yaşanan gerilemenin
Aralık ayında sona ermesinin, faaliyet dinamiklerini
de olumlu etkileyebileceğinin altı çizildi. 

Beklenti endeksinde mevsimsellik
etkisine rağmen artış yaşandı

Aralık ayında beklentiler üç ay aradan sonra sınırlı
da olsa artış gösterdi. Eylül-Kasım döneminde eko-
nomi ve dış politika alanında yaşanan birçok riskin
etkisi Aralık ayında azaldı. Bu nedenle inşaat faali-
yetlerinde mevsimsellik etkili gerilemeye rağmen
beklentilerde sınırlı iyileşme yaşandı. Beklenti en-
deksi Aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan art-
tı. Böylece beklenti endeksi geçen yılın aynı döne-
mine göre 9,8 puan daha yüksek gerçekleşti ve
beklentiler geçen yılın üzerinde kalmaya devam et-
ti. Türkiye ekonomisi ile inşaat malzemeleri sanayi-
ne ilişkin beklentiler Aralık ayında sınırlı ölçüde art-
tı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi sipariş-
ler, Ekim ve Kasım aylarından sonra mevsimsellik
etkisiyle Aralık ayında da düştü. Önümüzdeki üç aya
ilişkin ihracat siparişleri artışı durağanlaşma gös-
termesine rağmen Aralık ayında da yüksek gerçek-
leşti. Yine iç ve dış siparişlerdeki yavaşlamaya rağ-
men önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istih-
dam beklentilerinde de artışlar yaşandı. 
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uarın başlama tarihinden yak-
laşık iki ay önce 3. TOS+H Expo
için ayrılan fuar alanı neredey-

se tümüyle dolmuş bulunuyor. Şu
ana kadar kiralanmış olan fuar alanı,
fuar organizatörleri Messe Düssel-
dorf ve Tezulaş Fuar açısından se-
vindirici nitelik taşıyor: Nitekim daha
şimdiden 2.000 metrekarenin üze-
rinde sergi alanı dolmuş ve sadece
birkaç boş stand alanı kalmış bulu-
nuyor. Belçika, Çin, Almanya, Fran-
sa, İngiltere, Hindistan, Kore, Malez-
ya, Tayvan ve Türkiye’den kesin ola-
rak katılacaklarını bildirmiş olan 60’ı
aşkın firmanın arasında kişisel koru-
yucu donanım üreten Demir Kundu-
ra, İşmont Tekstil, MFA ve Yakupoğ-
lu YDS gibi Türk firmalarının yanı sıra
3M, Ansell Healthcare, Draeger ve
Uvex gibi sektörün lider uluslararası
kuruluşları da yer alıyor. 

Messe Düsseldorf İş Güvenliği ve
Sağlığı Bölümü Küresel Başkanı Birgit
Horn, Düsseldorf’ta düzenlenen
A+A, Kişisel Korunma, İşyeri Güvenli-
ği ve Sağlığı Uluslararası Fuarı’nın ça-
tısı altında Singapur, Hindistan, Çin,
Japonya ve Türkiye gibi yerel pazar-
larda Messe Düsseldorf tarafından iş
güvenliği ve sağlığı konularında orga-
nize edilmekte olan uluslararası et-
kinliklere dikkat çekerek, şu yorumu
yapıyor: „Kaydedilen bu olumlu ge-
lişmeler sadece Türkiye’de değil,
tüm dünyada insana ne denli değer
verildiğini ortaya koyuyor. TOS+H
Fuarı ilk kez düzenlendiği 2014 yılın-
dan bu yana gelişerek, katılımcı fir-
maların uzmanlarla fikir alışverişi
olanağı bulduğu ve gerek Türkiye’de
gerekse komşu ülkelerde iş güvenli-
ğine çok büyük katkı sağlayan bir
sektörel platform haline geldi. “

6 ila 9 Mayıs 2018 tarihleri arasında
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekle-
şecek olan TOS+H Expo Fuarı’nda
da, Düsseldorf’ta düzenlenen A+A
Fuarı’nın nomenklatürü ile uyumlu
olarak, kişisel korunma önlemleri, iş
sağlığı ve iş güvenliği konularındaki
yenilikler tanıtılacak. İş dünyasında
hakim olan dijitalleşme süreci ve de-
mografik değişimler fuara katılan
firmaların uyum sağlamalarını ge-
rektiren yeni koşullar yaratıyor. Ka-
tılımcı firmalar TOS+H Expo Fua-
rı’nda bu gelişmelere uyum sağla-
mak için geliştirmiş oldukları yeni
çözümleri ve ürünleri tanıtacaklar.
Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı,
2014 ve 2016 yıllarında olduğu gibi
yine eş zamanlı olarak aynı mekan-
da, Haliç Kongre Merkezi’nde ger-
çekleşecek IX. Uluslararası İş Sağlığı
ve Güvenliği Kongresi ile desteklene-
cek. Bu etkinlik T.C Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı (CSGB) tara-
fından organize ediliyor. 

Türkiye, 20 milyonu aşkın sigortalı
çalışanıyla kişisel koruyucu dona-
nımları açısından cazip bir pazar hali-
ne gelmiş bulunuyor.

Messe Düsseldorf GmbH ve yerel iş ortağı Tezulaş Fuar
tarafından organize edilen 3.Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı
(TOS+H Expo), T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından organize edilen IX. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği
Kongresi ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek   3. TOS+H Expo
Fuarı 6 ila 9 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da Haliç
Kongre Merkezi Fuar Alanında gerçekleştirilecek.
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3.Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı 
(TOS+H Expo) 6 ila 9 Mayıs 2018 tarihlerinde

Haliç Kongre Merkezi’nde
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imarlık, iç mimarlık ve tasa-
rım dünyasının profesyonel-
leri, 6-7 Nisan’da Lütfi Kır-

dar Uluslararası Kongre ve Sergi
Sarayı’nda, Bürosit ana sponsor-
luğunda gerçekleşecek olan
Arch+Dsgn Summit 2018’de bira-
raya gelecek. Zirvede bu yıl, Türki-
ye’nin ve  dünyanın önde giden mi-
mar, iç mimar ve tasarımcıların-
dan oluşan birçok farklı konuşma-
cıyla bu sene “Kimlik ve Kültür”,
“Tasarım”, “Eğitim”, “Mekan” ve
“Teknoloji” alt başlıkları üzerinden
“Mimari ve Tasarımda Yeni Yakla-
şımlar” teması ele alınacak. 

Arch+Dsgn Summit 2018’de “Mi-
marlar Ne Der? + Mimarlıkta Öğ-
rencinin Yeri" konulu oturum,
Kentsel Strateji Kurucu Ortağı ve
Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu,
Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Mi-
mar Aydan Volkan ve Cengiz Bek-
taş Mimarlık İşliği Kurucusu Y.Mi-
mar Cengiz Bektaş’ın katılımıyla
gerçekleşecek. ATÖLYE’den Me-
kansal Tasarım Yöneticisi Nesile
Yalçın’ın moderatörlüğünü üstle-
neceği ikinci oturumda ise yine
ATÖLYE’den Deneyim Tasarımcısı
Ayşesu Çelik, Mimar Begüm Ural,
Grafik Tasarımcı Ece Çiftçi, Kurucu

Ortak ve Tasarım Direktörü Engin
Ayaz, “Mekânsal Tasarımda Disip-
linler Ötesi Yaklaşımlar” konusun-
da mekan tasarımının farklı disip-
linler arası koordinasyonunu ve
gereklerini tartışacaklar.

Bir diğer panel başlığı olan “Sürdü-
rülebilir Yapı Çevreleri” konusun-
da ise İç Mimar/Endüstriyel Tasa-
rımcı Y. Taner Gültekin’in modera-
törlüğüyle Prof. Dr. Hale Turgay
Gezer, Prof. Dr. Nihal Şenlier, Yrd.
Doç. Dr. Yavuz Irmak ve Yrd. Doç.
Dr. Z. Funda Ürük mimari sürdürü-
lebilirlik temasını tüm detaylarıyla
masaya yatıracak. 

Mimari Etkinlik Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek
olan mimari ve tasarım zirvesi “Arch+Dsgn Summit 2018”, 6-7
Nisan tarihlerinde “Mimari ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar”
temasıyla hayata geçirilecek. Zirvede gerçekleştirilecek panel
oturumlarında mimarlık ve tasarım dünyasının önemli isimleri
“Kimlik ve Kültür”, “Tasarım”, “Eğitim”, “Mekan” ve “Teknoloji” alt
başlıkları üzerinden güncel konuları tartışmaya açacak... 

▲ ▲
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Moderatörlüğünü Acıbadem Proje
Yönetimi’nin Mimari Teknik Danış-
manı Mimar Hamdi Dostoğlu’nun
üstleneceği “Sağlık Yapıları Tasa-
rımında Yenilikçi Yaklaşımlar”
başlıklı panelde ise Acıbadem Pro-
je Yönetimi’nin Tasarım Grup Yö-
neticisi Mimar, PMP Sema Uluşık,
Lina Mimarlık Kurucusu Y. Mimar
Aylin Şensoy, Norm Mimarlık Ku-
rucu Ortağı Doç.Dr. Mimar Ahmet
Tercan ve Metex Design Group
Proje Yöneticisi Mimar Didem
Gençsoy konuşmacılar arasında
olacak. 

Geçtiğimiz yıl “Tasarım Sürecinde
Disiplinler Arası Yaklaşım” tema-
sıyla gördüğü yoğun ilginin ardın-
dan bu sene birçok farklı alt başlık-
la tasarım yaklaşımlarının farklı
açılardan ele alınmasına fırsat ve-
recek olan etkinlikte yapı sektörü
firmalarının Türkiye’nin önde gelen
mimarlık ofisleri ve kamu/özel
sektör işverenleri ile tanıştığı, ürün
ve hizmetlerini kendileriyle paylaş-
ma şansı bulacağı B2B Toplantıları
da gerçekleşecek. 20’şer dakikalık
birebir görüşmelerin kurgulanaca-
ğı B2B Toplantıları’nda sektörler
arası iletişim köprüleri kurulması-
na imkan tanınmış olacak.

Bürosit ana sponsorluğundaki
Arch+Dsgn Summit 2018, katılım-
cılara mimarlık mesleğinin taşıdığı
işlevsel ve estetik özellikler bağla-
mında, endüstri ürünleri, mühen-
dislik, güzel sanatlar, felsefe ve
sosyoloji olmak üzere pek çok di-
siplin ile ilişkilerin güçlendirilmesi-

ne yönelik bir program sunacak.
6-7 Nisan’da Lütfi Kırdar Uluslar-
arası Kongre ve Sergi Sarayı’nda
gerçekleşecek olan zirvede, mi-
marlar, iç mimarlar, tasarımcılar
ve diğer yaratıcı endüstri profes-
yonellerinden oluşan 20 bine ya-
kın ziyaretçinin ağırlanacağı öngö-
rülüyor. Zirve, geçen sene gördü-
ğü yoğun ilginin ardından bu yıl ka-
tılımcılarına ücretsiz olarak kapıla-
rını açacak…  Etkinlikle ilgili detaylı
bilgiler için: www.mimaritasarim-
zirvesi.com
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Norm Mimarlık Kurucu Ortağı Doç. Dr. Mimar Ahmet Tercan,

Kentsel Strateji Kurucu Ortağı ve Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu,

Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Aydan Volkan,

Lina Mimarlık Kurucusu Yüksek Mimar Aylin Şensoy,

ATÖLYE’den Deneyim Tasarımcısı Ayşesu Çelik, Mimar Begüm Ural,
Grafik Tasarımcı Ece Çiftçi, Kurucu Ortak ve Tasarım Direktörü Engin
Ayaz ve Mekansal Tasarım Yöneticisi (Moderatör) Nesile Yalçın,

Bahadır Kul Architects Kurucusu Y.Mimar Bahadır Kul,

Boran Ekinci Mimarlık Kurucusu Mimar Boran Ekinci,

Db Mimarlık Kurucu Ortağı Y.Mimar Bünyamin Derman,

Tiscar Design Kurucusu Carlos Tiscar,

Cengiz Bektaş Mimarlık İşliği Kurucusu Y.Mimar Cengiz Bektaş,

I-AM İstanbul Kurucu Ortağı Y.Mimar Emre Kuzlu,

Öncüoğlu Mimarlık Genel Müdürü Mimar Enis Öncüoğlu,

Esat Fişek Interiors Kurucusu İç Mimar Esat Fişek,

Metex Design Group’tan Proje Yöneticisi Mimar Didem Gençsoy,

GAD Architecture Kurucusu Mimar Gökhan Avcıoğlu,

VEN Mimarlık Kurucusu Y.Mimar Gül Güven,

Habif Mimarlık Kurucusu Hakan Habif,

3XKO Kurucu Ortağı Mimar Korkut Özgenler,

Studio Molini Kurucusu Mimar Maurizio Molini,

Evrenol Architects Kurucu Ortağı Y.Mimar Mehpare Evrenol,

İki Design Group Kurucu Ortağı Y.Mimar Murat Kader,

MRTS Mimarlık Kurucusu Y.Mimar Murat Sönmez,

PAB Mimari Tasarım Kurucu Ortağı Y. Mimar Pınar Gökbayrak,

Renda Helin Design & Interiors Kurucusu Y. İç Mimar Renda Helin Çilali-

oğlu Çizer,

Avcı Architects Kurucu Ortağı Mimar Selçuk Avcı,

Acıbadem Proje Yönetimi’nden PMP, Tasarım Grup Yöneticisi Mimar

Sema Uluşık,

Autoban Kurucu Ortağı Mimar Seyhan Özdemir,

Tasarımcı Sezgin Aksu,

Association for Robots in Architecture Eş Kurucu ve Başkanı, II Archi-

tects int Kurucu ve Müdürü, RWTH Aachen Üniversitesi'nde Bireysel-

leştirilmiş Üretim Kurucu ve Direktörü Sigrid Brell-Cokcan,

Erdem Mimarlar Kurucu Ortağı Peyzaj Mimarı Sunay Erdem,

Tasarımcı Şafak Çak...

Arch+Dsgn Summit 2018’in bu sene ağırlayacağı isimler şunlar olacak:
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ansmanı mayıs ayında yapı-
lan PELİ DK Dekoratif Kapılar
sektörde fark yarattı. Peli

Parke’nin ilk olarak mevcut bayile-
ri, potansiyel bayileri ve iş ortakla-
rına tanıttığı dekoratif iç mekan ka-
pıları estetik görünümlerinin yanı
sıra işlevselliği ile de gözde olma
yolunda ilerliyor.

Parke sektöründe uzun yıllardır
var olan Peli Parke ürün gamında
yeni bir konsept açarak kapı üreti-
mine başladı. Ürünlerinin en
önemli tamamlayıcısı olarak gör-
dükleri kapıların üretiminin, kendi
tasarım-kalite anlayışıyla gerçek-
leşmesi gerektiğine inanan Peli
Parke, kapı üretimine de bu anla-
yışla karar vermiş oldu. Peli
DK’nın en önemli özelliği aynı kapı
modelinde parke ve süpürgelikle-
rinin de olması. Bu konuda bir ilke
imza atan marka bu özel tasarım
kapıları ile de dikkatleri üzerine çe-
kip sektörde yeni bir anlayışa imza
atmış oldu.

Kapı Koleksiyonu’nda 3 ayrı kon-
sept yaratan Peli Parke farklı yak-

laşımlara hitap ederken, ürünleri-
nin kombinasyon olasılığını da yük-
seltmeyi başardı. Koleksiyonda
Doğu-Doğa–Doğallık konseptinin
ön planda olduğu dekoratif kapı-
lar, İskandinav Style, Dynamic
Style, Prismatic Style adıyla tanı-
tıldı. Bu kapıların her birinin bir
başka hikayesi var.

Adını İskandinavya kültüründen
alan kapılar yaşam alanlarına sı-
cak, samimi bir ortam yaratırken,
doğal yapısıyla sürekli yenilenen,
yaşayan bir unsur gibi ortamda
var olmayı başarıyorlar. Koleksi-
yon, yüzeyindeki görünümü do-
kunduğunuzda hissetmenize ola-
nak sunuyor. Aynı zamanda parlak
ve matlığı yani karşıtlığı mekana
hakim kılıyor. Bu tasarımlarda,
yağmurun ritmini, karın sessizliği-
ni, sonbahar yapraklarının sesini,
lüksün zarafetini, gençliğin dina-
mizmini ahşabın en doğal haliyle
mekanlarınıza taşıyabilirsiniz.

Bir İskandinav ülkesi olan Finlandi-
ya dilinde ‘Hayat’ anlamına gelen
‘ELEMA’ isimli kapılarda hayat

yolculuğunda modern, minimalist
özelliklerin doğal ürünlerle birleş-
tiğini görürsünüz. Açık ve yumu-
şak renklerin ahşapla uyumunu
fark edersiniz. Country rustik ve
minimal dekorasyon anlayışından
yola çıkılarak hazırlanan bu tasa-
rımlarda, soğuk ülkelerin ‘oduncu’
konseptli dekorasyon anlayışı 
hakimdir.

Koleksiyondaki DYNAMIC kapılar
seçkin ve şık tasarımlarıyla öne çı-
kıyor. Şehrin hızına uyum sağlayan
Dynamic Kapılar mekânlarda mo-
dernliği, ciddiyeti ve samimiyeti
birlikte yaşatmayı mümkün kılı-
yor. Tasarımdaki çizgiler, dinamiz-
min hayata kattığı yaşama gücü-
nü, mekanın içindeki objelerle bir-
leştirerek mekanlara modernliği
sıcaklıkla birleştirerek sunuyor.

Yeni jenerasyona ait tasarımı anla-
tan PRISMATIC isimli seride de
görsel huzur ön planda yer alıyor.
Tasarımın ahşapla birleşimi, bugü-
nün ve geleceğin trendlerini eski-
meden/eskitmeden yaşamanıza
ve yaşatmanıza imkan tanıyor.
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PELİ DK İç Mekan Kapıları
Fark Yaratıyor



erede ve ne zaman?

46. Uluslararası Modev Mo-
bilya ve Dekorasyon Fuarı 5-8  Ni-
san  2018  tarihleri  arasında Anka-
ra Ticaret Odası Congresium Fuar
ve Kongre Merkezinde 72 bin m2lik
brüt kapalı alanda 15 bin m2 lik ser-
gileme alanında gerçekleşecektir.

46. Uluslararası Modev Mobilya ve
Dekorasyon Fuarı, mobilyanın baş-
kenti olan Ankara’da özgün ve gün-
cel tasarımların dünya vitrinine çı-
kacağı bir buluşma olacaktır.

Ankara'nın ilk ve tek Uluslararası 
Mobilya ve Dekorasyon Fuarı

N
• Mobilya  Mağaza Yöneticisi

• Bayii Toptancı Dağıtıcı

• İhracatçı/ İthalatçı Zincir

Mağaza Yöneticisi Mobilya

Yan Sanayi Üreticisi

Profesyonel Satın Alma

Yetkilisi

• İç Mimar/ Dekoratör

• Mimar Endüstriyel

Tasarımcı Otel Satın Alma

Yetkilisi

Ziyaretçi Profili

• Ev Mobilyaları

•Yatak, Yemek Odaları,
Oturma Grupları

•Mutfak, Banyo Dolapları -
Aksesuarları

•Bebek - Genç Odaları 

•Modüler Mobilyalar

•Ofis - Büro Mobilyaları

•Yatak - Baza Grupları

•Ray Dolap Sistemleri

•Cafe - Restaurant Mobilya
Grupları

•LCD, Plazma TV Üniteleri

•Perdelik Kumaşlar

•Döşemelik Deri - Kumaşlar

•Kapı ve Pencere Sistemleri

•Balkon Kapama, Panjur
Sistemleri

•Halı - Zemin Kaplama

•Duvar Kağıtları - Boya

•Merdiven - Korkuluk
Sistemleri

•Vitray - Aksesuar - Ferforje

•Aydınlatma Sistemleri

•Bahçe Mobilya ve
Ekipmanları

•Ev - Ofis - Otel Dekorasyon

•Havuz - Sauna

22 kategoride sayısız
ürün çeşidi 
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Koleksiyon’un kurucusu
Mimar Faruk Malhan,
CNR İMOB 2018
Uluslararası İstanbul
Mobilya Fuarı
kapsamında Mobilya
Dernekleri Federasyonu
(MOSFED) tarafından
düzenlenen gala
gecesinde, “Yaşayan
Çınarlar Ödülü”ne layık
görüldü. 
Aynı gecede Türkiye’de
tasarım kültürünün
yerleşmesinde önemli
bir yeri bulunan
Koleksiyon ise “Arge
/Tasarım Merkezi Açan”
ve “Turquality/Marka
Destek Programına
Katılan Firmalar”
kategorilerinde iki
ödülün sahibi oldu.
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Faruk
Malhan’a
“Yaşayan
Çınarlar”

ödülü
NR İMOB 2018 Uluslararası
İstanbul Mobilya Fuarı kap-
samında Mobilya Dernekle-
ri Federasyonu (MOSFED)

tarafından düzenlenen gala gece-
sinde sektörün gelişimine katkı
sağlayan isimler ödüllendirildi. 

Düzenlenen organizasyonda Mi-
mar Faruk Malhan “Yaşayan Çı-
narlar Ödülü”ne layık görülür-
ken, Malhan’ın kurucusu olduğu
Koleksiyon ise “Arge /Tasarım
Merkezi Açan” ve
“Turquality/Marka Destek Prog-
ramına Katılan Firmalar” katego-

rilerinde iki ödüllün sahibi oldu.

Ödülleri Koleksiyon adına Kolek-

siyon İnsan Kaynakları Müdürü

Metin Uysal aldı.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç’in

ev sahipliğindeki geceye, Başba-

kan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,

Bursa Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Alinur Aktaş, Türkiye İhra-

catçılar Meclisi (TİM) Başkanı

Mehmet Büyükekşi, İstanbul Ti-

caret Odası (İTO) Başkanı Şekip

Agdaviç’in yanı sıra MOSFED üye-

leri ve sektör temsilcileri katıldı.

C
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ğaç ve Orman Ürünleri sek-
törünün öncü markası AGT;
100 milyon euro’nun üzerin-

deki bu yeni yatırımla üretim kap-
asitesini ve ihracatını ise yüzde 100
artırmayı planlıyor. 123 bin m2 ye-
ni alana ve 40 bin m2 ilave kapalı
alana sahip yeni tesis tamamlandı-
ğında mevcut üretime ek katkı
sağlayacağı gibi bölge ve sektör
için yeni istihdam oluşturacak.

Yeni yatırıma ilişkin bilgi veren
AGT Genel Müdürü Şirzat Subaşı,
“2014 yılı başında start verdiğimiz
MDF üretimiyle bir sanayi kurulu-
şu için çok kısa diyebileceğimiz bir
sürede ülkemizin en etkin ve takip
edilen üreticisi olduk. Hem yurtiçi
hem de yurtdışı pazarlardan aldı-

ğımız yoğun talepleri karşılamak
için mevcut üretim kapasitemizi
artırmamız şarttı. Bu nedenle ön-
celikle geçen yıl İran yatırım kara-
rımızı alarak yola çıktık. Ardından
da bu yıl kurulduğumuz bölgede 2.
MDF yatırımı kararını alarak sektö-
re ve ülkemize önemli üretim hac-
mi kazandırmış olduk. Bu yatırım-
larla birlikte ülke ekonomisinin ya-
nında istihdama da önemli katkı-
larda bulunacağız. Hayata geçirdi-
ğimiz her yatırım AGT’nin bir dün-
ya şirketi olma yolundaki adımları
hızlandıracak. Ayrıca bu yatırım
AGT’nin sektöründeki ihracat li-
derliğini de pekiştirerek oyun ala-
nımızın artık dünya olduğunu da
tescilleyecek.” dedi. 

Türkiye’nin lider mobilya bileşenleri markası
AGT, büyüme planları doğrultusunda yeni
yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor.
AGT Genel Müdürü Şirzat Subaşı, toplam yatırım
tutarının 100 milyon euro’yu aştığı belirtilen yeni
tesisle üretim kapasitelerini ve ihracatı ise yüzde
100 artırmayı planladıklarını belirtiyor.    
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AGT’den 100 Milyon Euro’yu
Aşan Yeni Yatırım Kararı
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stanbul Mobilya, Kağıt ve Orman
Ürünleri İhracatçıları Birliği, dün-
yanın farklı noktalarında yaşa-
yan insanların mobilya tercihleri-

ni araştırdı.

Güleç: 2020’den sonra
mobilya tercihleri önemli
ölçüde değişecek

Araştırma kapsamında Asya ülke-
lerinin küçük evlere uygun işlevsel
oturma grupları ile fiziksel-kültü-

rel kodlardan kaynaklı minimalist

mobilyaları tercih ettiklerini belir-

ten İstanbul Mobilya, Kağıt ve Or-

man Ürünleri İhracatçıları Birliği

Başkanı Ahmet Güleç,  hızla geniş-

leyen üst sınıfın tercihini lüks mo-

dern veya klasik mobilyalardan

yana kullandıklarını söyledi.

2020’den sonra dünyanın ekono-

mik ağırlığının iyiden iyiye Asya-

Pasifik’e kayacağını öngördükleri-

nin altını çizen Güleç, bu gelişme-

nin bölgedeki mobilya yönelimleri-
ni önemli derecede etkileyeceğini
düşündüklerini aktardı.

“Her kıta mobilya
tercihlerini kendi belirliyor”

Yapılan araştırmada Avrupalı 
mobilya tüketicilerinin özellikle

Yüz yıllardır her dönemin ihtiyaçlarına ve imkânlarına
göre şekillenen mobilya tercihleri, ülkelerin geleneklerini
de tasarımlarına yansıtmasıyla şekilleniyor. Her kuşağın
farklı tercihleriyle çağ atlayan mobilyalar, insanların
hayata bakış açılarının yansıması olarak karşımıza
çıkıyor. İşte bu noktada İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman
Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç,
dünyanın mobilya tercihlerini gözler önüne seren bir
araştırmaya imza attıklarını söyledi.  Asya ülkelerinin
minimalist mobilyaları, Avrupalıların ise tercihlerini
doğallıktan yana kullandıklarını aktaran Güleç, ABD’nin de
vintage mobilyaları tercih ettiklerini belirtti

▲ ▲
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Dünyanın mobilya tercihi
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oturma gruplarında minimalizm
ve konforu aynı anda içeren çö-
zümlere talep ettiklerini gözlem-
lediklerini aktaran Güleç, “Doğal
renkler ve organik kumaşların ya-
nı sıra, küçülen mekanlarda mo-
bilyaların işlevsel olması Avrupalı
tüketicilerin en çok talep ettiği un-
surlar olarak karşımıza çıkıyor.
Yatak odalarında ‘futon’, öne çı-

kan bir konsept. Mobilya değiştir-
me süreleri ise bazı ülkelerde 2-3
yıla kadar gerilemiş durumda. Öte
yandan Avrupa’da, 19-20 milyar
dolar büyüklüğe ulaşmış ve başını
perakende devi olan bir markanın
ürünlerini çektiği ‘kuruluma hazır
mobilya’ pazarı da, taşınma ope-
rasyonları ve sık değişen zevklere
karşı önemli bir opsiyon sağlıyor”

dedi.  ABD’de ise bahçe mobilya-
larının yoğun olarak tercih edildi-
ğini belirten Güleç, vintage mobil-
yalar, yeşil mobilyalar ve tekno-
loji kullanımına imkan tanıyan akıl-
lı ve ergonomik mobilyaların genç
kuşağın gönlünü fethettiğinin altı-
nı çizdi. Güleç, “ABD pazarında tü-
keticilerin ‘Made in USA” etiketiyle
ilgili bir hassasiyetleri mevcut. İç
pazardaki güçlü üreticilerin yanı
sıra, oturma gruplarında İtalya,
mutfak mobilyalarında ise Al-
manya markası önemli birer
oyuncu olarak karşımıza çıkıyor.
Aslına bakarsanız *CSIL verilerine
göre; dünyada en çok yatak satı-
lan ülkelerin ilk sırasında yüzde
25 pay ile ABD geliyor. Yine dün-
yanın en büyük yemek odası itha-
latçısı da yaklaşık 6 milyar dolar-
lık pazar payı ile ABD olarak karşı-
mıza çıkıyor.”
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0’den fazla ülkeden gelen
mobilya toptancı distribütör-
leri Mart ayında Poznan’da

düzenlenecek 2018 MEBLE POLS-
KA fuarında buluşacak. Orta ve
Doğu Avrupa’nın önemli  mobilya
fuarlarından biri olan MEBLE
POLSKA  her sene dünyanın dört
bir yanından iş adamlarını ağırlıyor
ve Avrupa’nın 4. Büyük mobilya
üreticisi Polonya’ya açılan kapı ol-
ma özelliğini sürdürüyor. 8 yıl ön-

ce tamamen iş odaklı bir fuar ol-
ma kararından bu yana MEBLE
POLSKA Avrupa mobilya endüs-
trisinin buluşma noktası olmayı 
hedefliyor..

Üst Seviye Fuarcılık 

MEBLE POLSKA Polonya’nın dün-
ya çapında iş adamını çeken tek fu-
ardır. Alıcılar Avrupa ve Kuzey
Amerika dışında Suudi Arabistan,
Mısır, Hindistan, Endonezya ve Pe-

ru’dan gelmektedir. Uluslararası
mobilya fuarına katılıcılar arasında
Polonya mobilya üreticilerinin en
büyükleri bulunmaktadır. Yıllar
geçtikçe fuar gamı ve içeriği de
yelpazesini gittikçe genişletmekte-
dir. Fuarın bir bölümü yalnızca en
büyük alım bütçesini sunanlara ve-
rilen anahtarlar ile girilebilen özel
kapalı bölümlerden oluşacaktır.  

Geçtiğimiz yılda olduğu gibi Meble
Polska, Interior Design Fair – 
Home Decor ile birlikte 
gerçekleştirilecektir. 
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Polonya mobilya ihracatının gövde
gösterisi Mart ayında Poznan’da

















ürkiye ile Cezayir arasındaki
ticarette 2005 yılı öncesinde
Cezayir lehine seyreden dış

ticaret dengesi, Cezayir’e yapılan
ihracatın düzenli olarak her yıl art-
masıyla, 2006 yılından itibaren
Türkiye lehine fazla vermeye baş-
lamıştır. Türkiye lehine olan dış ti-
caret dengesi 2017 yılında 946
milyon ABD Dolarına ulaşmıştır.

Bu genel ihracat içinde ise Mobilya
aksamlarında 2017 ihracat rakka-
mı 32 039 milyon dolardır. 

2016 yılında Türkiye’den Cezayir’e
gerçekleştirilen 1,7 milyar ABD
Dolarlık ihracat, 2017 yılında yine
1,7 milyar ABD Dolar düzeyinde
gerçekleşmiştir. 1 Mart 2018 de
Türkiye Cumhurbaşkanı ile birlikte
150 kişilik bir işadamı heyeti Ceza-
yir’den başlamak üzere Moritanya
–Senegal ve Mali’ye önemli bir zi-
yaret gerçekleştirmişlerdir. 

Diğer taraftan, kayıt dışı ekonomi
kapsamında değerlendirilen bavul

ticareti yoluyla da yıllık yaklaşık
100-150 milyon ABD Doları tuta-
rında bir ihracat gerçekleştirildiği
tahmin edilmektedir.

Bunun yanı sıra İspanya, Fransa ve
İtalya limanları üzerinden ülkemiz
menşeli malların « re-export » yo-
luyla veya Magrep Birliği üyesi ül-
kelerden transit olarak Cezayir’e
geldiği ve bu ticaretin yıllık topla-
mının yaklaşık 300-350 milyon
ABD Doları civarında bir rakama
ulaştığı tahmin edilmektedir.

İhraç edilen başlıca ürünler, demir
veya çelikten inşaat ve inşaat ak-
samı, hazır giyim, buzdolapları,
dondurucular, maden işleme ma-
kineleri, karayolu taşıtları için ak-
sam ve parçalar, kablolar, mobil-
yalar, iş makineleri, tarım ürünleri
işleme makineleri, demir/çelikten
soba ve ocaklar, demir/çelikten
borular, iç giyim, halılar ve plastik
borulardır.

Cezayir'in 26 Haziran 2016 tarihin-

de Bakanlar Kurulu'nca onaylanan
ve 2016 yılı itibariyle uygulanma-
ya başlanan yeni ekonomik büyü-
me modeli 2017 Nisan ayında ka-
muoyuyla paylaşılmış olup, 2016-
2019 yılları için Cezayir ekonomisi-
ni çeşitlendirmeye ve 2030 yılına
giden süreçte ekonomik dönüşüm
için izlenecek mali politikalara
odaklanılmaktadır. Söz konusu
modele ilişkin Cezayir Maliye Ba-
kanlığı'nca paylaşılan bilgiler aşa-
ğıdaki maddelerde yer almaktadır:

Yeni büyüme modelinin 2020-
2030 dönemi için hedefleri ise
aşağıda sunulmaktadır:

• Hidrokarbon dışı GSYİH'nın yıllık %
6,5'lik sabit büyüme kaydetmesi

• Kişi başına düşen GSYİH'nin 2,3
katına çıkartılması

2017 itibarıyla 
Cezayir Türkiye Ticareti 
2017 itibarıyla 
Cezayir Türkiye Ticareti 
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Cezayir’i tanıyalım
Başkent : Cezayir

GSYİH ( Milyon $ ) : 173.947 (2017,IMF)

Büyüme Oranı ( % ) : 1,39% (2017,IMF) 

Nüfus : 41.537.000 (2017,IMF) 

Yüzölçümü ( km² )  : 2.381.741 



• Üretimin artırılarak, sanayinin

2015 yılında %5,3 olan GSYİH'daki

oranının 2030 yılında % 10'a çı-

kartılması

• Tarım sektörünün modernize

edilmesi

• Enerji tüketiminin yıllık büyümesi-

nin, 2015 yılındaki % 6 oranından
2030 yılında %3'e düşürülmesi

• İhracatın çeşitlendirilmesiyle eko-
nomik büyümeye finansman 
sağlanması 

Cezayir'in uzun vadeli vizyonuna
göre, önümüzdeki on yılda gerçek-
leştirilecek yapısal değişimle bir-
likte gelişmekte olan bir ülke hali-
ne geleceği, bu kapsamda büyüme
için üç aşamanın belirlendiği, bun-
ların başlangıç dönemi olan 2016-
2019, geçiş dönemi olan 2020-
2025 ve istikrar dönemi olan
2026-2030 dönemi olduğu ve bu
süre sonunda ülke ekonomisinin
dengeye kavuşmasının planlandığı
belirtilmektedir. Son olarak, yeni
ekonomik büyüme modelinde aşa-
ğıda belirtilen 6 stratejik tavsiyeye
yer verildiği kaydedilmektedir:

• Girişimciliğin artırılması,

• Yatırımlar için finansman sağlan-
ması (finansman kaynaklarının
çeşitlendirilmesi, Çin gibi ülkelerle
ortaklıkların geliştirilmesi, banka-

cılık sisteminin reformu gibi yön-
temler önerilmektedir),

• Endüstriyel üretimin teşviki ve çe-
şitlendirme politikalarının izlen-
mesi (otomotiv, demir-çelik, çi-
mento ve tarım ile ilaç sektörü-
nün desteklenmesi),

• Endüstriyel büyümenin bölgesel-
leştirilmesi,

• Enerji kaynaklarının güvenliğinin
ve çeşitliliğinin temini,

• Yeni ekonomi modelinin yönetimi.

Cezayir'e gıda ihracatında geçen
yıl 15.3 milyon dolar ile ekmek,
pasta, kek, bisküvi ve diğer ma-
muller, 12.8 milyon dolar ile de çi-
kolata ve kakao ürünleri başı çeki-
yor. Buna karşılık geçen yıl Ceza-
yir'den kamış-pancar şekeri ve saf
sakkaroz ithalatımız 15.4 milyon
dolar oldu. Bunların yanı sıra Ceza-
yir'den küçük miktarlarda da olsa,
hurma, incir, ananas, avokado,
mango gibi sıcak iklim ürünü mey-
veleri de ithal ediyoruz.
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Cezayir'deki Türk
Yatırımları 

Tekstil sektöründe faaliyet
gösteren ve kamu şirketi olan
Cezayir'de mukim Getex fir-
masının yönetim kurulu başkanı
Salah Malek'in 10/02/2018 tari-
hinde kamuoyuna yaptığı açık-
lamada, bir Türk firmasıyla
ortaklaşa gerçekleştirdikleri
iplik üretimine ilişkin yatırımın
2018 yılının Mart içerisinde
faaliyete geçeceğini belirtmiş
ve planlanan  yatırımın
tamamının gerçekleştirilmesi
halinde 10.000 kişiye istihdam
sağlayacak ve Cezayir'deki en
büyük tekstil-konfeksiyon sek-
törüne ilişkin yatırım olacağını
vurgulamıştır.











Alandan kazandım! 
Demonte mobilyalar hem 
atölyede hem nakliyede 

çok az yer kaplıyor. Zamandan kazandım!
Kısa sürede mükemmel 

montajlar yaptım. 
Hem zaman hem güven 

kazandım. 

Nakliye masrafından 
kazandım!

Tek seferde daha çok 
mobilya taşıdım.

iş gücünden kazandım!
Montaj ekibine gerek 

kalmadan montajı 
tamamladım.

Montajlarım için artık endişelenmeme ve zaman kaybetmeme gerek yok. Hatasız ve 
firesiz üretim için Häfele montaj şablonlarını kullanarak, daha kısa sürede daha çok iş 

yapıyorum. 

Rahatça taşınabilen boyutlardaki montaj şablonları, yerinde montaj gerektiren özel 
uygulamalar için mükemmel bir çözüm.

Devam eden sayfalarda Minifix ve Kulp montaj şablonlarının nasıl kullanıldığını detaylı olarak 
görebilirsiniz.

Häfele montaj şablonları hakkında detaylı bilgiyi online.hafele.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

HÄFELE MONTAJ ŞABLONLARI iLE HATASIZ VE FiRESiZ ÜRETiM



HÄFELE MINIFIX MONTAJ ŞABLONU KULLANIM KILAVUZU

4

6 75

Raflar için çoklu delik şablonunu 
yerleştiriyorum.

Minifix gövde ve çektirme mili 
için delme işlemlerini yapıyorum.

Raf pimleri için delme işlemlerini 
yapıyorum. 

Minifix gövde, çektirme 
mili, dübel ve kavilyaları 

takıyorum.

Panelleri birleştirip 
çektirme işlemini yaparak, 
montajımı tamamlıyorum.

2

Belirlediğim orta noktayı referans alarak 
Minifix şablonunu sabitliyorum.

1

Yan panelde orta noktayı 
belirlemek için ölçü alıyorum.

3



HÄFELE KULP MONTAJ ŞABLONU KULLANIM KILAVUZU

4 5

Kulbu vidalayarak montajımı 
tamamlıyorum.

Belirlediğim orta noktayı 
referans alarak kulp şablonunu 

yerleştiriyorum.

Kulp aks mesafesine göre, 
şablon üzerindeki hareketli 

delme çubuklarını sabitliyorum.
Delme işlemini yapıyorum.

1

2 3

Kapak veya klapede orta noktayı 
belirlemek için ölçü alıyorum.

Kulbun iki delik arası aks mesafesini 
belirliyorum.

6

Kulp Şablonu sayesinde 
mobilyalardaki tüm 
kulplar aynı hizada!
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u sene 50.yılını kutlayan ve
geçmişi 1968 yılına uzanan
Xylexpo Ahşap İşleme maki-
neleri fuarı Bu yıl 8-12 Mayıs

2018 tarihleri arasında Fieramila-
no-Rho’da yapılacak. 

Xylexpo İtalya’daki teknoloji ve te-
darik odaklı, Eumabois (İtalya Eko-
nomik Gelişme Bakanlığı) destekli
tek ağaç ve mobilya endüstrisi
fuarıdır.

Gerçekleşecek olan fuarla ilgili

olarak,  her yıl olduğu gibi bu yıl da
Xylexpo’nun ev sahipliğinde dün-
yanın önemli saygın basın temsil-
cileri gerçekleşecek olanXylexpo
2018 fuarı hakkında bilgilendiril-
mek amacıyla 2 günlük tanıtım
amacıyla  Milano’da ağırlandılar. 

İtalya dışından gelen uluslararası
basın 22 ocakta Carlyle Brera Ho-
tel’e yerleştirildi.  Aynı günün ak-
şamı uluslararası basın şerefine
burada bir yemek ve kokteyl veril-
di.Ekin Yayın Grubu_Mobilya Der-
gisi, Uluslararsı Mobilya sektör
yayıncıları 2 dönem Genel başkanı
sıfatıyla Türkiye’den davet edilen
tek yayın kuruluşuydu.  
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Xylexpo Milano basın
buluşması gerçekleşti



İtalya, Yunanistan, Türkiye, Ro-
manya, İngiltere, Ukrayna, Brezil-
ya ve diğer ülkelerin basın men-
suplarının ve konuşmacıların mi-
safir edildiği yemek samimi bir
İtalyan restoranında müzik eşliğin-
de yapıldı. Keyifli bir ortamda ge-
çen yemekte Xylexpo dergisinin
editörü ve Mobilya sektör yayıncı-
ları FSM üyesi Luca Rosetti, gita-
rıyla güzel  İtalyan  şarkıları söyle-
di. Yaklaşık dört saat süren ye-
mekte uluslararası basın mensup-
ları güncel konular, küresel geliş-
meler, ülkelerindeki sektör duru-
mu ve yaklaşan fuar hakkında fikir
alışverişinde bulundu. Birbirinden
farklı, özenle hazırlanmış İtalyan
yemeklerinin ardından tatlılar ye-
nildi ve otele dönüldü.

Ertesi gün 23 ocak saat 11.00’de
başlayan basın toplantısı Duomo
Katedrali’nin karşısında yer alan
Palazzo dei Giureconsulti binasın-
da yapıldı. Kısa bir toplanma ve
kahvaltı servisi sonrası konuşma-
cılar Ferdinando Pastore, Lorenzo
Caprio, Juergen Koeppel, Lorenzo
Primultini, Dario Corbetta ve Fe-
derica Rossi sahnede yerlerini aldı.
Yaklaşık 2 saat süren basın top-
lantısında Fuarın geldiği nokta,
teknolojinin fuar için önemi, fuarın
ve katılımcılarının değişen dina-

mikleri ve İtalya mobilya sektö-
ründeki güncel durum hakkında
bilgi verildi. 

İtalya’da ve dünyada yaşanan eko-
nomik sürece değinilen konuşma-
larda dünyada olduğu gibi İtalyada
da Pazar tepe noktaya ulaştı ve şu
an bir düşüş sürecinde. Zorlu ge-
çen son yıllar neredeyse unutuldu
ve fırsatlar katlandı. 

2016 yılında düzenlenen son
Xylexpo fuarında 441 katılımcı ve
29 bin m2 alanda düzenlenen fuar
17,145 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaret-
çilerin %29.1’i yabancıydı. 16 ocak
itibariyle yeni fuarımıza 300 fir-
manın katılımını kesinleştirdik ve
bu firmalar 2016 yılındaki toplam

29.400 m2’ye kıyasla 30.000 m2
alana talip oldu. Bu sebeple fuara
4. Hol eklendi. 

Fuar ziyaretçileri son 3 fuardır ar-
tış göstermekte. 2014’te %7.1 ve
2016’da %14.2 . Bu yılda iki haneli
bir büyüme bekleniyor. Rakamlar
Xylexpo’nun referans bir fuar ol-
duğunu açıkça gösteriyor. %20
Asya, %6 Amerika ve %71 Avru-
pa. Ziyaretçi türü ile ilgili ilginç bir
bilgi ise fuarın en çok panel temelli
mobilya üreticilerine cazip gelme-
sidir. Bunu makine ve araç-gereç
üreticileri takip etmektedir. 

Özele bakmak gerekirse ağaç tek-
nolojileri endüstrisinde İtalyan en-
düstrisinin çekirdek işi panellerin
ikincil işlenmesi ve sonlandırma
teknolojileridir. Ağaç işleme sek-
törü İtalyada 250 firmadan oluş-
maktadır ve bu firmaların 150’si
Acimall üyesidir.) Sektör İtalya’da
1000 çalışan ile 2 milyar euroluk
ticaret hacmi ile  %75’lik bir ihra-
cat oranına sahiptir. 

Basın toplantısını uluslararası ba-
sın mensuplarıyla birlikte İtalyan
basın mensupları da izledi. 50’ye
yakın basın mensubunun katılımıy-
la gerçekleşen basın toplantısı ar-
dından toplu resim ve yemek da-
veti için terasa geçildi.
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OSFED Başkanı Ahmet Gü-
leç’in ev sahipliğindeki gala-
ya, Başbakan Yardımcısı Ha-

kan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstan-
bul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şe-
kip Agdaviç’in yanı sıra MOSFED
üyeleri ve sektör temsilcileri katıl-
dı. Mobilya sektörüne yaptıkları

katkılardan dolayı duayen isimle-
rin ödüllendirildiği gecede, Nurus
Onursal Başkanı ve Gökyay Vakfı
Satranç Müzesi Kurucusu Akın
Gökyay ‘Yaşayan Çınarlar Ödülü’
alırken, Nurus ‘AR-GE Merkezi
Açan’ ve ‘Turquality Destek Prog-
ramına Katılan Mobilya Firması’
kategorilerinde iki ödülün sahibi
oldu. Sektörün tasarım ve inovas-
yonla büyümesine sağladığı katkı
ve öncü rolü nedeniyle layık görül-
düğü ödülleri Nurus adına, 
Kurumsal İletişim Yöneticisi Yeşim
Öztekin aldı.

Ödülünü Başbakan Yardımcısı Ha-
kan Çavuşoğlu ve MOSFED Başka-
nı Ahmet Güleç’in elinden alan Nu-
rus Onursal Başkanı Akın Gökyay,
Ankara’dan dünyaya uzanan ve bu

yıl 90’ıncı yılını geride bırakan Nu-
rus’un, inovatif ürünleri ile Türk
endüstriyel tasarımlarının olumlu
itibarına ve Türk malına olan güve-
nin artmasına katkı sunduğunu
söyledi. Gökyay, “AR-GE ve tasa-
rım yatırımlarını arttırmak, Türk
mobilya sektörünün küresel reka-
bet ortamındaki temsil gücüne güç
katmak bakımından son derece
önemli. Türkiye’nin ofis mobilya-
ları alanındaki ilk AR-GE merkezini
hayata geçirerek bu alanda öncü
bir rol üstlendik. Araştırma geliş-
tirme faaliyetlerine her geçen yıl
artan oranlarda pay ayırarak bu
öncülüğü devam ettiriyoruz. Tür-
kiye’nin, katma değeri yüksek mo-
bilya ürünleriyle, dünyanın en
önemli ihracatçı ülkeleri arasında
yer alması hedefi doğrultusunda,
tüm sektör paydaşlarımızla işbirli-
ği içinde çalışmaktan mutluluk du-
yuyoruz. MOSFED’e, layık gördük-
leri ödüller için teşekkür ediyoruz”
değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin 90 yıllık mobilya markası Nurus, CNR İMOB
Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapsamında Mobilya
Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) düzenlediği gala
gecesinde 3 ödüle değer görüldü. 
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Ankaralı işadamı AKIN GÖKYAY, 
“Yaşayan Çınarlar Ödülü”ne layık görüldü

MOSFED’DEN NURUS’A 3 ÖDÜL 



MARANGOZ TUTKALLARI
PRATİK YAPIŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ

Yüksek performans yeni ambalajlarıyla raflarda sizi bekliyor!
Roma Plastik kalitesiyle üretilen Romabond Marangoz Tutkalları; yeni ambalajları ve her ihtiyaca yönelik nitelikleriyle size  

“Pratik Yapıştırma Çözümleri” sunuyor. Mükemmel yapışma hızı ve fonksiyonel kullanım özellikleri sayesinde 

müşterilerinizin vazgeçilmez çözüm ortağı olacaksınız. Yapışması zor yüzeylerde yarattığı eşsiz mukavemet 

ile tasarruf sağlarken, işleriniz de gözle görülür şekilde kolaylaşacak. Romabond Marangoz Tutkalları’nın geniş 

ürün yelpazesinden ihtiyacınız olan ürünü veya ürünleri talep edin, yüksek performansla siz de tanışın!  

Numune talepleriniz için 444ROMA numaralı telefonu arayarak ya da rmh@romaplastik.com adresine e-mail atarak iletişime 

geçebilirsiniz.

ROMA PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş.

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

Romabond_Marangoz_İlan_Roma.indd   1 21/02/2018   13:08







OMABOND Marangoz Tutkal-
ları, kullanıcıların ihtiyaçları-
nı tümüyle kapsayacak şekil-

de geliştirildi. Roma Plastik kalite-
siyle üretilen Romabond Maran-
goz Tutkalları; yeni ambalajları ve
her ihtiyaca yönelik nitelikleriyle
size “Pratik Yapıştırma Çözümleri” 
sunuyor.

Ürün portföyünde mobilya, inşaat
ve yapı sektöründe birbirinden
farklı kullanıma yönelik ürünler
bulunuyor. Mükemmel yapışma
ve fonksiyonel kullanım özellikleri
sayesinde ahşap parçalardan,
MDF, kauçuk, plastik, deri, man-
tar, metal, cam ve PVC gibi malze-
melere, kapı ve pencere kasaları-

nın montajından, tekne imalatında
kullanılan tutkallara kadar geniş
bir ürün yelpazesi birlikte sunulu-
yor. Farklı gramaj seçenekleriyle
sunulan ürünler özellikle maran-
gozlar tarafından tercih ediliyor.

Geniş kullanım alanlarıyla bilinen Romabond 
Marangoz Tutkalları, kanıtlanmış yüksek kalitesi ve 
yenilenen yüzüyle şimdi raflarda yerini alıyor! 
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ROMABOND Marangoz
Tutkalları'nı yeniden keşfedin!
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obilyadan otomotive, inşa-
attan hemen her tür sektöre
kadar yaygın bir şekilde kul-

lanılan vida, günlük yaşamımızda
sık kullandığımız bir ürün. Vidasan
ne zamandan beri vida üretiyor ve
ürün grubunuz neleri kapsıyor.?
Mobilya sektörü dışında farklı alan-
larda da hizmet veriyor musunuz?

Firmamız 1967 yılında, İtalya’dan it-
hal ettiği Omega marka makineler
ile imalata başlamıştır. 

Kuruluşundan itibaren geniş bir ürün
gamı ile üretim yapmaktadır. Hali
hazırda çap 2 mm’den çap 10
mm’ye; boy 4 mm’den 220  mm’ye
kadar standart ve özel ürünler üret-
mekteyiz. Aylık kapasitemiz 200
ton’dur.  

2002 yılında Kalite Sistem Belgemi-
zi alıp, Kalite Kontrol laboratuvarı-
mızı kurduk. Kuruluşumuzdan bu gü-
ne kadar sürekli ürün ve hizmet kali-
temizi geliştirerek arttırdık. 

Mobilya sektörü dışında; elektrik,
elektronik, aydınlatma, beyaz eşya,

otomotiv, PVC, makine gibi bir çok
sektöre hitap etmekteyiz.

İhracatınız varmı? Ağırlıklı hangi ül-
keler ihracat hedefleriniz? 
Uzakdoğu ürünlerinden etkileniyor
musunuz?

İhracatımız yok, fakat ihracat alt ya-
pımızı hazırlıyoruz. Bununla ilgili ola-
rak da, İhracat departmanımızı kuru-
yoruz ve 2019 yılında Stuttgart Fas-
tener Fair Fuarı’nda standımızı re-
zerve ettik. 

Ürün ve hizmet kalitemizdeki farklı-
lığımızdan dolayı, uzakdoğu ürünle-
rinden etkilenmiyoruz. 

Üretici bir firma olarak karşılaştığı-
nız sorunlar nelerdir?

Kalifiye eleman sorunu,  her sektör-
de olduğu gibi bizim sektörümüzde
de maalesef devam ediyor. Kendi
firmamızda makine operatörü yetiş-
tirme konusunda mümkün olduğun-
ca sık eğitimler veriyoruz. Özellikle
mühendis ve meslek lisesi mezunu
elemanlar ile çalışmayı tercih ediyo-

ruz. Fakat muhataplarımızın da sa-
bırlı ve istikrarlı olması gerekiyor! 

Diğer bir sorunumuz ise, spesifik ve
evsaflı ürünlere yönelmiş bir firma
olarak, evsaflı hammadde konusun-
da zaman zaman sıkıntı yaşayabili-
yoruz.  Makine ve teçhizatımızı ve
yan sanayi ürünlerimizi (kalıp, punç
vb.) ve paslanmaz hammaddemizi
ithal etmek zorunda olduğumuzdan,
dövizdeki dalgalanmalardan maale-
sef menfi etkileniyoruz.  Ayrıca ül-
kemizin stratejik ve coğrafi konu-
mundan kaynaklanan bazı siyasi et-
kilerin de ekonomimize olumsuz
yansımaları malumunuzdur. Fakat
50 senelik Türk sanayicisi olmanın
tecrübesi ile bu sıkıntıları aşıyoruz.  

Vida imalat sektörünün ilklerinden olan Vidasan Genel Müdürü
Engin TANGÜLÜ, dergimize firma hakkında bilgiler verdi.
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VİDASAN, Yarım Asırlık
Tecrübesiyle Üretim Yapıyor













Türkiye’nin Ağaç İşleme Makineleri Sektörün’deki ilk ve
tek çalışan Showroom’u kapılarını ziyaretçilerine açıyor.
Yıl boyunca 1500 m²’lik alanda sergilenecek olan son tek-
noloj ürünü 20’nin üzerinde makine, ürün demoları, eğitim-
ler ve çeşitli organizasyonlar sayesinde Mart 2018 itiba-
riyle iş ortaklarıyla buluşmaya hazırlanan BiesseGroup
Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor!

Sektördeki en gelişmiş teknolojiye sahip, üstün İtalyan ta-
sarımı Biesse makineleri sayesinde mobilya üreticilerinin
ihtiyaçlarına cevap veren tüm çözümlerin bir arada görü-
lebileceği 2100 m²’lik bu büyük alan; Showroom, çok fonk-
siyonlu eğitim alanları, lokal servis ve yedek parça 
departmanlarını da içeren Biesse İstanbul Kampüsü’nü
oluşturmaktadır. 

Biesse Türkiye, 3 gün sürecek olan yılın en büyük organi-
zasyonununda sektöre yön veren değerli konuklarını ağır-
lamayı heyecanla bekliyor.

29 - 31 
MART 2018

BIESSE TÜRKİYE
İSTANBUL 
KAMPÜSÜ

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜNÜN 
İLK VE TEK ÇALIŞAN SHOWROOM’U AÇILIYOR!



Sergilenecek Biesse Teknolojileri:

CNC İşlem Merkezi:
ROVER K; ihtiyaca özel ürünler konusunda uzmanlaşmış
küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra, üretim süreç-
lerini tam otomasyonlu hale getirmek isteyen mobilyacı-
lar için tasarlanmış bir CNC işlem merkezidir.

ROVER A SMART; her türden mobilya malzemesi üret-
mek için kullanılabilen basit, kullanıcı dostu 5 eksenli bir
CNC işlem merkezidir. Hem düzensiz şekilli parçaları
hem de standart boyutlu parçaları küçük partiler halinde
üretmeye ihtiyaç duyan küçük ve büyük işletmeler için
idealdir.

CNC Düz Tabla İşlem Merkezi:
ROVER K FT; ağaç ve türevlerinden yapılan panelleri işle-
mek üzere tasarlanmış, piyasadaki en kompakt kızak ya-
pısına sahip yeni CNC işlem merkezidir. Mobilyacılar ve
sınırlı bir üretim alanı içerisinde esneklik ve kullanım ko-
laylığı gerektiren küçük ve orta ölçekli işletmeler için ide-
al bir çözümdür.

CNC Eğri Kenar Bantlama:
ROVER B EDGE; kullanıcıların tek bir makineyle panelleri
şekillendirebileceği ve kenar bantlamasını yapabileceği
bir işlem merkezidir. Rover B Edge,orta ve büyük ölçekli
işletmelerin yanı sıra prototip üretim ortamları için de
idealdir.



ACTIVE EDGE; eğrisel
şekilli panelleri işlemek
için kullanılan kompakt
bir yarı otomatik kenar
bantlama makinesidir.

STREAM A; üretim
kapasitesini arttırmak
isteyen mobilyacılar ve
küçük işletmeler için
tasarlanan yeni otomatik tek
taraflı kenar bantlama
makinesidir.Kullanıcıların,
üretimlerini 2 vardiyaya
kadar yükseltmelerini
sağlar.Konfigürasyon
olanakları sayesinde
herhangi bir işlem ihtiyacına
sorunsuz uyum sağlar.

Kenar Bantlama: 
JADE 340; üretimini arttırmak
ve tam otomasyonlu hale
getirmek isteyen mobilyacılar
veya ihtiyaca özel ürün ve
işlemleri uygun maliyetle imal
eden endüstri sektörleri için
tasarlanmış, tam otomasyonlu
tek taraflı kenar bantlama
makineleri serisidir.

AKRON 1400; rulo veya şerit
halindeki kenar bantlama
uygulaması için kullanılan tek
taraflı kenar bantlama
makinesi serisidir. Hazırlık
işlemlerini basitleştirmek için
tasarlanan kompakt çalışma
üniteleri, spesifik üretim
gereksinimlerine uyacak
şekilde çeşitli konfigürasyon
seçenekleri ile mevcuttur.



STREAM B; yüksek
verimlilik isteyen
büyük şirketlerin
ihtiyaçlarını
karşılayan tek taraflı
kenar bantlama
makinesidir. Haftada 7
gün,üç vardiyayı kapsayabilir ve
üretim ihtiyaçlarına dayalı olarak
ürünün özelleştirilebilmesi için sınırsız
sayıda olanağa sahiptir.

CNC Delik: 
SKIPPER 130; art arda birbirinden farklı panellerinin sı-
rayla ve kesintisiz olarak işlenmesini sağlayan bir CNC
işlem merkezidir. Üçüncü şahıslar için küçük partiler üre-
ten büyük şirketlerin standart dışı üretimleri için ve za-
manında esnek üretim isteyen işletmeler için idealdir.

CNC Dikey Delik: 
BREMA EKO 2.1; farklı kalınlık ve boyutlardaki formatla-
rın, çok az alan kaplayarak işlenmesine olanak veren ye-
ni, kompakt ve çok yönlü dikey delik makinesidir. Küçük
ölçekli işletmeler ve büyük ölçekli firmaların bünyesinde
yer alan özel bölümlerde “tam zamanında” imalat için
ideal bir çözümdür.

Ebatlama: 
SELCO WNT 6; verimliliği ve genel işlem kalitesini
arttıran devrim niteliğindeki teknik çözümleri
benimseyen ve en yeni teknolojilerle geliştirilen bir
projenin sonucudur. Selco WNT 6, orta büyüklükte
partiler üretmek üzere tasarlanmış kesme hattına
sahip bir profesyonel panel ebatlama makinesidir.

Kalibre ve Zımpara: 
VIET OPERA 5; küçük ve orta ölçekli işletmelerin
ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, yüksek
teknolojik içeriği nedeniyle çok yönlülük gösteren
yeni zımpara makinesidir.



VIET OPERA 7; operasyonların yüksek verimlilikte oto-
matik üretim sistemleri kullanılarak yapılmasını ve per-
formans kalitesinin sürekliliğini sağlayan,büyük ölçekli
işletmeler için tasarlanmış bir işlem merkezidir.

VIET S211; üstün teknoloji ve sistemler ile üstün kalite
ve hassasiyeti tek bir makinede birleştiren Viet’in giriş
seviyesi çözümüdür. Kalibre ve zımpara kategorisindeki
en kompakt ve yüksek performanslı makinedir.Küçük öl-
çekli işletmeler için idealdir. Tüm küçük ölçekli kalibras-
yon ve ön zımparalama gereksinimlerini karşılar.

İleri Mühendislik
Materyalleri: 

MATERIA CL; ileri mühendislik
materyallerinin, kalıp modelleri için

özel veya katmanlı reçinelerin, termo
formlu kalıpların, normalden farklı

şekillendirilmiş üç boyutlu parçaların,
havacılık sektörü, tekne ve otomobil

endüstrisi bileşenlerinin işlenmesi
için yüksek hızda üretim ihtiyaçlarını

karşılamak üzere tasarlanmış çok
yönlü, kompakt ve 5 eksenli bir işlem

merkezidir.

Sıcak Pres:
BLAZE 120; laminatları
preslemek, mdf, kontrplak ve
sunta üzerine kaplama yapmak
için kullanılan hidrolik sıcak
prestir.



Çift Taraflı Planya Makinesi: 
GOODTEK 
Döküm şase ve krom kaplı tablası ile
muadillerine göre çok farklı bir yapıya sahiptir.
İnvertör kontrollü, hız kontrol sistemi ve dijital
kalınlık ayarlayabilme özelliği ile kullanıcı
dostudur. Hassasiyet isteyen müşteriler için
ideal bir makinedir.

Şerit Testere Makinesi: 
CENTAURO
Endüstriyel gövde yapısı ile kaliteli kesim
olanağı sağlar. Opsiyon olarak sunulan
markul unitesi kesilecek kerestelerin
düzgün şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

Profil Freze Makinesi: LEADERMAC PLT
Türkiye'de en çok tercih edilen makinedir. Her bıçağın ayrı
motora sahip oluşu ve 8000 devir mil devri sayesinde kaliteli
ve hassas işlem yapma olanağı sağlar. Profesyonel imalatlar
için en uygun makinedir.

Sergilenecek Teknolojik Partnerler:



"Müşterilerimizin yanı sıra, üretim gerçekliğini
günümüz pazarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek
dijital fabrikalara dönüştürmek için çalışıyoruz.” 

Biesse Deutschland'ın CEO'su Jacek Pigorsch, “Bir ürünü hayal edebile-
cek ve oluşturulmadan önce yapısını ve testini simüle edebilen otomas-
yon sistemleri ve diyalog yazılımı sayesinde birbirleriyle iletişim kurabi-
len makinalar sunuyoruz "dedi.

"Sophia, teknolojik, stratejik, organizasyonel ve
insani temel varlıkların optimizasyonu yoluyla
müşterilerimize evrim yolculuğumuza katılma
taahhüdümüzün bir kanıtıdır.”
“Almanya'da her zamankinden daha fazla yatırım yapıyoruz. Diğer şey-
lerin yanı sıra, şirket merkezimizi Elchingen'de yeni bir binada iki katına
kadar genişleteceğiz. Üzerinde sürekli olarak gösterime hazır çok sayı-
da makinenin ve sistemin sunulacağı yeni bir Showroom'umuz olacak;
Ayrıca özel bir yazılım ve hizmet alanı da olacak. Buna ek olarak, eğitim
alanımızı optimize ediyoruz ve müşterilerimize en uygun eğitim koşulla-
rını sağlıyoruz, "diyor Pigorsch.

Biesse standı, müşterilerinin iş yönetimi süreçlerini düzene sokmak ve
rasyonalize etmek için geniş bir hizmet yelpazesine erişmelerini sağla-
yan SOPHIA (Biesse tarafından profesyonel hizmet şirketi Accenture ile
birlikte üretilen IoT platformu) sergileyecek. Bir bulut hizmetine bağlan-
tı ve Biesse makinelerine uygulanan özel sensörler temel alınarak 

Biesse, HOLZ-HANDWERK 2018'de,
Geleceğin teknolojisinde 

21-24 Mart tarihleri   
arasında Nürnberg fuar
merkezinde gerçekleşecek
olan HOLZ-HANDWERK
2018'de, Biesse'nin
SOPHIA PROJESİ
Almanya'da ikinci kez fuar
alanına sunuluyor. Yeni
IoT hizmet platformu
tarafından sunulan başlıca
avantajları keşfetmek ve
tüm Biesse teknolojilerini
yakından incelemek için
kaçınılmaz olan bir fırsat -
üretimde devrim yaratacak
çözümler.



hazırlanmıştır; performansı optimize etmek, arızaları ön-
lemek ve makinelerin ve sistemlerin verimliliğini artır-
mak için kullanılan teknolojilere ilişkin bilgi ve veriler
kaydedilebilir ve gerçek zamanlı olarak gönderilebilir.
Buna ek olarak, Parça ile doğrudan bağlantı, Biesse ye-
dek parça portalı ve yazılımı birkaç tıklamayla yükselt-
me özelliği, müşterilere bir dizi görevi basitleştirebilen
günlük çalışma araçlarını sunar. Sophia'nın öne çıkan
niteliği, öngören doğasının gücüdür:

Bu teknolojinin geleceğe dair vizyon sunma, ortaya çı-
kabilecek sorunları önerme, çözümler belirleme ve per-
formansı geliştirme yeteneği. Platform içindeki IoT özel-
likleri, üretim performansı üzerine sürekli, doğru ve kap-
samlı analiz ve raporlama süreci sayesinde üretkenlikte
belirgin bir artış garanti etmektedir.

Standta, Biesse'in teknik ve ticari personelinin becerileri
ile ahşapla çalışanın ihtiyaçlarını karşılamak için net ce-
vaplar sağlayacak belirli demolar için kullanılan birçok
makine olacak. Makineler, işleme merkezlerinden kenar
bantlama makinelerine, panel testerelere ve zımpara
makinelerine kadar her türlü ahşap işlerini  kapsayacak.
Birbirleriyle iletişim kurabilen ve sorunsuz makineleri
yöneten etkin, gelişmiş yazılım paketlerini unutmayın.

İşlem merkezleri, mobilyalar ve kapı / pencere çerçeve-
leri üretimi için tasarlanmış Rover serisinin çeşitli maki-
nelerini içerecek. Kapsamlı boyut ve konfigürasyon yel-
pazesi sayesinde düzensiz şekilli ürünler veya standart
ürünlerin küçük partiler halinde üretilmesi gereken kü-
çük ve büyük doğramalar için idealdir. Tek bir makineyle
her tür mobilya elemanını üretebilen kompakt Rover A
ve Rover K Smart'dan, özellikle büyük parçalar işleyebi-
len en iyi performanslı Rover C'ye. Tabla ile birlikte bir iş-
leme merkezi de olacak - Düz Masa, optimum çok yönlü-
lük, azaltılmış boyutlar ve her zaman Rover yelpazesini
ayıran en üst kalite ve sıkma ve frezeleme için 

Brema Eko 2.2 sağlayan yuvalama işlemleri için 
Rover K FT olacaktır. 

Biesse'nin ahşap inşaat sektöründeki çözümleri ile Uni-
team CK sergilenecek. İnşaat, yüzme havuzu çatı kapla-
ma, spor merkezleri vb. Gibi kompleks mimari yapıların
işlenmesine yönelik olarak tasarlanan bu malzeme, 14m
uzunluğa kadar ve 1000x300mm'e kadar bir kesit ile ça-
lışabilir. Winline 16, üretimlerini artırmak isteyen zanaat-
karlar ve küçük işletmeler için tasarlanmış yeni çok mer-
kezli ve küçük düzensiz şekilli partiler veya uyarlamalar
üreten orta büyüklükteki fabrikalardır.

Edgebanding işlemi ile ilgilenen ziyaretçiler, Biesse'nin
Akron 1300, Akron 1400 ve Stream A da dahil olmak üze-
re bu tür işlere verilen onaylanmış çözümlerden bazıları-
nı görebilecekler. Biesse kenar bantlama makineleri, pi-
yasada bulunan tek sistem özel işleme ihtiyaçlarınız. Ar-
dından, yeni üretim gereksinimlerini karşılamak üzere
yeniden yapılandırılabilirler.

Biesse, üretim ve işleme kalitesini iyileştirmek için ilk ya-
tırım yapmaya karar veren esnafı hedef alan yeni kesim
merkezi Selco WN2'yi de gösterecek; klasik bir el maki-
nesinden ilk gerçek kesim teknolojisine kadar olan bu
adım güvenilir, kullanıcı dostu ve uygun fiyatlı.

Viet Opera 5 ve Viet Opera S2 de gösterilecek. Bu tekno-
lojik olarak gelişmiş pürüzsüzleştirme merkezleri hem
küçük, orta ve büyük şirketlerin çeşitli gereksinimlerini
karşılamaktadır.

Biesse yazılım paketleri de hayati bir unsur. Ürettikleri
makinaları ve öğeleri dijital hale getirebilirler, gerçekte
gerçekleşmeden önce üretimi kontrol edebilirler.

Pigorsch, "HOLZ-HANDWERK 2018, müşterilerimizin iş
kültürümüzü tam anlamıyla deneyimleyebilmeleri ve
kendi geliştirdikleri yenilikleri görmeleri için kaçınılmaz
bir şans olacak" dedi.







Türkiye’de Mobilya Arz Talep Dengesi
MOBİLYA SEKTÖRÜARAŞTIRMA
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urt  içinde  tüketicilerin  mo-
bilya  değiştirme  sıklığına
ilişkin  yapılan  anketler  tü-

keticilerin %85’inin 3 ile 10 yıl  ara-
sında  mobilya değiştirdiğine işaret
ederken, ilk 3 yılda  mobilyasını
değiştirenlerin oranı %5 olarak
değerlendirilmektedir.

Mobilya satın alma nedenine ilişkin
yapılan ankette ise, yenileme
amaçlı mobilya alımlarının ilk sıra-
da olduğu görülmektedir.

Türkiye’de Mobilya Türüne
Göre Üretim Dağılımı

Sektörde en yüksek talep ev ve
bahçe mobilyaları altında sınıflan-
dırılan  oturma grubu ve yemek

odası mobilyaları ile ofis mobilya-
larına yöneliktir. Her iki paramet-
renin son yıllarda artış eğiliminde
olması konut mobilyalarında üre-
tim artışının diğer alt sektörlere
oranla nispeten yüksek seyretme-
sine neden olmuştur. Buna karşı-
lık, mobilya tüketim önceliğinde
ön sıralarda yer almayan mutfak
mobilyaları sektörü 2010-2015
yılları arasında kayda değer bir
üretim artışı sergileyememiştir.

Son yıllarda artan ofis kullanımı
büro ve mağaza mobilyalarının
üretimini olumlu etkilemiştir.

Son yıllarda sektörde büyüme
oranları diğer alt sektörlere kıyas-
la yüksek düzeydedir.

Mobilya Sektörü İç Talep
Dengesi Analizi

Ülke mobilya sektörüne talep yüz-
de 75 oranında iç pazardan geliyor
olmasına rağmen mobilya tüketim
harcamaları içerisinde öncelikli sı-
rada yer almamaktadır. Türki-
ye’de mobilya tüketimi, kira-ko-
nut, gıda, ulaşım, lokanta-otel har-
camalarından sonra 5. sırada 
gelmektedir. Son yıllarda ülke 
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Ekonomik Veriler’ dosyamıza, bu sayımızda ‘Mobilya
Arz Talep Dengesi’ bölümümüzle devam ediyoruz.





geneline yayılan kentleşme, nüfus
ve evlilik oranlarındaki artış, iş gü-
cüne katılım, ülkenin içine girmiş
olduğu ekonomik kalkınma süreci,
dışa açılım ve milli gelirdeki kayda
değer artış gibi gelişmelere para-
lel olarak mobilya tüketiminin ge-
lecek 10 yılda hızlı artış gösterece-
ği tahmin edilmektedir.

2011 Türkiye mobilya üretim hac-
minin 5,016 milyar dolar olduğu,
ihracatın 1,606 milyar, ithalatın
857 milyon olduğu dikkate alındı-
ğında,  yurt içinde tüketilen mobil-
ya miktarı yaklaşık 4,267 milyar
dolar olarak hesaplanmaktadır.
Ülkenin büyüme oranı ve sektörün
genel büyümesi sonucu son 15 yıl-
da oluşan yüzde 12’lik büyüme hızı-
nın iç talebe yansıyacağı düşünül-
mekte olup, beklentiler 2018 yılı
için 9,4 milyar dolar, 2023 yılı için
ise 16,6 milyar dolar şeklindedir.
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FUARLARDANHABERLER
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Magna Expo Mueblera, yeni bir fuar tarzı
olarak mükemmel bir başarı elde etti
u yılki iki uluslararası  fuarı
Magna Expo Mueblera Indus-
trial ve Magna Expo Mobilia-

rio e Interiores'ten oluşan Magna
Expo Mueblerayı birlikte gerçek-
leştirdi. Bu ikili organizasyonda,
Çin, Almanya, İtalya, Kanada, İs-
panya, ABD ve Avusturya gibi ül-
keler dahil olmak üzere dünyanın
her tarafından 210 katılımcı yer al-
dı. Yerel Meksikalı muadilleriyle
birlikte bu şirketler, Mexico
City'deki Centro Citibanamex kon-
gre ve fuar merkezinde çarpıcı bir
dizi yenilikçi ürün ve çözüm sergi-
ledi. Magna ExpoMueblera
2018’da pek çok aksesuar, mobil-
ya malzemeleri ve her türlü üre-
tim malzemeleri ile  özel ve seri
üretim için çok çeşitli ahşap işleme
makineleri, aletler ve ekipman
görmeye gelen birçok ziyaretçi
çekti. Ayrıca en son ahşap esaslı

panel imalatı ve ebatlama ve ke-
sim  çözümleri ile geniş bir ofis,
yatak odası ve döşemeli mobilya
artı mobilya kumaşları ve aksesu-
arları sergilendi.

Deutsche Messe Global Direktörü
LIGNA ve Ağaç İşleri organizasyo-
nundan sorumlu Christian Pfeif-
fer, "Bu Magna Expo Mueblera her
zamankinden daha enternasyonal
bir buluşma oldu" dedi. "Yeni fuar
formatı mükemmel bir başarıydı:
İşlemci makinelerinin canlı göste-
rileri ve bir Teknoloji Parkı içeren
bir destek programı ve konferans
katılımcılar tarafından oldukça iyi
karşılandı. Katılımcıların, Alten-
dorf GmbH, Biesse Grubu, Felder
Grubu, Leitz GmbH & Co. KG, SCM
Group, Stiles Machinery Inc. ve
Michael Weinig AG / Holzher gibi
pek çok uluslararası pazardaki li-
derleri içerdiğini de belirtti. Ayrıca,

Almanya, Çin ve İsviçre'den olmak
üzere üç yeni ulusal pavyon gör-
mekten çok memnunuz "dedi.

Almanya’dan  Baumer Inspection
GmbH, Dieffenbacher GmbH, Fa-
gus-GreCon Greten GmbH und Co.
KG, Hans Weber Maschinenfabrik
GmbH, Heinrich Kuper GmbH & Co.
KG, KWF GmbH, Pallmann Maschi-
nenfabrik GmbH & Co. KG, Shang-
hai Wood- (Dieffenbacher Group
şirketi), Siempelkamp Maschinen-
und Anlagenbau GmbH, TIGRA
GmbH ve Venjakob Maschinenbau
GmbH & Co. KG'. Çin'in birliği, İsveç,
Kinnarps, Flierby ve Logosol tara-
fından temsil edilirken, Weihai
Amazona Makine ve Donanımı
Ltd., Şangay Mingke Süreç Sis-
temleri Ltd, Shenzhen ve Dehuai
Technology CO. LTD' de önemli
katılımcılardandı
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OKYANUS ÖTESİNDE BİR
BAŞARI HİKAYESİ
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FİRMALARDANHABERLER

ürk imalat sanayisinde son on yıl içinde gerçekle-
şen pek çok başarı hikayesi sektörü bölgenin adeta
mobilya üretim üssü haline getirdi. Mobilyadan yü-

zey malzemelerine aksesuardan mobilya üretim maki-
neleri imalatına uzanan yol da bugün,  ‘Made in
Turkey’  tercih edilen önemli bir marka olmuştur. Şüp-
hesiz bu marka oluşumunda mobilya sektörümüzün de-
ğişik segmentlerinde başarılı olan  lokomotif üreticileri-
miz sadece kendi markalarını değil ülke normlarını ve ül-
ke imajlarını da beraberlerinde taşımışlardır. 

T



MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:145 Mart - Nisan 2018185

FİRMALARDAN HABERLER

Türk Makine imalat sanayi klasik
makine üretiminden teknoloji do-
nanımlı bir üretim sürecine yakın
zamanda ulaşmıştır. Şüphesiz bu
gelişmeyi de sağlayan ve kısa za-
man diliminde markasını Türkiye
dışına taşımış ve alanındaki liderli-
ğini uluslararası bir aktör rolüyle
sürdüren UNİMAK MÜHENDİSLİK
bu segmentte Türkiye’nin de guru-
ru olmaya hak kazanıyor.  Türki-
ye’de üretimine başladığı andan bu
yana sürekli kendisini yenileyen
adı gibi başarılı bir mühendislik fir-
ması olan Unimak Mühendislik, kı-
sa zamanda ürettiği makinelerin
kalitesiyle yıllardır pazara hakim
olan ithal makine egemenliğini kı-

rıp Türkiye’de bu alanda öncü ve
yenilikçi bir firma olmayı başar-
mıştır. Gelinen noktada gerek pro-
fil sarma makineleri gerekse de
teknolojik laminasyon hatlarıyla
en modern fabrikaların çözüm or-
tağı haline gelmiştir. 

Bünyesinde çalıştırdığı Ar-Ge gru-
buyla endüstri 4.0 bağlamında
sistem otograsyonu ve birbirini ta-
nıyan makineler bağlamında üre-
tim organizasyonunu gerçekleşti-
ren Unimak Mühendislik Hizmetle-
ri, pek çok uluslararası üretim, ka-
lite, yeterlilik, güvenlik vb belge ve
sertifikalara sahip dünyanın he-
men her yerinde makineleri gü-

venle çalışan bu yeterlilikleriyle
de hızlı büyüyen bir firmadır. Mar-
ka bilinci ve tanıtım çalışmalarına
da önem veren Unimak,  kendi ala-
nında gerçekleşen dünya çapında-
ki tüm önemli fuar ve etkinliklere
katılmakta, yerel ve uluslararası
ihtisas yayınları aracılığıyla da
marka bilinirliğini sürdürmektadir.
Bu haliyle de kendi alanında global
bir aktör olmayı başaran ve bugün
dünya üzerinde 50’den fazla ülke-
de aktif olan ve 2500 adetten faz-
la makinesi çalışmaktadır. Geçtiği-
miz aylarda Amerika’ya yaklaşık
120 metrelik bir laminasyon hattı
kurulumu ve teslimatını gerçek-
leştirmektedir. Bu bölgede satışını
ve teslimatını gerçekleştirmiş ol-
duğu laminasyon hattı ve birden
fazla profil kaplama ve folyo di-
limleme makinelerinin kullanıcıla-
rının olumlu dönüşlerinden sonra
bu bölgedeki taleplerin dikkat çeki-
ci oranda arttığını açıklamıştır. Al-
dığı olumlu dönüşler ve taleplerin
artması sonucu Unimak, ileriki yıl-
lar için dünyanın diğer yarısını
oluşturan Amerika’da bir showro-
om açmayı hedeflediğini belirte-
rek, dünya çapında bir marka ola-
rak ülkemizin gurur kaynağı olma-
ya devam etmektedir.

l l















üşteri avantajlarına
göre hazırlanmış

çözümler:

Nürnberg'te ferçekleşen Weinig
Grubu fuar programı, tamamen
müşteri memnuniyeti odaklıdır.
Masif ahşap ve panel işleme maki-
neleri ve sistemlerinde pazar lideri
olan Weinig "Think Weinig" sloganı
altında, her ölçekteki iş için rekabet
avantajı sağlamak amacıyla özel
olarak tasarlanmış toplam 30 fu-
arda ürünlerini sergileyecektir.

Her hedef grup için
mükemmel cevaplar:

Hem geleneksel esnaf operasyon-
ları hem de sayısallaştırılmış şir-
ketler, Salon 9'daki Weinig stan-
dında üretim gereksinimleri için
doğru çözümü bulacaklar. Ziya-
retçiler, yalnızca en yüksek W 4.0
dijital standardın ağa bağlı çözüm-
lerini deneyimleyemez; aynı za-
manda modern, tek başına Her

performans aşamasında otomas-
yona sahip makineler. Tüm sergi-
ler, basit işletme kavramları yo-
luyla giderek karmaşık teknoloji-
nin en iyi yönetilebilir olmasını
sağlayan Weinig felsefesini payla-
şıyor. Esnekleştirme, kaynak ve-
rimliliği ve tahmini bakım konula-
rındaki uluslararası sıcak konular
da dikkat çekiyor. Akıllı teknoloji
ve sistem entegrasyonu da gün-
deme gelecektir.

Yeni giriş seviyesi kalıpçı;
Yeni Unimat 217:

Ürün Birimi Planlama ve Profille-
me'de dünya prömiyerini yarata-
cak. Dört taraflı masif ahşap işle-
me için kompakt usta makinesi,
performans kategorisinde karşı-
laştırılabilir makinelere kıyasla ol-
dukça kullanıcı dostu ve öncekin-
den daha önemli katma değer su-
nuyor. Bu, özellikleriyle Power-
mat serisinde en büyük   özellikle-
re sahip bir makine.

Powermat 700,

Kendi kategorisinde, dünyanın en
çok satan Weinig profilleme maki-
nesi olan bu  Powermat 700,
Nürnberg'de de sergilenecek.
Stand ziyaretçileri, çeşitli profil
oluşturma çalışmaları için altı il-
mik bir versiyonun yanı sıra özel-
likle pencere imalatı gereksinimle-
ri için donatılmış bir makinanın
özelliklerini  görme fırsatına sahip
olacaklar. Performans ve esneklik
açısından daha büyük gereksinim-
ler için, Weinig Power-mat 1500
ürününü sunuyor. Çözüm, yarı en-
düstriyel üretim gereksinimlerini
hedef alıyor. SmartTouch dijital
kurulum yardımıyla donatılmış ve
Weinig System Plus çalışma hazır-
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Weinig ve Holzher makinelerinde
müşteri avantajlarına göre hazırlanmış

çözümler sergilenecek



lığına bağlı otomatik bir Powermat
1500 de Holz-Handwerk'da sergi-
lenecektir. Bu son derece verimli,
tam otomatik zımparalama maki-
nesi , takım ölçümü ve kalıp maki-
nesinin sanal kurulumu kapsar. Ve
tabii ki, başarılı Cube Plus olmadan
Nuremberg'e gidemedik. Piyasaya
sürülmesi kolay dört taraflı plan-
ya tezgahı, dokunmatik ekran üze-
rinden otomatik konumlandırma
imkanı sunar ve bir düzleştirici ve
planyondan 10 kat daha hızlı plan-
ya işini tamamlar.

Büyüleyici Weinig dünyası
pencereler:

Weinig, Nuremberg'deki üstün uz-
manlığını, giriş seviyesi segment-
ten, Akıllı Fabrikaya giden ürün
grubunda sergilenecek serilerle
yer alacak. . Conturex Compact
standında, prömiyerini kutlayan
yeni WMC'yi (Weinig makine kont-
rolörü) yer alacak. Weinig Solid
WF'deki sanal tur, yüksek perfor-
manslı segmentte belirli bir öne-
me sahip olmayı vaat ediyor.
Stand ziyaretçileri, 3D gözlük kul-
lanarak en yüksek düzeyde ekip-
manla Conturex sistemine bakma
fırsatı bulacaklar. Weinig W 4.0 di-
jital standardında uzmanlar en son
teknoloji, entegre üretim ve net
çalışma ile , muhteşem bir dene-
yim sunmak için bir araya gelecek.
Bireysel görsel deneyim, kara ku-
tunun dışındaki izleyicilere canlı
olarak yayınlanacak. Weinig Ser-

vis Uygulaması gösterileri büyük
bir ilgi çekecektir. 

Küçük operasyonlar için
geliştirilmiş kesme
verimliliği:

Kesim söz konusu olduğunda, Wei-
nig'in uzmanlığı yere monte edilmiş
testere ve yüksek hızlı çapraz kes-
me testerelerinden tarayıcı sis-
temlerine ve kesme testerelerine
kadar uzanır. Nürnberg'teki stand,
mevcut portföyün bir kesitini içeri-
yor. OptiCut S 260 throughfeed
çapraz kesim testeresi, 250 m /
dk'lık bir ilerleme hızı ve kamera
bazlı üç nitelikli tespit tesisi içerir.
OptiPal + OptiResult yazılım paketi
özellikle küçük işletmeler için ca-
ziptir. Yazılım, ürün ve parça listesi
yönetimi, sipariş girişi ve kesim lis-
tesi oluşturma, optimum verim
için kesim listelerinin ön optimizas-
yonu ve ekran destekli toplama lis-
telerinin oluşturulması gibi çeşitli
işlevleri sunar

Makine çalışması ve kesim
sonrası parçaların
tanımlanması:

Nürnberg'teki bir başka Gösterim,
OptiCut C serisi için EasyStop oto-
matik konumlandırma sistemi, da-
ha küçük işlemler için manuel iş-
lemleri otomatikleştirmek için op-
timal bir giriş olacak. Sistem mev-
cut kesme testerelere de entegre
edilebilir. BKS bant işlemlerine ye-

ni eklenen, SplitAssist lazer geniş-
liği ölçümüdür. Optimize edilmiş
bir yüzey, çalışmayı kolaylaştırır.
Kanıtlanmış FlexiRip 3200,   kes-
me yüksekliği tanıma özelliğine
sahiptir, bu da malzemenin her za-
man bir boşlukla en iyi şekilde sö-
külmesini sağlar.

Basit tutuşlu yeni
yapıştırma presi:

Weinig, yapıştırma alanında Nürn-
berg'te bir yenilik daha sunacak.
ProfiPress L B, Weinig'in yüksek
frekans yapıştırma ve baskı tekno-
lojisindeki bilgi birikimini tek bir
makinada bir araya getirerek, pen-
cere kenarları, kirişler ve panelle-
rin üretimini önemli ölçüde basit-
leştiriyor. Özellikle yandan ve üst-
ten uygulanan yüksek kuvvetler,
mükemmel yapışkanlı  ek yerleri
garantiler.

Nextec küçük işletmelerde
devrim yaratıyor:

Nu-remberg'de ilk kez sergilenen
seçkin Weinig ürünleri, Weinig
Grubu bünyesindeki panel proses-
sing uzmanı Holz-Her'nin yeni Nex-
tec teknolojisi. Nextec, katılımcıla-
rın çalışma biçiminde devrim ya-
par ve onları geleceğin zorlukları
için donatır. Teknoloji, modern
mobilya kaplaması, verimli üretim
ve etkili satışlar için eksiksiz bir çö-
zümdür. Nextec, sadece üç adım-
da ölçüye göre mobilya üretebilir.
Serisi bir dizi modelde piyasaya
sürülmekte ve çeşitli otomasyon
bileşenleri içermektedir. Holz-
Handwerk'de iki versiyon gösteri-
lecek: Nextec 7707 ve Nextec
7735 lift. İkincisi, 5 eksen teknolo-
jisi ve kaldırma masası ile donatıl-
mış olarak geliyor. Entegre 5 ek-
senli kafa, tüm açıların ve aletlerin
CNC hassasiyeti ile işlenmesini
sağlar. 300 mm'ye kadar bir işlem
yüksekliğinde, makine tamamen
yeni uygulama alanlarını açıyor.
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